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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A Tóra egyszerû értelmezése sze-
rint peszach a szabadság ünnepe: az
egyiptomi rabszolgaságból való kivo-
nulás emlékünnepe. A kabbala, a
misztikus tan más jelentôséget is tu-
lajdonít peszach ünnepének: meg

Meséld el fiadnak  (Pilihowski festményei)

Peszachi maceszmorzsák
a kemencéhez vittük a tésztát, és min-
denkor szóltunk a „Schieber”-hez, aki
a máccát a kemencébe helyezte: Eine
máccá in Ofen hinein (természetesen
jiddisül mondtuk, különben nem értet-
te volna meg...), hogy mielôbb igye-

égette el azokat egy félreesô helyen,
esetleg a temetô falánál. E munkájá-
ért mindenütt kapott néhány tojást,
így biztosítva lett számára a legfon-
tosabb peszachi eledel.

Széder
Valószínû, hogy a Talmud idején a

széderhez még nem használták a tojást
a zöroá, a parázson sült hús mellé. A
XIII. század második felében élt
Aharon hákóhén mûvébôl, a Kol Bóból
kitûnik, hogy az ô idejében már általá-
nos volt a széder szertartásánál a tojás
igénybevétele. Hivatkozik a jeruzsále-
mi Talmudra e kérdéssel kapcsolatban,
de úgy látszik, félreértésrôl van szó,
mert a Talmudban tudomásunk szerint
nem történik errôl említés. Aharon
hákóhén egyébként több okkal próbál-
ja magyarázni, hogy a széderhez miért
választották éppen a tojást a zöroá
mellé. Az egyik indok szerint a tojás –
a köztudomás szerint is – a gyászolók
eledele, a szédernél pedig indokolt a
gyászérzet kifejezése. Gyászoljuk
ugyanis a Szentély elpusztulását, ami-
nek következtében nem ehetjük most a
peszach-áldozatot. Hangsúlyozzuk, ez
csak egy indok a sok közül. A kötelezô
maccá- és márorfogyasztás után a kö-
töttség nélküli étkezés következik. Sok
helyen fôtt tojás az elsô fogás. E jelen-
séget egyesek úgy magyarázzák, hogy
a zsidó ember a szédernél a római sza-
bad ember étkezési módját akarja utá-
nozni, mintegy jelezve, hogy az egyip-
tomi kivonulás következtében ô is sza-
bad ember lett; a rómaiakról pedig
tudjuk, hogy az étkezést tojásevéssel
kezdték (ab ovo). Ez a magyarázat,
bármilyen szellemes is, nem helytálló.
Ugyanis ez a minhág egyáltalán nem
tekinthetô általános jellegûnek (lásd
Iszerlesz, Orách Ch. 476, 2. bek.). E
szokás fôleg az áskenáz zsidóság egy
részénél terjedt el, így sem idôben, sem
térben nem a római kultúra hatásaként
jutott el hozzánk. Az áskenáz zsidóság
miután tényként elfogadta, hogy a
szédernél érzékeltetni kell a gyászhan-
gulatot is, bevezette a tojásevést, mint
ahogy meghonosította például azt is,
hogy a gyász jeléül a szédernél kitlit
vesznek fel. A szefárd zsidóság nem is-
meri sem a kitlifelvétel minhágját a
széderrel kapcsolatban, sem a tojás fo-
gyasztásának kötelezô formáját. Az a
zsidóság, amely inkább ismerte a ró-
mai ember étkezési rendjét, nem ha-
gyott ránk olyan irodalmi nyomot,
amely a legkisebb mértékben is utalna
a szédernél való tojásevésre.

Áfikomán
A vacsorát az áfikománevéssel fe-

jezzük be, miután a családfô a „tol-
vaj”-jal folytatott hosszas tárgyalás
és ajándékígérés után az „ellopott”
áfikománt visszakapja. Ennek az
ártatlan szórakozásnak a célja: a
gyerekek ébrenlétének fokozása. Az
áfikomán egyébként görög eredetû
szó, desszertszerû utóétkezést, befe-
jezô lakmározást jelent. Az étkezé-
seket rendszerint csemegével, gyü-
mölccsel fejezték be. A misna azt ta-
nítja, hogy a peszach-áldozat elfo-
gyasztása után már nem szabad cse-
megézni. Ugyanezt mondja a Tal-
mud a vacsorát bezáró máccá fo-
gyasztására vonatkozóan is. Nem
magát a máccát nevezték a Talmud
idején áfikománnak, hanem a cse-
megézést, ami a szédernél éppen
kötelezôen elmarad. Minthogy a
szédernél a máccáfogyasztás zárja

be az étkezést, ez a máccá kapta az
áfikomán nevet.

Egyesek az áfikomán szót nem
csemegézéssel, hanem utcai felvonu-
lással és hangos mulatozással azono-
sítják, azaz: a misna ezt az utószóra-
kozást tiltaná el a széder után. E
magyarázók azonban nem vették fi-
gyelembe a Tosziftá (10. fej.) félre-
érthetetlen szövegét, ahol az áfi-
komán világosan a vacsorának cse-
megézéssel való lezárását jelenti.

Élijáhu
Vacsora után kinyitjuk az ajtót, és

állva elmondjuk a „söfoch” kezdetû
szöveget. Sokan Élijáhu próféta érke-
zését várják ilyenkor, ezért állnak fel;
sôt egyesek azt is nézik, nem fogy-e
közben Élijáhu serlegébôl a bor. A ka-
ukázusi zsidók az udvarra mentek
ilyenkor a magas vendég fogadására.
Tudnunk kell azonban, hogy az ajtó-
nyitás más is céloz. E szimbolikus cse-
lekedettel biztonságérzetünket fejezzük
ki a széderesténél, amely estét a Tóra a
„megôrzés éjjelé”-nek nevezi. A jeme-
ni zsidók éppen emiatt az ajtót egész
este nyitva hagyják; mi ezt nem tehet-
jük meg a hûvösebb idôjárás miatt.

va az a vallásjogi probléma, hogy nem
kell-e a szédertartáshoz öt pohár bor,
márpedig a hagyomány szerint min-
den rendezetlen kérdést Élijáhu van
hivatva majdan megoldani. Így lett az
ötödik pohár Élijáhu pohara, azaz:
majd ô mondja meg, szükség van-e er-
re vagy sem. A jemeniek például nem
ismerik az Elijáhu-serleg szokását.

Virradatig
A jámbor zsidó igyekszik a

szédert minél hosszabbra nyújtani,
hiszen a Tosziftá szerint egész éjjel
kell beszélni az egyiptomi kivonu-
lásról és az ünneprôl. Rabbi Akivá
és társai virradatig beszélgettek
Böné Börák városában az egyipto-
mi kivonulásról. Egyesek szeretik
ezt a beszélgetést politikai összejö-
vetelnek feltüntetni, ahol a rómaiak
ellen való felkelést tárgyalták meg.
Indokolttá teszi ezt Rabbi Akivá
személye, aki a Bár Kochbá-féle lá-
zadás vezetôje volt. De ismét a
Tosziftára kell hivatkoznom, ahol
hasonló elbeszélés található, de már
nem a harcos Rabbi Akivával, ha-
nem a nálánál jóval békésebb Ráb-
bán Gámliéllel kapcsolatban. A tár-Elôkészület a széderre

kell tisztulnunk a cháméctól, az
egyiptomi rabszolgaságban reánk
ragadt minden elemtôl, amely erköl-
csi és vallási életünkre bomlasztólag
hat. A peszach és sávuot között eltelô
7 hét a tisztulás ideje, amikor is min-
den lelki tisztátalanságtól és bûntôl
megszabadulva, felkészülten várjuk
a szináji Tan fogadását.

Az egyiptomi kivonulásra való
utalás minden ünnep imarendjében
fellelhetô, mert a kivonulás által lett
a rabszolgaseregbôl szabad és önál-
ló zsidó nép, az isteni Tan hirdetôje.

A peszach a zsidóság legkedve-
sebb ünnepei közé tartozik. Ha csak
egy mód adódott, a távolban élô
gyermekek is a szülôi házban ültek
a széderasztalnál, és így ez az ünnep
egyben a családi összejövetel öröm-
ünnepe is volt...

Készülôdés
Púrim és peszach között serény

munka folyt; a takarítás, a cháméc el-
tüntetése és a máccá sütése kötötték le
a zsidó ember idejét. A gépi pászka
használata csak az utóbbi évszázad-
ban lett általánossá. Régebben, külö-
nösen a kisebb hitközségekben, házi-
lag oldották meg a sütés problémáját.
Több család munkaközösségbe tömö-
rült, és közös erôvel készítették el a
szükséges máccát. A családok munka-
ereje rendszerint nem volt elegendô, a
város szegényeit is alkalmazták. E na-
pokon a szegények ezáltal jelentôsebb
kereseti lehetôséghez jutottak, és ép-
pen a szegények érdekében Szándec
híres rabbija megtiltotta gép alkalma-
zását a máccá sütéséhez. A tilalom
okát nem hangoztatta; úgy vélte, hogy
az indok elhallgatásával tilalma in-
kább meghallgatásra talál.

Mi, chéder-gyerekek is nélkülözhe-
tetlenek voltunk a sütésnél: a máccát
hordoztuk a nyújtóktól a „réndlizôk”-
höz, a lyukasztókhoz. A lyukasztásra
azért van szükség, hogy a tûz mellett a
máccá ne fúvódjék fel. Réndlizés után

kezzék a melegben lévô tésztát a ke-
mencébe helyezni, nehogy erjedésnek
induljon. Nem pénzért, hanem pusztán
szórakozásból végeztük a munkánkat.
A réndlizést mi is többször megkísé-
reltük, de csak akkor, ha az érdekelt
tulajdonos nem állt mellettünk. Leg-
többször ugyanis a kísérlet balul ütött
ki, két máccá közül legalább kettô
ment ilyenkor tönkre ...

A máccá egyébként keleten a sze-
gény ember eledele volt, a rabszolga-
tartók is ezzel élelmezték dolgozóikat.
A keletlen tömör tészta nehezen
emészthetô, a gyomor nem bírja, így
kevéssel beéri az ember. Abudrahám,
a XIV. században élt spanyol tudós
közli, hogy Ben Ezrát indiai fogsága
idején csak kovásztalan kenyérrel
élelmezték, mert ebbôl csak keveset
fogyaszthatott. Ez is az egyik oka,
hogy a Tóra kötelezôvé tette a máccá
evését peszachkor, visszaemlékezés-
ként a sanyarúság kenyerére.

Erev peszach
Erev peszach a sürgés-forgás

napja. Reggel az elsôszülöttek böjt-
jének szijjummal történô feloldása
a fôesemény. Egy-egy talmudi trak-
tátus befejezésekor micva-lakomát
rendeznek. Az elsôszülöttek a
micva-étkezésen részt vesznek, ez-
zel a böjt alól mentesülnek. A sze-
fárd zsidóknál egy másik megoldási
formát is ismernek. Az erev
peszachkor tartandó esküvôket a
kora reggeli vagy a délelôtti órákra
tûzik ki, és a bôchorok, az
elsôszülöttek a chupá köré seregle-
nek, hogy a micva eseményénél je-
len legyenek. Az esküvôi szertartás-
nál használt borból isznak, és a böjt
alól így mentesülnek.

A libatollal összesöpört cháméc el-
égetése régebben a sámásra várt sok
községben. A sámás házról házra
járva összeszedte a kis csomagokat a
bennük lévô cháméccal, és egyszerre

Mindenképpen különös, hogy a széder
elején, a „Hó láchmó”-nál, amikor a
szegényeket vacsorához hívjuk, az ajtó
zárva van, és csak a vacsora elköltése
után nyitjuk ki az ajtót... Eredetileg
valóban nyitott ajtók mellett történt a
szegények invitálása (Eskol 159. a).

A jemeni zsidóknál a „dájjénú” ref-
rén mondásánál érdekes minhág dívik.
A társaság elôtt elhelyezik az étkezés-
hez használandó asztalkát, és a jelen-
lévôk az asztalt kissé felemelik, majd
amikor a házigazda eljut a szövegével
a „dájjénú” szóhoz, a jelenlevôk kó-
rusban válaszolnak, és közben az asz-
talt a földhöz ütik zenei kíséretként.

Az Élijáhu-serlegnek sincs kapcso-
lata a próféta látogatásával. Elnevezé-
sének oka ez: nincs véglegesen tisztáz-

saság tehát ebbôl az alkalomból
egyszerûen az egyiptomi kivonulás-
ról beszélt egész éjjel, nem pedig a
rómaiak elleni lázadásról. Bá ez
utóbbinak is van irodalmi forrása.

A haggádá végén az „echád mi
jódéá” és a „chád gádjá” szövegek
idegen hatásként kerültek a széder
imarendjébe, és szórakoztató jelle-
gük van. A Nemzeti Múzeum tulaj-
donában lévô, 1300 körül íródott
imakódexben a szövegek még hiá-
nyoznak. A „chád gádjá” a zsidóság-
nál vallásos tartalmat nyert. Az utol-
só versszakból az isteni igazságszol-
gáltatásba vetett feltétlen hit csendül
ki, és ez a befejezés méltó zárószava a
peszachi gondolatsornak.

Ráv

Lapzártakor 
érkezett: 

Életének 70. évében, hosszan tartó betegség
után elhunyt Raj Tamás fôrabbi.
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Körzeti kitekintô
Újpest

Lassan két éve tevékenykedünk
körzetünkben ebben a vezetôségi fel-
állásban. Ez alatt az idô alatt –
elôdeink hagyományait követve –
minden istentiszteletet elôírásaink
szerint lelkiismeretesen megtartot-
tunk. Nagy örömünkre mindig bizto-
sítva volt a minján.

A jövôre tekintettel, hogy köteles-
ségünket maradéktalanul teljesíthes-
sük, az általunk igen tisztelt újpesti
és rákospalotai hittestvéreink na-
gyobb érdeklôdésére és nagyobb
számú jelenlétére számítunk.

Nagy örömünkre van gyermekokta-
tás is a vasárnapi talmud-tóra órákon.

A zsidó vallási élet hiánytalan biz-
tosításának – az istentiszteleten kívül
– még sok anyagi és nem anyagi fel-
tétele van. Ezeknek is lehetôségünk
szerint eleget tettünk. A 2009. évben
többek között a következôket valósí-
tottuk meg: vásároltunk húsz új ima-
könyvet / vásároltunk tíz új tálitot,
amire folyamatosan kicseréljük a ré-
gieket / kifestettük az imatermet, a
kidustermet és az elôteret / a régi ru-
hafogasokat kicseréltük újakra / új
szônyeget vettünk az elôtérbe / lebe-
tonoztattuk a zsinagóga és az imaház
elôterét / az imaház lépcsôfeljáróját
befedettük / folyamatosan energiata-
karékos égôkre cseréljük a hagyomá-
nyosakat / minden szombatköszöntô
kiduson vacsorát készítünk hittestvé-
reinknek / a születésnapokat aján-
déktortával ünnepeljük.

Mindez a BZSH vezetôségének és
a kerületi önkormányzatok polgár-
mestereinek hathatós anyagi segítsé-
gével valósulhatott meg, valamint
magánadakozók, tehát az Önök ado-
mányából.

A legbüszkébbek mégis arra va-
gyunk, hogy a még használható há-
rom tóránk közül több mint 70 év
után egyet sikerült átvizsgáltatnunk
és kijavíttatnunk. Ez már halasztha-
tatlan volt. Csak úgy kerülhetett sor
erre, hogy felkérésünkre Önök a
szükséges pénz egy részét nagylel-
kûen e szent célra adományozták.

A következôkben újból Önökhöz
fordulunk. A BZSH-tól pályázatban
kaptunk 400 000 forintot. Ahhoz,
hogy a következô tóránkat is kijavít-
hassuk, még szükségünk lenne 200
ezer forintra. Számunkra nagyon
fontos, hogy a tóráink kóserek legye-
nek. Egyrészt mert istentiszteleteket
tiszta lelkiismerettel csak kóser tó-
rákkal tarthatunk. Másrészt ha a tó-
ráink rendben vannak az elkövetkezô
hosszú évekre, a következô generá-
ciónak is lehetôséget biztosítunk ha-
gyományaink megôrzésére.

Sajnos új tórák vásárlására nem is
gondolhatunk.

Külön örömünkre szolgálna, ha
közös erôbôl javíttatnánk ki tóráin-
kat, mert éreznénk, hogy kéz a kéz-
ben, közösen tettünk valami fontosat
azért, hogy évezredes hagyománya-
ink töretlenül megmaradjanak és
folytatódhassanak.
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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 9.00–12.00
15.00–17.00

pénteken 9.00–12.00
vasárnap 9.00–12.00

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

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

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

Honlap: www.szertartas.hu

Szíves felajánlásukat elôre is kö-
szönjük. Az adakozók névsorát az
adományozott összegtôl függetlenül
emléktáblán tüntetjük fel, hirdetve
az utókornak, hogy 2010-ben lelkes
zsidók anyagilag is tettek valamit
azért, amiért ôseink éltek és készek
voltak áldozatot hozni

Máté György elnök
Szerdócz J. Ervin 

rabbihelyettes

Debrecen
Zájin ádárról a DZSH tagjai méltó

módon szoktak megemlékezni. A
Debrecentôl 50 km-re fekvô Nagy-
kálló legismertebb nevezetessége a

kerület elsô emberét és munkatársát:
Verók István polgármestert és Hat-
vani Csaba alpolgármestert üdvözöl-
hették a szép számban megjelent hí-
vek és érdeklôdôk.

A mintegy hatvanfôs eseményen az
üdvözlô szavak elhangzása után
Domán István fôrabbi adott átfogó is-
mertetést, sok példával, napjaink aktu-
alitásával fûszerezve. Megemlékezé-
sül felolvasásra került az elôzô évben
az évfordulóig elhunytak névsora is.

A vacsora végeztével a polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, köz-
tük a kerület lakóit. Mózes alakján
keresztül a mai politikai helyzetrôl
szólt, majd Terézváros múltját és je-
lenét ábrázolta.

A NÜB évzáró közgyûlése
A NÜB megtartotta 2009. évi záró közgyûlését, melyen a táborcsoportok

által delegált küldöttek 96%-a vett részt.
Szenes Iván elnök üdvözölte a megjelenteket, majd javasolta Lazarovits

Ernôt levezetô elnöknek, amit egyhangúlag elfogadtak.
A levezetô elnök rövid üdvözlô beszéde után javaslatot tett, hogy a közgyû-

lés résztvevôi egyperces néma felállással emlékezzenek meg az egy év óta el-
hunyt bajtársakról és az aktivista Bárdos Líviáról.

Ezt követôen Szenes Iván megtartotta éves beszámolóját, ismertette az
eredményeket, amelyeket a NÜB az elmúlt esztendôben elért, hangsúlyozva,
hogy a jövôben még szorosabbra kell fûzni a kapcsolatot a Mazsihisszel, a
Muszoéval és a Zsidó Kongresszusban részt vevô szervezetekkel.

Az elnök után Szemes Györgyné felügyelôbizottsági elnök mondta el éves
beszámolóját.

A hozzászólások során Hanti Vilmos MEASZ-elnök beszélt a jó
együttmûködésrôl, amelyre a 2010-es évben még nagyobb szükség van.

Szenes Iván válaszolt a felvetett kérdésekre, majd Szemes Györgyné, aki
egyben a jelölôbizottság elnöki tisztét is betöltötte, javaslatot tett a NÜB el-
nökségének kibôvítésére. A bizottság a következôket javasolta az elnökség-
be: Pusztai Béláné, Besnyô Györgyné, Sándor György, Budai Lászlóné. A je-
löltek röviden ismertették életrajzukat, majd a közgyûlés egyhangúlag meg-
választotta a tagokat.

Szenes Iván zárszava után Lazarovits Ernô megköszönte a résztvevôknek a
hozzászólásokat és a javaslatokat, melyekkel hozzájárultak a közgyûlés sike-
réhez. Jó egészséget és eredményes munkát kívánt a 2010-es évben is.

Közgyûlés az ortodoxiánál
Ádár hó 7-én emlékezünk meg Mózes születésének és halálának évforduló-

járól. Az ortodoxia idén is ekkor tartotta éves közgyûlését, amelyen Herczog
László elnök üdvözölte a megjelenteket, külön a vendégeket, Feldmájer Pé-
tert és Streit Sándort, a Mazsihisz és a BZSH elnökeit, valamint Grósz An-
dort, a közösség jó barátját.

Az elnök beszámolt a vezetôség munkájáról, az eredményekrôl és a
nehézségekrôl, az ortodoxia feladatairól: kóser húsellátás, mikve biztosítása,
az iskola és a szeretetotthon fenntartása. Öröm, hogy 17 gyerekkel mûködik
a megújított óvoda, talán a kicsinyek jelentik az utánpótlást. A Hanna este 10-
ig várja vendégeit, és ellátja az iskolát, a Városmajori Idôsek Otthonát. Két
imaházban – a Kazinczyban (Dob utca) és a Dessewffyben – reggel-este
imádkoznak, a Visegrádi és az Alma utcában, valamint a Teleki téren sábesz-
kor fohászkodnak. Mindegyik helyen kidust tartanak szombat délelôtt. Remé-
li, hogy a nehézségek ellenére összefogással, segítséggel minden intézményt
mûködtetni tudnak a továbbiakban is, ha lehet, még magasabb színvonalon.
Az iskolában intenzív tanulás folyik Sugár Sári vezetésével, a Városmajorban
a Vencel házaspár vette át a vezetést. Köszönetet mondott minden munkatár-
sának áldozatkész tevékenységükért.

Flór Ferenc fôkönyvelô ismertette a hitközség anyagi helyzetét: a gazdasá-
gi válság ôket is érintette, a kiadás ezúttal is meghaladta a bevételt, de a vesz-
teség kisebb mértékû, mint az elôzô években volt.

Panyi Miklós hozzászólásában megköszönte a hitközség segítségét az óvo-
da és a bölcsôde érdekében. Feldmájer Péter elnök, hangsúlyozva az ortodo-
xia jelentôségét, kijelentette: a már vázolt nehézségek ellenére azon lesznek,
hogy az ortodoxia és a kongresszusiak együttesen megôrizhessék az oktatási
és szociális intézményeket, s a további munkálkodás is harmonikus lesz. Sen-
ki sem mondhatja, hogy csak ôk képviselik a zsidóságot. Mindenkinek meg-
van a helye és a feladata.

A közgyûlés után a tagság az imaterembe tartott, ahol Mózes tanítómeste-
rünk születésérôl és halálozási évfordulójáról emlékeztek meg. A délutáni és
esti ima között ráv Weiszberger T. Mojse ortodox fôrabbi beszédet mondott.

A fôrabbi hangoztatta: a Tóra tudósa azért részesül Mesterünk szellemébôl,
hogy teljesítse feladatát, tanítsa az utódokat. Minden évben ezen a napon azon
elhunyt szellemi nagyságok nevét említjük, akik ezt a megbízást teljesítették.
Húsz nevet említett az eltávozottak közül, elsônek a hosszú évtizedekig ná-
lunk fôrabbiként áldásos tevékenységet folytató Áron Gedálje Hoffmant. De
az örökmécsesnek távozásuk után is égni kell, a tanulást tehát folytatjuk. Ed-
dig is sor került nálunk a misna és a hetiszakasz tanulmányozására magyar
nyelven is (a jiddis nyelvû beszédet ráv Weiszberger megszakította és magya-
rul tudatosította), ha van jelentkezô, akkor a napi talmudi részt, amely az
egész világon ugyanaz, szintén oktatja magyarul, hogy mindenkihez eljusson
a Tan. Hadd jöjjön a Messiás mihamarább, még napjainkban.

Az elhunyt rabbikért a Kél málé ráchámim imát ráv Kesztenbaum Árje
sajchet és kántor recitálta megragadóan. Ezután a hitközség halvacsorán látta
vendégül a megjelenteket, a zarándokokkal együtt. Amikor befejezték a napi
talmudi rész traktátusát, rögtön hozzákezdtek az újhoz, a Szánhedrin
címûhöz. Elénekelték a kállói cádik két nagy nótáját, a Szól a kakas már és a
Sírnak-rínak a bárányok kezdetû dalokat. Ráv Kesztenbaum saját tapasztala-
tai nyomán néhány szóval megerôsítette a fôrabbi szavait a tanítás és tanulás
fontosságáról. A fôrabbi megtisztelte Herczog László elnököt az asztali áldás
elôimádkozásával.

D. G.

Mikveavatás
Ádár hó 9-én avatták fel a rituális fürdôt, a mikvét. A sérült falat rendbe

hozták, a helyiséget kifestették. Négy medence várja a híveket, különbözô
hôfokú vízzel. Az egyikben 25-28 fokos a víz, a másikban 30-32, a har-
madikban 35, a negyedik tartalék medence a nôk részére, ha a földszinten
lévô fürdônél valamilyen probléma adódna. A technológia teljesen új, a vizet
éjjel felszívja egy gépezet, és megfelelô forgatás után szûrôn keresztül táplál-
ja vissza. Páraelszívót is felszereltek. Minden egyszemélyes fülkéhez zuhany
is tartozik. Az edények megmártására külön kádban van lehetôség. Gondosan
ellenôrzik, hogy minden megfeleljen a szabályoknak, hogy a 760 liter élô víz
(májim chájim), amelyet fôleg esôbôl nyernek, rendelkezésre álljon.

A munkálatok anyagi hátterét jelentôs részben az utolsó tokaji rabbi fia,
Mordche Smüél Berkovits vállalta szülei emlékére, amit egy tábla is hirdet, a
fennmaradó összeget pedig a Mazsihisz, az ortodox hitközség és magán-
személyek adománya fedezte. Senki elôtt nem volt kétséges, hogy a mikve
jelentôsége kulcsfontosságú a jámbor hívôk számára. Felújításával az egész
közösség gazdagodott. Az avatáson megjelent Feldmájer Péter és Streit
Sándor, a Mazsihisz és a BZSH elnökei, Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató,
László Miklós elöljáró, Frölich Róbert és Deutsch Róbert fôrabbik, az orto-
doxia részérôl ráv Weiszberger Mojse fôrabbi, Herczog László elnök, Zév
Páskesz fôtitkár, Kalmanovits Miklós, a tokaji hitközség vezetôje. Feldmájer
Péter rövid beszédében örömének adott hangot, s megjegyezte, szívbôl kíván-
ja, hogy olyan sok vendége legyen a felújított intézménynek, hogy új
medence megépítésére legyen szükség.

világ zsidósága körében híres csoda-
rabbi, Eizik Taub sírja, ahová min-
den évben ellátogatunk ilyenkor. Így
történt ez most is. Külföldrôl is so-
kan keresik fel a 19. század híres
szülöttének nyughelyét.

A mincha és máriv imádkozása
után sor került a hagyományos zájin
ádári halvacsorára. Aser Ehrenfeld
rabbi magyarázatában kitért arra,
hogy miért éppen halat eszünk ezen
a jeles napon. A hal az egyetlen állat,
mely az özönvíz idején sem pusztult
el. Ez átvitt értelemben azt is jelenti
számunkra, hogy bármilyen pusztí-
tás érte a zsidóságot léte óta, akár-
hányszor próbáltak ordas eszmék
megsemmisíteni bennünket, soha
nem sikerült és nem sikerülhet.

A kile tagjai megemlékeztek az el-
múlt egy év alatt elhunyt hit-
testvéreinkrôl, akik már a Gán éden-
ben lakoznak.

A halkocsonya elfogyasztása után
a jelenlévôk közösen elénekelték a
csodarabbi „Szól a kakas már” kez-
detû közismert dalát, mely a sírjánál
is felhangzott.

Hunyadi tér
A körzet hagyományos zájin ádári

halvacsoráján, melyet évente Mózes
születésének és halálának évforduló-
ján rendez meg, díszvendégként a

A rendezvényen Kozma György
kántorhallgató funkcionált.

Bethlen tér
Bösálách szombatján, a fák újé-

vének megünneplésekor a kultúrte-
rem megtelt a felnôttekkel együtt
érkezô gyerekek vidám zsivajával.
Deutsch Róbert fôrabbi méltatta a
nap jelentôségét, beszélt tu bisvát
hátterérôl, majd a jelenlévôk közö-
sen mondották el az áldásokat. A
gyönyörûen díszített asztal és a terí-
tés a gondnok és a nôcsoport áldoza-
tos munkáját dicséri. A gyümölcsök
beszerzéséért és finanszírozásáért a
körzet vezetô elöljárójának, Sárközy
Gyulának jár az elismerô köszönet.

* * *
Zájin ádár alkalmával a mincha

ima után Deutsch Róbert fôrabbi
idézte fel Mózes tanítómesterünk
halhatatlan szellemét, és név szerint
megemlékezett a gyülekezet elmúlt
évi halottairól. Schwezoff Dávid kán-
tor gyászimája után közös kádist
mondottak az emlékezôk.

Este chevra szöuda keretében foly-
tatódott az ünnepség, Schweitzer Jó-
zsef ny. országos fôrabbi tanítása
után közös énekléssel és bencsolás-
sal zárult a hangulatos rendezvény.

* * *
Bensôséges ünnepség színhelye

volt a templom Töcáve szombatján.
Ekkor kapott héber nevet Radó Gá-
bor és Király Viki kislánya, Sára. Az
örömapa ebbôl az alkalomból a tóra
elé járult, ahol Deutsch fôrabbi a
Szárá Chájá héber nevet adta az új-
szülöttnek. A szülôk az ima után
bôséges kiduson látták vendégül a
megjelenteket.

LAKÁS, ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
• Alpinista módon homlokzatjavítás,

tetôfedés

• Festés, mázolás, tapétázás, csempézés

• Mûszaki vezetés, árajánlat-készítés hi-

telfelvételhez is

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

E-mail: frank1063@t-online.hu
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Egykori tanítványok, tisztelôk és
családtagok gyûltek össze az ORZSE
dísztermében, hogy felidézzék a hu-
szonöt éve elhunyt Scheiber Sándor
professzor pályáját. A felkért elôadók
a tudós fôrabbi munkásságának, szak-
mai tevékenységének ismertetésén túl
valamennyien utaltak Scheiber Sán-
dor egyéniségére, színes elôadói stílu-
sára és remek humorérzékére is.

Schôner Alfréd rektor házigazda-
ként köszöntötte az érdeklôdôket,
hangsúlyozva, hogy a megemlékezés
színtere az a terem, ahol tanítványai
oly sokszor hallhatták beszélni a ma-
gyarországi zsidó tudományosság
egyik legnagyobb alakját.

A rektor elmondta, hogy a konfe-
renciát az MTA – ORZSE Zsidó Kul-
túratudományi Kutatócsoportjával
együttmûködve, Kiss Endre védnök-
ségével rendezik. Az idei évben a
megemlékezések sora négy oszlopon
nyugszik: az elsôt a Jahrzeit napján, a
rabbiképzô zsinagógájában tartották,
a második az emlékülés, a harmadik
Villányi András fotómûvész kiállítása
lesz, amelyen a 1970-es, 80-as évek-
ben, a rabbiképzôben készült felvéte-
leket mutatják be, és végül a negyedik
novemberben, a magyar tudomány
hónapjában megrendezendô tudomá-
nyos ülés.

Az elsô elôadó, Hidvégi Máté
visszaemlékezését Scheiber Sándor
tudományos pályájának összefoglalá-
sával indította, felsorolva mindazon
intézményeket – az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karától a debreceni és sze-
gedi egyetemen keresztül Izrael és az
Egyesült Államok legjelentôsebb fel-
sôoktatási intézményeiig –, ahová a
professzor munkája révén kötôdött,
tudományos fokozatot szerzett, illetve
díszdoktori címet kapott. A hebraisz-
tikával, klasszika-filológiával, iroda-
lomtudománnyal, néprajzzal, könyv-
tártudománnyal és mûvészettörténet-
tel foglalkozó világhírû tudóst az
elôadó a magyar zsidó kultúra „min-
denesének” nevezte, aki pályájával
bebizonyította, hogy a magyar és a
zsidó kultúra szétválaszthatatlan.
Scheiber Sándor mintegy 1700 publi-
kációt és 44 könyvet jelentetett meg.

Hidvégi Máté elôadásának további
részében a professzor családi hátterét
vázolta fel, és többször visszatért arra
a sokféleképpen megválaszolható kér-
désre, hogy Scheiber vajon miért nem
hagyta el Magyarországot. A válasz a
szülôföldhöz való ragaszkodás, a
szülôi kötôdés, majd az újrakezdés
belsô kötelessége, a számtalan barát-
ság, valamint a magyar nyelv és iro-
dalom szeretete lehet. Akkor is nemet
mondott, amikor fölajánlották számá-
ra a jeruzsálemi Héber Egyetem Köz-
ponti Könyvtárának fôigazgatói állá-
sát.

Scheiber 1913. július 9-én, Buda-
pesten, a Kun utca 12. III. emelet 27-
es lakásban született, és ugyanott
hunyt el 1985. március 3-án. Az
1930-as években országos tanulmányi
versenyeken tûnt fel, majd a bölcsész-
karral párhuzamosan elvégezte a rab-
biképzôt. Ezt követôen Oxfordban és
Cambridge-ben tanult tovább. A há-
ború idején többször is a halál közelé-
ben járt; 1944-ben meghalt az édesap-
ja, egy budapesti, Vadász utcai pincé-
ben pedig a szeme láttára agyonlôtték
az édesanyját.

A háború után szinte a semmibôl
építette újjá a rabbiképzôt, és ezzel
sokak számára megszemélyesítette a
reményt. Az elôadó úgy fogalmazott:
„Scheibernek – bármirôl is ír – min-
den munkájában van valami katarti-
kus.”

Az irodalomtudomány terén Hor-
váth János, a folklórban Heller Ber-
nát volt a mestere, de késôbb szakmai
vezetô híján maga járta az utat. Mind-
két területen olyan magas színvonalon
alkotott, hogy tanszéket kellett volna

kapnia. Scheiber említése nélkül nem
tárgyalható az ortodox középkori zsi-
dó történelem és hitélet, de irodalom-
történészként sem volt kevésbé jelen-
tôs. Meghatározó szerepe volt Arany
János munkáinak kritikai kiadásában,
József Attila, Kosztolányi és Mikszáth
mûveinek, illetve levelezésének fel-
dolgozásában.

Hidvégi Máté visszaemlékezését
anekdoták sorával zárta. Scheibertôl
származó szállóigékkel és sztorik tu-
catjaival utalt arra, hogy a világhírû
tudós humorérzéke Pestrôl szárma-
zott. A történetek helyszíne az 1960-
as, 70-es évek budapesti színházai, a
mozik, a Lukács uszoda, a Svábhegy,
az Intercontinental szálló – ahol egy-
szer Honthy Hannával került egy tár-
saságba –, vagy éppen lakásának dol-
gozószobája. (Ebben a szobában állt
kislányának rácsos ágya is.) Számos
történetet hallottunk apa és gyermeke
szoros kötelékérôl. Az egyik szerint
Scheiber megtanította kétéves kislá-
nyának, Marikának a római tartomá-
nyok neveit. Egy alkalommal lakásán
vizsgáztatta növendékeit, s amikor
egyikük nem tudta felsorolni a pro-
vinciákat, a professzor azt mondta:
„Ezt még egy kétéves is tudja!” Be-
hívta Marikát, aki ügyesen elmondta
valamennyit. Állítólag az is elôfor-
dult, hogy Scheiber a rabbiképzôben
idegenekkel elhitette, hogy ô a ház-
mester.

Schôner Alfréd az egykori tanít-
vány szemével láttatta a professzort.
Elsô találkozásuk alkalmával Schei-
ber Sándor helyettesként tartott val-
lásórát a gimnáziumi osztályban, és a
kutatásairól mesélt a diákoknak. Ami-
kor ismét helyettesített – éppen a toki-
ói olimpia idején –, arról beszélt,
hogy a magyar zsidó irodalomban ho-
gyan jelent meg az ókori olimpia té-
mája. Ez a komplexitás akkoriban új
dolognak számított, az elôadás tele
volt viccel és történettel. Scheiber
megjelenésében is újat hozott. Adott a
külsôségekre, öltönye, inge és nyak-
kendôje mindig harmonizált, és ô volt
az egyetlen az iskolában, aki világos
ruhát viselt.

Schôner Alfréd arról is megemléke-
zett, hogy harmadikos gimnazista-
ként, a rabbiképzô zsinagógájában is-
merkedett meg a neológ liturgiával.
Minden szombat délelôtt egy rabbi-
jelölt prédikált, majd Scheiber ele-
mezte a beszédet, és azt ecsetelte,
nem mindegy, hogy a rabbi milyen
közönséghez beszél.

Késôbb, a rabbiképzôben, mindenki
számára Scheiber volt a mester, az
ideál, aki mindenben naprakész. Sor-
ban álltunk a különlenyomatokért,
mesélte az elôadó. Ha egy különleges
kötet került szóba, a professzor – aki
könyvgyûjtô is volt –, általában ezt
mondta: „Ritka könyv!”, majd hozzá-
tette: „Nekem megvan!”

Scheiber Sándor arra törekedett,
hogy tanítványai ne legyenek szak-
barbárok. Beszélgetést kezdeménye-
zett a színházi életrôl, sôt, Szemere
Samu vezetésével Shakespeare-sze-
mináriumot szervezett. Megtanította a
szerkesztés tudományát és az oklevél-
tár használatát.

Schôner Alfréd felidézte saját záró-
vizsgáját, amelyet 1973-ban tett le. A
fôrabbi szertartási beszédében „drága
fiamnak” nevezte, és utalva tanítvá-
nya néhány nappal korábban elvesz-
tett édesanyjára, azt mondta: „Van,
ahol temetnek, van, ahol énekelnek.”

Az ORZSE rektora arról a szegedi
élményérôl is megemlékezett, amikor
tanúja lehetett Bálint Sándor folklo-
rista és Scheiber szakmai beszélgeté-
sének.

„Ember volt, nagyszerû ember! Ne-
ve megkerülhetetlen. A 20. századi
zsidó tudomány nélküle nem létezik”
– zárta beszédét Schôner Alfréd, majd
professzorának egy mondatát idézte a

Folklór és tárgytörténet címû
kötetébôl: „Én nem vagyok nagy tu-
dós, csak egyedül maradtam.”

Szécsi József arról vallott, hogy ôt
Scheiber vezette be a hebraisztika és a
judaisztika tudományába. Keresz-
tényként korábban azt tanulta, hogy a
második Szentély lerombolása után
véget is ért a zsidó történelem. A 2000
éves kereszténység antiszemitizmusa
számtalanszor tetten érhetô volt, és a
vallásközi kapcsolatokra ez gyakorol-
ta a legnagyobb hatást. Ô sohasem ne-
gatív irányból közelített. Scheibertôl
tanulta meg, milyen nagyszerû zsidó-
nak lenni, és egyszerre csak arra éb-
redt, hogy: „szeretem a judaisztikát,
pedig nem kért meg rá senki”.

Szécsi professzor a Miatyánk és a
Kádis összehasonlításából írta szak-
dolgozatát. Saját elmondása szerint az
ötlet egy Scheiber-féle kiduson szüle-
tett. Számára ez volt a vallásközi dia-
lógus elsô lépése. A vasfüggöny mö-
gött akkoriban még nem lehetett ke-
resztény–zsidó párbeszédrôl hallani.
(Külföldön a holokauszt miatt már in-
dult ilyen kezdeményezés.) Ô szemé-
lyesen a közeledést Scheibertôl tanul-
ta meg, de mint elôadásában fogalma-
zott: „nem lehet minden keresztény
mellé egy Scheiber Sándort állítani”.
Az elsô kapcsolatfelvétel a Keresz-
tény Ökomenikus Baráti Társaságon
belül jött létre, majd 1991-ben hivata-
losan is létrejött a Keresztény–Zsidó
Társaság.

„Mit kaptam Scheiber Sándortól?”
– tette fel a kérdést az elôadó. „Pozitív
látásmódot!” A fôrabbit életében vé-
gigkísérte a holokauszt árnyéka, még-
is rendkívül nyitott ember volt. Záró-
gondolatként Szécsi József visszautalt
arra a pillanatra, amikor a kiduson
együtt lehettek, Scheiber osztotta a
barheszt, és közösen várták a péntek
estét.

A negyedik elôadó, Lichtmann Ta-
más filológusként kezdte beszédét, és
az Életrajzi lexikon segítségével meg-
kísérelt teljes körû képet adni
Scheiber Sándor munkásságáról. Az
életpálya indíttatása – mindkét szülô-
je rabbicsaládból származott – és
egyes állomásai – 1938-ban avatták,
1941 és 44 között Dunaföldváron
szolgált – fontos adatok, és ezek ki-
egészítéseként a legjelentôsebb hátra-
hagyott munkákat is megismerhettük.
Scheiber Sándor fô mûve az egyete-
mes zsidó mûvelôdéstörténetet bemu-
tató Geniza Studies, amely 1981-ben
jelent meg; míg a Folklór és tárgytör-
ténetben Lót lányaitól Pfeiffer Ignác
munkásságáig számos rövid írást ol-
vashatunk. A méltatásban elhangzott,
hogy a professzor képes volt másfél-
két órán keresztül lebilincselô
elôadást tartani. A legkomolyabb tu-
dományos témát is szórakoztatóan ad-
ta elô. Sajnálatos, hogy tudományos
elismeréseit túl késôn kapta meg.

A személyes élmények sorában
Lichtmann Tamás elmondta, nem volt
közvetlen tanítvány, de többször talál-
koztak. Egy debreceni látogatása so-
rán Scheiber elôadásában megemlítet-
te ifjú kollégája nevét. Egy másik él-
mény arról tudósított, hogy a fôrabbi
igyekezett összehozni fiatal párokat.
A rabbiképzô épületének környékén
gyülekezô ifjakat egyszerûen kézen
fogta, és bemutatta egy ismerôs lány-
nak. Utolsó élményként Lichtmann
felelevenítette, hogy 1985-ben lányai
a rabbiképzô púrimjára készültek, de
az ünnepség abban az évben Scheiber
Sándor halála miatt elmaradt.

A rendezvény Kiss Endre zárszavá-
val fejezôdött be, aki elmondta, hogy
a megemlékezés valamennyi beszéde
teljes terjedelemben megjelenik a Ma-
gyar Zsidó Szemlében.

Rojkó A.

Scheiber Sándorra emlékeztek
az ORZSE-n

ZZZZ ssss iiii ddddóóóó    VVVV iiii llll áááá gggg hhhh íííí rrrr aaaa ddddóóóó
Costa Rica

Az ország egyik alelnökévé választották Costa Ricában a 63 éves, zsidó
származású volt bankárt, Luis Libermant, aki a közép-amerikai állam elsô nôi
elnökének, Laura Chinchillának a helyettese lesz. Liberman szülei a második
világháború elôtt Lengyelországból vándoroltak ki a latin-amerikai országba.
A megválasztott alelnök kijelentette, hogy „a zsidók nagyon aktívak a poli-
tikai életében, és a korábbi kormányok több minisztere is a közösséghez tar-
tozott”. Costa Ricában jelenleg mintegy háromezer zsidó él. A fôvárosban,
San Joséban zsinagóga és több vallási intézmény is mûködik.

Oroszország
Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu közelmúltban történt moszkvai

találkozója során az orosz kormányfô bejelentette, hogy rövid idôn belül
holokausztmúzeumot létesítenek Oroszországban. Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök pedig azt közölte, hogy országában a Vörös Hadsereg felszabadító
harcának elismerésére a szövetségesek második világháborúban aratott
gyôzelmének 65. évfordulója alkalmából emlékmûvet építenek. Netanjahu
szerint „senkinek sem szabad elfelejtenie azt a hatalmas veszteséget, amit a
zsidó népnek okozott a holokauszt, de senki sem felejtheti el a Vörös Hadsereg
meghatározó szerepét a náci Németország megsemmisítésében”.

Nagy-Britannia
A közösségi biztonsági felügyelet felmérése szerint az antiszemita inci-

densek száma az elmúlt évben „rekordot döntött” Nagy-Britanniában. 924
szélsôséges provokáció történt 2009-ben, ami a legutóbbi, 2006-ban végzett
kutatáshoz képest 55 százalékos növekedést mutat. Gordon Brown brit mi-
niszterelnök a közel-keleti kérdés parlamenti vitájában hangsúlyozta, hogy
„nagyon aggasztó az antiszemitizmus növekedése”. Brown szerint „határo-
zottan elítéljük azokat, akiknek Izrael-ellenes nézetei ürügyet szolgáltatnak az
antiszemitizmusra és a zsidó közösség elleni támadásokra. (...) A fajgyûlölet-
nek és bármilyen diszkriminációnak semmiképpen sincs helye az interneten,
az egyetemeken vagy az utcákon”.

A tizenötmillió dolláros bôvítési munkák befejezése után a londoni Zsidó
Múzeum a közeljövôben újra megnyitja kapuit. Az Észak-Londonban lévô
viktoriánus stílusú ház a szomszédos korábbi gyárépülettel bôvült, ami a kiál-
lítási terület megháromszorozását tette lehetôvé. Az egyes csarnokok fô
témái: a brit zsidóság története, a zsidó vallás és a holokauszt. A gyûjtemény
új látványossága egy 13. századbeli mikve. A június és október között ren-
dezett idôszaki kiállításon a Vatikáni Múzeumból és brit gyûjteményekbôl
kölcsönzött számos zsidó kegytárgy, illetve dokumentum látható majd. A
múzeum 1932-ben létesült, és 1995-ben egyesült a Zsidó Élet Londoni
Múzeumával. A kibôvített épületben megtörténhetett a mostanáig külön
helyen mûködô gyûjtemények összevonása is.

kovács
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GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Régi széderesték emlékei
I. rész

A közösségi széderek a régmúlt-
ra mutatnak vissza. A Haggada
egyik arameus nyelvû mondata –
KOL DICHFIN JÉSZÉ
V’JÉCHOL … minden éhezô jöjjön
és egyék, minden rászoruló jöjjön
és lakjék jól… – megparancsolja,
hogy megnyissuk házunk ajtaját
azok elôtt, akik erre rászorulnak.
Szokás lett, hogy a szegényt, a
magányost, az idegenbôl jövôt a
tehetôsebb zsidó házaknál vendé-
gül látták az ünnepeken, így a
szédervacsorán is. Ebbôl alakul-
tak, alakulhattak ki késôbb a kö-
zösségi széderek.

A deportálás után, amikor a zsi-
dó családok nagy része elpusztult,
sok volt a magányos ember. A kö-
zösségi széderek egyre fontosabb
szerephez jutottak, népesebbek
lettek. Senki nem akarta egyedül
tölteni az ünnep estét, így akinek
valódi családja nem volt, a közös-
ség nagy családját kereste fel. Az
idôk folyamán az életritmus fel-
gyorsulása, a munkakörülmények
változásai is olyan helyzetet te-
remtettek, hogy sokan kényelme-
sebbnek érezték a közösségi
szédereken való részvételt, mint
annak sok gonddal járó, hozzáér-
tést követelô otthoni elôállítását.
Ahogy múltak az évek, a közössé-
gi széderekre egyre nagyobb lett
az igény.

Elsô ilyen emlékem Kaposvár-
hoz fûzôdik. Azon a napon már a
kora reggeli órákban népes és
élénk volt a templom udvara. A
kaposvári hitközség sok éven át
volt mindenese, a templom és a
környék rendben tartója, a zsidók
sorsának keresztény létére is min-
denben hû részese, Takács néni
vezette az elôkészületeket, a hit-
község több hölgytagja közremû-
ködésével, köztük drága jó Anyám
igen hathatós, szorgos segítségé-
vel, dr. Krausz fôrabbi úr
ellenôrzése mellett. Fôtt a leves, a
gombóc, a hús, a zöldségek, ott lá-
batlankodtak a gyerekek is, min-
denáron meg akarták kóstolni azo-
kat a finomságokat, melyek
késôbb az ünnepi asztalokra kerül-
tek. Fôleg a hárajszesznek volt

A Dob utca 35.-ben, az ortodox hit-
község dísztermében Villányi András
fényképeibôl rendezett kiállítás meg-
nyitójára korán érkeztünk. A mûvész-
szel tévéinterjú készült, ahol elhang-
zott egy mondat, amely szerint Villá-
nyi alkotásai történelmet örökítenek
meg. Ez nem jelenti csak a múltat,
pontosabban a közelmúltat, hanem a
jelent és – a gyerekek sorozatára te-
kintve – a jövôt is. Bár a zsidóság
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nagy sikere, hiszen az ízletes, édes,
finom, gyerekeknek való csemege
volt.

A rövid esti istentisztelet után a ma
templomként szolgáló kultúrterembe
vonultunk, ahol már vártak ránk a
hosszú, megterített asztalok. A fôasz-
talnál foglalt helyet Krausz fôrabbi úr
a családjával és a kántorék, vagyis
mi, valamint a vezetô elöljárók és
családtagjaik. Az est a hagyományos
ünnepi kidussal kezdôdött, melyet
Apám recitált, majd Krausz fôrabbi
úr megkezdte a széder szertartását,
annak minden lépését elmagyarázva
a jelenlevôknek. Nagy izgalom
elôzte meg a Má nistáno négy kérdé-
sét. Általában többen is kérdeztük,
héber és magyar nyelven. Ahogy a
szertartás és az idô haladt elôre, úgy
lankadt a gyerekek érdeklôdése. Szü-
leink nehezen tudtak bennünket ott
tartani az asztal mellett. Amikor
azonban a Fôrabbi úr bejelentette,
hogy elrejtette az afikomant, az izga-
lom ismét tetôfokára hágott. Alig
vártuk a vacsora feltálalását. Nem
azért, hogy együnk, hanem azért,
mert akkor a felnôttek nagy része
nem figyelt ránk, és meg lehetett ke-
resni, el lehetett lopni az elrejtett fél
mácót. Ennek visszaadása és az érte
kapott ajándék átvétele után ismét
csak az alkalmat vártuk, hogy a kul-
túrteremmel szomszédos irodahelyi-
ségbe vagy az udvarra mehessünk
játszani, míg a felnôttek együtt éne-
kelték Apámmal és a Fôrabbi úrral a
népszerû énekeket.

Budapestre költözésünk után a
lágymányosi zsinagóga lett a vallási
otthonunk. Népesek, kellemesek vol-
tak a közös széderek. Az akkori Izra-
eli Követség több tisztviselôje, kon-
zulok, attasék, azon a környéken lak-
tak, így számos ünnepi eseményen
részt vettek a Bocskai úti zsinagógá-
ban. Családjukkal együtt jöttek el a
széderre is. Szeretett rabbink,
Hochberger László mindig nagy fi-
gyelmet fordított arra, hogy ha láto-
gatót vagy új arcot fedezett fel, azon-
nal köszöntse, mindent megtegyen,
hogy az illetô otthon érezze magát
körünkben. Apám kidusa után Laci
bácsi kedves, közvetlen mondatokkal
vezette be a szertartást. Tudni akarta,
hallja-e mindenki a szavait, biztatta a

jelenlevôket, hogy kérdezzenek bát-
ran, ha bármit nem értenek vagy tud-
ni akarnak. A Má nistánót ott is töb-
ben kérdeztük, és arra nem csupán a
Haggadában soron következô ,,Ávo-
dim hájinu lefaro b’micrájim…” feje-
zet szavaiból kaptunk választ, hanem
Rabbi bácsink tréfás, mégis oktató
magyarázatából is.

Volt a templomunknak egy tagja:
Strelinger doktor úr, gyémántdiplo-
más orvos. Nyolcvanas éveiben járt az
én gyermekkoromban. Óriási tudású,
hatalmas, átfogó mûveltséggel ren-
delkezô ember volt. Mivel Hochber-
ger fôrabbi az ünnep szokásait magya-
rázva mindig sok történelmi esemény-
re és kialakult szokásra tért ki, az
egyik évben szólni akart a tiszaeszlári
vérvádról, mely a peszach elôké-
szítésének idején keletkezett és terjedt
el. Az ünnep elôtt felkérte Strelinger
doktort, hogy a széderen a saját, szak-
mai nézôpontjából magyarázza el a
vér fogyasztásának tilalmát, melyet
nem csupán a vallási elôírások elle-
neznek, hanem sok orvosi vélemény
is a mellôzését javasolja. Laci bácsi
hozzátette: csak röviden, néhány mon-
datban, Doktor úr!

A megfelelô pillanatban Hochber-
ger fôrabbi, miután a vallási tilalom-
ról szólt, felkérte Strelingert, hogy is-
mertessen néhány okot, amiért a vér
fogyasztását az orvosok nem ajánl-
ják. A Doktor úr szólásra emelkedett.
Zsebébe nyúlt, és onnan egy mintegy
tíz-tizenöt lapnyi beszédanyagot hú-
zott elô. Elkezdte magyarázatát,
amibôl észrevettük, hogy a leírt szö-
veg csupán vázlat lehet, hiszen csak
néha tekintett bele beszéd közben.

– Ez körülbelül egy óra – jegyezte
meg Apám, nem minden él nélkül.

Laci bácsi nem tudta, mitévô le-
gyen, tanácstalanul nézett körül,
megsérteni nem akarta a kiváló or-
vost, viszont az idô telt. Dr.
Strelinger talán a második vagy har-
madik oldalnál tarthatott, amikor ész-
revettük, hogy a még fel nem olva-
sott lapokat az asztalra maga elé he-
lyezte. Meglátta ezt a mellette ülô
Gellért Gyula elöljáró. Laci bácsi fe-
lé kacsintott, és egy óvatlan pillanat-
ban „ellopta” és zsebre vágta az „or-
vosi értekezés” további anyagát. A
Doktor úr kereste a papírjait, nem ér-
tette, hová tûnhettek. Mi, gyerekek,
visítva nevettünk, és én mind a mai
napig magam elôtt látom Laci bácsi-
nak és Apámnak a visszafojtott
nevetéstôl kipiruló arcát, valamint
Gellért Gyula bácsi „ártatlanul” saj-
nálkozó arckifejezését, mint aki sem-
mirôl sem tehet. Más választása nem
lévén, Strelinger doktor úr néhány
befejezô mondatot mondott és leült, a
széder pedig a sok ismert, kedves és
mindenki által szívesen énekelt hag-
gadabeli dalokkal kitûnô hangulat-
ban folytatódott.

Gellért Gyula bácsi késôbb nevet-
ve jegyezte meg, hogy az afikomant
ugyan nem ô lopta el, de a papírok
„elganvenolásával” úgy érzi, nagy
micvét gyakorolt a közösség érdeké-
ben.

irányzatainak többféle ágazata is len-
csevégre került gazdag munkásságá-
nak részeként, ez esetben az ortodoxi-
ára koncentrálódik a figyelem. Mert a
hagyomány megôrzése nélkül sem je-
len, sem jövô nincsen.

A terembe lépve már az elsô kép
megragadó. Fixler Herman, aki több
évtizedig legendás elnöke volt e közös-
ségnek, a jelenlegi elnök, Herczog
László társaságában mezüzét szegez
fel egy ajtófélfára. Mintha azt monda-
ná, most már beljebb léphetünk. A sor-
rendiséget figyelmen kívül hagyva, lá-
tunk itt maceszsütést, mert a jámbor
ember a szédertálon lévô maceszt ma-
ga készíti; látunk esküvôt és az emlé-
kek kavicsával borított sírkövet, britet,
tóraavatást, fohászkodást, tanulást,
táncot, éneklést, sírást, kóser húsboltot,
terített asztalt, gyertyagyújtást. Talál-
kozunk olyan emberek több tucatjával,
akik a legnehezebb idôkben sem tagad-
ták meg hitüket, ôrizték, hogy a tûz ki
ne aludjon, megmaradjon a hagyo-
mány, amely éltetôje a zsidóságnak.
Mojse Weisz fôrabbi mosolya, Krausz
Májer tekintete, ragyogóan eltalált ráv
Hoffman képe, Groszberg Jenô, a sze-
rényen háttérbe húzódó tudós rebbe,
Fischer Miklósné, Piroska néni, a több
generációt nevelô óvónô a gyermekei-
vel, és sokan mások, akik egykor vagy
most pillérei a közösségnek.

Valamint láthatunk tekintélyes ven-
dégeket, mint a szatmári Mojse
Teitelbaum vagy a kállói rabbi. Min-
denki tevékenysége közben van meg-
örökítve. Mint ahogy az irodalom
meg tudja hosszabbítani az életet, a
mûvész fotói is képesek erre: úgy
érezzük, akiket látunk, még közöttünk
vannak.

Herczog László elnök üdvözlô sza-
vaiban említette, hogy 36 képet válo-
gattak a kiállítás számára, szándéko-
san. Mert azt tartja a mondás, hogy 36
igaz emberen nyugszik sorsunk, vilá-
gunk. Nem ismerjük ôket, és ôk sem
tudnak róla. Teszik a dolgukat értünk.
Talán a mûvész is közöttük van.
Ugyanis elgondolkoztat minket Bene-
dek István Gábor író megnyitóbeszé-
dének azon mondata, hogy Villányi
András masinájával minden zsidó
eseményen jelen van. Örömmel kons-
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A Masoret Avot – Amerikai
Alapítványi Iskola tisztelettel

meghívja minden kedves régi és
új barátját

az iskola fennállásának 20 éves
évfordulóját ünneplô program-

sorozat nyitóeseményére, az
ünnepi gálavacsorára és

jótékonysági gálaestre, amelyet az
iskola 3. emeleti mûemléki

dísztermében
2010. március 21-én (5770. niszán

6.) vasárnap 18.30-tól tartanak
Az est programja:

Köszöntôk
Ünnepi beszéd: Glatz Ferenc

akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia volt

elnöke, az iskola alapítványának
elsô kuratóriumi elnöke

Mága Zoltán hegedûmûvész
ünnepi koncertje

Garai Róbert elôadómûvész
mûsora

Vacsora, a hangulatról a
Sabbathsong együttes

gondoskodik
Székhelyi József színmûvész

elôadása
Népszerû izraeli dallamok a

Fourtissimo együttes elôadásában
Tombola értékes nyereményekkel

– fôdíj: egy izraeli repülôjegy

DEUTSCH GÁBOR

A hagyomány múltja, jelene, jövôje
Villányi András fényképei

tatálja az író, hogy a kiállításon szép
számmal jelentek meg a kongresszu-
siak, ha úgy tetszik, neológok, akik
éppen úgy megcsodálják ezen alkotá-
sokat, mint az ortodoxok, hiszen egy
zsidóság van, a fának több ága is le-
het, de mind egy törzshöz tartozik. A
mûvész ezen szellemben, irányzatok-
tól függetlenül fényképez. Ha vala-
mennyi képét kiterítenénk, az beborí-
taná az egész zsidónegyedet. Ezért

kellett szelektálnia. Úgy hallottuk, az
egykori iskola épületében ortodox
múzeum létesítését tervezik, ahol ké-
pek, dokumentumok, kegytárgyak
kapnának helyet. A most kiállított
mûvek magvát képezhetik a tervezett
intézménynek. A magyarországi orto-
doxia hisz a jövôjében, a holnapban és
a holnaputánban. Tudja, hogy a jövô
záloga a múlt megismerése. A jelen és
a jövô generáció felelôssége ez, mert
ôk a hagyomány permanens folytatói.
Gondoljuk, ez a kiállítás mottója.
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ELÔZMÉNYEK
A Mazsihisz üdvözölte az Or-

szággyûlés döntését a holokauszt
tagadásának büntethetôségérôl. A
Fidesz tartózkodott, az SZDSZ
részérôl egy ellenszavazat volt. 

Nô tôle az önbizalmunk
A szocialista többségû Országgyû-

lés utolsó munkanapján elfogadta a
büntetô törvénykönyv ama módosítá-
sát, amely a holokauszt nyilvános ta-
gadását akár három év börtönnel
büntetheti. Helyes. Sôt: végre. A
holokauszt tagadása ugyanis nem-
csak undorító dolog, de társadalmi
veszélyessége is kitapintható. Tiltásá-
nak vagy nem tiltásának nincs köze a
szólásszabadsághoz, illetve ahhoz az
értékhez, amelynek a szólásszabad-
ság mintegy a kiszolgálója: a társa-
dalom minden szegletét átjáró, az
egyéneket nemesítô és szabad, békés
együttélésüket lehetôvé tévô vitához.
A „közösségfenntartó diskurzushoz”.
A holokauszt tagadása sosem vala-
mely jólfésült, a történelmi igazság
feltárására irányuló „párbeszédben”
hangzik el, amelyben az alulinfor-
mált, de kitárt szívû holokausztta-
gadó ártatlan szemmel kétkedô állítá-
sokat fogalmaz meg bizonyos törté-
nelmi tényekrôl. Majd hagyja magát
meggyôzni a nyílt, demokratikus vitá-
ban. Vagy ha azt nem is, de úgy áll fel
az asztaltól, hogy jó, ebben nem ér-
tünk egyet, de öleljük meg egymást,
mint kettô jó barát, akik elôbbre vit-
ték a társadalomjobbító eszmecserét.
Nem, ilyen asztal nincs. Hisz a
holokauszt tagadása annak a poszt-
náci világképnek az egyik fundamen-
tuma, amely piszkosul nem a szabad
egyének türelmes összjátékaként kép-
zeli el a nemzetet. A holokausztta-
gadó sem vitatkozni akar, hanem
gyilkolna, ha tehetné. Igazából nem is
tagadja a holokausztot, vagy ha igen,
ezt sajnálkozva teszi: azt sajnálja,
hogy nem sikerült rendesen pontot
tenni a végére. A holokauszt tagadá-
sa emiatt éppenséggel veszélyezteti a
szólásszabadságot: ha ugyanis a nyil-
vános beszéd elfogadott részévé vál-
hatna, akkor elôször a holokausztot
személyes tragédiaként felfogni kény-
telen, aztán a holokausztot nemzeti
tragédiának tartó, majd végül a
holokausztot nem tagadó populáció
némulna el. Félelmében. Hisz nem
beszélni akarnak velük, beszélgetni,
diskurálgatni, hanem megalázni, nem
létezôvé tenni, megsemmisíteni akar-
ják ôket.

Helyes az is, hogy ez a törvény vég-
re azt tiltja, amit tiltani akar: a
holokauszttagadást, és nem „a ma-
gyar nemzet vagy lakosság egyes cso-
portjai, így különösen nemzeti, etni-
kai, faji, vallási csoport tagjai becsü-
letének csorbítását, avagy emberi
méltóságának megsértését”, amivel
az egyik elôzô, hasontárgyú törvény-
javaslat próbálkozott. Ezt homályos-
sága és az esetleges jogalkalmazói
értelmezés ambivalenciái miatt jog-
gal kaszálta el az Alkotmánybíróság.
Helyes az is, hogy a törvény a
holokauszttagadást akarja tiltani, és

Sólyom László aláírta: tilos a holokauszttagadás Magyarországon

Az irritábilis bélszindróma
(IBS) felismerésérôl

és kezelésérôl
A lakosság egynegyede szenved különbözô mértékben az irritábilis bél-

szindrómában. Az IBS egy funkcionális kórkép, ami azt jelenti, hogy a
krónikusan fennálló vagy visszatérô tünetek hátterében nincs igazolható
szervi eltérés vagy anyagcserezavar.

Az IBS-re jellemzô tünetek (alhasi fájdalom stb.) lehetnek enyhék, kö-
zepesen súlyosak és súlyosak, attól függôen, hogy a beteg életvitelét
mennyire befolyásolják. A betegség kialakulását krónikus stresszhatással
hozzák összefüggésbe, ami pszichés feszültséghez vezet. Ez az állapot
sokszor évekig is fennállhat. A belsô feszültség késôbb testi tünetekké
alakul át, vagyis megjelennek az IBS tünetei. A bélrendszeri tünetekhez
az akaratlagos és az akaratunktól független idegrendszer egyensúlyának
megbomlása vezet.

Az említett tünetekkel feltétlenül orvoshoz kell fordulni, mert csak
szakorvos állapíthatja meg a helyes diagnózist és dönthet a megfelelô te-
rápiáról. Az IBS kezelése a súlyossági foktól függ. A betegek többségé-
nél – akiknél a tünetek enyhék – életmódváltozás és diétás étrend általá-
ban elegendô. Mérsékelt, de a szokásos napi tevékenységet már befolyá-
soló tünetek esetén a bélcsatornára ható gyógyszerek és pszichológiai el-
járások ajánlhatók. Súlyos esetekben antidepresszív gyógyszeres kezelés-
re, valamint pszichoterápia alkalmazására kerülhet sor. Bármely terápiás
módszer alapja a jó orvos-beteg kapcsolat, amelynek célja a páciens élet-
minôségének javítása.

Mediszintech Orvostechnikai Kft. 1136., Budapest Visegrádi utca. 15.
Telefon: 236-0755. (x)

MEGHÍVÓ
A WIZO Hungary és a Bálint Ház szervezésében sok szeretettel 

meghívjuk Önt és kedves családját egy fergeteges, táncos show-mûsorra, 
a nagy sikerû, méltán világhírû, fiatal izraeli táncegyüttes, a

WIZO NACHLAT YEHUDA 
DANCE ENSEMBLE

elôadásában. A 43 fiatal táncosból álló együttes Kanada, Svájc és
Olaszország után most Magyarországon lép fel.

Helyszín: Bálint Ház, színházterem
Idôpont: 2010. március 24., szerda, 18.00

Belépôdíj: 500 Ft

Ne hagyja ki! Jöjjön el!
Nem mindennapi élményben lesz része!

Richard Williamson püspök, 
a vallásos holokauszttagadó

A gyöngyösi zsinagóga fala

nem mást. Lehetne más gazságot is
tiltani, de más gazságok felmagaszta-
lása momentán nem játszik a magyar
közéletben, a rákosizmusból, a sztáli-
nizmusból, a málenkij robotból vagy
a Gulagból, azaz az osztálygyûlölet-
bôl senki nem akar erôszakos politi-
kát csinálni ma Magyarországon. A
faji gyûlöletkeltésbôl meg igen. Az az
univerzum, aminek a holokauszt taga-
dása vagy relativizálása, jelen-
tôségének kicsinyítése az egyik bevett
toposza, ma a parlament kapuján dö-
römböl. Nem mintha azt gondolnánk,
hogy a holokauszttagadás tiltása en-
nek véget vet: de legalább egy szim-
bolikus határt kijelöl. Egy erôs és szi-
gorú határt – hisz a holokauszt is
erôs szimbólum.

Biztos jobb lenne, ha az effajta né-
zeteket a büntetôjog közremûködése
nélkül vetné ki magából a társada-
lom. De ha az istennek se veti ki? Na-
gyon helyes, hogy sokáig ezzel pró-
bálkoztunk. De nem próbálkoztunk
egy kicsit túl sokáig? Már ideje volt
mással próbálkozni. Legalább egy ki-
csit. Hisz azt sem hisszük, hogy ezzel
a magyar törvényhozás afféle csúszós
lejtôre került volna, és ezután és emi-
att üptre tiltani lesz kénytelen a múlt-
béli eseményekrôl folyó nyilvános be-
széd bizonyos fajtáit, hogy ez a hiva-
talos történetírás kezdetét jelentené.
Ha a magyar törvényhozásban ilyen
szándék lesz, azt meg fogja valósítani
e törvény nélkül is. Ami, mint láttuk,
amúgy sem a történetírás szabadsá-
gáról szól.

Meglehet, a nyílt holokausztta-
gadók kevesen vannak. Tényleg nin-
csenek sokan. Lehet, hogy ezt a tör-
vényt sose vagy nagyon ritkán kell
majd alkalmazni. De akkor is kell.
Nekünk. Néha elôvesszük, nézegetjük.
És örülünk neki, hogy a mi hazánk-
ban van ilyen, hogy a mi államunk
mára annyira megváltozott, hogy nem
tûri azt, ha hatszázezer polgárának
erôszakos halálát a gyilkosok utódai
le akarnák tagadni.

(Magyar Narancs)

Randolph L. Braham 
véleménye

A magyarországi holokauszt bib-
liográfiája címmel jelenik meg ha-

marosan Magyarországon a Park
Könyvkiadó gondozásában Ran-
dolph L. Braham erdélyi szárma-
zású professzor újabb forrásmun-
kája, amely egyetlen kötetbe gyûjti
azoknak a könyveknek, tanulmá-
nyoknak és cikkeknek a referenciá-
it, amelyek a magyarországi holo-
kauszttal foglalkoznak.

A kolozsvári Szabadság címû na-
pilap csütörtöki elektronikus ki-
adásában interjút közölt a New
York-i City University 87 éves ér-
demes professzorával, aki elmond-
ta, hogy a kötet összesen 5554
könyv, tanulmány és cikk referen-
ciáját tartalmazza, amelyek szám-
talan nyelven, a világ sok részén je-
lentek meg.

A magyarországi holokauszt vi-
lágszerte elismert kutatója az inter-
júban arról a keresetrôl is kifejti vé-
leményét, amelyet holokauszttúl-
élôk nemrég a Magyar Államvas-
utak ellen nyújtottak be az észak-il-
linoisi körzeti bíróságnak. Ôk csak-
nem kilencmilliárd dollár kártérí-
tést követelnek a MÁV-tól, azon az
alapon, hogy a magyar állami válla-
lat jogelôdje közremûködött a ma-
gyarországi zsidók egy részének
Auschwitzba deportálásában.

A kutató szerint a körzeti bíró-
ságra kell bízni annak eldöntését,
hogy a kereset mennyire megalapo-
zott. Braham szerint nincs az a
pénzösszeg, amely kárpótolni tud-
ná közel hatszázezer lojális, nagy
arányban igaz hazafi magyar zsidó
meggyilkolását a második világhá-
ború idején. „De attól tartok, hogy
a jelenlegi gazdasági válság körül-
ményei között, és miközben Ma-
gyarországon egyre jobban terjed
az antiszemitizmus és a holokauszt-
tagadás, ezt a pert különféle sovén,
nacionalista és újfasiszta csoportok

saját politikai-ideológiai célkitûzé-
seik elérésére használhatják ki” –
mondta a kutató.

Arra a kérdésre, mivel magya-
rázza, hogy Magyarországról, ahol
körülbelül százezer zsidó él, csupán
egyetlen személy vállalta a felperesi
minôséget, Braham kijelentette: a
félelemmel – és ez sok mindent el-
árul a mai magyarországi légkör-
rôl, helyzetrôl – olvasható a Sza-
badságban.

(Népszava)

Domán István fôrabbi: 
ha Sólyom nem írja alá, nem
méltó államfônek

Az Országgyûlés hétfôn név szerin-
ti szavazással elfogadta a Btk. módo-
sítását, mely szerint a jövôben büntet-
hetô lesz a holokauszt tagadása. A
törvény három évig terjedô szabad-
ságvesztéssel sújtja azt, aki nagy nyil-
vánosság elôtt tagadja a holokauszt
tényét, illetve kétségbe vonja vagy je-
lentéktelen színben tünteti fel azt. Az
új szabály a kihirdetését követô har-
mincadik napon lép életbe.

Domán István fôrabbi, az Országos
Rabbiképzô és Zsidó Egyetem pro-

fesszora a Heteknek nyilatkozva üd-
vözölte a törvényt, amelyet – mint
hangsúlyozta – nyugati országokban
már rég bevezettek. „Ha nálunk is ko-
molyan veszik, ha tényleg számon ké-
rik a holokauszttagadást, annak
építô-nevelô hatása lehet. Hiszen ha
a bûnt – például a bankrablást – nem
büntetik, az az erkölcsi normák fella-
zulásához vezet” – fogalmazott.

A fôrabbi szerint amennyiben Só-
lyom László nem írja alá a törvényt,
az sötét fényt vet rá. „Csinált már
több olyan dolgot, ami nem a demok-
ráciát segítette elô, de remélem, most
nem rugaszkodik el a demokráciától
annyira, hogy ne írja alá. Ha mégsem
teszi, akkor egyértelmû: Sólyom Lász-
ló nem méltó arra, hogy köztársasági
elnök legyen” – jelentette ki.

Mint elmondta, a kommunista
rendszerek emberiség ellen elkövetett
bûntettei nem sorolhatók egy kategó-
riába a nemzetiszocializmus által el-
követett bûntettekkel. „A kommuniz-
mus is nagyon súlyos eltévelyedés
volt, sok embert igazságtalanul ítéltek
el, de nem volt szisztematikus népir-
tás. A nácizmus egy teljes népet akart
megsemmisíteni, a csecsemôtôl az ag-
gastyánig. Egy nép kiirtását tûzte ki
célul, egy védtelen népet ítélt halálra
anélkül, hogy bíróság elé állította
volna” – mondta.

(Hetek)

A Mazsihisz üdvözli a döntést Herényi Károly (MDF)
„Húsz éve más sem történik,

mint hogy megpróbáljuk ezt a két
történelmi tragédiát egy szintre
hozni. (...)

Az egyik népirtás, a másik vi-
szont egy politikai diktatúra nega-
tív következménye és eredménye,
ami a történelem folyamán sajnos
elôfordul, sokkal sûrûbben, a nép-
irtás az hála Istennek ritkább do-
log, de ez nem két azonos fajsúlyú
ügy, nem egy törvénybe való. (...)

Nem lehet egyenlôségjelet tenni a
holokauszt és a kommunizmus ál-
dozatai közé. Az, hogy a kommu-
nizmus áldozatává vált valaki, az
részben az ô döntése volt. Anti-
kommunista volt, egyéb nézeteket
vallott, tehát ô errôl dönthetett. Ha
akart, kommunista is lehetett. Vi-
szont az, hogy valaki zsidónak szü-
letik vagy cigánynak születik, az
nem az ô döntésének a kérdése. A
két dolgot ily módon egy platform-
ra helyezni és teljesen egyenrangú-
nak és egyenértékûnek föltüntetni,
ez az én számomra elfogadhatat-
lan. (...)

Elfogadom, hogy legyen egy kü-
lön törvény, ami a kommunizmus
áldozatainak a védelmét szolgálja,
akár ilyen szinten is. De ez két kü-
lön törvény legyen, mert eszébe ne
jusson senkinek a két dolgot össze-
keverni!”

(Klubrádió)
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Generációk Találkozása 
a múlt feldolgozásáért

A Joint és a Szochnut kezdemé-
nyezésére nyolc hónapos beszélge-
téssorozat indult a soá túlélôi és zsi-
dó fiatalok között. A találkozók cél-
ja nemcsak a múlt feldolgozása. Sok
fiatal azért jelentkezik, mert nagy-
szüleivel nem beszélhetett a borzal-
makról, mások így szeretnék elmé-
lyíteni identitásukat és jobban meg-
érteni közösségüket. A Generációk
Találkozásában részt vevô fiatalok
összetartó csapatot alkotnak, és fô
céljuk egybecseng a zsidó hagyo-
mány alapjaival, az idôsek tiszteleté-
vel és segítésével. Túlélôk és fiatalok
egyaránt nagy számban jelentkeztek
a közös izraeli úttal végzôdô prog-
ramra, amelyrôl Vadas János prog-
ramasszisztenssel beszélgettünk.

– Mióta mûködik a program, és
mekkora az érdeklôdés iránta?

– A Generációk Találkozása har-
madik alkalommal indul útjára. Az
elsô programsorozat még 2008-ban
szervezôdött. Menet közben új koor-
dinátort kapott Szônyi Andrea sze-
mélyében, és a második évben már
az elsô program résztvevôjének,
Tasnády Katalinnak tapasztalatait is
hasznosította, aki azóta is mad-

Tallózás egykori zsidó újságokban

A toponári zsidó banda
3.

„Szokás volt akkoriban az is, hogy purimkor a zsidó banda tagjai tréfás jelmezek-
ben házról házra járva mókákat adtak elô” – jegyzi meg Beke Ödön a Libanon 1941.
VI. évfolyam 4. számában közölt tanulmányában. A zsidóság nagyra értékelte azt a
viszonylagos békét és nyugalmat, mely a 18. és a 19. században Magyarországon
körülvette. Nem élvezett teljes jogegyenlôséget a „gazdanéppel”, de képességei
révén az adott kereteken belül, melyek sokszor igen mostohák voltak, tudott élni...
Nyilván ide sorolható a zsidó zenekarok, a klezmerek nagy száma és népszerûsége
az akkori idôkben. A púrimkor házról házra járó mókás figurák nemcsak a zsidó
utcát, de az egész falut, kisvárost elszórakoztatták. A keresztény szomszédok a
legtöbb helyen elfogadták a zsidók közeledését, szeretettel és vallási türelemmel
viszonozták. Valóságos népünnepély volt az Ahasvérusnak, Mordechájnak,
Eszternek, Hámánnak stb. öltözött csapat, amint hangszereikkel a kezükben fer-
geteges muzsikálás közepette az udvarokban megjelentek. A zsidóság ôsi vonzalma
a zenéhez közismert. A biblián nevelkedett emberek jól emlékeztek az éneklô, tán-
coló, hárfázó Dávid királyra, a leviták zengô kórusára vagy a hangszerüket
fegyverként használó izraelitákra, amint kürtjeik szavával lerombolták a Jerikót
körülvevô várfalakat, példát szolgáltatva ezzel egy város bevételének békés, majd-
hogynem artisztikus módozatára.

Beke Ödön azokra az adatokra hivatkozik, melyeket dr. Winkler Ernôtôl, a
nagykanizsai fôrabbitól kapott segítségképpen kutatómunkájához. A hitközség
anyakönyveibôl kiemelt, a zsidó zenekar tagjainak életrajzi adatait tartalmazó
közleménybôl kiderül, hogy legtöbbjük az akkori átlagéletkorhoz képest magas
kort élt meg, és feltehetôen tisztes polgári jómódban, Nagykanizsán vagy a
környezô falvakban fejezte be áldásos életét.

Sorozatunk elôzô darabjában Beke Ödönnek, a Libanon címû folyóiratban
1941-ben megjelent nagyszerû tanulmány szerzôjének személyével is foglalkoz-
tunk. Bergerként született 1883-ban. A magyar és a finnugor nyelvészet, néprajz
és ôstörténet iránt már ifjúkorában elkötelezte magát. Egyetemista éveiben mint
nyelvjáráskutató Gyôr, Veszprém és Vas megyében kb. 80 falut járt be. A
Pápavidék és Kemenesalja címû monográfiájában nem ábécésorrendben, hanem
fogalmi körök szerint csoportosította a szavakat. A felsorolásokban különféle
témakörök szerepeltek: ruházat, játék, kertészet, bútorok és szerszámok, lakóhely,
földmûvelés, vizek, kutak és források, utcák, dûlôk, rétek, erdôk, dombok.
Cseremisz nyelvtan címû, 1911-ben megjelent kötetével már fiatalon nemzetközi
hírnévre tett szert. A Dunántúli Szemlében 1935 és 43 között több, tudományos
érdeklôdésre számot tartó tanulmányt jelentetett meg. 1944-ben származása miatt
üldözötté vált hazájában...

Jelentôs, évekig tartó kutatómunkája közben, mellékesen, zsidóságáról nem
megfeledkezve, értékes adatokat gyûjtött, melyeknek ide vonatkozó részeit dol-
gozta fel. A pontos, körültekintô, a forrásokat minden esetben megjelölô,
tudományos igényû munka megszólítja, folytatására ösztönzi a késôbbi korok
tudósait.

„Lakompak községben Band Simon, volt lakompaki tanító úr szíves közlése
szerint még a múlt század hatvanas éveiben is éltek zsidó muzsikusok – írja. – A
banda 24 tagból állott. A karmester Bohenszky Károly volt, nevezetesebb tagjai
pedig Müller Chájim és fiai, Avrom és Jajkel, Bohenszky Gécl, Kohn Dávid,
Szussman és Geiger voltak.” Az írás, a papír és a fóliáns, sokszor túlél
évszázadokat, hírt, üzenetet közvetít, máskor viszont elkallódik, megsemmisül.
Elôdeik neveit nem ismerjük, de annyit biztosan tudunk, hogy Kossuth Lajos elôtt
is muzsikáltak. A banda hegedûbôl, brácsából, kis- és nagybôgôbôl, fuvolából,
klarinétból állott. Nemcsak Lakompakon játszottak, de Bécsben, sôt a Bécs mel-
letti fürdôhelyeken, például Badenben is, aztán meg többek között Tarcsafürdôn,
Keszthelyen, Nagykanizsán és másutt. Jómódban éltek, ruházatuk attilás kabát,
zsinóros magyar nadrág és rojtos nyakkendô volt. De azért zsidók voltak.
Szombaton nem játszottak. És megkülönböztetô izgalommal állították össze
örömünnepeinkre, púrimra, szimchát tórára, chanukkára szánt mûsoraikat.

Egy Hirschler nevû lakompaki bôrkereskedô révén különös, szép történet bon-
takozik ki ebben az „isten háta mögötti”, osztrákok lakta falucskában. A bôr-
kereskedônek Liszt Ádám, a zeneszerzô atyja, a doborjáni Eszterházi hercegi
uradalom gazdatisztje volt az egyik legjobb beszállítója. A Hirschler család nagy
zenekedvelô hírében állott. Egyik alkalommal, amikor a Liszt apuka elszámolás
végett Lakompakra jött, magával hozta 3-4 éves kisfiát, aki jelen lehetett a
Hirschler gyerekek zongoraleckéjén. A házitanító felfigyelt a zongorajáték iránt
különös érdeklôdést mutató kisfiúra. Arra a kérdésre, hogy szeretne-e ô is zon-
gorázni, a kis Liszt Ferenc kitörô lelkesedéssel válaszolt. Attól kezdve együtt ta-
nult a Hirschler gyerekekkel...

Vajon megjelölték-e emléktáblával Lakompakon (ma Lackenbach, Ausztria) az
egykori Hirschler-házat, ahol Liszt Ferenc elsô zongoraleckéit kapta?

A rohonci zsidók 1848. évi összeírásából kiderül, hogy a Vas megyei faluban a
számlálás pillanatában 209 zsidó család élt. Ezen népesség között nyolc hivatásos
zenész akadt, illetve egy olyan család is, melynek neve: Spielmann (játszóember),
arra vall, hogy már ôseik is „hangászok” voltak, vagyis dinasztikus módon adták
tovább utódaiknak a zenei tehetséget.

„Zsidó zenekar volt, Herczka Gusztáv ny. siketnémaintézeti igazgató úr szíves
értesítése szerint, a trencsénmegyei Pruszka községben is – írja Beke Ödön. – Ezt
a zenekart ismerték az egész vármegyében, s még a múlt század hetvenes éveinek
elején is ezek a szakállas muzsikusok gyakran vonultak parasztszekéren valame-
lyik távolabbi községbe, ahol zsidó és parasztlakodalmakban, brit milákon és
keresztelôkön, táncmulatságokban szükség volt reájuk.” Micsoda fenséges kép!
Áldott legyen Herczka Gusztáv igazgató úr emléke, hogy memóriájában
megôrizte. Íme, a mese, a valóság. Szakállas, pajeszos, zsidó zenészek úttalan
utakon, zötyögô parasztszekereken, esôben, hóban, hangszereiket féltôn
magukhoz ölelve viszik az éneket, a dalt, a muzsikát, a zenét. Herczka Gusztáv
igazgató úr múltba nézô kaleidoszkópján át látjuk a klezmerek kabátja alól kilógó
cidákli szerteszét repdesô csomócskáit, az árbá kánfotnak a világ négy sarkára
emlékeztetô rojtait, melyeknek mûvészien elkészített fonatai még zenélés közben
is az Örökkévaló parancsolataira figyelmeztettek...

„Egy iskolai majálison, melyet a puchói zsidó elemi rendezett 1871 vagy 72-
ben a Puchó melletti erdônek egyik tisztásán egy nagyszerû savanyúvízforrás
mellett, a tanulókkal együtt kivonultak a keresztény elôkelôségek is, akik gyer-
mekeiket rendszerint a zsidó iskolába járatták. Még az evangélikus iskola tanító-
ja is nem a saját, hanem a zsidó iskolába küldte gyermekeit. A menet reggel indult
el, élén a zsidó zenekarral, amely a fél óráig tartó úton végig magyar nótákat ját-
szott” – írja Beke. A tudós józanságával összegyûjtött információk, „száraz
tények” mellôzték a vadregényes álmot, a hamis illúziót. Tények voltak, szívet
melengetô tények.

Alekszej Tolsztoj Nagy Péter címû történelmi regényében szintén szerepelnek
zsidó muzsikusok. A cár követe feleségével együtt Lengyelországon keresztül
Párizsba utazik. Útközben egy falusi fogadóban szállnak meg. Amint a lengyel
nemes urak hírét veszik érkezésüknek, értük mennek. „A kocsma elôtt megállt vagy
tíz szán. Zsidó muzsikusok fújták a rekedt hangú klarinétot, cincogtak hegedûiken.”
A követet feleségével együtt magukkal viszik kastélyaikba, vendégül látják hetekig
tartó mulatozás közepette. Zsidó zenészek játszanak itt is. „A muzsikusok karzatán
török dobjára dôlve aludt egy hórihorgas, csontos muzsikus zsidó.”

Magén István

Olvasóink véleménye

richaként segít a szervezésben és le-
bonyolításban. Az ötlet kedvezô fo-
gadtatásra talált nemcsak itthon, ha-
nem külföldön is, ahonnan a támoga-
tás érkezett, s az adakozó kedv idén
két csoport indulását tette lehetôvé.
A Joint és a Szochnut által kezdemé-
nyezett Generációk Találkozása
program megvalósulását a Jewish
Federation of Greater Dallas, Ari
and Gavin Sussman, Peter Kadas,
Joseph Lebovic, a Claims Conferen-
ce, a Bálint Ház és az Izraeli Kultu-
rális Központ nagylelkû támogatása
teszi lehetôvé. Az érdeklôdés nagy,
még annak ellenére is többszörös a
túljelentkezés, hogy két csapat vág-
hat neki az itthoni, nyolc hónapon át
tartó beszélgetéssorozatnak és az azt
lezáró közös izraeli útnak, melynek
szervezésében idén nekem is van
szerencsém részt venni.

– A túlélôkhöz hogyan juttok el: ti
keresitek meg ôket vagy ôk jelentkez-
tek?

– Is-is. A Generációk Találkozása
2010-et meghirdettük több fórumon
és médiumon keresztül, hallattunk
magunkról újságban, zsinagógában,
Facebookon, You Tube-on és sok

más helyen. A Bálint Házban volt
egy tájékoztató est, ahol bemutattuk
a programot, valamint az Izraeli Kul-
turális Intézet – aminek a keretein
belül szervezôdik a program – ren-
dezvényein is volt alkalmunk reklá-
mot csinálni a Generációk Találkozá-
sának.

Tavaly szerencsénkre nyitott,
beszélgetôs idôsek jelentkeztek, akik
megnyíltak a fiataloknak, pl. volt
egy bácsi, aki Jeruzsálembe érkez-
vén, elôimádkozott a csoportnak,
ami nagyon megható élményt jelen-
tett mindenkinek.

A MAZS Alapítvány idôs zsidók
gondozásával foglalkozik, és a náluk
dolgozó szociális munkások is aktí-
van segítettek a lehetséges résztve-
vôk megkeresésében. Persze nem el-
hanyagolható a szájhagyomány mint
legjobb reklám, aki tudott róla, ter-
jesztette a program hírét, az
ismerôsök aztán továbbmesélték.

– A fiatalok mennyire nyitottak és
felkészültek a párbeszédre?

– Nyitottak és kíváncsiak. Termé-
szetesen az elején el kell telnie egy
bizonyos idônek, amíg kialakul a bi-
zalomnak az a bensôséges hangulata,
amikor elô lehet csalogatni a szépko-
rúak emlékeit. Igyekszünk a fiatalo-
kat összekovácsolni, mert ha ôk fel-
szabadultan és komfortosan érzik
magukat, az idôsekre is átragad az
érzés. Elkezd „cirkulálni” az oldott-
ság, és a fiatalok mernek kérdezni,
az idôsek merik felidézni és megosz-
tani emlékeiket.

Tavaly a fiatalok fotós élménybe-
számolóval, közös sütizéssel és ha-
sonló apróságokkal kedveskedtek az
idôseknek, akik viszonozásul szemé-
lyes tárgyakat hoztak a találkozókra.

– Milyen okból, motivációból jön-
nek a fiatalok?

– Idén személyesen is elbeszélget-
tünk a jelentkezôkkel, akik legtöbb-
ször az emlékezet ébrentartása, a
személyes, életszagú történetek mi-
att érdeklôdnek a túlélôk iránt, illet-
ve a családi érintettség okán. Sokak-
nak közülük nem volt lehetôsége a
saját nagyszüleivel megbeszélni ezt
a traumatikus témát, többnyire azért,
mert akik visszajöttek, eltemették
magukban a múltat. Találkoztunk
olyan fiatallal is, aki bízik a szeren-
cséjében, hogy olyan idôssel lesz
módja beszélgetni, aki egy lágerben
volt a nagyszüleivel, olyan is akadt,
aki elsô kézbôl szeretett volna jiddist
hallani, de van, aki saját identitásá-
nak építése végett szeretne a
túlélôkkel személyes kapcsolatot ki-
építeni.

– Hogyan zajlanak a foglalkozá-
sok, a találkozók?

– A két generáció minden hónap-
ban egyszer találkozik egymással,
amit a fiatalok informális kávéházi
felkészülése elôz meg. Ott kitaláljuk
a következô közös találka részleteit.
A személyes élményekre építjük a
találkozókat. A fiatalok kedvcsináló
film- és képvetítést tartanak
Izraelrôl, az idôsek elmesélik, hogy
hova jártak iskolába, milyen volt a
pesti zsidó élet a háború elôtt, hova
jártak szórakozni, ki hogy ismerke-
dett meg a házastársával, és szép las-
san eljutunk a holokausztig. Ez per-
sze csak egy séma. Szeretnénk, ha a
fiatalok a saját szájuk ízére alakíta-
nák a program tartalmi részét, ami-
ben reméljük, az idôsek partnerek
lesznek. Tavaly például volt egy ta-
lálkozónk a Margit-szigeten, a régi
Casinóban, ahova annak idején a
szépkorúak szórakozni jártak, és ami
most nekünk szolgál népszerû szóra-
kozóhelyként.

A Generációk Találkozása prog-
ram szervezôi: Szônyi Andrea prog-
ramkoordinátor, Tasnády Katalin és
Vadas János programasszisztensek,
Kádi Nikolett és Tánczos Kata szoci-
ális munkások.

Szilágyi Iván Péter

Köszönet
Köszönöm az ortodox hitközség által fenntartott Amerikai Alapítványi Isko-

la vezetôségének, hogy zájin ádár napján kirándulást szerveztek a nagykállói
cádik sírjához.

A meghirdetett idôpontra pontosan összegyûlt a gyerekekbôl, tanárokból és
szülôkbôl álló egybusznyi csapat. A ragyogó, napfényes idôjárásban jókat be-
szélgetve haladtunk úti célunk felé. S ezt a sokszínû, ortodox, neológ és (ha
jól sejtem) chászid zsidóságunkat képviselô kis társaságot olvasztotta még
teljesebb egységbe Dan Dániel (vallástanár) beszéde Eizik Taub nagykállói
csodarabbiról, a magyar chászidizmus megalapítójáról, valamint ennek ré-
vén a zsidó istenszolgálat többféle útjáról. Utána én is átadhattam
Weiszberger rebbecen üzenetét, aki általam küldött a társaságnak érdekes
történeteket, csodák elbeszéléseit a cádik életébôl.

A rabbi sírjánál közösen imádkoztunk, majd az „új” zsidótemetôben a hé-
ber nyelvet ismerôk segítségével olvasgattuk a sírfeliratokat s tanultunk meg
új szavakat. Zubrovsky Eitantól (hébertanár) megtudhattuk a temetôbôl való
kilépéskor kötelezô kézmosás módját és jelentôségét.

Hazafelé a buszban a finom kóser ebédet elfogyasztva, a héber nyelvû da-
lokat hallgatva úgy éreztem, hogy ebben a társaságban utazva mindegy, hogy
ki vagyok, hogy nézek ki és mire vittem a világban. Itt egy nagyobb egység ré-
sze voltam, s ez csodálatos érzés volt.

Hétfôn még nagyobb szeretettel léptem az iskola épületébe, s most már tel-
jes bizonyossággal hoztam ide kisfiamat, hogy itt van a legjobb helyen.

Életem egyik legszebb élményeként ôrzöm majd szívemben ennek a kirán-
dulásnak az emlékét.

Köszönöm mindannyiuknak!
Kollerné Jeszenszky Éva

SZÉDEREK
A Dohány utcai templomkörzet szeretettel meghívja kedves hittestvéreit széder

esti vacsorára 2010. március 29-én, hétfôn, este 18.45-kor a Goldmark Terembe.
A jegyeket 2010. március 1-jétôl lehet megvásárolni 4000, illetve 3700 Ft-os áron
a körzet irodájában.

Érdeklôdni és jelentkezni Fülöp Ildinél lehet a 413-1515 vagy a 413-5576-os tele-
fonon. A vacsorára 2010. március 19-ig lehet jelentkezni.

Dr. Frölich Róbert Zoltai Gusztáv
fôrabbi       elnök

A BZSH Hegedûs Gyula utcai zsinagóga elöljárósága szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

Széder I. 2010. március 29-én (hétfôn) este 19 órakor,
Széder II. 2010. március 30-án (kedd) este 19 órakor,
kezdôdô peszachi istentiszteletre és szédervacsorára

A vacsora ára 3800 Ft
A menü: B menü:

Maceszgombócleves Maceszgombócleves
Sült marhaszelet Sült csirke

Macesztorta Macesztorta
Kompót vagy cékla

A korlátozott számú hely miatt kérjük részvételi szándékát Kádas Péternél a
06-70-235-1107 (vagy 06-1-349-3120 reggel 8–9-ig) vagy a 06-1-413-5562
(Mazsihisz, hétfôtôl csütörtökig 8–14-ig) telefonszámokon legkésôbb 2010. már-
cius 22-ig szíveskedjenek bejelenteni.

(A 2010. március 22-e után beérkezett igényeket sajnos nem tudjuk figyelembe
venni.)

Minden kedves Hittestvérünknek ezúton kívánunk chag száméách, örömteli
ünnepet.

Dr. Egri Oszkár Deutsch László
elnök fôrabbi



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

Középkorú nô beteggondozást, gyer-
mekfelügyeletet vállal, Izraelben is. 06-
30-280-1838.

XL, Allende parki háromszobás lakás
kiadó. 06-20-386-3334.

Rendezvényszervezés, lebonyolítás: 06-
20-544-1230.

Zsinagógától 2 percre, a Semmelweis
utcában kétszoba-hallos, összkomfortos,
64 m2-es lakás kiadó. +36-30-989-7192.

Kezdd a nyarat velünk! Önkéntes
munka Izraelben 2010. június 14. és
július 4. között! Csoportmegbeszélés
2010. április 11-én 15 órakor a Bálint
Házban (Révay u. 16.). Az útról
bôvebb információ és jelentkezés: +36-
20-233-8454 vagy lljano@freemail.hu

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

56 éves, 164 cm magas, teltkarcsú, ren-
dezett körülmények között élô, fiatalos,
özvegy hölgy független társat keres.
„Szimpátia” jeligére.

Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII. ker.,
Hegedûs Gy. u. 3.) minden csütörtök es-
te fél hétkor. 06-20-311-9402.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zugló-
ban, Vezér u. 156. VITAPHARM. Hétfô-
szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.:
220-0230.

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

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbites-
tület és a Mazsihisz vezetôsége megálla-
podott David Goldberg mohéllal (Német-
ország), aki zsidó fiúgyermekek körül-
metélését vállalja. Amennyiben az Ön
családjában ilyen szimchá (öröm) van,
kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a 413-
5580-as telefonszámon vagy a rabbites-
tulet@mazsihisz.com e-mailen keresztül,
hogy a gyermeket Ábrahám szövetségébe
felvehessük.

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

Könyvnyomtatás, színes nyomtatás,
plakátnyomtatás, fénymásolás. Messin-
ger: 06-20-934-9523, www.rcontact.hu.

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

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

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

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

GYÛJTÔ VÁSÁROLJA magyar nemes
festôk mûveit: Berkes Antal, Czóbel Bé-
la, Deák-Ébner Lajos, Kádár Béla, Lotz
Károly, Márffy Ödön, Molnár C. Pál,
Scheiber Hugó, Szônyi István, Vörös Gé-
za stb. 06-20-476-7144.

24 m2-es üzlethelyiség kiadó a VII. ker.,
Síp utcában, hosszú távra. Érdeklôdni le-
het munkaidôben a 413-5568 telefonon.

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

GYÛJTÔ vásárol magas áron: ezüsttár-
gyakat, cukordobozokat, gyertyatartókat,
tálcákat, gyümölcstálakat, evôeszköz-
készletet (hiányosat is), zsidó kegytár-
gyakat stb. 06-20-476-7144.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû és kisebb festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 sze-
mélyes evôeszközkészletet, cukordobo-
zokat, gyertyatartókat, tálcákat stb. Ko-
vács Margit és Gorka kerámiáit, herendi,
meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi ál-
ló-, fali- és asztali díszórákat, antik, ba-

rokk bútorokat, tabernákulumot, szekre-
tert, reneszánsz dolgozószobát, bronz-,
fa- és márványszobrokat veszek. (Hibá-
sakat is.) Teljes hagyatékért elsô vevô-
ként a legmagasabb árat fizetem, KÉSZ-
PÉNZBEN. Díjtalan kiszállás, érték-
becslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER.,
BATTHYÁNY U. 10. (Mária térnél).
TEL.: 201-6188, 06-20-323-4104. E-
mail: kastelyberendezese@t-online.hu

Lépcsôházak, irodák festését, pincék,
padlások lomtalanítását, takarítását válla-
lom. 06-70-216-0234.

Befektetôk, figyelem! Óbudán, a Szôlô
utcában társasház építésére alkalmas, sa-
ját tulajdonú, 484 m2 területû ingatlan el-
adó. Telefon: +36-20-995-5859.

Referenciával rendelkezô, megbízható,
leinformálható fiatalember háztartásban
segítséget vállal: bevásárlás, ügyintézés,
személyszállítás saját gépkocsival.
Érdeklôdni: 06-70-311-0295.

Eladó IX., Lónyay utca elején tulajdo-
nostól 52 m2-es, szoba-hallos, galériás,
utcai, III. emeleti lakás liftes házban.
Cirkófûtés, felújított. Irányár: 16,8 millió
Ft. 06-30-251-6948.
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Gábor Zsuzsa
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Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
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11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
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HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
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zöldszámon.
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N A P T Á R
Március 19. péntek Niszán 4. Gyertyagyújtás: 5.36
Március 20. szombat Niszán 5. Szombat kimenetele: 6.41
Március 26. péntek Niszán 11. Gyertyagyújtás: 5.46
Március 27. szombat Niszán 12. Szombat kimenetele: 6.52
Március 29. hétfô Niszán 14. Erev peszách
Március 30. kedd Niszán 15. Peszách 1.
Március 31. szerda Niszán 16. Peszách 2.

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Márc. 19. Márc. 20. Márc. 26. Márc. 27.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.50 9.30 18.00 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.50 9.00 18.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.50 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.50 8.00 18.00 8.00
Alma u. 2. 17.50 8.45 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.50 7.30 18.00 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. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 17.50 9.00 18.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 16.30 16.30

HÁZASSÁG

– Gyertyaláng. Megjelent a Pécsi
Zsidó Hitközség tájékoztató újságja, a
Gyertyaláng 2010. évi elsô száma. Be-
számolók olvashatók a chanukkai és a
tu bisváti megemlékezésekrôl. Foglal-
koznak a púrimhoz kötôdô hagyomá-
nyokkal és a közelgô peszachra való vá-
rakozással. Bemutatják a hitközség se-
gélyezési munkáját és kidolgozott mun-
kaszabályzatát, a közelmúltban megala-
kult Pécsi Magyar–Izraeli Baráti Társa-
ság kezdeti tevékenységét és elkö-
vetkezendô programjait, többek között a
hitközség mellett mûködô hagyomány-
ápolókkal az áprilisi holokauszt-napról
való közös megemlékezést.

– Adományok. Szegô László 30 000
Ft-ot küldött a Szeretetkórház betegeinek.

– Akiknek hozzátartozójuk halt
meg 1945-ben a bergen-belseni kon-
centrációs táborból Theresienstadtba
magyar zsidókat szállító vonatot április
16-án Zernitz határában ért légitámadás
során, sürgôsen jelentkezzenek a 06-30-
2826-234 számú mobiltelefonon, hogy
számukra a NÜB Bergen-Belseni Tá-
borbizottsága meghívást kérhessen az
elhunytak tömegsírján épülô emlékmû
2010. április 16-i felavatására. Akik név
szerint meghívást kapnak, azoknak költ-
ségeit a német emlékhely vállalja.

– Köszönet. A Szeretetkórház levél-
ben mondott köszönetet Zoltai Gusztáv-
nak, a Dohány utcai körzet elnökének a
púrimi sláchmóneszként elküldött és
szétosztott 18 karton banánért.

Rádainé Somosi Éva intézmény-
vezetô ugyancsak levélben köszönte
meg Zoltai Gusztáv üv. igazgatónak, a
Dohány körzet elnökének és Frölich
Róbert fôrabbinak, hogy púrim alkal-
mából felkeresték a Benjámin Óvodát,
és gyümölcsökkel ajándékozták meg a
gyermekeket.

– Sláchmónesz az Alma utcának.
Kedves programmal, szeretettel össze-
állított sláchmonesszel látogatták meg
púrim elôtt az Amerikai Alapítványi Is-
kola kisdiákjai, szüleik, tanítóik az Al-
ma utcai otthon idôs lakóit. A gyerekek
a tanítónôk által gondosan megszer-
kesztett mûsorban kis színdarabot adtak

elô, ünnepi dalokat énekeltek, zongora-
muzsikával szórakoztatták az öregeket,
majd átnyújtották a szülök által összeál-
lított csomagokat. Ezután felnôttek,
gyerekek, idôsek, fiatalok még hosszan,
jó hangulatban beszélgettek.

– Nyílt nap a Scheiberben. A leendô
elsô osztályosokat és szüleiket, illetve
minden érdeklôdôt szeretettel várunk
2010. március 23-i nyílt napunkra!
8.15–11.00-ig a leendô elsôsök tanítói
tartanak bemutató órákat. 11 órától kö-
tetlen beszélgetés lesz a tanító nénikkel,
a vallástanárral és iskolánk rabbijával.
Ezután lehet a jelentkezési szándékot
jelezni vagy a már elôzôleg jelentkezôk
további szándékát megerôsíteni isko-
lánk titkárságán. Cím: BZSH Scheiber
Sándor Gimnázium és Általános Iskola,
1145 Budapest, Laky Adolf u. 38–40.
Telefon: 469-0282, 221-4220, 221-4215.
E-mail: scheiber@scheiber.sulinet.hu

– Áldott emlékû Scheiber Sándor-
nak, a Rabbiképzô Intézet negyed év-
százada öröklétbe költözött professzo-
rának Jahrzeitján a budapesti rabbikar
tagjai meglátogatták egykori tudós mes-
terük sírját a Kozma utcai sírkertben, és
thilimmondással rótták le kegyeletüket.

– Az Amerikai Alapítványi Iskolá-
ban március 21-re meghirdetett jóté-
konysági estre és vacsorára a belépôje-
gyeket az iskola titkárságán lehet meg-
rendelni, március 16-ig. A jegy ára 20
ezer Ft/fô. Tel.: 36-1-322-2843. E-mail:
info@aai.co.hu

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

Hírek, események

röviden1%
Tisztelt Adományozó! 

Köszönjük, hogy az elmúlt években

adója 1%-ával ortodox hitközségünket

és iskolánkat támogatta. Kérjük, idén is

segítse adója 1%-ával a Magyarországi

Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséget

(technikai száma: 0107), másik százalé-

kával pedig az Amerikai Alapítványi Is-

koláért Alapítványt (adószáma:
19700557-1-42). Adományát elôre is

köszönjük. Magyarországi Autonóm

Ortodox Izraelita Hitközség.

* * *
A Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány

Budapest ezúton köszöni a számára be-

fizetett összesen 41 711 Ft-ot, mint a

2008. évre vonatkozó szja 1% utalását.

Az összeget a chanukkai ünnepségre

használtuk fel. Kérjük, idén is ajánlja

fel személyi jövedelemadójának 1%-át

részünkre. 

Adószám: 18170696-1-42. 
Az alapítvány az alábbi közhasznú

tevékenységeket folytatja: szociális te-

vékenység, családsegítés, idôskorúak

gondozása, tudományos tevékenység,

kutatás, nevelés és oktatás, képességfej-

lesztés, ismeretterjesztés, kulturális te-

vékenység. Felajánlását elôre is köszön-

jük. Kurcz Tamásné kuratóriumi elnök.

* * *

A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapít-

vány köszönetet mond mindazoknak,

akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk

1%-át az alapítvány mint közhasznú te-

vékenységet folytató szervezet részére

felajánlották. Az így kapott 69 748 Ft-ot

a veszprémi kulturális örökség védelme

alatt álló zsidótemetô felépítményeinek

biztosítására és a temetô gondozására

használjuk fel, a kuratórium döntése alap-

ján. Reméljük, hogy a 2009. évrôl be-

adott bevallásukban még többen fogják

1%-os felajánlásukat alapítványunk ré-

szére megtenni, amit elôre is köszönünk. 

Adószámunk: 18927467-1-19.

* * *

Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-ával

támogassa a Magyar Hallássérült Zsidó

Egyesületet (MHZSE), hogy minél több

zsidó programhoz tudjunk segítséget

nyújtani.

Adószám: 18055146-1-42
OTP-számlaszám: 

11713005-20418083

Felajánlását elôre is köszönjük.

Szigeti Györgyné elnök

* * *

Kérjük, ajánld fel a Hillel Alapítvány-
nak adód 1%-át! Adószámunk:

18109070-1-41

Alapítvány a Magyar 
Zsidó Ifjúságért (Almazsi)
Alapítványunk a Hasomer

Hacair fô támogatója.

Köszönjük, hogy 2009-ben adójuk egy

százalékával minket támogattak. Kérjük

ez évben is a támogatásukat, hogy minél

több programhoz tudjunk segítséget

nyújtani. Alapítványunk közhasznú

szervezet.

Adószámunk: 18160855-1-42
Kôszegi Lajos kuratóriumi elnök

* * *
A Mazsihisz Szeretetkórházért Köz-
hasznú Alapítvány kéri, hogy szemé-

lyi jövedelemadójának 1%-áról az ala-

pítvány javára rendelkezzen. Az alapít-

vány célja:

a Mazsihisz Szeretetkórházban a kor-

szerû betegellátási struktúra kialakítása,

az intézmény egészségügyi, rehabilitá-

ciós, ápolási tevékenységének támoga-

tása, továbbá a kórház mindennapos

mûködésének – a hitéleti követelmé-

nyek megtartásának – folyamatos segí-

tése.

Adószámunk: 18173503-1-42
Köszönjük a támogatását!

* * *
Kérjük, segítse személyi  jövedelemadó-

ja 1%-ával a ma már igen idôs Jad

Vasem-kitüntetetteket, akik 1944-ben

életük kockáztatásával zsidó üldözötte-

ket mentettek meg.

Igaz Emberekért Alapítvány 
Adószám: 18040094-1-42

Kérjük, hogy lehetôsége szerint külön

adománnyal is fejezze ki háláját a Jad

Vasem-kitüntetettek iránt, a vészkor-

szakban keveseknél tapasztalt kimagasló

emberségükért. Csekk napközben igé-

nyelhetô a 341-1261 telefonszámon.

* * *

Tisztelt Adományozó!

Kérjük, hogy adójának 1%-át a már 14

éve mûködô

Cödoko Zsidó Szoc. Nevelési és
Kulturális Alapítvány

részére ajánlja fel.

Alapítványunk zsidó intézmények

(kórház, szoc. otthon, klubok, oktatási

intézmények) és a zsidó könyvkiadás

támogatásával foglalkozik.

Adószám: 18049196-1-42.
Adományát elôre is köszönjük. Az

alapítvány kuratóriuma.

* * *

Kérjük, hogy az adójából a társadalmi

szervezetek számára átutalható 1%-ról

alapítványunk javára rendelkezzék!

Köszönjük! Frankel Zsinagóga 
Alapítvány. Adószám:

18114878-1-41

Gázszerelés
• Gázberendezések, gázvezeték új

szerelés hatósági engedéllyel

Idôszaki kötelezô ellenôrzése

(2008. XL. tv. 89.§ [6])

• Vízóraszerelés

• Fûtésszerelés, fürdôszoba-felújítás

FRANK 1063 Budapest, Szív u. 28.

Tel.: (1) 331-5743, 06-30-932-3615
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Motivációk
1986-ot írtunk, amikor – megelé-

gelve az ÁEH „zsidóügyi” referen-
sének egyre gyakoribbá váló intô
szavait, valamint a másik Hivatal
udvarias felkérését, no nem besú-
gásra, mindössze tájékoztatásra a
Síp utcai belügyekrôl, esetleges
megtagadásának esetére kilátásba
helyezve gyermekeim közúti bal-
esetben való elhunytát – úgy érez-
tem, ideje kipróbálni a kapitaliz-
must. (Átvilágításom – ezt be is

Göteborg 1.

Kántor voltam Északon

mán, minden órát így kezdett Pista
bácsi, azaz Varsányi István, az elsô
nyelvkönyvek és szótárak szerzôje:
Kinek van kérdése?

Csak nekem volt. De mindig. Egé-
szen addig, míg a lengyel nyelv ak-
kori itthoni legnagyobb tudósa az
egyik óra elôtt félrevont, és közölte:
Péter! Ha megint lesz kérdésed, vá-
lasztás elé állítom a hallgatókat: én
vagy te?

Ártatlan vagyok, én tényleg tökéle-

tesen el akartam sajátítani a nyelvet!

Tehát ott ülünk az akkori Makaren-

ko utcai kicsiny lakás egyik szobájá-

ban, és svédül tanulunk. A módszer

újnak hatott. Egy hajótörés után la-

katlan szigetre vetôdünk (mind a ha-

tan, ennyien voltunk), és mindenféle

kalandokat átélve tanulmányozgat-

juk a „skandinávizmusokat”.

Alig vártam már, hogy berendez-

kedjünk (nem az Ikeából), elkezdjük

mindennapjainkat, mert mindenki-

nek más feladata volt. Nekem a zöld-

ségek és gyümölcsök begyûjtése ju-

tott – és a gond. Hogy fogom az itt

tanultakat a talmud-tórán hasznosíta-

ni? Talán tu bisvátkor...

A többi ünnepre semmi nem jött

össze (böjtnapok sem voltak), vi-

szont egy év után már nem lehetett

volna svédül eladni (hogy megvett

volna-e valaki, az más kérdés).

Életkép
Ismerek egy zsidó koldust. Több koldus zsidót

ismerek, de ebben az esetben fontos a szórend,
mert akit én ismerek, annak foglalkozása, hogy
koldus, és jelzôje, hogy zsidó. A koldust Zsigának
hívják, ami nem tipikusan zsidó név, igaz, hogy
közterületen ülni egy üres bögrével és koldulni
szintén nem jellemzôen zsidó elfoglaltság.

Már a megismerkedésünk is Malamud tollára
kívánkozik, de a mester egyéb elfoglaltsága miatt
engedelmükkel most én írom le. Néhány évvel
ezelôtt családostól vonultunk zsinagógánk felé
erev ros hásánákor, és mielôtt elértük volna úti
célunkat, egy saroknyira az imaháztól megpillan-
tottam Zsigát. Ott ült egy ház falánál, és kinyúj-
tott két lába közt az üres bádogbögre. Rongyos
zakójának összesen egy ujja volt, jó idô lévén
nyitva. Ingének egyik oldala egy nôi kombiné
selymével volt kipótolva, nadrágja öröklött darab
lehetett, mert térdnadrágnak hosszú, normál
pantallónak rövid volt. Cipôi orrán folytonossági
hiány tündökölt, úgyhogy piszkos lábujjával is
tudott integetni. Rutinból bedobtam bögréjébe
egy százast, és a döbbenet ezután következett. A
koldus, alighogy odébb léptem, csengô jól érhetô
hangon utánam szólt: sáná tová umötuká! Meg-
döbbenésem kétszeres volt: rólunk véleményem
szerint semmi nem jelezte, hogy zsinagógába
igyekvô zsidók vagyunk (utcán én magam sem vi-
selek kipát), valamint a falat támasztó koldusról
sem tudtam elképzelni, honnan tudja, hogy zsidó
ünnep van, és arra mit szokás héberül kívánni.

Egy élet újságírói tapasztalatával a hátam mö-
gött már semmin nem csodálkozom. Írtam én
már arról, hogy a koldulás ma Budapesten klá-

nokra osztott szakma, szigorú szabályokkal és
klubtag résztvevôkkel. Lefényképeztem azt a kol-
dusasszonyt, aki a forgalmas fôútvonalon autók
között cikázva reggel egy szôke hajú kisgyereket
visz a karján „jószándék-gerjesztôül”, míg dél-
után egy fekete babát tol kocsiban az úttesten. Ha
végtaghiányos koldust látok, kedvem lenne meg-
nézni, hogy a hiányzó kéz vagy láb nincs-e szig.
szalaggal az ing alatt rögzítve. De ez a jelenet ar-
ra késztetett, hogy beszélgetést kezdjek ezzel az
emberrel.

Kérdésemre azt válaszolta, hogy ha nem is lát-
szik, ô bizony született zsidó ember, és mint a mi
példánkból is látható, jó emberismerô. Azt rögtön
beismeri, hogy tudatosan ül kb. 100 méterre egy
zsinagógától, különösen így ünnep elôtt, mert
tudja, hogy ha egy zsidó családnak ros
hásánákor boldog új évet vagy Kol Nidré estén
könnyû böjtöt kívánnak, azonnal adakoznak. Ô
személy szerint sosem volt vallásos, de még em-
lékszik, hogy a nagyanyja házában pénteken este
gyertyát gyújtottak, és ô gyermekként unta a he-
tente ismétlôdô húsleves-marhahús-tarhonya-
almáspite menüt, amit ma megbecsülne. Ja,
szerkesztô úr! – mondta megismerkedésünket
követôen. – Akkor még azt sem hittem, hogy szá-
momra szinte hetente lesz „hosszú nap”.

Ezt követôen Zsigával kapcsolatunk intézmé-
nyesedett. Ha volt túlméretezett vacsora a vendé-
geknek, a maradékot másnap dunsztos üvegben
Zsiga kapta. Elmondta azt is, hogy egy zsidó ve-
gyeskereskedô gyermekkori barátja engedi meg,
hogy külvárosi raktárában aludjon, ahol egyetlen
szórakozása, hogy összeszedett újságokat olvas az
egyetlen izzó mellett. Így a fizikai táplálékon túl
szellemit is kap tôlem idônként: a családnak dup-
likátban megvett ajándékkönyveket általában ne-

ki adom. Történt tavaly, hogy már nem bírtam
nézni, hogy bármilyen idôjárás van, Zsiga ugyan-
ebben a szellôs szerelésben ücsörög az ugyancsak
kevéssé szigetelô zsákdarabon. Otthon összenéz-
tünk az asszonnyal. Volt egy gyönyörû, külföldön
vett öltönyöm, még mellény is tartozott hozzá. Ta-
lán 1-2 alkalommal volt rajtam, mielôtt kihíztam.
Mivel használt holmit ma pénzért eladni nem le-
het, és a jótékonysági szervezetek elvárják, hogy
személyesen fáradjak be, kezemben az adomány-
nyal, és majd ott döntik el, kell-e nekik, minden
jel arra utalt, hogy ezt a ruhát Zsiga fogja meg-
örökölni. Könnybe lábadt szemmel vette át,
mondván, hogy köszöni ezt a nagyon értékes se-
gítséget. Nem kell, hogy rongyokban járjon. Még
hozzátette azt is, hogy mielôtt meghal, még ô is
továbbadja ezt a csodálatos darabot egy nála sze-
rencsétlenebbnek, mert az biztos, hogy az a ruha
túléli ôt.

Ezután döbbenten nyugtáztam, hogy a
következô héten Zsiga ugyanott ül, ugyanabban a
toprongyos szerelésben, pedig kint már igencsak
hideg szelek fújnak. Szemrehányásomra, hogy
most már igazán felöltözhetne, van is mibe, felállt
és félrehúzott.

– Szerkesztôkém! Maga jó embernek látszik, ne
akarjon meggyilkolni. Gyönyörû az az öltöny,
amit adott. De kérdezem én: ki adna nekem egy
fillért is, ha abban állnék itt a pléhbögre mellett?
Amit rajtam lát, az nekem a munkaruhám.

Erre nem volt már érvem; továbbmentem, és
útközben nyugtáztam magamban a tényt: lehet,
hogy Zsiga nem tartozik semmilyen klánhoz vagy
koldusdinasztiához, de egy biztos: szakmájának
kiváló mestere.

Spánn

Sikeres kántorkoncert Budán

Kompország

Próbaéneklés
Bejelentkeztem a Judiska För-

samlingenbe (a zsidó hitközségbe),
ahol nagy meglepetésemre magyar
nyelven nyugtázták pályázatomat,
majd közölték, hogy miután több as-
piráns is van, jöjjek egy sábbáti pró-
baéneklésre. A megfelelô elôké-
születek után (vízum stb.) felpattan-
tam Skoda 105-ösömre (ma is bor-
zadva gondolok vissza, hogy mer-
tem), és nekivágtam a hosszú útnak.
Egy tranzitszállás után kompra száll-
tunk, és mint a mondabeli falusi kis-
lány, úgy bámultuk, ahogy a kocsit
valamelyik emeletre irányítják.

Másnap, érkezésünk elôtt viszont
meg kellett volna találnom... Hosszú
idôt vett igénybe. Végigböngészve az
öt szintet, de különösen a márkákat,
csak az nyugtatott meg, hogy nem
fogják ellopni... Összegzésül a
kompkalandhoz: eddig csak Nagy-
maros–Visegrád viszonylatban hasz-
náltam, ennek tapasztalatait most
nem tudtam hasznosítani.

Meglett a kocsi. Kihajózás, útle-
vélvizsgálat – amikor is a határôr
gyanakodva, bizalmatlanul forgatta
útlevelünket, majd az iránt érdek-
lôdött, mibôl fogunk itt élni...

Gyanakvása, mint késôbb kiderült,
megalapozott volt, mivel akkor dí-
vott a lengyelek között a turizmus-
nak az a formája, hogy miután ki-
szálltak a kompból, az elsô szembe-
jövô egyenruhásnak lekentek két po-
font, így elvitték és többnapi elzárás-
ra ítélték ôket. Hogy ez a 80-as évek-
ben miért volt jobb nekik, mint ott-
hon maradni, ahhoz ismerni kellett a
svéd börtönviszonyokat, a többi ki-
derül elôzô cikksorozatomból...

Végül a göteborgi hitközségre való
hivatkozásunk elterelte a gyanút
felôlünk... meg hát a visszafogott vi-
selkedésünk. Tudniillik több egyen-
ruhás is elment mellettünk, és semmi
bántódásuk nem történt...

És eljött a sábbát. És a kezdés elôtt
csak úgy, félhangosan odaszóltak: itt
nem Sulzer, hanem Lewandowski a
liturgia szerzôje. És én persze tudá-
som legjavát adva úgy imádkoztam,
mintha az életem függött volna tôle.

Vasárnap elköszöntünk, és abban
maradtunk, hogy „majd értesítenek”.
Hosszú hónapok, hosszú telefonok
következtek, míg megjött a hír: en-
gem választottak.

(folytatjuk)
Kardos Péter

Február utolsó vasárnapján simo-
gató tavaszi napsütés váltotta fel a
zord téli idôjárást, mintha a meteoro-
lógia is kedvében akart volna járni a
Frankel-zsinagógába sietô, ünneplô
ruhát öltött embereknek. Pedig akkor
még senki sem tudhatta, hogy hama-
rosan az esztendô egyik legemléke-
zetesebb koncertjét tartják a budai
körzetben.

Azt persze azért sejteni lehetett,
hogy különleges délután lesz ama
februári, hiszen Biczó Tamás, Zucker
Immánuel vagy Jakal Zoltán ugyan a
fiatal kántorgeneráció tagjai, ám már
most is nagy csáberôt jelent a nevük.
A koncertet Székelyhidi Hajnal, az
Operaház magánénekese és Doff Im-
re, a Frankel-zsinagóga fôkántora is
megtisztelte jelenlétével. S végül, de
nem utolsósorban egy sokak számá-
ra talán még ismeretlen nevet is meg
kell említenem: Nógrádi Gergely
ezen a délutánon mutatkozott be
koncertezô kántorként a szélesebb
közönségnek, s talán nem túlzás azt
állítanom, hogy sokat hallunk még
errôl a lenyûgözô hangi kvalitások-
kal bíró, közönség elôtt is magabiz-
tosan viselkedô, rokonszenves
fiatalemberrôl.

A koncert elsô részét a Frankel
rabbija, az örökmozgó, kitûnô
szervezô és jó humorú Verô Tamás
konferálta fel. A púrim alkalmából
csodálatosan feldíszített zsinagógá-
ban háromszáz ember tapsolt elra-
gadtatottan Doff Imre fôkántornak,
aki egy hónapja eltörte a bokáját, ám
e jeles alkalomra járógipszet kapott,
s így ô nyithatta meg a koncertet egy
rendkívüli átéléssel elôadott
Háskivénuval. Ezután a Frankel kán-
tori posztjára néhány hete leszer-

zôdtetett Nógrádi Gergely követke-
zett, aki egészen lenyûgözô tenorjá-
val Finkelstein Lödor vádorját szó-
laltatta meg.

Majd Székelyhidi Hajnal mûvész-
nô ihletett elôadásában hallhattuk az
Éli lámá ázávtánit. Biczó Tamás, a
Hegedûs Gyula utcai zsinagóga kán-
tora emlékezetes Szim sálommal
lopta be magát a nézôk szívébe, s
Jakal Zoltán, a lágymányosi közös-
ség frissen kinevezett kántora nem
kevésbé szívbemarkolóan adta elô
Meisels Márán dövismájá címû mû-
vét. Zucker Immánuel, a Nagyfuva-
ros utca tehetséges kántora a tôle
megszokott magas színvonalon ve-
zette elô a Hamavdilt Rosenblatt-tól,
és az elsô részt egy közös Ám
Jiszráel cháj zárta, amelynek alkal-
mával az újraszervezôdött Frankel
Kar is reflektorfénybe lépett:
Kivovics Péter, Gáspár László, Vil-
lányi Benjámin és Verô Tamás rabbi
megérdemel egy nagy-nagy skaja-
chot!

A konferanszié megkérdezte, hogy
szeretne-e szünetet a közönség, mire
a nézôk egyöntetû nemmel válaszol-
tak. Igazuk volt: az izgalom a máso-
dik részre csak fokozódott, hiszen
következtek az ismert opera- és
operettslágerek.

Nógrádi Gergely Cavaradossi Le-
véláriájával kezdett, amely, nem túl-
zás, színvonalával a világ számos
operaházában megállta volna a he-
lyét. Jakal Zoltán szeretnivalón és
tökéletes zeneiséggel formálta meg
Papagenót, Zucker Immánuel pedig
egy csapásra a lagúnák városába va-
rázsolta a nagyérdemût az O sole
mióval. Majd a Vilja-dalt hallhattuk
Székelyhidi Hajnal elôadásában,
Jakal Zoltán pedig Tevjét énekelt:
mindketten méltán kaptak vastapsot.

Ugyancsak a Víg özvegybôl hall-
hattunk egy kettôst Székelyhidi Haj-
nal és Nógrádi Gergely elôadásában,
majd a Traviata Pezsgô-duettjére vo-
nultak ki a szólisták és a Frankel
Kar, a közönség pedig ezúttal igazi
nagy operai énekkarként dúdolta a
kórusszólamot. Végezetül Jakal Zol-
tán, Nógrádi Gergely és Zucker Im-
mánuel ott maradtak a reflektorfény-
ben, és ráadásként elôadták az O sole
miót, amit tomboló ovációval hálált
meg a közönség.

Mit is írhat az ember egy ilyen si-
keres elôadás után? Köszönet Doff
Imrének, amiért jelenlétével emelte
az esemény fényét, Mayer Erikának,
aki mindvégig értôn kísérte a fel-
lépôket, valamint Székelyhidi Haj-
nalnak és Klein Ervinnek, mert ta-
nárként jelentôs szerepük van abban,
hogy egy ilyen, nemzetközi szinten
is „versenyképes” fiatal kántorcsa-
pattal büszkélkedhetünk. Végül fel-
merül két kérdés: vajon miért nem
rendeznek gyakrabban a budaihoz
hasonló kántorkoncertet szerte az or-
szágban, ha ilyen nagy rá a kereslet,
s vajon miért nem készül felvétel
profi szinten ezekrôl a megismétel-
hetetlen pillanatokról?

Köszönet Verô Tamásnak és a bu-
dai közösségnek a csodálatos élmé-
nyért!

A. J.

mutattam egy jobboldali tévécsa-
torna velem készített interjújában
– „eredménytelennek” bizonyult.)

A történet úgy kezdôdik, hogy a
szerkesztôségben kezembe akadt
egy német zsidó újság, amelyben a
göteborgi hitközség pályázatot hir-
detett kántori állásra. Ennek egyik
alapfeltétele a svéd nyelv ismerete
volt, mivel talmud-tórán is kellett ta-
nítani.

Hosszas kutatás után a „nyócker-
ben” találtam egy maszek nyelvtan-
folyamot, amelyen, mint kiderült, a
közeljövô disszidensei birkóztak a
skandináv nyelv rejtelmeivel. Én,
akárcsak a lengyelnek, most is ala-
posan nekifeküdtem a dolognak, per-
sze ezúttal más volt a motiváció...
Igaz, akkor már ötvenéves voltam,
így elmaradtak „kötekedô” kérdése-
im a tanárhoz, nem érdekelt, hogy
mondják svédül: vasmacska.

Anno, a Lengyel Kultúra tanfolya-


