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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Egy egyiptomi papiruszon olvas-
ható: A szegény sorsú gyermeket
csak addig nevelik, amíg anyja kar-
jából ki nem szakíthatják: Midôn fér-
fisorsba jut, csontját úgy ütik, mint a
szamárét: vezetésre szorul, mert tes-
tében nincs értelem.

Egy egyiptomi falfestményen lát-
hatjuk a téglákat emelô rabszolgákat
s az azokra kezükben bottal felü-
gyelô egyiptomiakat.

A Tórában ugyanakkor olvasha-
tunk arról, hogy az Egyiptomból ki-
szabadult egykori rabszolgák vissza-
sírják az egyiptomi bôséges táplálko-
zást a sivatagi vándorlás nélkülözé-
sei közepette.

A fentieket egybevetve, arra a meg-
gondolásra juthatunk, hogy táplálék-
ban nem szenvedtek hiányt annak ér-
dekében, hogy elegendôen erôsek le-
gyenek a súlyos és egyre súlyosbított
rabszolgamunka elvégzéséhez.

Peszach ünnepe kapcsán három ál-
lomást kell megkülönböztetnünk.

József és testvérei Egyiptomban
szíves fogadtatásra találnak. Ez az
elsô állomás.

Helyzetük megromlik, rabszolga-
ságba esnek. A Mindenható küldötte,
Mózes, Áronnal a jobbján, a Min-
denható segítségével mégis kiharcol-
ja szabaddá bocsátásukat.

Petôfi híres verssorát: „Anyám, az
álmok nem hazudnak”, már az ókori
kultúrnépek is tudták, az álmok
jelentôsége az azokkal foglalkozó
szaktudományban ma is hatalmas
jelentôségû, gondoljunk csak Freud-
ra vagy Ferenczi Sándorra.

Nagy jelentôséget tulajdonítottak
az álmoknak Egyiptom fáraói is, s
álomfejtô képességének köszönhette
a héber ifjú, József, hatalmas egyip-
tomi karrierjét. Alkirály, s mondhat-
ni közellátási fôminiszter lett.

KITÜNTETÉSEK
A március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott díjakból az

alábbi, tisztelettel és elismeréssel övezett hittestvéreink részesültek. Gratulá-
lunk!

Herczog László, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izrae-
lita Hitközség elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztjének polgári tagozata kitüntetést vehette át.

* * *

A nem Magyarországon élôk és a külföldiek közül a legma-
gasabb rangú elismerést, a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést kapott A Lelkiismeret
Hangja Alapítvány alapítójaként és vezetôjeként a vallássza-
badság, az emberi jogok, a felekezetek közötti tolerancia elô-

mozdítása és támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Arthur Schneier, a New York-i Park East Zsinagóga fôrabbija.

* * *

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) által
alapított Aranytoll-díjban részesült a Magyar Sajtó Napja al-
kalmából a tótkomlósi születésû Benedek István Gábor, a ma-
gyar zsidó társadalmi, szellemi életet bemutató Remény címû
folyóirat alapító fôszerkesztôje.

* * *

Széchenyi-díjat vehetett át sokoldalú irodalmi munkássága,
életmûve elismeréseként Ungvári Tamás József Attila-díjas
író, kritikus, mûfordító, az irodalomtudomány doktora, az
ORZSE nyugalmazott egyetemi tanára.

Károly walesi herceg és felesége, Kamilla hercegnô négynapos magyar-
országi látogatása során felkereste a Dohány utcai zsinagógát, ahol gyer-
tyát gyújtott a holokauszt áldozatai elôtt tisztelegve. A hercegi párt
Frölich Róbert dandártábornok, a Dohány utcai zsinagóga fôrabbija,
Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke, Zoltai Gusztáv, a Dohány utcai
körzet elnöke, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazgatója fogadta és vezet-
te körbe a világ második legnagyobb és Európa egyik legmonumentáli-
sabb zsinagógájában, amely a nagy hagyománnyal rendelkezô magyar
zsidóság jelképe.

A kásrut alapjai,
avagy hogyan

legyünk szentek
(Smini)

Ezúttal kivételesen a soros hetisza-
kasz (április 10.) utolsó mondatával
kezdjük ismertetésünket. Löhávdil
bén hátámé uvén hátáhor uvén
háchájá háneechelet uvén háchájá
áser lo téáchél. Tegyetek különbsé-
get a tisztátalan és a tiszta között, az
ehetô és a nem ehetô állat között, ez
utóbbit nem szabad elfogyasztani.

A szidra hosszan sorolja a száraz-
földi és a vízben élô állatok fo-
gyaszthatósági ismérveit, kevésbé
hivatalosan fogalmazva: mi kóser és
mi tréfli? Szárazföldieknél a hasított
pata és a kérôdzés a feltétel, víziek-
nél a pikkely, uszony stb. Ennél per-
sze sokkal részletesebben sorolja fel
a Tóra az egyes állatfajokat, köztük a
csúszómászókat, a bogarakat és így
tovább.

Mai szemmel nézve eszünkbe jut-
nak az örök kétkedôk, az önjelölt
megmagyarázok állandó kommen-
tárjai. A disznóhús azért nyilvánítta-
tott tréflinek, mert a forróságban hû-
tés hiányában gyorsan megromlott
volna. Ma már van frizsider, úgy-
mond, miért ne lehetne enni? Erre az
„érvre” nagyon figyeljünk oda, mert
gyakran elmondják nekünk, és nem
csak a sertés vonatkozásában. Nem
biztos, hogy az illetô „tóraellenes”.
Az viszont biztos, hogy nem ismeri
legszentebb könyvünk szellemisé-
gét.

Az utolsó mondatnál kezdtük el-
mélkedésünket, ugorjunk most visz-
szafelé néhány sort. Vöhitkádistem
vihjitem ködosim ki kádos áni!
Szenteljétek meg magatokat, mert én
szent vagyok! (11/44). Vihjitem
ködosim ki kádos áni! Szentek le-
gyetek, mert én is szent vagyok!
(11/45).

Nos, ez a két mondat egyben vá-
lasz a frizsiderre hivatkozó embertí-
pusnak. Nem azért nem ehetünk tréf-
lit, mert annak egészségi ártalma
lenne. Hanem mert Isten megparan-
csolta, hogy ne szentségtelenítsük
meg magunkat az általa tisztátalan-
nak nyilvánított állatok fogyasztásá-
val: „én szent vagyok, legyetek ti is
azok!”

Persze bibliamagyarázóink szóvá
teszik: vallásunkban nincsenek szen-
tek, így az ember sem lehet szent. Ez
a parancsolat úgy értendô, említik
bölcseink, hogy ha az ember csak ar-
ra törekszik, ismétlem, törekszik,
hogy szent legyen – már ezzel eleget
tett az isteni parancsolatnak.

A kásrutról meg csupán annyit:
független a különbözô árnyalatú zsi-
dó közösségek felfogásától. Nincs
kicsit kóser, nagyon kóser, közepe-
sen kóser! Ezért nézhetünk némi
fenntartással egyes készítmények
feliratára: glatt kóser (szigorúan kó-
ser).

Tudom, profán a hasonlat, és nem
is tôlem származik: nem lehet „ki-
csit” teherbe esni...

Ráv

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358

SCHWEITZER JÓZSEF

A peszach történelmi háttere

Hogyan történhetett, hogy egy ide-

genbôl jött egykori rabszolga az

egyiptomi hierarchia ilyen magas

csúcsára emelkedhetett? A Szentírás

errôl nem szól, de segítségünkre jön

az egyiptológia, amelybôl ismerjük a

hikszosz fáraók korszakát, vagyis

azokét a fáraókét, akik alacsony

sorsból emelkedtek az uralkodói

székbe, s egyben az idegen szárma-

zásúak mondhatni szalonképesekké,

minden magas tisztségre alkalmassá

váltak uralkodásuk alatt. A történe-

lem azonban változik, a hikszosz

uralkodók eltûnnek, s egy nagy naci-

onalista politikai fordulat elsöpri

ôket, velük együtt pedig az uralmuk

alatt szívesen látott idegeneket rab-

szolgákká teszik.

A hikszosz korról alig van emlé-

künk, mert utóbb az egyiptomi ural-

kodó réteg, mint történelmük szomo-

rú idôszakát, megsemmisíti azokat.

Errôl az egész eseménysorról a

Szentírás nem beszél, csupán annyit

közöl, új uralkodó támadt Egyiptom-

ban, aki nem ismerte Józsefet.

A Józsefet nem ismerô uralkodók

közül most II. Ramszesz fáraóra kell

figyelnünk.

Ez lett Mózes sorsa is, neve egyip-

tomiul fiút vagy vízbôl kimentettet

jelent.

Élettörténete már ismerôs a Szent-

írásból. A fáraó leánya a kis kosár-

ban a Níluson ringó gyermeket meg-

szánja, felneveli. Hihetôleg egyipto-

mi hercegi nevelést kap, de valami

belsô lelki erô elvesztett közösségé-

hez, a rabszolgákhoz vonzza.

Két egymást verô rabszolgát lát, s

fékezhetetlen haragjában ökölcsa-

pással földre teríti az egyiket.

Menekülnie kell, családot alapít, a

csipkebokor lenyûgözô látomásának

parancsára visszatér Egyiptomba, és

Áronnal, testvérével, vállalkozik az

isteni küldetésre, kéri a fáraótól Já-

kob és József rabszolgasorsba taszí-

tott utódainak szabadon bocsátását.

A Bibliából jól ismert eseménye-

ket nem kell részleteznünk. Megtör-

ténik kiszabadulásuk.

Ezzel beköszöntött a második állo-

más, a szabadulás.

A harmadik állomást már a

peszachhal szoros szellemi kapcso-

latban álló sávuot fogja példázni.

A peszach vonatkozásában ez any-

nyit jelent, hogy a sávuotkor kinyi-

latkoztatott Törvényt emberi lehe-

tôség szerint teljes mértékben csak

szabad nép követheti, s emelt fôvel.

A zsidó történetben erre a harma-

dik állomásra, amely idônként bekö-

vetkezett, idônként a gyûlölet tobzó-

dásaiban elveszett, hogy újra meg új-

ra felcsillanjon, általában sokat kel-

lett várni.

Jól tudjuk, hogy széder estéjén, a

szertartás során, egy ízben kinyitjuk

az ajtót, mert volt, amikor tartani

kellett a történelem során figyelôk-

tôl, besúgóktól, akik a szédert

ünneplôk fejére bajt igyekeztek hoz-

ni. Reméljük, hogy az ilyen szomorú

korszakok véglegesen véget értek, s

netáni visszahozói ellen együtt küz-

dünk minden, az emberi méltóságot,

emberi szabadságot és tiszta meg-

gyôzôdést követô felebarátunkkal.

A peszach a szabadság ünnepe, s

ha van közösség, amely az ember

szabadságát felette drágának, érté-

kesnek és megtámadhatatlannak tart-

ja, szerénytelenség nélkül elmond-

hatjuk: mi, zsidók vagyunk azok, hi-

szen hiányától mennyit szenvedtünk

és vesztettünk!

Széderestén atyáink megváltására,

a mi szabadságunkra és a rettenetes

múltban, a szabadság hiányában drá-

gáink elvesztésére is gondolunk,

akik emlékezetünkben ma is

széderasztalunknál ülnek.

Az idôszámításunk elôtti 1300–

1270 közötti években vagyunk.

Ezen évek elôtt háborús körülmé-

nyek voltak, s II. Ramszesz – ô

hihetôleg ugyanaz, mint a Tórában is

említett Ramszesz, aki egy hatalmas

eleségtár várost építtet és nevez el

önmagáról – a híres építtetôk közé

tartozik. Az építést a rabszolgák vég-

zik, akiket szinte nem is vettek em-

berszámba.

Emlékezzünk az írásunk elején kö-

zölt versezetre, amelybôl kiderül,

hogy rabszolgáikat értelmetlen gép-

nek tartották.

Sok szegény ember valóban ellát-

hatatlan gyermekét a Nílusra bízta.
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Körzeti

kitekintô
Dohány körzet

A Dohány utcai templomkörzet
kiválóan megszervezett, úgynevezett
Látogatói Nyílt Napot tartott. Ez
alkalomból rendkívül nagyszámú
érdeklôdô tekinthette meg a
gyönyörû zsinagógát, ahol a körzet
fôrabbija, Frölich Róbert és elnöke,
Zoltai Gusztáv tartottak idegen-
vezetést. A vendégek négy csoport-
ban mehettek fel az orgonához és
csodálhatták meg Pásztor Raymond
rögtönzött játékát. A templom
részeként számon tartott kis
múzeumban a rebbecen, Frölich
Kati vezette az érdeklôdôket. A
program zárásaként mintegy három-
százan vettek részt a Hôsök Templo-
mában a Schwezoff Dávid által veze-
tett mincha-máriv imán.

Goldmann Tamás, a Mazsihisz pé-
csi hitközségének új elnöke 1967-ben
született, és szociális munkásként dol-
gozik. Jászberényben és Budapesten
végezte tanulmányait. A Támasz Ala-
pítvány intézményvezetôje, ahol a pé-
csi hajléktalanokat segíti. Családos
ember, három gyermeket – két fiút és
egy kislányt – nevel.

– Feleségem révén kerültem Pécsre,
és körülbelül másfél éve imádkozom
rendszeresen zsinagógánkban. Ked-
ves kollégáim, Ungár Zsuzsa és Stark
András hívtak el a közösségbe.
Krausz István elnök úr lemondása
után megkerestek, hogy vállalnám-e a
tisztséget. Nehéz döntés volt, mert
elsôsorban a munkámra koncentrál-
tam, és addig is sok tennivaló neheze-
dett vállaimra. Végül igent mondtam,
mert nagyon megtisztelô volt, hogy
rám gondoltak. A pécsi közösség
nagy többséggel választott meg el-
nöknek. Elôször meg kellett ismer-
nem a hitközség mûködését, és hála
Istennek azt tapasztaltam, hogy na-
gyon sok hittestvérünk szeretne segí-
teni. Talán a nehéz idôk hatására, de
sokan ajánlották fel munkájukat és
álltak mellénk. Mindenképpen szeret-
nénk ôket bevonni a közösségi életbe,
tudásukhoz és érdeklôdésükhöz közel
álló feladatot adva nekik.

– Szervezeti reformokat is bevezet-
tek. Hogy néz ki az új vezetés?

– A pécsi hitközség közgyûlésének
jóváhagyásával felállt egy négytagú el-
nöki kabinet. Kollégáim egy-egy szak-
területet visznek, és közösen dolgo-
zunk. Azóta egyre több önkéntes je-
lentkezik, és ezt nagyon köszönjük! Az
elnöki kabinetben külön szakember
foglalkozik jogi, könyvelési, pénz-
ügyeinkkel és kulturális életünkkel.

– Véleménye szerint minek köszön-
hetô a sok önkéntes?

– Az elnökség már kezdetben vilá-
gossá tette, hogy nyitott minden kez-
deményezésre, javaslatra, és várja a
tenni akaró embereket. Elsôsorban a
társadalmi munkára építünk, én sem
kapok fizetést.

– Mennyi pluszmunkát jelent önnek
új beosztása?

– Több órát naponta, amit szívesen
vállaltam. Az ingatlanjainkat fenn
kell tartani, és kiadásukat mi intézzük.
Számos idôsebb hittestvérünk van,
akiket napi szinten segítünk, megszer-
veztük például betegszállításukat.

– Pécs Európa Kulturális Fôvárosa
lett. Mennyire vonták be a projektbe a
helyi zsidóságot?

– Nem nagyon, és ezt kicsit nehez-
ményezzük. A felvezetô évre, 2009-re
nyertünk a várostól egy pályázatot,
konferenciát tartunk a budapesti
Holokauszt Múzeummal közösen
2010 tavaszán a dél-dunántúli zsidó-
ság történetérôl. Hosszabb távú ter-
vünk, hogy a régió zsidóságának Pé-
csett emlékhelyet hozzunk létre.

– Milyen rendszeres programjaik
vannak?

– Minden pénteken istentisztelet
után kidust adunk, és több, korosztá-
lyi alapon szervezôdô csoportunk mû-

A Mazsihisz arra kéri tagjait,
hogy „éljenek állampolgári joguk-
kal és kötelességükkel”, és menje-
nek el szavazni az áprilisi ország-
gyûlési választáson.

Azt, hogy melyik pártra adják
voksukat, a lelkiismeretükre bíz-

zák. A Mazsihisz eddig sem adott
semmiféle instrukciót, s ez az idei
választáson sem lesz másként. A
Mazsihisz a négy történelmi egy-
ház egyikeként vallási és érdekvé-
delmi kérdésekkel foglalkozik,
nem politikával.

A közelgô választásról
Az alábbiak megírására az kész-

tetett, hogy rövidesen országgyûlési
választásokra kerül sor, s az ered-
mény mindenképpen hatással lesz a
magyarországi zsidóság életére.

Ismerve a Mazsihisz és T.
Szerkesztôség álláspontját, elôre-
bocsátom, hogy tudom, ez az újság
nem politizál, nem foglalkozik ak-
tuális politikai eseményekkel,
azonban kimondva-kimondatlanul
igenis érint minket a politika szele,
és nem mindegy, hogy hogyan, mi-
lyen mértékben.

Most, amikor a rendszerváltás
20. évében – Közép-Európában
utolsóként – eljutottunk odáig,
hogy elfogadták a holokauszt taga-
dásának törvényét, úgy vélem, a
leköszönô parlament tagjai elége-
detten dôlhetnek hátra, hiszen
megtették azt, amit már két évti-
zeddel ezelôtt egyhangúlag meg
kellett volna lépniük.

A demokrácia égisze alatt kisstí-
lû és egzisztenciális vitákba bo-
csátkoztak rólunk a fejünk felett.
Mint gyakorló jogász, nem kívá-
nok most az egyik megszûnôben
levô párt azon álláspontjának fej-
tegetésébe bonyolódni, miszerint
az alapvetô jogok körében a szólás
szabadsága vagy a személyiséghez
fûzôdô jogok élveznek elsôbbséget.

De az elméleti vitákon túllépve,
megjelentek nyíltan, félreérthetet-
lenül az újnáci eszmék hirdetôi,
akik a demokrácia égisze alatt a
parlament kapujában állnak.

Ne higgye egyetlen hittestvérem
sem, hogy bekerülésük esetén az
antiszemita megnyilvánulások
csökkenni fognak, nem kerül sor
majd új nácik masírozására, nem
vetítik majd újra a Jud Süsst, és
sorolhatnám azokat a megnyilvá-
nulásokat, amelyek keserûvé tet-
ték és teszik hétköznapjainkat.

Nem tudom, de elképzelem,
hogy ki mit érez egy-egy politikai
plakát elôtt, ahol a ki tudja milyen
származású képviselôjelölt képét
Dávid-csillaggal illetik.

Szerencsére a mi rabbijainknak
nem kell megnyilatkozniuk a kö-
zösségük elôtt, hogy a kile tagjai
kire szavazzanak.

Amint ez ideig soraimból kitûnt,
sem pártokat, sem politikai állás-
pontokat nem érintettem, és ettôl a
továbbiakban is tartózkodom.

Jó ember volt. Jó zsidó volt. Jó ma-
gyar volt. És igazi izraeli, Agmon
Efra (Teichmann Ernô).

A huszadik században élt, az elmúlt
évtized már ráadás volt számára. Fia-
talkorában minden megtörtént vele,
ami egy ember életét meghatározza:
vallásos szülei nyolcgyerekes család-
jában a legidôsebb fiú volt, Kisvárdán
és Dombrádon járt iskolába – 1938-
ig, amikor kihirdették az elsô zsidóel-
lenes törvényt. Apja üveg- és porce-
lánkereskedésében segédkezett egy
ideig, de amikor egy városukba tele-
pített munkaszolgálatos egység értel-
miségi tagjaival megismerkedett, el-
kötelezett hívévé vált a liberális és
baloldali gondolkodásnak. Hamaro-
san a cionista Hasomér Hacair tagja,
aktivistája lett, s az maradt egészen
88 éves korában bekövetkezett halá-
láig.

Megkérdeztem egyszer, hogy a
negyvenes évek elején a háborúba
menetelô országban, a jobboldal ural-
ma és a radikális nemzetiszocialisták
térnyerése közepette hogyan képzel-
tek el egy általuk vágyott baloldali
országot. Azt válaszolta, hogy nem a
szülôföldjükön, Magyarországon, ha-
nem otthon, Palesztinában akarták ki-
harcolni a munkások és a szegények
igazát.

Efra a legsötétebb évben, 1944-ben
élte meg élete legnagyobb kalandját.
Az illegális cionista ifjúsági mozga-
lom hamis irataival vasúti tisztként,
jelmezben szöktette Romániába tár-
sait, járta Budapestet, hogy a Vörös-
kereszt nevében élelmiszert vigyen a
gyerekházakba és a gettó lakóinak.
Demény Pál és kommunista mozgal-
ma volt az egyik állandó bázisa. 1944
áprilisától 1945 januárjáig 14 helyen
lakott a városban. Gyakori vendége
volt a mozgalom földalatti központjá-
nak, a Vadász utcai Üvegháznak is.
Világnézete és példája sok ott rejtôzô
fiatalt vonzott, vakmerôsége miatt
összeveszett a ház vezetôségével is,
olyannyira, hogy be sem akarták már
engedni. Akkor szabályosan rájuk
törte az ajtót.

Határozottan, elveihez, barátaihoz,
zsidóságához és magyarságához hû-
ségesen élt és viselkedett izraeli évei
alatt is. Egy évvel a felszabadulás
után vándorolt ki, a Haogen kibuc
alapító tagjaként dolgozott, épített,
kereskedett a következô negyedszá-
zadban. 1971-ben önálló külkereske-
delmi céget alapított, azóta Jeruzsá-
lemben élt. Az elsôk között volt, akik
éltek a magyar kapcsolataik kínálta
lehetôséggel, és mindkét fél számára
hasznos üzleteket kötött.

Nem feledkezett meg a szülôföld-
höz fûzôdô más szálakról sem. Támo-
gatta a kisvárdai zsidóság történetét
feldolgozó munkát, vezetôségi tagja,
kincstárnoka volt az Izraelben és itt-
hon egyaránt mûködô egyesületnek,
amely a magyarországi cionista ifjú-
sági ellenállási mozgalom emlékét
ápolja. A kezdet kezdetén segítsé-
gemre sietett az Üvegházban – akkor
még csak tervezett – emlékszoba
ügyeiben, és boldogan részt vett az
elsô sajtóbemutatón. Azóta is rend-
szeresen érdeklôdött, véleményt
mondott, tanácsokat adott.

Barátunk, Eli Netzer, a hírneves
költô közremûködésével az utolsó
éveiben, már nagyon betegen, megír-
ta élete történetét és gyermekeinek,
barátainak szóló gondolatait.

Mikor utoljára Budapesten járt, a
földalatti lejáratánál, az Andrássy út
elején búcsúztunk el egymástól. Az-
óta is elôttem van, amint kissé gör-
nyedt háttal megy le a lépcsôn. Akkor

Olvasóink véleményeA Mazsihisz
a részvételre buzdít

Azonban a cikkem kérdéskörére
visszatérve, nem nézek derûsen a
jövôbe, mert olyan közhangulatot
tapasztalok, amihez foghatót én,
aki a világégést követôen szület-
tem, még soha nem éltem meg.

Édesanyám keserûsége és gyûlö-
lete nem volt ilyen mérvû, karján
az auschwitzi tetoválással, mint
amilyen megnyilvánulások napvi-
lágot látnak irántunk napjainkban
egyes médiákban és egyes embe-
rekben.

Vajon mitôl ez a vad gyûlölet,
különösen azoktól, akik másod-,
harmadgenerációsként csepered-
tek fel, és az a szó, hogy holo-
kauszt, számukra szinonim foga-
lommá vált a gyûlölt zsidóval?

Nem hullatok könnyet a most
leköszönô képviselôkért, mert
napjaink hangulatáért pártállástól
függetlenül felelôsek.

Mint korábban már hivatkoz-
tam rá, elmulasztották a legalap-
vetôbb normák szabályozását, ha-
tározott értelmezését, és ezzel
olyan helyzetet teremtettek, hogy
közútjainkon, köztereinken az
intézkedô rendôrnek kell védekez-
nie az intézkedés alá vonttal szem-
ben. Nem érzem azt, hogy ez az
erôszakszervezet biztosítani tudja
számunkra a biztonságot, azokat
az életkörülményeket, amelyek
lehetôvé teszik, hogy nyugodtan él-
hessünk, dolgozhassunk, tanul-
junk, és atrocitások nélkül gyako-
rolhassuk vallásunkat.

A demokrácia szabadságot je-
lent, és határait nem csupán törvé-
nyek, hanem erkölcsi normák, tár-
sadalmi elvárások is megszabják.

Ha a törvényeink nem alkalma-
sak arra, hogy a végrehajtó hata-
lom tagjai azoknak egyértelmûen
és határozottan érvényt szerezhes-
senek, akkor hol van az erkölcs, a
norma, amely a jogszabályokhoz
képest még szankcióval sem ren-
delkezik?

Hatvannegyedik évemben járok,
esetenként utazom tömegközleke-
dési eszközön, s még emlékszem
arra, diákként hogyan pattantunk
fel az ülésrôl, ha felszállt egy idôs
ember, részére helyet adva. Ma
ilyesmit nem tapasztalok. Lehet,
hogy ez csupán számomra erkölcsi
elvárás.

Mindezzel szemben hallhatom a
hangos mocskolódást, a pejoratív
megjegyzéseket X-re, Y-ra „ezek a
mocskos zsidók” kezdettel. Az is
tény, hogy egyetlen pisszenés nincs
a jármûvön, és a rendreutasító
megjegyzésre a további inzultus el-
kerülése végett az ezt szóvá tevô
kénytelen leszállni.

Folytathatnám a sort, és gondo-
lom, több olvasóm is kiegészíthet-
né írásomat ilyen irányú személyes
tapasztalataival.

Mindezek után mit remélek, mit
várok a közelgô választásoktól? –
vetôdik fel joggal a kérdés.

Nem vagyok optimista, de elôt-
tem van a közelmúlt ausztriai pél-
dája, ahol – igaz, rövid idôre – te-
ret nyert a szélsôség, és ez kiváltot-
ta Európa és a haladó világ nem-
tetszését.

Remélem, nem jutunk el idáig.

Dr. Vass Sándor ügyvéd,
a BZSH elnökségének tagja

A „szombatórákról”
Tisztelt Szerkesztôség! Az Új Élet

március 1-jei számában megjelent
vallási vezércikkhez szeretnék egy ki-
egészítést fûzni. Ráv, a hetiszakaszok
szerzôje, a Ki tiszá szidráról írtak-
ban megemlíti, hogy a volt budai
fôrabbi vezette be az úgynevezett
szombatórákat. Emlékezetem szerint
ez nem az ô saját ötlete volt, hanem
Moskovits nyíregyházi ortodox rab-
bit idézte, aki szerint ha valaki a
pártállamban sábbátkor dolgozni
kényszerül, akkor tartson legalább
„szombatórákat”.

Joel Berger rabbi
Stuttgart

Meghalt Efra
arra gondoltam, talán nem találko-
zunk többet. Tévedtem! Tavaly meg-
látogathattam jeruzsálemi, hegyen
épített otthonában, ahol derûsen foga-
dott, kertjébôl együtt gyönyörködhet-
tünk a város panorámájában. Inkább
ezt a képet ôrzöm meg róla.

Vámos György

Bemutatjuk a pécsi zsidóság új vezetôjét
ködik: az ötvenes éveikben lévôknek
és fiatalabb tagjainknak. Az aktív fia-
talok száma 10–20 fô között van, még
keresik a helyüket, és a szórványzsi-
dóság körébôl, környékbeli települé-
sekrôl is csatlakoztak hozzájuk. Ötve-
neseink havonta egyszer találkoznak.
Hitközségünk három hete a kaposvári
kilét látogatta meg, és egy színházi
elôadást is megtekintett.

– Milyen rendszerességgel imád-
koznak?

– Péntek este és szombat délelôtt.
– A pécsi zsidók mennyire vállalják

fel identitásukat?
– Idôseinknek ez természetes, az

anyatejjel szívták magukba. A zsidó
fiatalok pedig a társadalmi változások
hatására bátrabbak lettek.

– Milyen tervei vannak?
– Minél több kulturális programban

gondolkozunk, mind zsinagógánk,
mind hitközségi székházunk helyisé-
geit meg szeretnénk tölteni élettel.

Bár a hadra fogható emberek ala-
csony száma miatt a vidéki zsidóság
körében ez nagyon nehéz, a pécsi hit-
község jól és gördülékenyen mene-
dzselte le a változást. Egy korszak le-
zárult, Schönberger András fôrabbi és
Goldmann Tamás elnök vezetésével
azonban tovább él a baranyai megye-
székhely zsidósága.

Szilágyi Iván Péter
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Temetés
Több százan töltötték meg a Koz-

ma utcai sírkert ravatalozóját. A
Mazsihisz és a BZSH világi vezetôin
kívül ott voltak a rabbikar tagjai
Schweitzer József nyug. országos
fôrabbi vezetésével, kántorok, körze-
ti elnökök, egykori tanítványok, va-
lamint parlamenti pártok, társadalmi
szervezetek képviselôi és sok-sok
tisztelôje Raj Tamás fôrabbinak.

Fekete László fôkántor fájdalmas
gyászzsoltárát követôen Kardos Pé-
ter fôrabbi búcsúzott egykori tanuló-
társától. Ezután az elhunyt testvére,
Raj Ferenc rabbi a család nevében
szólt, szentírási idézetekkel méltatva
Tamás sokirányú munkásságát a ma-
gyar zsidóság és a nem zsidók közöt-
ti kapcsolatok erôsítéséért.

A fôkántor Kél málé ráchámimját
követôen a rabbikar tagjai vitték a
koporsót a rabbiparcelláig, ahol az
elôírt ima elmondása után Raj Tamás
fia, Rafael mondta el a kádist.

Búcsú
Sírnak a József körúti fák. Sír-

nak, mert a fák emlékeznek. Ôk
láttak téged ott, abból a sötét jó-
zsefvárosi házból naponta kijönni,
és átmenni a másik oldalra, belép-
ni – ahogy akkor neveztük – a rab-
biszeminárium patinás épületébe.

A fák sírnak, a fák nem ismerik
a próféta intelmét:

Ál tivchu bámész. Ne a halottat
sirassátok, hanem saját magatokat!

Mert ti lettetek szegényebbek.
Mert ahol ô van, ott már nincs
szenvedés, fájdalom, betegség.

Gyászoló gyülekezet!
Már csak néhány hét választ el

Raj Tamás z.l. búcsúztatása
Tisztelôinek tömege kísérte utolsó útjára a 70 éves korában elhunyt fôrabbit

Ezek a gyermekek ma már fel-
nôttek – nem egy közülük itt van
most, egykori mestere koporsójá-
nál. Az alefbésztôl indítottad ôket,
s kézen fogva vezetted a nagy csa-
patot az ünnepeken át a zsidó hét-
köznapokig.

A zsidóság és Izrael szeretetét
tôled örökölték.

Tôled hallották elôször a mo-
dern héber nyelvet. Tanévben és
vakációban, vagy a szarvasi tábor
elôdjében, Füreden, hitükre büsz-
ke, öntudatos emberekké formál-
tad ôket.

Te most elmentél, de a KÖNY-
VEK, a KÖNYVEID életre kelnek,
és tanítanak tovább!

Elsô állomáshelyed Szeged volt.
Nem kisebb rabbiegyéniség hagyo-
mányozta rád írásban a közösség
vallási vezetését, mint a tragikusan
fiatal korban eltávozott Schindler
József.

70 év. Születésnapodat már a
kórházban élted meg. DE
MEGÉLTED, DE MEGADA-

Kardos Péter Raj Ferenc
attól az estétôl, amikor a szédert
adó házigazda felölti halotti ruhá-
ját, és idézi Rábbi Elozor ben
Ázárjo szavait.

Háré áni köven sivim sono. Íme,
én már 70 éves vagyok... ezt mond-
ja a bölcs, arra utalva, hogy meny-
nyi mindent nem végzett még el, és
mennyi tanulnivalója van még hát-
ra...

Sivim sono – hetven év! A bibliai
70 esztendô. A zöchusz, az érdem.
A jutalom, amit a halandó elér-
het...

Tamás is elmondhatta volna:
háré áni köven sivim sono, íme, 70
éves lettem – de nekem nincs to-
vább!

Tévedsz, egykori, fél évszázad-
dal elôtti tanulótársam.

Igaz, már nem taníthatsz to-
vább. De tanítanak könyveid!
Könyveid, amelyeken nemzedékek
nôttek fel.

A Nagyfuvaros utcai népes tal-
mud-tórától a Lauder-iskoláig.

De mindkét helyre kész, felké-
szült rabbiként érkeztél.

Talmud-tórák. A gyermekek ra-
jongva vettek körül. Érezték: nem-
csak szereted, de tiszteled is ôket.

TOTT! Ezért hadd próbáljam vi-
gasztalni családodat, tisztelôidet,
barátaidat... és magamat. Gyász
helyett a kegyelet, fájdalom helyett
a hála és a köszönet érzése – ez
kell, hogy a temetés után elural-
kodjon a szívetekben és lelketek-
ben. Hogy Isten eddig is megtar-
totta ôt számotokra, számunkra.

Gyászoló gyülekezet!
Néhány hete ott függ falainkon

egy tábla, az van ráírva: misenech-
nesz ádor, márbin böszimcho – jön
ádár hónapja, sokasodik az öröm.

A magyar zsidóság legújabb ko-
ri történelmében nem Raj Tamás
az elsô rabbi, aki ádár hónapjában
távozik...

Reméljük és hisszük, hogy nem a
próféta feddô szavai sújtanak ben-
nünket intôn és figyelmeztetôn:
örömötöket gyásszá változtatom!

Tamás, egykori tanulótársam!
Egyedül maradtam eddig közös
emlékeinkkel.

Hová lett az a József körúti la-
kás, amelynek óriási íróasztalánál
együtt próbáltuk megfejteni a
Jajre déót, a hilchajsz söchito tör-
vényeit?

Hová lettek közös mestereink:
Scheiber Sándor, Richtman Mó-
zes, Szemere Samu?

Ôk már az égi rabbiképzôben
vannak – és most – 70 évesen – te
is átiratkozol...

Életutad kerek volt. A sors
szeretô családdal kárpótolt min-
den sérelemért.

Indulj, Tamás, az Örök Bíró elé,
hogy elvedd jutalmadat mind-
azért, amit a magyar zsidóságért
tettél.

Pihenésed legyen békés és nyu-
godalmas.

Úgy legyen!
Ámen.

(Kardos Péter fôrabbi 
gyászbeszéde)

Testvéremet temetem
Való igaz, Raj Tamás egyetlen

vér szerinti testvére én vagyok, de
ahogy körülnézek ebben a nagy te-
remben, sok testvért látok, akik

Kettépattant az élete dala.
Kár! Egy zsoltár az ajkában re-

kedt,
S most elvesztettük ezt az éne-

ket,
Örökre el...
De mégsem! Mert Tamás ránk

hagyta a Biblia 150 héber zsoltárá-
nak mesteri magyar fordítását,
hogy – ôt idézve – „a mai hazai ol-
vasó megtalálja e könyvben a
mindannyiunk számára oly fontos
vigaszt, reményt, lelki erôt és fel-
üdülést”. Talán Tamás erre a nap-
ra gondolt, amikor a 90. zsoltárt
fordította: „Életünk ideje hetven
év...” – és neki hetven esztendô
adatott meg. Ami mindennél fon-
tosabb, ô mindig szem elôtt tartot-
ta ugyanennek a zsoltárnak a ti-
zenkettedik mondatát: „Napjain-
kat számba venni taníts meg úgy,
hogy bölcs szívhez jussunk.”

Tanulás és tanítás. Hányszor
mondta bátyám nekem kissé dor-
gálóan: „Ne csak beszélj, de tanít-
sál is!” Zsidó emberek szerte e vi-
lágon ezen a héten Mózes második
könyvének két utolsó szidráját,
hetiszakaszát – Vájákhélt és
Pökudét – tanulmányozzák. Az
elsô hetiszakasz legelsô paragrafu-
sa a szombat megszentelésérôl be-
szél. Milyen gyönyörû volt a szom-
bat az én testvérem házában! A
béke angyalai, a Magasságos kül-
döttei voltak közöttünk... Maya és
Ráhel meggyújtották a gyertyákat,
elmondták a hozzátartozó imát,
majd Tamás megáldotta a gyerme-
keket, Ráhelt és Ráfit, akik már
mint felnôttek is igyekeztek min-
den péntek este a családdal lenni.
Késôbb, miután Ráhel férjhez

családommal és velem együtt gyá-
szolják Tamás halálát. Vannak
pillanatok, amikor a szavak cser-
benhagyják az embert. Olyankor
az imákban találunk menedéket.
Mint kisgyermekek, bátyám és én
lefekvés elôtt hányszor elrebegtük
együtt azt a rövid imát, amelyre
szeretett nagyszüleink tanítottak!
Behunytuk szemeinket, és három-
szor ismételtük:

Segítségedet remélem, Örökké-
való,

Remélem, Örökkévaló, segítsé-
gedet,

Örökkévaló, segítségedet remé-
lem.

És igen, az imák csodát mûvel-
nek: most a lélek szemeivel látjuk
ôt – jóságos arcát, huncut moso-
lyát –, és emlékezünk bölcs tanítá-
saira, melyeket ránk hagyott. De
ahogy kinyitom a szemem, a ko-
porsó közelsége a huszadik századi
modern héber költészet vezéralak-
jának, Chájim Náchman Bialik-
nak szavait idézi fel:

Ha meghalok, majd így sirassatok
Ím nincs többé a férfi, aki volt,
Elmúlt, noha még napja ki se tel-

lett,

ment, bôvült a kör, és a vô, Miklós
is kiérdemelte az apai áldást, rög-
tön az unoka, Leó megszületése
után. Az évek során péntek estén-
ként sok ember fordult meg
Tamáséknál, és többen ott tanul-
ták meg, nem szavakból, hanem
példákból, hogy hogyan kell a
szombatot valóban megszentelni.

Vájákhél egy másik mondata
Böcálélról, Mózes építômesterérôl
beszél, akit Isten háromszorosan
áldott meg. Raj Tamást is megál-
dotta az Örökkévaló háromszoro-
san: „Eltöltötte ôt Isten szellemé-
vel, bölcsességgel, értelemmel és
tudással minden munkában.”

Chokhmá – Bölcsesség, ami Ta-
mással együtt született; ez olyasva-
lami, amit nem lehet csupán meg-
tanulni.

Tövuná – Értelem: Tamás mes-
terien meglátta az összefüggéseket,
és értelmezte, mint senki más, a
megtörténteket.

Dá’át – Tudás, amit másoktól,
mestereitôl – Richtman Mózestôl,
Scheiber Sándortól, Schindler
Józseftôl és Szemere Samutól – ta-
nult.

Mint Böcálélnak, Tamás lényé-

nek és személyiségének volt egyfaj-
ta pozitív kisugárzása, amely csak
a kiválasztottaknak adatik meg.
Ugyanakkor huncut humora és jó-
ságos mosolya megnyugtató köz-
vetlenséget árasztott. Mindemel-
lett példakép és mester volt, külö-
nösen abban, hogy a tárgyi tudás-
ra való tanítás mellett önbizalmat
tudott adni embertársainak. Ô va-
lóban egyike volt a bibliai Áron ta-
nítványainak, aki szereti a békét,
követi a békét, és közelebb hozza
ôket a Tórához. A mi kicsi, sokat
szenvedett hazánknak mennyire
nagy szüksége lenne több ilyen em-
berre!

Gyászoló gyülekezet! Akár zsi-
dók vagytok, akár keresztények,
akár hívôk, akár ateisták, legyetek
az én testvérem tanítványai! Sze-
ressétek a békét, szeressétek em-
bertársaitokat, és hozzátok ôket
közelebb a Tóra örök értékû er-
kölcsi tanításaihoz! Akkor lesz
jövôje a magyar zsidóságnak, és
akkor lesz jövôje Magyarország-
nak is.

Zsinagógáinkban szerte a vilá-
gon Pökudé, a második hetiszakasz
olvasásának, Mózes második
könyvének befejezése után szokás
azt mondani: Cházák, cházák,
vönitcházák! Légy erôs, légy erôs,
és erôsítsük egymást! Talán ez Ta-
más utolsó üzenete hozzánk. Ô be-
lép az Örökkévalóságba. Az ô éle-
tének könyve e földön befeje-
zôdött, és ahogy a középkori köny-
vek végén írva vagyon, Tam vö-
nislám sevách lá-Él, boré olám:
Befejezôdött és teljessé vált, di-
csôség az Úrnak, a világ Terem-
tôjének. Drága testvérem, Tamás,
léch bö-sálom, menj békével!

(Dr. Raj Ferenc a budapesti Bét Orim
Reform Zsidó Hitközség alapító rabbija és
a kaliforniai Berkeley Beth El Közösségé-
nek emeritus rabbija)

Részvét
Mély megrendüléssel értesültem,

hogy életének 70. évében elhunyt
Raj Tamás. A magyarországi zsidó-
ság egyik legkiemelkedôbb gondol-
kodójának halálával az egész nemze-
tet érte súlyos veszteség. Raj Tamás
rabbiként, történészként és egyetemi
oktatóként is következetes képvise-
lôje volt az egyetemes emberi érté-
keknek. Humanizmusa, hite és tudo-
mányos munkássága évtizedeken át
hirdette a magyar nemzet sokszínû-
ségét, a megbékélés és az egymásra-
utaltság üzenetét. Raj Tamás élete és
annak üzenete az egész nemzet örök-
sége.

Bajnai Gordon miniszterelnök

Megrendülve értesültünk Raj Ta-
más nyugalmazott fôrabbi, volt or-
szággyûlési képviselô haláláról. A
Fidesz parlamenti képviselôi nevé-
ben együttérzésemet fejezem ki a
gyászoló közösségnek, a családnak,
barátoknak, munkatársaknak.

Navracsics Tibor frakcióvezetô

Mély megrendüléssel fogadtuk
Raj Tamás fôrabbi halálának hírét.
Élete és munkássága megbecsülést
és tiszteletet érdemel, hiszen mindaz,
amin ô keresztülment, a magyar zsi-
dó közösség sorsát is példázza. Elis-
merés illeti oktatói és írói munkássá-
gát is, amely joggal vált a zsidó és
egyetemes kultúra részévé. Raj Ta-
más neve a magyar-zsidó közeledés
élharcosaként is ismertté lett. Ôszin-
tén osztozunk a család, a rokonság és
a magyar zsidó közösség fájdalmá-
ban.

Mesterházy Attila,
az MSZP országgyûlési

képviselôcsoportjának vezetôje



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET4 2010. ÁPRILIS 1.

„Minden születésnap visszatekin-
tésre ad alkalmat, a múlt felidézésé-
re, az eddig megtett út összefoglalá-
sára. Mi is megragadjuk a
lehetôséget, és áttekintjük a sokféle
zenei irányzatot, melyet az eltelt 40
év alatt kórusunk megismert és
hangversenyein bemutatott. E sok-
színû zenei világból ragadunk ki
egy-egy darabot, hogy ízelítôt ad-
hassunk Önöknek” – idézet a már-
cius elsô vasárnapján, a Régi Zene-
akadémián tartott hangverseny
meghívójából.

A jeles alkalomra mindenki nagy
várakozással tekintett, annál is in-
kább, mivel egy ilyen kerek évszámos
évforduló célja a múltidézés. „Mily
szép és milyen jó, ha testvérek együtt
vannak” – osztotta meg érzéseit a kö-
zönséggel a mûsor egyik bemondója,
Ádám Mária karnagy kisebbik fia. Az
érdekesség kedvéért jegyzem meg ezt
a tényt, mert ahogy látható, ez az ügy
(a zsidó zene terjesztésének és mûve-
lésének ügye) az Ádám családban im-
máron hagyomány, és nemzedékrôl
nemzedékre öröklôdik.

A Régi Zeneakadémia nagyterme
már az elôadás elôtt egy negyedórával
zsúfolásig megtelt, így ülôhely hiá-
nyában sokan az elôtérbôl voltak
kénytelenek hallgatni a nagyszerû
koncertet.

A bevezetôben megismerhettük a
kórus alapításának történetét: 1969-
ben Ádám Emil – Scheiber Sándor
fôrabbi támogatásával – 15 fôs együt-
tessel kezdte meg tevékenységét a
Hegedûs Gyula utcai zsinagógában.
Célja a magyarországi zsidó kultúra
megmentése a feledéstôl és a zsidó
zene népszerûsítése volt, ami negyven
év távlatából visszatekintve sikerült!
„A Goldmark Kórus alapító tagjai
döntôen a rabbiképzô tanítványai vol-
tak. A kóruspróbák lehetôséget terem-
tettek egy igazi közösség kialakulásá-
ra, sok-sok barátság, szerelem, sôt há-
zasság köttetett a kóruson belül, töb-
ben 20–30 éve tagok, ugyanakkor sok
embert el is veszítettünk” – emlékezik
vissza az elmúlt négy évtizedre a má-
sik mûsorközlô. Ma már közel 50 fôs
a vegyes kar. Rendkívüli módon meg-
emeli a kórus hangzását – más vegyes
kórusokkal szemben –, hogy ennyi
férfi tag van, így erôsek a férfi szóla-
mok, hiszen mindkét szólam vezetôje
nagy tudású kántor.

A Goldmark Kórus rendszeres
résztvevôje a Hannoverben mûködô
Zsidó Zenei Központ rendezvényei-
nek, ezenkívül Goldmark Károly szü-
letésnapjának tiszteletére minden év
májusában hangversenyeket adnak
Keszthelyen.

Schôner Alfréd fôrabbi, az ORZSE
rektora – aki feleségével együtt a ren-
dezvény díszvendége volt – minden
segítséget megad a kórusnak, amely
énekével gyakorta színesíti a rab-
biképzô zsinagógájának ünnepi isten-
tiszteleteit.

„Nehéz volt a válogatás, hisz az el-
múlt négy évtizedben olyannyi szebb-
nél szebb kórusmûvet adtunk elô” –
osztja meg a felkészülés kulisszatitka-
it a közönséggel a bemondó. Minden-
esetre a mûsorra tûzött mûvek találó-
ak és egyediek voltak, és ezt a közön-
ség díjazta. Ádám Emil alapító karna-
gyuk elôtt fejet hajtva, két zsoltárát
adták elô (133. és 130.), továbbá a
Zsidó lélek – zsidó ének címû dal-
csokrot, melyet a kórus életének kez-
deti éveiben állított össze a sokak ál-
tal már ismeretlen zsidó dallamvilág
legszebb és a zsidó lelket legjobban
kifejezô melódiáiból. Ez a dalcsokor
más kórusoktól nem hallható.

Átütô sikert aratott Tóth Emil, az

Pápaiak a Tábori Rabbinátuson
A HM Tábori Rabbinátusa a közelmúltban író-olvasó találkozót, könyvbe-

mutatót és tájékoztatót szervezett az egykori pápai zsidóság leszármazot-
taival, valamint a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományôrzô
Egyesület vezetô tisztségviselôivel és tagjaival, akik közül Hámori András
író munkáival, valamint az egyesület jóvoltából megjelent emlékkiadvánnyal
ismerkedhettek meg az érdeklôdôk.

Frölich Róbert fôrabbi, dandártábornok üdvözölte a megjelenteket, majd
taglalta a pápai kiadvány
címéül szolgáló Ady-idézet
(„Ôrzôk, vigyázzatok a
strázsára”) gondolatiságát, je-
lentôségét a múltban és nap-
jainkban. Frölich a költôóriás
szellemiségét, européer voltát,
utalásait – azt, hogy vala-
mennyien felelôsek vagyunk,
de mindannyiunk kezében ott
a megoldás – további citátu-
mokkal támasztotta alá.

A fôrabbi beszélt Pápa
város hajdan volt és ma ott élô
zsidóságáról, egykor világhírû
jesivájáról, mely napjainkig
érezteti szellemi hatását, s
valójában a háború után csak
áttette székhelyét a Boro
Parkba, ahol a mai napig is
tábla hirdeti: „Itt vannak a
pápaiak”. Ôrizzük hát gyö-
kereinket, hagyományainkat, ismerjük meg elôdeinket – fejezte be megnyi-
tóját Fröhlich Róbert.

Kerecsényi Zoltán pápai helytörténész, az említett kiadvány
kezdeményezôje-szerkesztôje (e helyen köszöntjük ôket HM-kitüntetése
alkalmából) tájékoztatást adott a kis kötettel kapcsolatosan. Elmondta egye-
bek mellett, hogy a történelmi-történeti áttekintés után a deportáltak névsora
következik, amely természetesen nem teljes.

Kerecsényi elôadásában további mûveket is bemutatott, például Sulyok
Dezsô egykori pápai polgármester „Két éjszaka nappal nélkül” címû írását,
valamint saját könyvét: „Két tudós Pápán”.

Hámori András író két nagy sikerû regényét követôen újabbal rukkolt elô,
melynek címe: „Képtelen történet”. Beszélt a keletkezés körülményeirôl, a
szép kis kötet mondanivalójáról. Mint hallhattuk: egy feje tetejére állított
világra csak abszurd módon lehet reagálni. A szerzô ezután szólt a nehéz dön-
téseket megelôzô pillanatokról, ami a könyv alaptézise, valamint taglalta az
erkölcsösség-erkölcstelenség fogalmakat. Végül kifejtette, miért is aktuális és
a ma emberéhez szóló a mû üzenete.

Politzer Sándor beszámolt az egyesület tevékenységérôl, több sikeres ren-
dezvényrôl, zsidó és nem zsidó emberek támogatásáról, a MEASZ szerepérôl,
a város vezetôivel való kiváló együttmûködésrôl.

Elhangzottak további tervek, melyek egy részét pályázatok benyújtásával
igyekeznek megvalósítani. Ilyen például a pápai zsidó családok életútjának
bemutatása és egy városi holokauszt-emlékmû felállítása.

Végül ismét a helytörténész vette át a szót, s megemlékezett Lôw Lipótról,
aki 1846-ban az átadott pápai zsinagógát magyar nyelven avatta fel, beszélt a
rabbi 1848-as szerepérôl, az utána következô börtönévekrôl, majd
szabadulásáról.

Az egyesület tervei között szerepel az egykori tábori rabbinak városukban
emléket állítani.

A rendezvény végén a városból elszármazottak és utódaik kaptak kérdé-
seikre választ. Állófogadás zárta a délutánt.

GÁL

Frölich Róbert fôrabbi, dandártábornok
beszél

A Goldmark Kórus jubileumi hangversenye

ORZSE zsinagógájának fôkántora Sol
Zimtôl az Avinu sebásámájimmal.
Ugyanígy Székelyhidi Hajnalka, az
ORZSE Liturgia Tanszékének tanára,
az operaház magánénekese Madárda-
lával. „Tóth Emil majdnem az elsô
évektôl oszlopos tagja az együttesnek.
Nincs olyan esemény, melyen ne szí-
nesítené fellépésével kórusunk reper-
toárját” – szögezte le a mûsorvezetô.
Sajnos a nagy taps és ováció ellenére
ismétlés – az elôzô évek gyakorlatá-
val szemben – nem volt.

Fekete László, a Dohány utcai zsi-
nagóga fôkántora ezen az esten
Niedermeyertôl a S’ma kajlénut adta
elô nagy sikerrel, és több mûben szó-
lót énekelt, például Ádám Emil 130.
zsoltárában, Tóth Emillel és Kévál
Zsuzsával együtt. Samuel Naumbourg
franciaországi fôkántor-zeneszerzô
egyedi hangzású 100. zsoltárát, me-
lyet az uniós csatlakozást követôen a
Hannoveri Operában (és jelen esetben
is) hárfa-orgona kísérettel adtak elô,
Biczó Tamástól, a Hegedûs Gyula ut-
cai zsinagóga kántorától hallhattuk.
Biczó Tamás hangja – tanítómeste-
rének, Klein Ervin fôkántornak kö-
szönhetôen – sokat fejlôdött.

„Ugyancsak adalék a kórus történe-
téhez, hogy Szécsi József, aki szinte
az elsô évektôl részt vesz nálunk a
munkában, nagyon mély barátságban
volt édesapámmal. Mivel az Állami
Kórus tagja (azaz profi), ezért nem
minden alkalommal tud velünk lenni,
de ha teheti, eljön. A Keresz-
tény–Zsidó Társaság titkáraként
gyakran kéri fel a kórust más feleke-
zeteknél tartandó hangversenyre, így
igen szoros a kapcsolatunk. Most a
Duna Televíziónál is dolgozik, így ez
a stáb felvette az elôadást, és majd va-

lamikor lesz belôle egy kis ízelítô ott
is” – nyilatkozta Ádám Mária.

Goldmark Károly Sába királynôje cí-
mû operájának esküvôi szertartásában
Salamon szerepében fedezhettük fel
Szécsi József kiváló bariton hangját. A
menyasszonyt Székelyhidi Hajnalka, a
fôpapot Fekete László alakította.

„Amikor Ádám Emil itt hagyott
bennünket, Király László lépett a he-
lyébe, aki rendszeresen új mûveket al-
kot, és a kórus munkájában is aktívan
részt vesz” – tudtuk meg a bemondó-
tól. Király László öt magyar népdalá-
ból ezen az estén kettôt hallhattunk: a
„Sírnak-rínak a bárányok” címût Tóth
Emil és Fekete László szólójával, to-
vábbá a „Lányról és édesapjáról”
mesélô dalt Kévál Zsuzsa és Tóth
Emil elôadásában.

Zongorán kísért Éliás Vera, vezé-
nyelt Ádám Mária, aki tovább viszi az
apai örökséget. Ádám Mária szinte
szimbiózisban él a kórussal: egy-egy
mûsorszám kezdetén, ahogy a kórus
elé vonult, a szemkontaktusból lát-
szott, hogy mindenkire figyel, és a kó-
rustagok minden mozdulatára rezdül-
nek. Kedves, de visszautasíthatatlan
kézmozdulattal hívta a közönség elé a
sokszor szerénységbôl a háttérben
maradó szólistákat.

A közönség minden egyes mûvet
áhítattal hallgatott és vastapssal jutal-
mazott. Cser Erzsébet szólista maga
is elérzékenyült Kelen Hugó Memen-
tójának elôadása után. Így volt ezzel a
közelemben ülô külföldi házaspár is,
és még sokan mások.

Reméljük, lesz még sok alkalom,
hogy e csodálatos zenét (az emberi
énekhangot kórusba tömörítve) újra
és újra élvezhessük.

Gémesi Brigitta

Az elsô alkalommal 1996-ban átadott
Scheiber Sándor-díjat mindig azok a magyar
állampolgárok, illetve határon túl élô magyarok
kaphatják meg, akik kiemelkedôt alkottak a
hebraisztika, a judaisztika, a zsidó vallás- és
mûvelôdéstörténet, az oktatás, valamint a zsi-
dók és a nem zsidók közötti párbeszéd, illetve a
tolerancia elômozdítása terén. A magas rangú
elismerést Scheiber Sándor fôrabbiról nevezték
el, évente három személy kaphatja. Idén (a név-
adó halálának 25. évfordulóján) Menáchem
Schmelzer, a New York-i Jewish Theological
Seminary nyugalmazott professzora, Miskolczy
Ambrus egyetemi tanár, történész és Tibori
Szabó Zoltán kolozsvári újságíró, történész ré-
szesült a kitüntetésben.

A Hitközség Dísztermében, nagyszámú díszven-
dég és érdeklôdô jelenlétében megtartott díjátadó
ünnepséget az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szervezte. A programközlôként közremûködô Bar-
tók László üdvözölte az elnökségben helyet fogla-
ló Arató Gergely államtitkárt, Csepregi Andrást,
az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetôjét,
Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbit,
a Scheiber Sándor-díj kuratóriumának elnökét, va-
lamint a szakmai grémium tagjait, Feldmájer Pé-
tert, a Mazsihisz elnökét, Aliza Bin-Nount, Izrael
Állam magyarországi nagykövetét, Scheiber Sán-
dor lányát, Scheiber Máriát, a díjakat átvevôket és
mindazokat, akik eljöttek, hogy megtiszteljék az
eseményt.

Arató Gergely köszöntôjében egyebek mellett
kiemelte: a nagy jelentôségû, patinás díjat átadni is
nagy megtiszteltetés, majd rámutatott arra, hogy a
kitüntetettek a szellem, a tudás eszközével dolgoz-
nak azért, hogy a magyar kultúra szerves részeként
a zsidó kultúra és hagyomány tisztelni való és el-
fogadott maradjon. Az államtitkár bejelentette, a
kormány mindent megtesz ezért, s azért is, hogy az

Menáchem Schmelzer Miskolczy Ambrus
antiszemitizmus a jövôben se nyerhessen teret.

Az államtitkár Hiller István miniszter megbízá-
sából elsôként Menáchem Schmelzernek adta át a
díjat, akit Schweitzer József méltatott. A nyugal-
mazott országos fôrabbi elöljáróban beszélt arról,
hogy milyen régi kapcsolat fûzi ôt a professzorhoz
és annak családjához, majd ismertette a díjazott
magyarországi életútját: szólt Jánoshalmáról, az
ausztriai deportálásról, a hazatérésrôl, a zsidó gim-
náziumbeli, majd rabbiképzôs tanulmányokról,
külföldi szakmai, tudományos sikerekrôl. „Két kert
ôrzôjeként élt, s ennek értelmében építette fel éle-
tét” – mondta Schweitzer.

Menáchem Schmelzer megköszönte a kitünte-
tést, majd szólt mindarról, ami az életét meghatá-
rozta, befolyásolta, megjegyezve: Scheiber Sándor
Geniza-kutatása volt az, amely talán nem volt kel-
lôképpen méltatva. Elmondta azt is, hogy diákként
együtt lelkesedett tudós tanárával, aki a legsötétebb
idôkben is megnyitotta elôttük a nagyvilágot, s bá-
torsága, tanításai, példája azóta is hatással van rá.

Arató Gergely átadta a második kitüntetést
Miskolczy Ambrus egyetemi tanárnak, akit
Komoróczy Géza, az ELTE Assziriológiai és
Hebraisztikai Tanszékének vezetôje méltatott. A

Átadták a Scheiber-díjat laudátor beszélt a díjazott sokrétû történetírói mun-
kásságáról, melynek egyik szála a magyarországi
zsidók története. Érdemei között említette azt is,
hogy kiadatlan levéltári iratokat dolgozott fel és
tett közkinccsé, de elismertek tanulmánygyûjtemé-
nyei is.

Miskolczy Ambrus köszönô szavai után szólt
eddig megjelent köteteirôl és három, még befeje-
zésre és kiadásra váró mûvérôl. Elmondta azt is,
mire kötelez a most átvett magas rangú kitüntetés.

Az idei év harmadik elismerésben részesülô sze-
mélye, a kolozsvári Tibori Szabó Zoltán külföldi
tartózkodása miatt a díjat egy késôbbi idôpontban
veszi majd át. Ôt a Mazsihisz elnöke, Feldmájer
Péter méltatta. Igazi értelmiséginek, igazi tudós
embernek nevezte, aki cikkeivel és elôadásaival
kilépve a nagyközönség elé, érthetô nyelvezettel
ad elô. Érdemei között feltétlenül meg kell említe-
ni az erdélyi zsidó sors kutatását, a tények megírá-
sát tabuk nélkül. Hittudós és újságíró hazánkban, s
a határokon túl is.

A díjak átadását követôen az MTA Judaisztikai
Kutatóközpontja Bacher Vilmos-emlékérmet ado-
mányozott Menáchem Schmelzernek. Magáról a
kitüntetésrôl, alapításának idejérôl, az elismerés-
ben eddig részesültekrôl Schweitzer József és
Komoróczy Géza adtak teljes körû tájékoztatást,
majd átnyújtották az emlékérmet. A ceremónián a
névadó tudós unokája is megjelent.

Menáchem Schmelzert meglepetésként érte ez a
megtiszteltetés, és megható szavakkal mondott ér-
te köszönetet.

Az esemény zárógondolatait Feldmájer Péter
mondta el, bejelentette Raj Tamás fôrabbi elhuny-
tát, méltatta életútját, kitérve arra is, hogy 1998-
ban, az elsôk között vehette át a Scheiber Sándor-
díjat.

Nagyvonalú fogadás zárta a rendezvényt.
(A laudációk és a köszönôbeszédek a

www.mazsihisz.hu honlapon teljes terjedelemben
olvashatók.)

Gál

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

Munkadíjból 5% kedvezmény!
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Dohány
Zoltai Gusztáv elnök megnyitóbe-

széde után Frölich Róbert fôrabbi je-
lentette be az ünnepség elsô fel-
lépôjét, a Jászai Mari-díjas Harsányi
Gábort. A színmûvésztôl megtudhat-
tuk, hogy miként kezdte pályafutását,
és milyen lehetetlen „veszélyeknek”
tette ki magát egy-egy film kedvéért.

Az óvodások jelmezversenyére saj-
nos csak hatéves korig fogadott el a
zsûri nevezést, pedig néhány apuka is
jelmezt öltött – biztos, ami biztos...
Megismertük „Jebeka Csikejózsikát”,
volt több hercegkisasszony és lovag,
itt volt Superman, de a legmenôbb vé-
gül is egy helikopter lett!

Ezt követôen Schwezoff Dávid kán-
tor Pásztor Raymond zongorakísére-
tével énekelt.

A kindli és a Hámán-táska mind el-
fogyott, ami nem is csoda, hiszen any-
nyian voltak, hogy alig maradt egy-
két ülôhely a teremben.

Külön köszönet a szervezôknek,
Zoltai Gusztáv elnöknek és Fülöp Il-
dinek, akik szívüket és lelküket bele-
adták, hogy mindenki felhôtlenül jól
érezze magát!

Gáti Péter

Bethlen tér
A körzeti ünnepségen a jelenlévôk

nagy figyelemmel hallgatták végig
Eszter könyvének felolvasását, úgy,
hogy közben a gyerekek lábaikkal do-
boltak és kereplôikkel tüntettek a go-
nosz Hámán ellen. A Megila felolva-
sása után igazi púrimi hangulat vette
kezdetét. A templomba rendszeresen
járó gyerekek, a Benjámin-óvodások
és a Scheiber-iskolás növendékek
együtt énekeltek és szavaltak az
ünneprôl. A zenét ezúttal a Four-
tissimo együttes szolgáltatta. Kálmán
Tamás elnök és Deutsch Róbert
fôrabbi megköszönte a közremû-
ködôknek és a vendégeknek a részvé-
telt, majd süteményekkel és üdítôvel
kínálta a templom vezetôsége a több
mint 250 vendéget.

Zugló
A zsinagógában Kardos Péter

fôrabbi a hagyományos neginákkal
olvasta fel a Megilát, de közötte és a
hallgatóság között nemcsak ez volt a
különbség. Míg a közösség vala-
mennyi tagja az évtizedekkel ezelôtti
szokásoknak megfelelôen kereplôkkel
„dolgozott”, addig a fôrabbi egy 21.
századi zajkeltô géppel nyomta el
Hámán nevének említését.

A mûvészi mûsor kezdetén Zinner
Iván elnök köszöntötte a vendégeket,
majd Kardos Péter fôrabbi az ünnep
„ürügyén” minden korok Hámánjairól
beszélt. A kindli és a Hámán-táska ki-
osztása közben elôször Krauth Eszter
(4 éves) versével sikeres felvételi
vizsgát tett a körzet talmud-tórájába,
majd Garai Róbert elôadómûvész,
Somló Tamás és a Sabbathsong együt-
tes nemcsak fülbemászó, de talpaláva-
ló melódiákkal szórakoztatták a táncra
perdülôket.

Hunyadi tér
Hagyományosan Megila-olvasás,

László Miklóséknak köszönhetôen
sálos szöudot, majd vasárnap délután
változatos program tette teljessé a
körzet közösségének az ünnepet.

A máriv ima után Domán István
fôrabbi méltatta púrim jelentôségét.
Elsôként a Scheiber Sándor-iskola
drámatagozatosainak kis jelenetén de-
rülhettek-tapsolhattak a mintegy szá-
zan megjelentek. Ôket a Baltazár
színház sérült fiataljai követték.
Szteppeltek, táncoltak, bebizonyítva
azt, hogy akarattal és szorgalommal, a
hivatás iránti elkötelezettséggel
(egyebeken kívül) erre a rendkívüli
koncentrálást, összehangolt lépés-
kombinációkat igénylô mûfajra is fo-
gékonyak.

Az Alma utcai szeretetotthonban nagy sikerû kántorkoncert volt
Nógrádi Gergely kántor, Kerekes Béla fôkántor és Kardos László kántor
részvételével. Zongorán kísért Pásztor Raymond. A héber és jiddis
dalokból összeállított mûsor felüdülést és sok örömet adott a hall-
gatóságnak. Köszönet érte!

Hunyadi tér

Púrim, avagy zsidó farsang

Profi mûvészeké lett a rögtönzött
színpad, ahol Klein Judit, pályafutása
során elsô alkalommal (a hangzás, a
siker bizonyította, hogy érdemes len-
ne ezt a formációt gyakrabban megis-
mételni) kísérôhangszert váltva, tan-
góharmonika-kísérettel énekelt.

Judit fellépése után prózamondó,
Efrájim Kishon vidám novelláját el-
mondó színmûvész, Garai Róbert kö-
vetkezett, vidám perceket szerezve a
nagyérdemûnek. Zárószám és hab a
tortán a Zmirim volt. Az a (lauderes)
klezmerzenekar, amely folyamatosan
képes megújulni: ahogy a zenészek
„kinônek” – ez esetben épp érettségire
készülnek –, azonnal van a talonban
olyan képzett muzsikus, aki átveszi he-
lyüket, eggyé tud válni az együttessel.

Fergeteges sikert arattak.
A kétórás(!) programot követôen

még falatozgatás (köszönet érte a
Laky Konyha cukrászainak) és kis
smúzolás-kólecolás tette tökéletessé a
rendezvényt.

Pécs
A Fürdô utcai imaház dísztermében

a közös esti imádság után Schön-
berger András fôrabbi köszöntötte a
nagy számban megjelenteket, majd
emlékeztette ôket az ünnep hagyomá-
nyaira. Ezt követôen a szegedi Golda
Meier zenekar Markovics Zsolt fôrab-
bi vezetésével másfél órás mûsort
adott, mely nagy elismerést aratott.
Büszkén számoltak be arról, hogy
megjelent az elsô CD-lemezük, mely-
bôl egy példánnyal megajándékozták
a pécsi fôrabbit, s az érdeklôdôk is vá-
sárolhattak belôle a helyszínen. A
szokásoknak megfelelôen a hitközség
többféle süteménnyel kínálta vendé-
geit.

(M. E.)

Szombathely
Púrim alkalmából a kile tagsága kü-

lönleges teszten esett át, melyet
Vasadi Péter, a Lauder-iskola tanára
állított össze. A kérdések felidézték
Eszter könyvét, szó volt az ünnep szo-
kásairól, és természetesen a nagy za-
jongás sem maradhatott el a gonosz
Hámán nevének említésekor. A tesz-
tet a „tanulók” sikerrel abszolválták,
és a jól végzett munka jutalma egy
klasszikus sütemény-smúz parti lett.

Debrecen
Púrimkor gyôzedelmeskedett az

igazság, a szerénység, az összetartás
és az összetartozás a gaz álnokság,
rosszindulat és gyûlölet felett.

Ezen gondolatokra hívta fel figyel-
münket ünnepi beszédében Aser
Ehrenfeld rabbi. A DZSH nemcsak
helybéli, hanem környékbeli hittest-
véreit is meghívta, sôt a határon túl-
ról, a szatmárnémeti testvérhitközség-
bôl is sokan érkeztek.

Miske László színmûvész vidám tör-
ténetekkel, Mohos Nagy Éva Liszt-dí-
jas operaénekes, a Debreceni Egyetem
Magánének Tanszékének docense és
rendkívül tehetséges tanítványai
operettrészletekkel kápráztatták el a
hálás közönséget, akik tapsviharral kö-
szönték meg a kellemes szórakozást
nyújtó mûsort. Örömünket tetézte a
várva várt tombolasorsolás, melyen
számos nyeremény talált gazdára. A
fôdíj, amelyre mindenki áhítozott, egy
hatalmas csokoládétorta volt.

Kitûnô kóser konyhánk az ilyenkor
szokásos Hámán-táska mellett továb-
bi, finomabbnál finomabb sütemé-
nyekkel kedveskedett a résztvevôk-
nek. De nem maradhatott el a finom
kóser bor sem!

Dél-Pest
Nem tettük közzé, nem szerveztük

meg, arra gondoltunk, hogy „szûk csa-
ládi körben”, állandó kiletagjaink
részvételével tartunk egy kis vidám
púrimi megemlékezést. Persze abban
megegyeztünk, hogy ha csak egy ál-
arc viselésével is, de jelmez kötelezô.
Annál nagyobb volt meglepetésünk és
örömünk, amikor egyre csak jöttek,
jöttek az emberek – mondhatom,
hogy barátaink, hiszen aki velünk érzi
jól magát, az kiérdemli a barát nevet.

A katicabogártól az izraeli katoná-
ig, a börtönôr kísérte rabtól az arab
sejkig el se tudom mondani, ki min-
denki vett részt ünnepünkön. És akkor
még nem beszéltem az óvodás csapat-
ról, akik játszóruhácskáikban, mac-
kókkal és nyalókákkal vonultak ima-
termünkbe, és fegyelmezetten, figyel-
mesen hallgatták Fináli Gábor rab-
binövendék Eszter történetérôl szóló
szép szavait.

Külön köszönet illeti nôtagjainkat,
akik – sláchmóneszként – finomabb-
nál finomabb süteményekkel örven-
deztették meg a jelenlevôket.

Nagyon jó hangulatban telt az ün-
nep. Most már készülünk a peszachra
és a széderesti vacsorára, melyre sze-
retettel várunk minden érdeklôdôt, ré-
gi és új barátot.

Kaposvár
Púrim napja eljött végre... és vele a

vidámság is a kaposvári kilébe. Ezt az
örömteli ünnepet Dabronaki Szellô
nyitotta meg a megható-szépen
elmondott Mordecháj-monológgal
(Simon Tamás: Eszter könyve).

Ôt követte a Bodrogi Baptista Gyü-
lekezet Kórusa, akik fantasztikus han-
gulattal ajándékoztak meg bennünket.
Gazdag repertoárjukból elôadott mû-
sorszámaik közül elsôként egy szólót
hallhattunk, Eszter imáját Balogh Pé-
ter tolmácsolásában. Ezután gyönyörû
héber kiejtéssel izraeli nótákból, majd
a púrimi énekekbôl következett egy-
egy dalcsokor, melynek során bennün-
ket is többször megénekeltettek a
szereplôk. A fergetegesre sikerült mû-
sor végén valamennyien együtt énekel-
tük, hogy: púrim napja eljött végre!

Az est zárásaként finom sütemé-
nyekben, gyümölcsökben gazdag
kiduson vettünk részt. Ám a tortát már
egy másik örömteli alkalom, Lipko-
vits Tiborné Dringler Edit 80. szüle-
tésnapja alkalmából szeleteltük fel.
Hitközségünk nagy tiszteletnek ör-
vendô tagját otthonában és a kilében
is kicsik és nagyok egyaránt ôszinte
szeretettel és sok-sok jókívánsággal
köszöntötték. Mázál tov!

spitzer

Új honlap jelent meg
A Budapesti Zsidó Hitközség Hegedûs Gyula utcai körzete elkészítette a

templomkörzet és zsinagóga új honlapját, amely a körzeti információkon és
specialitásokon túl általános zsidó vallási ismereteket és ilyen irányú eligazí-
táshoz segítséget nyújt. A körzet honlapjának elérhetôsége: www.bzsh.hu.
Észrevételeiket, segítségüket a hegedus@bzsh.hu e-mail címre várjuk.

A körzet elöljárósága
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Apám Lágymányosról a Dózsa
György úti templomba került kántor-
nak. A körzet kiváló fôrabbija, dr.
Schwarcz Mór minden ünnepet, min-
den eseményt az élmény szintjére tu-
dott emelni magyarázatával, zseniális
egyéniségének kisugárzásával. A
széderek is élményszerûek voltak,
mert a Fôrabbi úr nem csupán az írott
szövegeket idézte és fordította, hanem
azt a modern kor szellemébe, a mai
ember gondolatkörébe kapcsolta. A
rabszolgaságnak, a szabadságvágy-
nak, a hatalommal való visszaélésnek
és sok más tényezônek aktuális vonat-
kozásaival hozta a bibliai történetet
közelebb a hallgatósághoz.

A vallási és világi tudományokban
egyaránt jártas Fôrabbinak a mûvé-
szetekhez is kitûnô érzéke volt. Az
egyik széderestére például festmé-
nyek reprodukcióit hozta magával, és
bemutatta, hogy a képzômûvészetek
nagyjai hogyan ábrázolták a peszach
ünnep biblikus leírásának egyes moz-
zanatait. Emlékezetemben megmaradt
egy kép, amit mutatott: Mózes és
Áron a fáraó elôtt...

Schwarcz fôrabbi úr a zene világá-
ban is otthonosan mozgott. Amikor
Apámmal a haggadabeli dalokat éne-
keltük, kellemes tenorhangján igen
pontos zeneiséggel „tercelt” nekünk.
Amikor a MÁ NISTÁNO-t énekeltem,
a visszatérô „Hálájlo házé” sorok
éneklésére a közösséget is biztatta.

Az énekek és a szertartások ismer-
tetései közül számomra örökre felejt-
hetetlen marad a HÁD GÁDJO éneket
bevezetô humoros, könnyed, mégis
mélyreható magyarázata.

Szerette, amikor a hívek kérdeztek,
vagy megjegyzéseket fûztek a szertar-
tás egyes mozzanataihoz. Soha nem
mulasztotta el, hogy tréfás adomákkal
színesítse válaszait, és ilyenkor a
kérdezô nem tudta, hogy a Fôrabbi úr

komolyan mondta, amit mondott,
vagy viccelt.

Ugyanazokban az években Zoldán
bácsi talmud-tórájába jártam. A Do-
hány körzet széderestéit akkor is, mint
ma, a Goldmark Teremben tartották.
Amikor ezen elôször vettem részt,
Ábrahámsohn fôkántor még élt és
funkcionált. Dr. Fisch Henrik fôrabbi
elsô Dohány utcai széderestéje volt
ez. Ábrahámsohn ünnepi kidusa ma is
a fülemben cseng. Ezután a Fôrabbi úr
röviden ismertette a szertartás sor-
rendjét, az egyes mozzanatok jelen-
tôségét, majd Zoldán bácsival meg-
osztva olvasták, magyarázták a
Haggadát. Mi, gyerekek, külön asztal-
nál ültünk. Zoldán bácsi úgy rendezte,
hogy az asztalunk közel volt a fôasz-
talhoz, így mindig szemmel tarthatott
bennünket. Többen osztoztunk a négy
kérdésen és a többi közismert széder-
melódián. Számomra mindig a
DÁJÉNU, a KI LAJ NOE és az ÁDIR
HU jelentette a fénypontot. Zoldán
bácsitól megtanultuk az ECHOD MI
JAJDEA magyar fordítását, így ezt két
nyelven énekeltük.

Második Dohány utcai széderestém
kántora már Lóránd Márton volt. Tôle
egy másik, nagyon szép és hangulatos
Kl LAJ NOE melódiát tanultam, amit
egyszeri hallás után már a közösség is
velünk énekelt. Ezzel a melódiával
évekkel késôbb Izraelben ismét talál-
koztam, amikor nem sokkal a kiván-
dorlásom után beajánlottak a tel-avivi
Dán hotelben tartott széderestére,
hogy énekeljek a 16 tagú férfi kórus-
ban. A szertartást a világhírû Mose
Kussewitzky fôkántor vezette. Mellet-
te mûködni felejthetetlen élmény volt.
Az említett melódiát a széderestéken
ma is éneklem.

A Dohány körzet egyik széder-
estéjére eljött Delly Rózsi, az Opera-
ház nagy hírû mûvésznôje, valamint

Kellér Dezsô, a kiváló humorista és
konferanszié. Amikor énekeltem, a
szemem csak a kettôjük tekintetét ke-
reste, és végtelen sokat jelentett
érdeklôdô figyelmük és énekemnek
szóló kedves, elismerô szavaik.

A gyerekekre háruló legnehezebb
feladat a Goldmark Teremben az
afikoman megkeresése volt. A terem
méreténél fogva rengeteg lehetôség
volt a fél mácót úgy elrejteni, hogy
annak felkutatása az egész vacsora
ideje alatt folyt.

Az egyik évben nem valami szépen
szerepeltünk a ránk kiosztott énekré-
szek elôadásával. Szeretett Zoldán bá-
csink, bármennyire is figyelt bennün-
ket, nem tudta megakadályozni azt,
amitôl mindig tartott: néhányan a fiúk
közül lemondtunk az afikoman meg-
találásának „dicsôségérôl”. Helyette
az éppen oda nem figyelôk elôl el-
csentük a kis üvegekben álló bort, és
azt a „gyerekasztal” alatt rejtettük el,
majd egyenként húztuk onnan elô, és
elfogyasztottuk. A borocska megtette
a hatását. Amikor az énekekre került a
sor... ott bizony baj volt a hanggal, de
fôként a szöveggel. Nem maradt el a
büntetés: mi, a „bûnösök”, egy hóna-
pon át nem mehettünk a rendes, cso-
portos talmud-tórára, amit pedig
(fôleg a helyes kislányok jelenléte mi-
att) nagyon szerettünk. Ehelyett
Zoldán bácsi számunkra külön tanu-
lást tartott a lakásán, fokozott szigor
bevetésével.

Minden széderszertartásnak meg-
van a maga egyéni formája, íze. Egyik
helyen a rabbi magyarázatán, a mási-
kon az énekek intonálásán, megint
másutt a vacsorán vagy a közösség
aktív közremûködésén van a hang-
súly. Mindegyikben van valami, ami a
résztvevôk számára felejthetetlen,
amire évek múlva is meghatottsággal,
szeretettel emlékeznek vissza.

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Régi széderesték emlékei
II. rész

Tíz éve hunyt el Delly Rózsi
A drámai szoprán 1947-

ben szerzôdött az Opera-
házhoz, ahol a Parasztbe-
csületben, Santuzza szere-
pében mutatkozott be.
Nemzetközi hírû Wagner-
énekesnôként bejárta Euró-
pa legjelentôsebb színpada-
it, fellépett Bayreuthban,
Párizsban, Moszkvában,
Brüsszelben és Londonban
is. 1959-ben érdemes mû-
vész, 1976-ban kiváló mû-
vész kitüntetést kapott, az
Operaház örökös tagja, s át-
vehette a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend tiszti ke-
resztjét is.

Delly Rózsi halálának ti-
zedik évfordulóján lánya,
Forgács Júlia operaénekes
és családja, barátok, pálya-
társak, tisztelôk jelenlé-
tében az Operaház emlék-
táblát avatott a mûvésznô egykori lakhelyének falán, a Stáhly utcában, ahol
az intézmény fôigazgatója, Vass Lajos emlékezett meg a magyar operajátszás
páratlan hangterjedelmû kiválóságáról. Akik ismerték – mondta –, jól tudják,
Delly Rózsi jóval több volt ennél: olyan mûvész, aki pontosan tudta, hogy a
tehetség nemcsak adomány, hanem felelôsség is, aki senki másnak nem akart
megfelelni, mint a közönségnek és saját szigorú belsô mércéjének.

A hagyomány nem a hamvak imádata, hanem a tûz továbbadása – idézte a
fôigazgató Gustav Mahler gondolatát, majd így folytatta: Mindannyiunk
felelôssége, hogy azt a tüzet, azt a drámai erôt és szakmai színvonalat, amit
Delly Rózsi képviselt, megôrizzük és továbbadjuk a késôbbi generációknak.
Mert a magyar operajátszást csakis olyan egyéniségek tehetik naggyá a
jövôben is, mint amilyen ô volt...

A vô, Vámosi Zoltán, Delly Rózsit nemcsak mint énekest, hanem mint em-
bert, mint anyát, anyóst, nagymamát és dédit is felidézte.

Az emléktáblát az ikerunokák leplezték le, majd koszorúzás következett.
Az eseményt Delly Rózsi egykori otthonában nagyvonalú fogadás zárta.

Gj

SZLOVÁKIAI MOZAIK
Pöstyén

Az elmúlt esztendôk budapesti és komáromi autóbuszos útjai után Pöstyén
felé vettük az irányt, ahol a zsidó vallás egyik legvidámabb ünnepét közösen
köszöntöttük.

A Révkomáromi Zsidó Hitközség 35 fôs csoportja Zev Stiefel rabbi és csa-
ládja meghívására utazott a szlovákiai fürdôvárosba, hogy részt vegyen a
púrim alkalmából rendezett hawaii-partin.

Paszternák Tamás, a KZSH programszervezôje köszöntötte a buszon
ülôket, majd Megyes Pál, az
ORZSE hallgatója foglalta
össze az ünnep eredetét, szo-
kásait és hagyományait, ér-
dekessé téve ezzel a kétórás
utazást. Csapatunk megte-
kintette a belvárost és a
fürdôszigetet, közben meg-
ismerhettük a fürdô alapító-
jának, a magyar zsidó Winter
Lajosnak a történetét.

A Magnolia Hotel hawaii
stílusban berendezett termé-
ben terített asztalok vártak, a
rebbecen által készített fi-
nom kóser ételekkel.

A regionális rendezvényen számos kis hitközség és szórványban élô hittest-
vérünk vett részt. A talpalávalóról a rabbi úr Londonból érkezett testvérével
kiegészült zenekar gondoskodott. Volt koktélsarok, játszóház és papagájbe-
mutató is. A Megila felolvasását együtt hallgatta a több mint százfôs vendég-
sereg. A révkomáromi közösség összetartozását az általunk viselt színes sá-
lak jelezték, melyeket Pasternák Antal adományozott az út résztvevôinek. A
program szervezôi nem feledkeztek meg a sláchmóneszrôl sem. A bejárati aj-
tónál osztogatott kis csomagokban ott lapult az ünnep tradicionális sütemé-
nye, a Hámán-táska is. Nem maradhatott el a tánc sem, természetesen a férfi-
ak és a hölgyek külön-külön ropták. Élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Köszönet mindazoknak, akik közremûködtek az utazás szervezésében!

PA

Galánta
Régi hagyomány, hogy Galántán Mózes születésének és halálának évfordu-

lóját különleges módon ünneplik meg. A hitközség férfi tagjai napközben
meglátogatnak minden zsidó családot a városban. A szokás máig megmaradt.
A megfogyatkozott létszámú hitközség tagjai erre a napra messze földrôl is
hazatérnek a szlovákiai kisvárosba.

Délután a hagyományoknak megfelelôen a helyi imaházban gyûltünk ösz-
sze. A zsúfolásig telt teremben Baruch Myers pozsonyi rabbi imádkozta elô a
minchát, majd megemlékezett az elhunytakról. Az ima után a most épült kö-
zösségi termekben, szigorúan külön helyiségben foglaltak helyet a nôk és a
férfiak. Fahn Béla elnök üdvözölte a megjelenteket, köztük Zeev Bokert, Iz-
rael állam pozsonyi nagykövetét, Pavel Franklt, a SZLOZSIHISZ elnökét,
Baruch Myers pozsonyi és Zev Stiefel pöstényi rabbikat és a környékbeli hit-
községek képviselôit. A hagyományok felidézése után Messinger Tibor ér-
sekújvári elôimádkozó recitált gyászimát. A délutánt a hagyományos menü:
fôtt tojás, nagy zsemle (úgynevezett labeli) és diós hal zárta, melyet a galán-
tai közösség hölgy tagjai készítettek.

Fontos, a közösségi érzést erôsítô rendezvényen vehettünk részt.
Reméljük, jövôre még többen tudnak majd ott lenni a hagyományos esemé-

nyen.
PT

A fehér asztalnál...



ból 20% kedvezményt ad a cég. A NIX és ZIN-
NER BT.-nél most szezon végi karbantartás. Fa-
li- és állókazánok tisztítása, nyári leállítása. Víz-
és fûtésszerelés, azonnali duguláselhárítás
(gyorsszolgálat). Most alakuló cégünk a meg-
rendelôk elégedettségéért dolgozik, nálunk a kis
munka is nagynak számít. Szezon elôtti akció!
Split és mobil klímák tisztítása, karbantartása.
Lakatosmunkák, ajtók, ablakok szigetelése, fa-
ipari munkák. Festés, mázolás, hideg-meleg
burkolás. A 06-30-274-7370, illetve a 06-30-
530-7390 számon várjuk megrendelésüket. E-
mail cím: nix.es.zinner.bt@gmail.com, web:
www.nixeszinner.atw.hu

Idegenvezetés héber, angol és spanyol nyelve-
ken, profi guide-dal. E-mail: koltaibalint
@yahoo.com, mobil: +36-30-312-1277, web:
www.yourguidebudapest.com

Fogtechnika! Fogsorok javítása, készítése,
nyugdíjasoknak árkedvezménnyel. Igény sze-
rint házhoz is megyünk. Bejelentkezés: + 36-
30-398-3107.

Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII. ker., He-
gedûs Gy. u. 3.) minden csütörtök este fél hét-
kor. 06-20-311-9402.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zuglóban,
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 Rabbitestület és a
Mazsihisz vezetôsége megállapodott David
Goldberg mohéllal (Németország), aki zsidó fiú-
gyermekek körülmetélését vállalja. Amennyiben
az Ön családjában ilyen szimchá (öröm) van,
kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a 413-5580-
as telefonszámon vagy a rabbitestulet@mazsi-
hisz.com e-mailen keresztül, hogy a gyermeket
Ábrahám szövetségébe felvehessük.

Könyvnyomtatás, színes nyomtatás, fénymá-
solás, plakátnyomtatás. Messinger: +36-20-
934-9523, www.rcontact.hu

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

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

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

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásárolom,
szemetét elszállíttatom, lakását utána összetaka-
rítom. Harsányi Ildikó, 06-30-209-3463.

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

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

Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak ki-
adó. Tel.: 226-4109.

GYÛJTÔ vásárol magas áron: ezüsttárgya-
kat, cukordobozokat, gyertyatartókat, tálcákat,
gyümölcstálakat, evôeszközkészletet (hiányo-
sat is), zsidó kegytárgyakat stb. 06-20-476-
7144.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásá-
rolok nagyméretû és kisebb festményeket,
EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 személyes
evôeszközkészletet, cukordobozokat, gyertya-
tartókat, tálcákat stb. Kovács Margit és Gorka
kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelá-
nokat, régi álló, fali és asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot, szekretert,
reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa- és már-
ványszobrokat veszek. (Hibásakat is.) Teljes
hagyatékért elsô vevôként a legmagasabb árat
fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER.,
BATTHYÁNY U. 10. (Mária térnél). E-mail:
kastelyberendezese@t-online.hu  TEL.: 201-
6188, 06-20-323-4104. 

Lépcsôházak, irodák festését, pincék, padlá-
sok lomtalanítását, takarítását vállalom. 06-70-
216-0234.

Befektetôk, figyelem! Óbudán, a Szôlô utcá-
ban társasház építésére alkalmas, saját tulajdo-

nú, 484 m2 területû ingatlan eladó. Telefon:
+36-20-995-5859.

Eladó IX., Lónyay utca elején tulajdonostól
52 m2-es, szoba-hallos, galériás, utcai, III.
emeleti lakás liftes házban. Cirkófûtés, felújí-
tott. Irányár: 16,8 millió Ft. 06-30-251-6948.

Középkorú nô beteggondozást, gyermekfel-
ügyeletet vállal, Izraelben is. 06-30-280-1838.

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

Órajavítás, antik órák teljes restaurálása, eset-
leg oda-vissza szállítással. Órák, elemek, csa-
tok, óraszíjak (erôs csuklóra is) nagy válasz-
tékban. Tel.: 06-70-505-5620, napközben. VII.,
Garay u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél.
Jung Péter. Web: www.jungoras.hu

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

Fejfájásos és derékfájásos panaszaival for-
duljon hozzám. Dr. Rosenberg Ágnes ideg-
gyógyász rendelése Budapesten a Szent István
krt. 10.-ben. Idôpont-egyeztetés: 06-20-957-
2975.

AKCIÓ! Kiszállási díj 0 Ft. Nyugdíjasoknak és
kisjövedelemmel rendelkezôknek az anyagdíj-
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N A P T Á R
Április 2. péntek Niszán 18.  Félünnep Gyertyagyújtás: 6.56
Április 3. szombat Niszán 19.  Félünnep Szombat kimenetele: 8.02
Április 4. vasárnap Niszán 20.  Erev peszach 7.
Április 5. hétfô Niszán 21.  Peszach 7.
Április 6. kedd Niszán 22.  Peszach 8. MÁZKIR
Április 9. péntek Niszán 25. Gyertyagyújtás: 7.06
Április 10. szombat Niszán 26. Szombat kimenetele: 8.13

Újholdhirdetés
Április 12. hétfô Niszán 28. Jom hásoá
Április 14–15. szerda–csütörtök Niszán 30–Ijjár 1. Újhold
Az ünnepi imarendekrôl a körzetek értesítik a hittestvéreket!

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Ápr. 2. Ápr. 3. Ápr. 9. Ápr. 10.

Hôsök 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.10 9.30 19.20 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 18.30 9.00 18.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.10 8.00 19.20 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.10 8.00 19.20 8.00
Alma u. 2. 19.10 8.45 19.20 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 19.00 7.30 19.20 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.30 19.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.10 9.00 19.20 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 19.00 9.00 19.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 19.00 8.00 19.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 19.00 10.30 19.00 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Programajánlat

HÁZASSÁG

Hírek, események

röviden

1%
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 Szeretetkórház-
ban a korszerû betegellátási struktúra ki-
alakítása, az intézmény egészségügyi,
rehabilitációs, ápolási tevékenységének
támogatása, továbbá a kórház mindenna-
pos mûködésének – a hitéleti követelmé-
nyek megtartásának – folyamatos segíté-
se.

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

* * *
Köszönetünket fejezzük ki, hogy több
éven át személyi jövedelemadója 1%-
ával támogatta a Szegedi Zsinagógáért
Alapítványt. Most is erre kérjük:
segítse elô a 107 éves csodás új zsi-
nagóga és ugyanennyi idôs székházunk
– benne szociális otthonunk, imater-
münk – rekonstrukcióját. Idén a zsi-
nagóga öltözôjének felújítását tûztük ki
célul a bevételbôl.

Adószámunk: 18451621-2-06
Kérjük, egyidejûleg támogassa a
Mazsihiszt is másik 1%-ával, tech-
nikai száma: 0358.
Az Alapítvány Kuratóriuma

* * *
Köszönetünket fejezzük ki, hogy sze-
mélyi jövedelemadója 1%-ával támo-
gatta a Hagyomány Szegedi Zsidó
Szociális Alapítványt, amelynek fô
feladata a szegedi szeretetotthon fej-
lesztése, a szegedi temetô építményei-
nek helyreállítása, a hagyományôrzés.
Kérjük, idén is legyen támogatónk.
Adószámunk: 18460887-1-06
Kérjük, egyidejûleg támogassa a
Mazsihiszt is másik 1%-ával, techni-
kai száma: 0358.
Az Alapítvány Kuratóriuma

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

ÁPRILIS–MÁJUS

Spinoza Ház
(1074 Budapest, Dob utca 15.)

Április 7. (szerda) 19.00: Pár hét az
egész

Április 8. (csütörtök) 19.00: Yentl –
zenés játék

Április 10. (szombat) 19.00: Szakáll-
szárító – irodalmi kabaré

Április 11. (vasárnap) 19.00: A Guru
– komikus opera

Április 12. (hétfô) 19.00: Fiúk, Lá-
nyok – Baltazár Színház

Április 13. (kedd) 18.00: Lélek-
Kontroll Klub beszélgetés

Április 14. (szerda) 19.00: Bächer
Iván és Gyabronka József estje

Április 15. (csütörtök) 19.00: Popper
Péter estje

Április 17. (szombat) 19.00: Veled is
megtörténhet – Breiner Tamás menta-
lista

Április 19–30-ig Szôke Szakáll – Hu-
mor Fesztivál

Május 1. (szombat) 19.00: Pár hét az
egész

Május 2. (vasárnap) 19.00: A Guru
Május 3. (hétfô) 19.00: Heller Ágnes

estje
Május 4. (kedd) 19.00: Popper Péter

estje
Május 5. (szerda) 19.00: Újlipócia
Május 6. (csütörtök) 18.00: Lélek-

Kontroll Klub beszélgetés
Május 8. (szombat) 19.00: Harmoni-

ka Tabányi módon
Május 9. (vasárnap) 19.00: A Guru
Május 10. (hétfô) 19.00: Májusi

Opera-mix
Május 11. (kedd) 19.00: Újlipócia

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3., félemelet)

Április 12.: Megemlékezünk jom
hásoáról.

Április 19.: Kellemes idô esetén
városnézô séta Deák Gáborral, a Ter-
ma Zrt. mûvészeti igazgatójával.

Április 26.: Totha Péter Joel, a Páva
utcai zsinagóga rabbija lesz a klub
vendége.

Valamennyi esemény délután 3-kor
kezdôdik, a városnézés napján a kapu
elôtt találkozunk.

Az ünnepek utáni elsô gyógytorna és
Down-foglalkoztató 8-án, csütörtökön
a megszokott idôpontban várható.

Budai Micve Klub
(II. ker., Frankel L. út 49.)

Április 13. (kedd) 17.00: A Vörös-
marty Cserkészcsapat találkozója.

Április 25. (vasárnap) 19.00: Kepes
András lesz a klub vendége, akivel
Verô Tamás rabbi beszélget.

Április 26. (hétfô) 19.00: Tavaszváró
növendékkoncert (vizsgaelôadás). Az
Absolvox Stúdió dalestje: Erkeltôl Ko-
dályig és az olasz nagyromantika. Zon-
gorán kísér: Bizsák Dóra zongoramû-
vész. Stúdióvezetô: Misura Zsuzsa
Liszt-díjas, érdemes mûvész.

Április 27. (kedd) 16.00: WIZO-ülés.
Péntekenként (az istentisztelet elôtt fél

órával) talmud-tóra oktatás 2–13 évesek
részére. Információ: 06-30-508-5088.

– Adományok. Lôwy Irén (Malmö) a Sze-
retetkórház részére 10 000 Ft-ot küldött.
Gortvai Tibor 5000 Ft-ot adományozott az
Igaz Emberekért Alapítványon keresztül a
Jad Vasem-kitüntetetteknek. José Mosko-
vits (Argentína) 500 dollárt küldött a
Szeretetkórháznak. 
– Holokauszt Emlékközpont. Cím: Bu-
dapest IX., Páva utca 39. Nyitva: hétfô
kivételével naponta 10–18 óra között. Te-
lefon: (1) 455-33-33. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu 

20 év tapasztalatával várom önt, amennyiben

társra vágyik. Az emberi sorsok segítése, a

társkeresés számomra hivatás. Nyugdíjasok-

nak 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, rendezett

körülmények között élô, fiatalos, özvegy hölgy

független társat keres. „Szimpátia” jeligére.



Jiddise máme!
Ismerek egy szólásmondást: ha egy zsidó édesanya kimegy az utcára

és fázik, azonnal feltesz egy sálat... a gyermekére. Ez a bonmot is arról
szól, hogy a zsidó anyák általában jobban aggódnak gyermekeikért az
átlagosnál, és ez néha drámai, néha tragikus, de néha humoros
helyzetet indukál. Egész irodalma van a jiddise máménak. Kezdve az
anyánál, aki az auschwitzi haláltáborból kalandos úton kijuttatja kis-
gyermekét túlélése érdekében, bezárólag odáig, hogy a családhoz mél-
tatlan és kitagadott fiúgyermeknek az éjszaka leple alatt visz dugipénzt,
hogy legyen mibôl tovább tivornyázni. Nem dicsekvésként mondom, de
az én feleségem is jiddise máme. Visszaemlékszem, amikor fiunk kicsi
volt, és óvodából hazahoztuk, egyet köhintett, és az asszony már konzíli-
umot hívatott össze. Az értelemszerûen bulizó kamaszt pedig ágyában
ülve, éberen várta, hogy mikor jön haza éjszaka, tekintet nélkül az
idôpontra. Üzemben volt a jiddise máme fiam diplomaosztóján is.
Sokáig nem értettem, miért bújnak a fiatal tudorok atavisztikus, vastag,
földig érô talárba a 21. század modern fôiskoláján. Aztán, amikor fiam
kiment átvenni diplomáját, az asszony annyit sírt, amennyi könnyet
csak egy talár tud elnyelni. Mindezt a felvezetést csupán azért mondtam
el, hogy érthetôbb legyen a következô családi élmény.

Nemrégiben fiam közölte velünk, hogy a következô hétvégét Pali
barátjánál tölti családi házukban. Fôiskolai évfolyamtársai (és társnôi!)
lesznek jelen, és a reggelig tartó buliból nem kíván hazacaplatni. A
barát szülei is vidéken vannak azon a hétvégén. Jiddise máme rögtön
bekapcsolta magát: úgyis megyek bevásárolni, mit vegyek neked, hisz
üres kézzel nem mehetsz vendégségbe? Milyen italt szeret a társaság?
Vendégem vagy rá. Fiam elgondolkodott, és azt felelte: Köszönöm a
gesztust, mindenbôl lesz elég, de ha mindenáron fel akarsz szerelni
valami ajándékkal, és elmész egy gyógyszertár elôtt, vegyél egy tubus
vazelint. Feleségem már a kérés hallatán olyan képet vágott, mint az
operaénekes a Lohengrinben, ha késik a hattyú. Sírva csak azért nem
fakadt, mert azonnal kifordult fiamtól, és engem raportra rendelt!
Mégiscsak te vagy a férfi, én errôl beszélni is szégyellek, azonnal ülj le
a fiaddal, mert rosszabb a helyzet, mint bárki gondolná. Vazelint kért a
bulira, próbáld kipuhatolni, micsoda fertô lesz ott!

Én mindenekelôtt megittam egy féldecit, mint válságos helyzetekben,
ha gyalogosan érnek. Majd bementem fiamhoz, és leültem vele „mint
férfi a férfival”. Utoljára ilyen zavarban fôiskolai felvételimen voltam,
hisz ebben a helyzetben viselkedni egy pszichológusba épített rabbi is
nehezen tudna.

Nézd, fiam! Férfiak vagyunk, velem lehetsz ôszinte. Tudod, hogy
amióta randizol meg bulira jársz, soha nem szóltam bele, hogy milyen
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Örömszerzés
Tekintettel két kiskorú gyerme-

künkre, legálissá akartam tenni a
kinti munkát (ha nem teszem, lehet,
hogy ma is ott vagyok...). Bár a disz-
szidálást sem zártuk ki a lehetôségek
közül.

Elôször a legfôbb fônökségen
(ÁEH) jelentkeztem, régi ismerôsöm
látható és hallható meglepetéssel
nyugtázta, hogy most elôször én ke-
resem ôt... Mint mindig, most is ud-
variasan fogadott, majd rátértem a
tárgyra: Svédországba készülök egy-
éves szerzôdéssel (már tudta...), ké-

Göteborg 2.

Kántor voltam Északon

re ô: ugyan, nincs mit! Elsején derült
ki, hogy tényleg nem volt mit, mivel
ezek árát levonták elsô havi bérem-
bôl.

Másodszor a város klímájához
próbáltunk meg alkalmazkodni. Gö-
teborg és környéke idôjárását a Golf-
áramlat határozta meg (lehet, hogy
most is, de hát a globális idôjárás-
változás...). Enyhe tél, kevés hó, sok
esô, ez utóbbi akkora kísérôszéllel,
hogy az ernyôt pajzsként tartották
maguk elôtt a gyalogosok. Megérke-

zésünkkor, este 11-kor, úgy tûzött a
nap, mint nálunk délelôtt. Télen vi-
szont voltak hetek, amikor a nap
csak jelképesen kelt fel, azaz néhány
rövid órára a karimája jelent meg a
horizonton.

Ez így egyszerûen hangzik, de lel-
ki hatása nem elhanyagolható, így pl.

Éjféli naplemente

a depresszióra kimondottan hasznos.

Mármint az orvosoknak. Nem vélet-

lenül ilyenkor kelnek útra a

tehetôsebbek (meg a nyugdíjasok) a

Kanári-szigetek felé, hogy élvezzék

a nap melegét, de fôleg fényét(!). A

többiek részt vehettek helyi fényterá-

pián, majdnem hasonló eredményes-

séggel. Amikor hazajöttünk szabad-

ságra, az utcának csak a napos olda-

lán jártunk – nem átvitt értelemben.

„Csak” kántor vagy
Hát körülbelül ilyen volt a fogad-

tatás, s egyre gyakrabban jutott

eszembe az otthonról kapott baráti

tanács: ha tudomásul veszed, hogy

ott nem rabbi, hanem „csak” kántor

vagy, könnyû lesz a beilleszkedés...

A másik tanács a Makarenko utcából

szólt: ha békében akarsz élni,

messzirôl kerüld el a magyar emigrá-

ciót! Ez utóbbi nem sikerülhetett, hi-

szen fônököm, azaz munkáltatóm

Magyarországról származott...

Rövid idô múlva bemutattak a rab-

binak, aki egy jóravaló amerikai fia-

talember volt, gyakran publikált a

helyi nem zsidó sajtóban is, szerve-

zett, intézkedett, elég jól tudott már

svédül, viszont templomi teendôit,

finoman szólva, nem helyezte fenti

ténykedései elé. Gyakran tôlem tu-

dakolta szombat reggelenként, hogy

milyen hetiszakaszt olvasunk... Kol-

legiális volt az együttmûködésünk.

Késôbb ô is otthagyta a Försam-

lingent, állítólag nem önszántából...

(folytatjuk)
Kardos Péter

rem a Hivatal hozzájárulását. Ez a
legtermészetesebb – mondta, s mivel
az örök pókerarc most mosolyodott
el elôször, láttam, örömöt szereztem
bejelentésemmel, bár nem ez volt a
célom. Búcsúzásunk elôtt még tett
valamilyen homályos célzást (nyíl-
tan azért mégse!) esetleges kint ma-
radásom toleráns tudomásulvételére,
és jó utat kívánt.

Persze Síp utcai fônökeimnél is je-
lentkeztem, és kérésemre fizetés nél-
küli szabadság birtokában bocsátot-
tak utamra. Visszavárjuk, fôrabbi úr!
– csippentett a szemével cinkosan az
akkori alelnök. Szegény, ô tényleg
viccelôdött, nem tudta, hogy másfél
év múlva kiderül: nem várt hiába.

Tehát egy évtizeddel varsói mûkö-
désem (a puha diktatúrából a még
puhábba) után Svédországba készül-
tem (puha diktatúrából a kemény ka-
pitalizmusba).

Állás-foglalás
Göteborg más tészta, mint Varsó.

Lengyelország fôvárosában én vol-
tam a „fônök”, itt nekem volt
fônököm. Idézôjel nélkül. Nagy kü-
lönbség! Mivel késôbb többször lesz
róla szó, nevezzük Elemérnek.

Engedje meg az olvasó, hogy rövi-
den ismertessem szerzôdésem lénye-
gét, beleértve a „piszkos anyagia-
kat”. A kötelességek mellett a ked-
vezmények, gondolom, jobban ér-
deklik a kíváncsiakat.

Tehát: berendezett szolgálati lakás,
havi 10 ezer koronás fizetés (1 kg
jobb kenyér ára 10 korona körül
volt), kedvezményes vásárlás a kóser
húsboltban, rezsi átvállalása, ingye-
nes nyelvtanfolyam (hogy ne csak tu
bisvátról szóljon a talmud-tóra...).
Hadd ne hasonlítsam össze az akkori
itthoni viszonyokkal...

Nos, elmentünk. Amikor nyár de-
rekán megérkeztünk, jóval az ôszi
nagyünnepek elôtt (a szerzôdés ros
hásánától volt érvényes), elkezdtük
az akklimatizálódást.

Elôször új lakásunkhoz, amelyrôl
elôzetes érdeklôdésemre, hogy mi-
lyen házban van, megtudtam: háború
után épült... csak késôbb derült ki,
hogy Svédországban akkor már 150
éve nem volt háború... Azaz „béke-
beli” épület vastag falakkal, lakás
berendezve, igaz, használt bútorok-
kal. Elemér, legutóbbi telefonbeszél-
getésünkkor tett felajánlásának
megfelelôen, telitömte az óriás fri-
zsidert kóser ennivalókkal, amit ak-
kor szépen megköszöntem neki. Mi-

lesz a fölállás és milyen az
ízlésed. Tudod, hogy én nyitott
vagyok mindenre, és velem a
legintimebb gondjaidat is
megbeszélheted.

Fiam úgy nézett rám, mint
albán paraszt a lopakodóra, és
én nem tudtam, hogy ilyen jó
színész vagy ennyire romlott.
Nem értem, mit akarsz hallani!

Hát nézz a szemembe – mond-
tam neki –, és áruld el, mire kell
házibuliba a vazelin! Ígérem,
hogy én majd tapintatosan
közlöm anyáddal, bármit mon-
dasz, de ha úgy kívánod, még
hazudok is az érdekedben. Fiam
felnevetett, mint aki akkor jön
rá, hogy mi a helyzet
megoldása, és gondolkodás
nélkül válaszolt:

Ó, ez nagyon egyszerû, nem
értem, a mama miért aggódik!
Ez még olcsóbb, mint a bor! Az
a helyzet, hogy Palinak a
pincéjében van egy csocsóasz-
tal, amin mi versenyszerûen
szoktunk órákig játszani.
Telefonon elmondta, hogy elég
régi a szerkezet, egyes rudak
berozsdásodtak, és így nehéz a
figurákkal mozogni. Engem
kért meg, ha lehet, vigyek egy
kis vazelint, hogy játék elôtt
lekenjük.

Szerintem négy házzal odébb
is hallhatták a sziklát, ami
lezuhant a szívemrôl, és a
második felest már fiammal
ittam meg.

Miután az asszonyt megnyug-
tattam, neki már nem mondtam
el, de számomra van egy tanul-
sága a történetnek. Tudomásul
kell vennünk, hogy a mi gyer-
mekeinknek már más az
elképzelése munkáról, karrier-
rôl, és szabadidejükben egyál-
talán nem biztos, hogy trender-
livel játszanak...

Spánn


