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Monoki József március 1.
Klein Ferenc (H.elnök Pécs) március 3.
Sommer Istvánné március 3.
Mór Neumann március 5.
Radvány Róth Tibor március 6.
Illés Sándor március 7.
Zoldán Sándor március 8.
Rubin Simon március 9.
Spira Jenő március 9.
Reich Ferenc március10.
Schaffer D. Dezső március 10.
Landler László március 11.

Gelber Jolán március 12.
Ács Adalberg Tibor március 13.
Berkovits Judit március 13.
Dancz Béla március 14.
Gellértné Deutsch Ilona március 14.
Kalmár-Maron Györgyné március 14.
Dénes István március 14.
Tímárné Darvas Éva március 15.
Kövesi Lászlóné március 16.
Fekete Imréné március 18.
Reich Ferencné március 18.
Markovics Györgyné március 20.

Grünwald Józsefné március 21.
Dr.Kéri Lajosné március 21.
Koródi Péter március 21.
Faludi László március 22.
Gáti Ödön március 22.
Halmi Sándor március 22.
Kunos László március 22.
Fenyves Miksáné március 23.
Silberer Józsefné március 25.
Tímár Jenő március 25.
Raskó Magda március 26.
Baráth Ferencné március 30.

Jahrzeit-napok a falnál
A Dohány utcai Zsinagógában a fekete gránitból készült Jahrzeit-falon a kis
névtáblák fölötti gyertyák évente öt alkalommal gyulladnak fel, s em-
lékeztetnek elhunyt hozzátartozóinkra, ismerősünkre. A négy Mázkir napon,
vagyis Jajm Kippur, Smini Áceresz, Pészach 8. és Sovuajsz 2. napján és haláluk
héber naptár szerinti évfordulóján – az előző estétől – világítanak 
szeretteinkért a gyertyák. A Jahrzeit-napon a reggeli i.tentisztelet után a
közösség átmegy a falhoz és Káddist mond az elhunytért. Lapunk úgy segít
Önöknek, hogy közreadjuk, elhunyt szeretteiknek mikor is van a Jahrzeitje.
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Támogassa 

zsinagógánk

alapítványát!
Az Alapítvány a Dohány utcai zsina-
gógáért az elmúlt években rengeteg
programot szervezett a körzet hívei
számára (kirándulás, múzeumlátoga-
tás stb.), de környezetünk szebbé ala-
kításáért is rengeteget tett Nádel
Tamás elnök vezetésével. Elég meg-
említeni az Emánuel park átalakítá-
sát, a sírkert rendbetételét, vagy
éppen a Dohány templom orgonájá-
nak felújítását. S persze még hosszan
sorolhatnánk, megemlítve, hogy min-
den évben anyagi segítséget nyújt va-
lamely zsidó intézménynek.
Kérjük, támogassa Alapítványunkat!

Bankszámlaszám: 
11707024-20359234-00000000
IBAN: 
HU71 1170 7024 2035 9234 0000 0000

A Dohány körzet hírei (6-7. oldal) Dési János: Tengerparti dobszó (8. oldal)
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Beszélgetés a Tízparancsolatról
(9. oldal)



Bloch Henrik: A zsidók története az Osztrák-Magyar Monarchiában
Visszautazunk a múltba, s a magyarországi neolVisszautazunk a múltba, s a magyarországi neológ zsidóság legfontosabb
tudományos és közéleti folyóirata, az 1884-től 1948-ig – változó gyakorisággal – megjelent Magyar-Zsidó Szemle egy-egy
írását adjuk közre ezen oldalon. Maradunk az 1884-es kiadványnál, amelyben Bloch Henrik (1854-1923) könyvkritikáját
olvashatjuk. Szerzőnk német és görög nyelvből, irodalomból és történelemből szerezte tanári képesítését. A tanítás mellett
számos cikke jelent meg.
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…Ily gyűjteménynek egyik kötete
a Wolfé, mely az osztrák-magyar
zsidók történetéről szól. Azzal per-
sze sem a szerző, sem a kiadó nem
igen gondoltak, hogy e mű nem is
a sorozatba való. Mert az általános
tervezet bármely pontját tekintsük;
az ország talajának befolyását a 
lakosság jellemére, az államo ala-
kulást, a nemzeti szellem emelke-
dését, az mind megannyi ok e
könyv besorozása ellen. De van-
nak más fontos és érdekes pontok,
melyek tárgyalásának jogosultsá-
gát senki sem fogja kétségbe
vonni, ezt hallom ellenem vetni.
Nézzük meg jobban.

Itt van a bevándorlás és a letelepe-
dés. Ám, mit tudunk erről? Másfél
lapon végez a szerző e két igen
fontos kérdéssel és források hiá-
nyában nem is mondhat többet.
Egy további czélja a gyűjtemény-
nek az illető népek vallását és szo-
kásait jellemezni. Ez igen helyes
szempont a monarchiánkban lakó
nemzetekre nézve. Bevándorlásuk

idejében még pogányok voltak s
igy képet nyújthatni őseik vallásá-
ról. Fontos továbbá a keresztény
valláshoz való áttérésük története;
a püspökségek, a kolostorok alapí-
tása s befolyásuk a nép és az állam
fejlődésére is külön tárgyalást 
követel. De az osztrák-magyar zsi-
dóknak őseik bevándorlása idejé-
ben ugyanaz volt a vallásuk,
ugyanazok voltak a szokásaik,
mint mai utódjaiknak, sőt az oszt-
rák-magyar monarchiában lakó
zsidók vallása és vallásos szokásai
egy cseppet sem különböznek a
többi európai zsidókéitól. — Azért
határozottan ki kell mondanunk,
hogy Wolf könyvének 3-ik s utolsó
része merőben fölösleges.
Mielőtt részletekbe bocsájtkoz-
nám, sajnálattal kell konstatálnom,
a munka általában nem felel meg
czéljának. Ez nem történet, hanem
jegyzethalmaz. Ily módon mai
napon már nem szabad történetet
irni. A könyv a középkori krónikák
jellegét viseli magán, nem látni s
nem érezni rajta a modem tudo-

mány szellemét. Szerző az egyes
események jelentőségét nem ma-
gyarázza, keletkezésük okát ki
nem deríti, sőt még uj adatokkal
sem gazdagítja tudásunkat.
A mű utolsó részét már méltattuk.
Az első rész, a történelmi, a zsidók
szenvedéseinek, üldözéseinek és
kínzásainak végtelen lajstroma.
Látjuk, mely években az üldözők
véres kardja hüvelyében maradt, a
„zsidó-adó” behajtói végezték ke-
gyetlen buzgalommal nemes fel-
adatukat. De végre mind ez –
valóban inkább az emberiség szé-
gyenére, mint a zsidók kárára –
megtörtént egyebütt is, minden
időben s minden alkalommal. Nem
elég tehát a száraz tényeket elő-
adni; az okokat kell keresni, ezeket
nem találjuk a könyvben.
Kell, hogy a figyelmes olvasónak
feltűnjék, ha bárhol vádolták pél-
dául a zsidókat azzal, hogy keresz-
tény gyermekeket megöltek, vagy
ostyákat keresztre feszitettek, ez
állítólag egyszerre Európa minden
zugában történt. Mindenütt ugyan-
azon vádakkal lépnek fel, de sehol
sem tudják bizonyítani. Az ok vi-
lágos. A zsidók ellenségei a maguk
érdekeit akarták előmozdítani, de
ez más által mint rablás és meg-
szorítások által nem volt elérhető.
Az elsőre a nagy tömeg kellett: fel-
bőszítették tehát ilyen mesékkel és
az rabolt; az utóbbira a kormányt
kellett birni, s ez valóban engedett
s a zsidók jogait korlátozta. Né-
mely jó hazafiak pedig aztán a za-
varosban halásztak.
Felötlő további, hogy a zsidóüldö-
zések csak a városokból indultak
ki, mig a pórság soha nem kezdte
meg. A falvakban és a nemesség
birtokain nem bántalmazták a zsi-
dókat, a városokban ellenben a
legnagyobb önkénynek voltak 
kitéve. Ennek magyarázata egy-
szerű. A városok t. i. a keletkezé-
sükre következő időben, mert
polgárai kereskedelemmel és ipar-
ral foglalkoztak és pénzre szorul-
tak, a zsidókat tűrték, mert ők
adták kölcsön a szükségelt össze-
geket. Idők jártával azonban egyes

polgárok meggazdagodtak, a váro-
sok politikai jelentőségre vergőd-
tek s a zsidó már nem kellett, sőt
kellemetlen és veszedelmes ver-
senytársat láttak benne, tehát meg
kellett szabadulni tőle - mily
módon, az mindegy volt. Hogy fel-
fogásunk a történelmi igazságnak
megfelel, ez ama feltűnő tényből is
következik, hogy épen azon feje-
delmek, kik a zsidókat nem ked-
velték, voltak a városok barátjai;
továbbá abból, hogy azon időben,
melyben városok még nem létez-
tek, zsidóüldözésekről nem hal-
lunk. S ugyancsak ez magyarázza,
miért volt a városokban oly sze-
gény Magyarországon ritkább a
zsidóüldözés, mint egyebütt.

…Hitsorsosaink számára a közép-
kor tudvalevőleg csak a 18-ik szá-
zad utolsó tizedeiben végződik. II.
József, a nagy emberbarát, kibo-
csátotta a türelmi rendeletet, a mi
fordulópontot képez a zsidók tör-
ténetében. Ez a rész már jobban
sikerült; simábban foly az előadás,
az összefüggés is nagyjában meg
van. Csakhogy tények dolgában itt
is több dolog esik kifogás alá. 
Csodálom, hogy még Wolf is osz-
tozkodik azon nézetben, hogy a 
fekete halál (1348-1350) zsidóül-
dözések oka volt. Kimutatták,
hogy a zsidóüldözések még előbb
dühöngtek, mint a fekete halál.
Hogy a kapzsiság volt ama véres
üldözések oka, okiratilag van be-
bizonyítva: az adósok minden
áron meg akartak szabadulni az
adósságok alól, és azért a legna-
gyobb gaztettektől sem riadtak
vissza
A második részben tárgyalt műve-
lődési viszonyokat illetőleg szerző
nagyobb elismerést érdemel. Meg-
mutatta, hogy esetleg jobb könyvet
is írhatott volna. Ámde ez is elég
elhamarkodott…
*
A rovatban megjelenő írásokat ere-
deti formájukban adjuk közre, így
nem szerkesztjük, s nem javítjuk a
mai kor helyesírásának megfele-
lően!

I M A R E N D


Hétköznap: 7:30-kor kezdünk reggel, az esti ima időpontja 

17:00 óra, helyszín a Talmud-Tórában. 
Az esti ima előtt fél órával, sakk, kártya, kávé és tea várja híveinket!

Péntek esti ima: 17:00-kor a Hősök Templomban.
Szombat reggeli ima a Hősök Templomban Sachrisz: 9:30

Tóraolvasás: 10:00 Muszáf ima: kb. 10:45
Vasárnap reggeli ima: 8:00-kor, esti ima: 17:00-kor, 

mindkettő a Talmud Tórában.
A péntek esti kiddust, illetve a szombat délutáni sálesüdeszt 

szintén a Talmud-Tórában tartjuk.
Március 29-től nyári időszámítás, ez esti i.tentiszteletek

ismét 18:00-kor kezdődnek!
Sálesüdeszek kezdete a következő hetekben:

február 29. 17:15 március 7. 17:15
március 14. 17:30 március 21. 17:45
március 28. 17:45
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Rengeteget írtak már a legszebb kávéházunkról,
a koráról és az ott járt művészekről -, de a há-
borús időszak kimaradt, pedig a címképen is
látható, hogy az emberek a háború elején a Ne-
wYorkot feldíszítették és elárasztották. Most
felidézek egy olyan művészt, aki csak rövidebb
ideig került kapcsolatba a kávéházzal, de ezt na-
gyon érdekesen örökítette meg a rajzaiban. Mo-
holy-Nagy László igazán egyedi körülmények
között lett vendég, és igazán egyedi módon
adott hírt erről az eseményről!

Moholy-Nagy László és a világháború
A művész életéről és tevékenységéről rengeteg
tanulmányt, könyvet írtak már. A Bauhaus mű-
vészeti csoport, iskola aktív tagjaként már élet-
ében sok kiállításon vett részt és műveiért – ha
néha előbukkan egy árverésen – vagyonokat
adnak a gyűjtők. Szinte mesébe illő, ahogy hoz-
zám került néhány rajza, és éppen a vendéglá-
tással kapcsolatban – ami a szenvedélyem.
3-4 évtizeddel ezelőtt egy budapesti antikvári-
umban böngészgettem, ahol elég nagy rendet-
lenség volt és én imádtam az ilyen rumlikat,
mert így volt esély érdekességekre találni. Hát
meg is történt a csoda – egy nagyobb papírha-
lomban felfedeztem néhány tábori postai leve-
lezőlapot. Lecsaptam rá, mert ennek vannak
gyűjtői, akikkel majd jókat tudok cserélgetni.
Igaz, össze voltak firkálva, de gyerekek gyakran
összefirkálnak mindent, ha a kezükbe kerül.
Mindenesetre félve kérdeztem az antikváriust,
mibe kerülne, mert Ő mindenért sokat szokott

kérni. Aznap jó hangulat-
ban volt, mert azt mondta:
„ha kell ez a pár vacak,
vidd el nyugodtan”. Gyor-
san elraktam, majd otthon
kezdtem tüzetesen vizsgál-
gatni az 1917-18-as dátum-
mal jelzett lapokat. És
nagyon ismerősek voltak a
rajzok és helyek (Corso-,
New York-, Kovács kávé-
ház stb.) – röviden: 1-2 heti
utánajárás, olvasás és ha-
sonlítgatás után kiderült:
ezek Moholy-Nagy László
rajzai – az egyik címzésol-
dalán családnévvel (Bach Jenőné úrasszony,
Szeged - aki László barátjának édesanyja volt)
és rövid, kézírásos levélkével együtt.

A nagy kérdés az volt, hogyan került a művész
katonaidejében a New Yorkba? Rövid részlet az
életrajzából:
„1916-ban tüzérségi megfigyelőnek sorozták be
a Magyar Királyi Hadseregbe. A keleti frontra
vezényelték, ahol több száz rajzot készített a
frontélet mindennapjairól, mappalapokra, tábori
levelezőlapokra, melyeket kezdetben a frontról,
majd miután 1917-ben megsebesült, az odesszai
katonai kórházból küldözgetett haza.”
Közben, a kórházból hazalátogathatott már a lá-
badozás alatt, ekkor találkozott kávéházakban

a barátaival és művésztársaival – ezt unokaöcs-
csétől, Nagy Leventétől tudtam meg, akivel ta-
lálkozva a rajzokat és az írást beazonosítottuk.
Levente feltárta és rendszerbe foglalta a kb. 380
db levelezőlap-rajzot, mely szerinte teljesnek
mondható és a művész 10-es évekbeli hazai
időszakát rekonstruálja. (Nagy Levente azt írta
a lapok lelőhelyéről, hogy „Az eddig ismert, kb.
380 levelezőlap tulajdonosai Magyarországon,
Németországban és az Egyesült Államokban ta-
lálhatók. A legtöbb levelezőlap, kb. 150 db az
Első Magyar Látványtár gyűjteményét gazda-
gítja, kb. 60 db levelezőlapot a Delaware-i
Egyetem (USA) Művészeti Galériája őriz, 54
levelezőlap az egyik budapesti múzeumé, 5–10
db levelezőlap ismertebb fővárosi és vidéki mú-
zeumok birtokában van és néhány levelezőlapot
gyűjtők őriznek, végül Hattulánál is található
kb. 15 db.”) A főként katonai életet ábrázoló raj-
zok mellett a legritkábbnak a kávéházi jelenetek
számítanak.

A rajzok egyik különlegessége, hogy rajtuk nők
is szerepelnek, és biztos ritka dolog lehetett ak-
koriban, ha Moholy-nak is feltűnt a kávézó fér-
fiak tömegében. „A nőknek kávéházba járását
esetleg meg lehet bocsátani, de ne akarjon a nő
olyat tenni, amit meg kell bocsátani…” – írta
erről egy akkori újság.
Gyűjteményem kiemelten nagy kincsei a Mo-
holy-Nagy László által készített rajzok, mert
sokkal közelebbivé, teszik a New York kávéház
történetét, még a Hungáriában átélt időket, órá-
kat is, ahol már a modern kor művészeivel,
nagyszerű egyéniségeivel találkozhattam a
„Kávés Szentélyben”.
Az eredeti cikkben még számtalan érdekes fotót
találhatnak: 
https://tinyurl.com/sp3eh5z

KIS ELMÉLKEDÉS A TRAFIKOKRÓL
Trafiktör ténelem képekben

Majd egy éve új sorozatot indítottunk, amely többek tetszését elnyerte. Folytatjuk a sok érdekességgel tarkított utazást - 
a XX. század elejének Budapestjén. Továbbra is a www.melyenszanto.blog.hu szerzője, Szántó András válogat a blogban megjelent
legérdekesebb írásaiból. írásaiból. 
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Családtörténet – felhangokkal
Szép ez a könyv, melynek címe: Bábel és Budapest. Szép a kivitele is, ami ritkaságnak számít ma-
napság, amióta megritkultak a profi tördelőszerkesztők. S szép, mert a tartalma a szellemet éppúgy
megszólítja, mint az érzelmeket.

Szentgyörgyi Zsuzsa 

Családja történetét festi le az egyik leszárma-
zott, számos kiváló könyv szerzője, Lévai Ka-
talin, a dédszülőkig visszamenőleg. Egy mai
magyar család történetét, amelynek egyik ága
szerb, a másik pedig részben olasz, részben asz-
szimilálódott zsidó. Kétségtelen persze, amikor
az anyai dédapa magyar földre vándorolt, még
sem neki, sem hitvesének nem kellett országha-
tárokat átlépniük, hiszen Szerbia éppúgy a Mo-
narchia része volt, mint Magyarország. A Pestre
érkező szerb pár már nem a török megszállók
elől menekült ide, mint századdal előtte, vagy
régebben ősi hontársai, hanem új kihívásokat
követve vándorolt a kis faluból az ígéretes ma-
gyar fővárosba. Itt telepedtek le, az akkor, a
XIX. század utolsó harmadában még inkább fa-
lusias jellegű, mint várost formázó Kőbányán.
Ahol sokféle nemzetiségből származó család
élt, mondhatjuk némileg humorosan: köztük
magyarok is. Barátságban, összetartásban,
együtt küszködve akkor is, ha a nem is ritkán
lángra kapó nád- vagy zsindelytetejű házak va-
lamelyikét kellett oltani.
Zsivánovits Milánnak és feleségének, Joszipo-
vits Máriának hat gyermeke lett, mind szorgos
iparos és kereskedő. Egyikük, a szerző nagy-
apja, már túllépve Kőbányán, a pesti Belváros
szerbek lakta városrészében élt és dolgozott,
mint ismert borbély-fodrász. Másikuk, Lázár,
felkapott cipész lett, akinél híres dámák is ké-
szíttettek cipellőket. (Saját emlékem is kötődik
a Szerb utcához, oda jártam egy ideig órákra,
a Budapesti Műegyetem villamos kara, kinőve
saját budai lehetőségeit, itt kapott egy szép
régi épületet. Máig szeretem ezt a környéket.)
Hanem a szerb ősök. Hiszen ők mi mások vol-
tak, mint – a mai hivatalos fogalmat használva
— migránsok. Önkéntelenül bukkan föl ben-
nem a mostanság sűrűn, és oly gonosz fel-
hanggal ismételgetett ronda szó. Migránsnak
neveznék-gyaláznák őket napjaink uralkodó
politikusai, csupán azért, mert jobb életet ke-
resve egy másik országból jöttek hozzánk.
Őket, szerbeket, bolgárokat, tótokat, svábokat,
akikből – asszimilálódva, többnyire megtartva
saját kultúrájukat is — igaz magyar polgá-
rokká váltak, iparosok, kereskedők, kertészek,
szorgos és tisztességes polgárok, immár a
közös, új haza gyarapítói. Leszármazottaik
közül számosan már magasabb iskolákat, sőt
egyetemet végzett vállalkozók, jogászok, or-
vosok, tanárok is lettek. Akárcsak a szerző,
Lévai Katalin kémikus tudós, doktorált szerb-
magyar édesanyja.
E békés életet váltotta rommá egy agyament
nacionalista orvgyilkossága 1914-ben, amikor

lelőtte az egyébként igencsak magyar- és
szerbellenes trónörököst meg a feleségét. Az
áldozat maga is hibás volt, ostoba konokságá-
val, minden biztonsági igyekezet felrúgásával.
A háború bekövetkezett, hogy végül a jól is-
mert, száz évvel ezelőtti magyar tragédiába
torkolljon. 1914 nyarán, a háború első napjai-
ban-heteiben az addig békésen együtt élő, sok-
féle nemzetiséget magába ölelő országban, de
főleg a fővárosban — a mai utódaikban is jól
felismerhető módon ágáló politikusok — pog-
romhangulatig szított gyűlölködést robbantot-
tak ki. „Vesszen kutya Szerbia” üvöltözték és
a békés nagyapai szerb család otthonának is
téglával törték be az ablakait. Amiket viszont
a magyar üveges mester szégyenkezve és in-
gyen állít helyre.
Elmúlik a nagy, ma már elsőnek nevezett há-
ború, a vörös-, majd a fehérterror is lezajlik,
és a szerb család folytatja békés, dolgos
életét. Hogy a nem is sok év után bekövet-
kező, még szörnyűségesebb másodikban a be-
házasodott zsidó menyük jelentsen élet-halál
problémát.
Történelem és bensőséges családtörténet ölel-
kezik a könyvben, nagyon szerethető ősökkel,
családtagokkal - és történelmünknek több-
nyire visszataszító eredményeivel. Hihetetle-

nül megrázó az egyik családtaghoz, a könyv
számomra talán legkedvesebb szereplőjéhez,
Júlia nagymama testvéréhez, Zoricához elju-
tott levél. Egykori szerelme, Dusán, az újvi-
déki vérengzés egyik túlélője írja meg
szörnyűséges sorsát. A férfi feleségét, gyer-
mekét a jeges Dunába lövik 1942 telén a ma-
gyar katonák, ő véletlenül menekül meg. Az
iszonyatos gaztett a magyar felső vezetést is
megrázta, és rémségét fokozza, hogy azután
a jugoszlávok hasonló módon vettek, nem ke-
vésbé gonosz revánsot a magyarokon.
Sokat köszönhetünk a Monarchia egykori
nemzetiségeiből magyar területekre - főleg a
török kiűzése után az elnéptelenedett térségek-
ben - letelepített majd később a hozzánk ön-
ként bevándorolt tagjainak. Számomra e
könyv nagyon szép és olvasmányos családtör-
ténetéből is kitűnik, ha a magyar urak a kie-
gyezés után bölcsebb nemzetiségi politikát
folytatnak, talán a trianoni szétszakítás se kö-
vetkezett volna be. Ha csak a szerbeket néz-
zük, nekik köszönhetjük Ráckevét és
Szentendrét, szép épületeikkel, gyönyörű
templomaikkal, nemkülönben a szerző által
ma is szeretettel látogatott szépséges pesti
Szerb-utcai templomot. Az ő gyerekkorában
ennek a papja Vujicsics Dusán volt, akinek fiai
az irodalmár Sztoján és a tragikus véget ért ze-
neszerző, népzenegyűjtő, Tihamér.
Míg a könyv bő kétharmadát az édesanya csa-
ládtörténete teszi ki, szegényes az édesapáról
szóló rész. Valószínűleg azért, mert a mama és
Zorica sokat mesélt, míg a papától, zárkózott
ember lévén, kevés adalék maradt fönn. Rövid
történetéből azért megtudjuk, szülei Fiumében
ismerkedtek össze, még a XX. század eleji
boldog békeidőkben. A mérnök nagypapa
tisztnek beöltözve a hajóépítésben dolgozott,
maga is részese volt az akkori flotta büszkesé-
gének számító, ám rosszul tervezett és kivite-
lezett, ezért tragikus véget ért Szent István
csatahajó munkálatainak. Itt ismerte meg fele-
ségét, az olasz Chervin Veronikát, itt született
két fiúk is. Egyikük, Ezio, aki később Magyar-
országon élve Lászlóra változtatta a nevét, ki-
váló kémikus, gyógyszerkutató lett. Sőt, a
természettudományos elkötelezettség mellett
jeles hegedűs is. És a szép, okos, szintén ké-
mikus szerb Petrucz Katalin férje.
Vonzó történetet kap kézhez az olvasó. Vonzó,
helyenként megható, legtöbbször szórakoztató
leírásokkal, emlékekkel, olykor adatokkal.
Plasztikusan megelevenedő emberekkel, akik,
bár rég nincsenek köztünk, mégis, mintha itt
élnének most is közöttünk.

2020. február 28. | 5780. Ádár 3. | a Dohány utcai körzet havilapja | Pesti Sólet Vallás 3

Dr. Frölich Róbert „modernitás a
judaizmusban” címmel tartott elő-
adást. Már az elején kiemelte, nem
a női rabbikról és egyebekről be-
szél, hanem arról, mit is jelent az,
hogy modern. A szótár szerint: új-
szerű, megújuló. Szerinte, ami al-
kalmazkodik a külső és belső
megváltozott körülményekhez.
Modern, ami beilleszkedik a meg-
változott világrendbe. 
Azt gondolhatnánk, a modernitás
késői dolog, csak a diaszpóra ide-
jén jött elő. Ezzel szemben Mózes
a sivatagban felvázolt egy olyan
társadalmi képet, amely nem való-
sult meg. Mindenki egyenlő, min-
denkinek megvan mindene stb.
Mózes sem értett mindenhez, így a
gazdasági folyamatokhoz sem.
Lásd: a törzsi birtokok eladhatóak
más törzsbelieknek, azonban a
Jóbél évben, az 50. évben vissza-
kerülnek az eredeti tulajdonoshoz.
Eredetileg arról szólt a törvény,
hogy egy törzs se vesztegesse el a
földjét. Ám ahol a vagyon alapja a
földbirtok, gondot okoz, amikor
visszakerül az eredeti tulajdonos-
hoz és az mást kezd termeszteni.
Megtudtuk, hogy ezért Hillél kita-
lálta a jogi személy fogalmát, a
vevő a 49. évben eladta a földet a
Bet Dinnek, majd az 50. év után
visszakapta/vette. A törvény így al-
kalmazkodott a gazdasághoz.
Máskor a történelmi és társadalmi
helyzethez alkalmazkodott. A tör-
vény szerint nem lehetett eladni
másoknak vasat, hogy ne készítse-
nek belőle fegyvert, s ne ölhesse-
nek. De a perzsáknak lehetett, mert
megvédték a zsidókat!
Egy hét múlva, Zeév Paskesz az
aktuális hetiszakaszról (Jitró) és
annak kommentárjairól, de főként
az ebben a hetiszakaszban először
olvasott Tízparancsolatról beszélt.
Előadónk beszélt Jitróról, Midján
főpapjáról, és arról, miként nyer-
hette el egy pogány vezető azt a ki-
tüntetést, hogy a Tízparancsolat
hetiszakasza az ő nevéhez fűződ-
het, de arról is, mivel érdemelte ki,
hogy olyan veje lehet, mint Mózes.
Szó esett a negyedik parancsolat-

ról, a szombat napjának törvényé-
ről is. Zeév megemlítette a szom-
batfogadás egyik legismertebb
imakölteményét, a Löchó Dajdit is.
Ebből egy rövid beszélgetés alakult
ki Fekete László főkántor és elő-
adónk között. Végezetül az utána
következő Mispótim hetiszakaszt
ismertette, és annak nevesebb tör-
vényeit.
És persze ezúttal sem maradhat-
tunk érdekes tanítás nélkül: Egy
embert véletlenül pénteken bezár-
tak egy irodaházba. Tétlen volt.
Minden ajtó, ablak zárva volt, tele-
fonja lemerült, a többi nem műkö-
dött, és csak hétfőn jöttek volna
legközelebb. Kitalálta, felmegy a
tetőre, és lekiabál segítségért. Vi-
szont az iroda egy forgalmas úton
helyezkedett el, így senki sem hal-
lotta. Azt találta ki, hogy a nála
lévő pénzérméket ledobja a tö-
megbe, hátha valaki felnéz, és
meglátja. De az emberek csak fel-
szedték a pénzt, és továbbmentek.
Amikor kifogyott a pénzből a tetőn
lévő kavicsokat kezdte ledobni. Az

első ember, akit eltalált felnézett,
és ordított: ”Miért dobálsz engem
kavicsokkal?”
Az emberek ugyanígy működnek.
Ha csupa jó dolgot kapnak az
Ö.valótól, azt természetesnek ve-
szik, de amint valami rossz dolog
történik velük, rögtön felnéznek, és
imádkoznak…
Dr. Kurucz Ákos, rabbijelölt azt
boncolgatta, szabad-e vallásos zsi-
dónak Biblia kritikát tanulmá-
nyozni. Kétféle módon
elemezhetik a Tórát (is) – csak a
betűket, elírásokat figyelik, s a tar-
talmat nem, illetve a magasabb
szintű a tartalmat vizsgálja, az el-
lentmondásokat keresi. Pl. miért
van két teremtéstörténet a Tórá-
ban? De ez van Najach esetében is
- hány állat legyen bárkán. Vagy
József története szintén ellentmon-
dásos megöljék, eladják. Melyik
testvér javasolta az eladást. Kinek
adják el (midjaniták, ismaelisták-
nak, Potifárnak, kereskedőknek).
De a Tízparancsolat két szövege is
eltér egymástól…

A hagyományos álláspont azt
mondja, a Tóra teljes szövege a
Szinájról származik. Az Ö.való át-
adta Mózesnek a Szinájon. Min-
den, ezzel nem kompatibilis
felvetés, Mózes, vagy valaki elvett
belőle, hozzáírt, vagy akár szer-
kesztette, tilos a zsidóság tanításai
szerint.
Egyes nézetek szerint minden zsi-
dónak része lesz az eljövendő vi-
lágban, kivéve: aki azt állítja, a
halottak feltámadása nem szerepel
a Tórában, annak nincs helye ott, -
gyakorlatilag a Pokolra jut. Más
rabbi úgy vélte, ki kell irtani, mert
bűn van azon, aki szerint nem az
égből származik és a mai napig
használt, nem ugyanaz, mint, amit
Mózes átvett, illetve lejegyzett.
Sokan odáig mentek, hogy azok is
tagadják a Tórát, akik azt gondol-
ják, hogy akár egy betűt is elhagy-
tak az eredetiből.
Azonban akadtak, akik szerint
megengedett a másfajta gondolko-
dás. Volt, aki hibátlan tekercset ke-
resett a XIII. században, ám nem
talált két olyat, amely egy az egy-
ben egyezett volna! Más kiegészí-
tette azzal, hogy ez érthető, mert
nem áll rendelkezésre az első! Rá-
adásul a IV. században is találtak
különböző Tóra tekercseket, s ezért
„önhatalmúlag” döntötték el, me-
lyiket fogadják el jónak.
Létezik olyan álláspont hogy em-
berek szerkesztették a Tórát. Más-
hol azt olvasni, az a tekercs,
amelynek 85-nél több hibája van,
nem használható felolvasásra.
/Hogy is lehet akár egy hibája is?/
Egy VIII-IX. századi Midrás gyűj-
teményben pedig az szerepel, Mó-
zesnek csak az általános
alapelveket, tehát csak a főbb ré-
szeket adta át, tanította meg az
Ö.való.
Létezik olyan vélemény, hogy
egyes részeket Mózes halála után
írtak. De a Talmudban is szerepel,
hogy Mózes halála után részeket
Józsua írta. Máshol azt olvashat-
juk, hogy Mózes szerkesztette a
Tórát, ő tette előre a Teremtés tör-
ténetét…

Szabad-e vallásos zsidónak Bibliakritikát tanulmányozni?
Négy kedd, négy rabbi címmel indult szeptemberben előadássorozat a Dohány körzet Talmud-Tórájában. Ezúttal tanítást kaptunk
Tóráról, vallásról és sok érdekességről a zsidóság kapcsán. Aki nem tudott megjelenni, a Dohány körzet Facebook oldalán élőben
követhette Zeév Paskeszt, Frölich Róbertet és új előadóként Dr. Kurucz Ákost. Kicsit szemezgetünk az előadásokból. Darvas István
lapzártánk előtt volt vendégünk, így idő-, és helyhiány miatt az ő beszédéről a márciusi Pesti Sóletben olvashatnak.



Májgaluska leves
Hozzávalók: 20 dkg csirkemáj, 1 kis fej hagyma, 1 tojás, 
2 evőkanál zsemlemorzsa, kevés petrezselyemzöld, 
majoranna, só, őrölt bors
A levesléhez: sárgarépa, fehérrépa, karalábé, zellergumó, só,
őrölt bors

Elkészítés: A zöldségeket megtisztítom, karikákra vágom.
Kevés zsiradékon megdinsztelem a zöldségeket, majd bő lével felöntöm. A legfinomabb hús,
vagy csont alapléből készítve, de a zöldségek leve is elegendő.
Míg fő, elkészítem a májgaluskát. A kikóserított májat ledarálom, majd összekeverem a to-
jással, a zsemlemorzsával és grízzel, sózom, erősebben borsozom, kevés aprított petrezse-
lyemzöldet és majoránnát is adok hozzá, elkeverem.
Amikor a zöldségek megpuhultak, a forrásban lévő levesbe szaggatom a májgaluskát.
Javaslom megkóstolni a galuskákat, mert érdemes addig főzni, míg biztosan megpuhul. Ízlés
szerint adható a leveshez kevés őrölt pirospaprika is.

Jaffai csirke párolt rizzsel
Hozzávalók: 4 csirkemell, 4 comb, 1,5 csésze narancslé,

1,5 csésze fehérbor, 2 fej szeletekre vágott hagyma, 1 szál

halványított zeller, 1 reszelt sárgarépa, só, bors, paprika, 

3 evőkanál olaj, fél csésze mazsola, ízlés szerint keleti

kömény, 1 gerezdekre vágott narancs, reszelt narancshéj.

Elkészítés: A narancslevet, a bort, a zöldségeket és a

fűszereket a kömény kivételével széles serpenyőbe öntjük,

felfőzzük, és bő fél órán át kis lángon pároljuk a húsdarabokat. Ezután kivesszük, letörölgetjük,

majd kevés olajjal leöntve, sütőben barnára sütjük. A serpenyőbe szórjuk a mazsolát, a narancs

gerezdjeit, a reszelt narancshéjat, néhány percig forraljuk, majd a sült húsra locsoljuk. Még

néhány percig sütjük, majd forrón, rizzsel tálaljuk. 

Párolt rizs: A megtisztított 0,8 kg rizst kevés olajban forrósítsuk fel, majd adjuk hozzá a rizs

mennyiségéhez képest kétszeres mennyiségű forró vizet. Miután felforrt, levesszük alacsony

hőfokra, és 15-20 percig főzzük. Miután elfőtte a levét, levesszük a tűzről, és fedő alatt 30

percig pihentetjük.

Kindli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 15 dkg cukor,

1dkg élesztő, 1 tojás, 1-2 kanál rum, a kenéshez 1 tojás.

Elkészítés: Összegyúrjuk a hozzávalókat, hűtőben egy-két

órát pihentetjük. Kinyújtjuk, majd nagyobb pogácsaszag-

gatóval kivágjuk. Megtöltjük a dió, ill. máktöltelékkel, a kis

tekercsekre ujjunkkal mélyedéseket nyomunk, hogy pólyás

baba jellege legyen. Vigyázzunk, hogy a hajtás alulra kerüljön. Megkenjük tojással, s ha igazán

szépet akarunk, egy órára a hűtőbe rakjuk, hogy a tojás rászáradjon, majd újra lekenjük.

Mérsékelt tűzön sütjük.

Diótöltelék: 20 dkg dió, 0,8 dl víz, 15 dkg cukor, 1 citrom és 1 narancs reszelt héja, 1 teáskanál

őrölt fahéj, 1-2 kanál baracklekvár, ízlés szerint néhány szem mazsola. A vízből és cukorból a

reszelt héjjal szirupot főzünk, forrón ráöntjük a darált dióra, majd belekeverjük a többi hoz-

závalót és kihűtjük.

Máktöltelék: Ugyanúgy készül, mint a dió, csak még egy kanál vaníliás cukor is megy bele,

plusz egy csipet őrölt szegfűszeg.

A Pesti Sólet
menüje 
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Megtalálták Salamon király
3000 éves bányáit

A régészeti kutatások sorra bizonyítják a Biblia történeti hiteles-
ségét. Tavaly egy nemzetközi kutatócsoport tárta fel Ciklag váro-
sát, ahová Dávid menekült Saul király elől. Most Salamon király
bányáit találhatták meg a Timna Nemzeti Parkban – adta hírül a
The Jerusalem Post.
Az első Szentély korában, Saul, Dávid és Salamon király idején
rendkívüli gazdagságban éltek a zsidó királyok. Vagyonukra ma-
gyarázatot adhatnak a mai Izrael területén lévő Timnában, illetve
a mai Jordániában lévő Kirbet-en-Nahaszban, a Holt-tengeri árok
két oldalán található rézbányák.

Multidiszciplináris vizsgálatok alapján Erez Ben-Joszef régész
arra a következtetésre jutott, hogy a timnai rézbányák egy kiterjedt
ipari-gazdasági rendszer részét alkották, amelyet az Ószövetség-
ben is szereplő edomiták működtettek.
Az elmúlt 70 évben komoly régészeti vita zajlott arról, Salamon
király csak egy helyi kiskirály, vagy jelentős, királyságot építő tör-
téneti személy volt, ugyanis a legutóbbi időkig alig találtak hiteles
bizonyítékokat a 3000 évvel ezelőtti időszakról. Ben-Joszef fel-
fedezései azonban még inkább megerősítik, hogy jelentős korai
királyság volt itt. S bizonyítják, ipari mértékű fémkitermelés folyt
évszázadokon át ebben a korban.
Ben-Joszef nagyjából ezer timnai rézbányát vizsgált meg, és olyan
szerves anyagokat talált, amelyek lehetővé tették a szénizotópos
kormeghatározást. Kiderült, hogy a rendkívül száraz éghajlaton
megmaradt leletek – magok, élelem- és ruhamaradványok – a Bib-
liában Salamon uralkodásaként megjelölt korból származnak.
Úgy tűnik, az edomiták megolvasztották a rézércet, és ezzel fizet-
ték meg a Salamon területén történő áthaladás vámját. A kereske-
delem részeként Salamon király helyben nem fellelhető
luxusételeket importálhatott királyságába. Ebben a korban, háro-
mezer évvel ezelőtt a réz volt a legértékesebb érc. A termelés vo-
lumene alapján e helyszíneket csak egy fejlett, hierarchikus
társadalom tudta működtetni.
A szakértők szerint Salamon az Eilattól kb. 30 kilométerre,
északra lévő Timna bányáiból szerzett rezet, amelynek egy részét
felhasználta, egy részét pedig aranyra és ezüstre cserélte. Sisay
Tsegay ismert történész szerint Salamon aranyforrása valószínűleg
Sába királynője volt, akinek palotáját már felfedezték, és azt re-
mélik, hogy hamarosan rábukkannak a közelében az aranybányák
aknáira is.
A réz és annak ötvözete, a bronz előállítása akkora erőfeszítéseket
igényelt, hogy eleinte csak ékszereket és vallási kegytárgyakat ké-
szítettek belőle, de az ipari termelés megszervezése lehetővé tette
a nagyobb mennyiség révén a fegyverek gyártását is.
A számítások szerint mintegy ötezer tonna rezet nyerhettek ki
ezekből a bányákból, ami elég lehetett az egész térség számára.

– Miért pont tíz - kérdezte vendégeit
Dési János.
Főrabbink, dr. Frölich Róbert el-
mondta, hogy vallásilag nincs ma-
gyarázat arra, hogy miért éppen tíz a
parancsolatok száma. Majd hozzá-
tette, a három, a hét és a tíz rendre
előfordulnak a Tórában. Ezt köve-
tően beszélt arról, hogy ez a harma-
dik 10-es egység, melyről
olvashatunk. Tíz nemzedék élt
Ádámtól Noéig. Majd szintén tíz
nemzedék Noéig. A parancsolatok
kapcsán jön el harmadszor a tízes.
Ráadásul minden tízes egység vége
egy kiemelten új korszakot jelentett.
Az első végén (Noé) – a civilizáció
eltörlése történik. Második körben,
Ábrahámmal megjelenik a monote-
izmus. Míg a Tízparancsolattal meg-
születik a zsidó nép.
Gábor György megjegyezte, hogy a
tíz kerek szám, s könnyű visszamon-
dani. Majd kiemelte, hogy ugye nem

is csupán egyszer szerepel a Tízpa-
rancsolat a Tórában. Majd megemlí-
tette, hogy más beosztása, felosztása
van a zsidó és a katolikus Bibliában.

Megtudtuk, hogy a rabbinikus ha-
gyományban nem úgy néz ki a két
kőtábla, mint az ismert ábrázoláso-
kon. Nem íves, hanem téglalap
alakú. Talán kevesebben ismerik azt
a hagyományt, mely szerint a Frigy-
ládában a két kőtábla mellé a két
összetört kőtáblát is elhelyezték.
A jelenlevők megegyeztek abban,
hogy a Tízparancsolat az alapokat
határozza meg, akár egy Alkotmány!
Gábor György kifejtette, hogy bár az
egyének rendre, naponta megszegik
a parancsolatokat, ám az emberiség
globálisan általánosságban betartja,
mert akkor mi sem ülnénk ott.
Előadóink hangsúlyozták a tegeződés
szerepét, hogy ez azt jelenti közvetlen
és bensőséges a kapcsolatunk I.ten-nel.

„Én vagyok, aki kivezettelek az
egyiptomi rabszolgaságból…” –
olyan eseményt idéz fel, amelyre az
ott lévők emlékeznek. Ez azt iga-
zolja, hogy az Ö.való a történelmet
uralja. Ezt erősíti, hogy a Tórában
máskor is egy adott eseményre hi-
vatkozik.

Az első három parancsolat logikai-
lag egybe tartozik. Vendégeink nyo-
matékosították, hogy nem az
alkotás, hanem a bálvány és annak
imádásának tilalma a hangsúlyos.
„Hiába ne vedd szádra” esetében a
hiába helyett inkább a hamisan ne…
a megfelelő – jegyezte meg Gábor
György. Magyarán ne hivatkozz, ne
esküdj, ígérj I.tenre, ha tudod, hogy
nem úgy lesz. Pláne, hogy ennek ko-
moly következményei lehetnek.
Főrabbink, megerősítette, s felhívta a
figyelmet arra, hogy a bibliai szöve-
geket nem lehet feltétlenül a mi fe-
jünkkel vizsgálni. Célszerű az adott
történelmi kontextusba kell helyezni.
Így pedig nem teljesen azt jelenti, ami
ma gondolunk, gondolnánk.
A szombat megtartása azért is na-
gyon fontos parancsolat, mert akkor
született, amikor nem létezett sza-
badnap. S minden élőlénynek kijár a
pihenő. Nem elhanyagolható, ritmi-
kát is ad az életnek, kicsit megtöri a
monotóniát.
Az ókori társadalmakban a beteg, az
elesett, az idős nem érték, hanem ki-
fejezetten teher volt. A „tiszteld apá-
dat, s anyádat”, nem csak arról szól,
hogy nélkülük nincs jövő, hogy ez
egy örök körforgás, hanem a máshol
jellemző hozzáállás ellen szól.

Éppen emiatt tért be rengeteg po-
gány a zsidóságba az ie. I. század
környékén. A gondoskodás, a má-
sokra odafigyelés, s a gyengék oltal-
mazása rendkívül vonzóvá tette
számukra a zsidó vallást.
A „ne gyilkolj” a helyes fordítás, hi-
szen bizonyos esetekben kell ölni –

pl. önvédelemből. De azért sem
lehet „ölj”, mert akkor I.ten önma-
gával kerülne ellentmondásba, hi-
szen beszél a zsidó népre váró,
túlélést jelentő védekező háborúk-
ról, illetve honfoglalás miatt fontos
harcokról is. A gyilkolás viszont
mást jelent, az nem a lét érdekében
szükséges…
A „ne lopj”, az elhelyezkedése okán
logikailag emberrablást jelent, hi-
szen a halálbüntetéssel sújtandó pa-
rancsolatok között szerepel.
A hamis tanúzás összecseng I.ten
nevének említésével, az esküvel.
Nagyon jelentős kihatása lehet egy
valótlan tanúvallomásnak. Termé-
szetesen, ha életet mentenek vele,
- pl. a holocaust idején az ember-
mentek - akkor megengedett. 
Az élet megvédése fontosabb e 
parancsolatnál.
A „ne kívánd” valójában arra hívja
fel a figyelmet, hogy ne irigyeld, ne
vess szemet. Azzal persze nincs
gond, hogy nekem kell egy adott
valami, de azzal igen, hogy nekem
AZ kell.
És még számos érdekességet 
megtudtunk a Tízparancsolatról
(is). Vendégeink és a nézők is
egyetértettek abban, hogy legyen
folytatás… 
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Dohány Zsinagógáért Alapítvány kulturális páholy

Meghívó

Április 5-én vasárnap délután 16:30-kor
Kántorkoncert, a Goldmark-teremben.

1075,Budapest Wesselényi utca 7. II. emelet.

Zsidó dallamok, romantikus világslágerek címmel

Műsorvezető: Dr. Frölich Róbert főrabbi

Fellépők: Denk Viktória énekművésznő
Király Miklós operaénekes

Rudas Dániel a Dohány Zsinagóga kántora
Zenei vezető: Neumark Zoltán zongoraművész

A rendezvény regisztráció köteles

Regisztrálni a fulopvildi@gmail.com email címen vagy a 
+36305394683 számon SMS-ben lehet.

Telefonhívást nem áll módunkban elfogadni.

A fenti címmel tartott előadást a Dohány Kulturális Páholya február 12-én. A majd száz érdeklődőt vonzó eseményen a 
Goldmark-teremben Dési János beszélgetett Dr. Gábor György, vallásfilozófussal és főrabbinkkal, Dr. Frölich Róberttel. A témának
az adott külön aktualitást, hogy éppen azon a héten olvastuk a Tórában is a Tízparancsolatot…

Tízparancsolat – alkudni lehet? 



8 Vendégoldal Pesti Sólet | a Dohány utcai körzet havilapja | 2020. február 28. | 5780. Ádár 3.

És tényleg!
Miközben magyarországi barátaink
éppen több napos élelmiszerkészle-
tek felhalmozásán ügyködtek, mert,
ha ekkora a hó, ki tudja, mit hoz a
jövő, mi leereszkedtünk a tenger-
partra, oda a nagy szállodasor elé,
ahol már oly sok kedves órát töl-
töttünk el, és lehúztuk előbb a bal,
majd a jobb cipőnket.
Aztán következett előbb a jobb,
majd a bal zoknink. És talán töb-
ben kitalálták a folytatást, előbb a
jobb, majd a bal lábunkat dugtuk
be a tengerbe – több stílusművész
nyilván úgy fejezné ki magát, hogy
a hűs hullámok mosták mind a két
lábunkat.
Mondhatnánk, hogy az élet szép-
nek és biztatónak tűnt nekünk, s ha
egy-egy játékos, tajtékos hullám
pofán is vert minket, hát csak ne-
vettünk rajta. Ahogy körülöttünk
Tel Aviv vidám ifjúsága élvezte
pészahi szünetet.
Dehát, mint tudjuk, az örömbe
néha üröm is vegyül – hogy ekkép-
pen fejezzük ki magunkat. Mert
ahhoz, hogy még egy üveg bort is
csapra verjünk és az erről szóló
úgynevezett szelfi képekkel bosz-
szantsuk Tél tábornok markába ke-
rült otthoni barátainkat, először is
szükség lett volna egy palackra a
gyöngyöző (!) nedűből.
De ki húzza fel a zokniját, a cipőjét
és vág át az autóúton, hogy a ked-
vesnek nem mondható, de egész
éjszaka, sabeszkor és ünnepnap is
nyitva tartó, oroszul beszélő néni-
nél vételezzen egy italt.
Kő-papír-ollóval hamar kijelöltük
a legfiatalabbat, aki el is indult út-
jára, s rövidesen vissza is tért egy
goláni vörössel. Addigra mi is ki-
húztuk a lábunkat a tengerből,
megszárogattuk, és hörpintésre ké-
szen álltunk.
Mondanom sem kell, dugóhúzóval
viszont nem rendelkeztünk.
Ekkor nekiindultam, hogy a par-
ton nagy tömegben partizó helybé-
liektől kölcsönkérjek egyet. Főleg
nevetős falassa lányok mulattak

köröttünk. Kérdésemet, a dugóhú-
zót illetően felettébb viccesnek ta-
lálták és majd mindegyikük rá
akart beszélni egy furcsa illatú
spanglira. De mi nem vagyunk
olyanok, s ha kell, ezt a falassa lá-
nyok is bármikor tanúsítják. Már
úgy nézett ki, a mind kedélyesebb
ifjúság körében mi szomjan 
halunk, amikor egy Szergej,
Ogyesszából megoldotta a problé-
mánkat. Ültünk hát a többiek kö-
zött, ők néha szippantottak a lazán
tömött trombitából, mi illedelme-
sen, kisujjunkat eltartva, meghúz-
tuk a golani vöröset és talán még
szelfizni is elfelejtettünk, annyira
jó volt.

Másnap reggel Budapesten a hó ol-
vadni kezdett, kaptuk a hírt, mi-
közben nekünk leégett a fülünk,
miközben Jaffa felé bandukoltunk.
A parton éppen hangszórókat állí-
tottak föl, s rövidesen vagy har-
minc-negyven nyugdíjas pár
perdült ki és a zenére vad salsa-
zásba kezdett.  
Ekkor háromféle ember tartózko-
dott a parton. Aki rá se hederített
erre a furcsa táncórára – ők az iz-
raeliek. Akik mit sem törődve sem-
mivel, csak úgy a maguk örömére
táncoltak. Akadt, aki nagyon ügye-
sen, más felettébb falábúan – a
többség maximum életkorában

emlékeztetett Fred Astaire-re és
Ginger Rogersre – ők is izraeliek.
És a szájtáti nézők – nos, ők a
hülye turisták, akik látványosság-
nak tekintik ezt a szabadidős tevé-
kenységet. Akik nemcsak
bámulnak, hanem tréfásnak vélt
megjegyzéseket is tesznek. Nos,
ők a turisták kelet-európai alcso-
portját képezik, akik valahogy ne-
hezen hiszik, hogy igenis jó a
kellemes tavaszi szélben egyet tán-
colni a barátainkkal, a többi nagy-
papával és nagymamával – csak
úgy, az öröm kedvéért. Mert a tánc,
hogy együtt vagyunk, hogy itt a
nagy kék tenger, kellemesen süt a
nap és mindjárt valami jóféle hu-

muszos dolgot is elmajszolunk –
hát mi ez, ha nem ok arra, hogy
tudjuk, szép az élet. Főleg, ha két
szám között megpihenve slukko-
lunk egyet az unokánk tekerte ma-
reszt illetően. Mert mi ugyan
ellene vagyunk az efféléknek, de
itt mintha elég megszokott lenne
ez az unokától nagymamáig tartó
sor. Cserében nincs pálinkázás,
vacak sörök de még a viszkis-
üvegek is ott porosodnak a fel-
ső polcon.
Ballagunk tovább, már éppen el-
hagyjuk az egykori delfinárium
vonalát, amikor éktelen dübörgés
csap le ránk. 

Nem én kiáltok, a föld dübörög –
mondjuk, és már fel is tűnik a nagy
zöldpázsitos park kanyarulatában
egy jelentős doboló sereg. Kedves
révületben ütik a ritmust, van, aki
már egész jól el is találja.
Tátáttátám, tátám, tátátám - vissz-
hangzik minden. És megint csak
háromféle ember található itt. Aki
dobol – izraeli. Aki rá se hederít
minderre – izraeli, és akik a fény-
képezőgépük után kapnak, egy-
mást böködik oldalba – a turisták.
Próbálunk úgy tenni, mintha mi a
második csoport lennénk. Talán túl
tökéletesen? Rövidesen kiválik
egy fehér, izzadt atlétatrikót viselő,
piros boxnadrágos lány a csoport-
ból. Nyújtja a dobot és a verőt –
közben nagy nevetve lökdös be-
felé. Én persze szabadkozom, hogy
ugyan már, én csak erre jártam,
nem is vagyok itt, és különben is,
papírom van róla a Rottenbiller
utcai általános iskolából, hogy
rémes az ütemérzékem.
Már ott állok köztük, valaki meg-
mutatja, hogy fogjam az ütőt, és
amikor persze beleverek a szü-
netbe senki nem nevet, mint egy-
kor a harmadik cében. Sőt! Egy
göndör fekete lány és egy colos
srác rám kacsint, mintha sikerült
volna, na ugye. „Ken, ken” mond-
ják meglepő módon és még egy
„joffi” is elhangzik. És mintegy
vezényszóra, lelassítanak. Min-
denki lassúra fogja, mert így bizto-
san fel tudom venni a ritmust. 
Tá-tát-tá-tám, tá-tám, tá-tát-ám.
Lassan elkapom az ütemet, mire
újra szikrát hánynak a dobverők.
„Jalla” – bólint a göndör és a colos,
és már én is ott verem velük a
dobot a tenger partján. És a helyiek
rá se hederítenek, mit csinálunk.
Csak a szájtáti turisták állnak meg
és fényképeznek minket, miköz-
ben mind vadabbul verjük együtt a
dobokat.
Ez már a mi közös ritmusunk.

Dési János

Pesten esett a hó, méghozzá nagy sűrű pelyhekben, mint egy régi, szovjet mesefilmben. A közlekedés
megbénult – erről a mesékben ritkán esik szó – mindenki átült egy másik kocsiba, amikor mi felszálltunk
a Tel Aviv felé induló repülőre.
Fentről néztük aztán a havas tájat - melyet bizonyos rossz ízlésű szerzők „nagy fehér, mindent beterítő
paplanként” szoktak leírni – pedig csak kellemetlen vizes pamacs az egész – és tudtuk, mi rövidesen a
nyárban, vagy legalábbis a szép tavaszban landolunk.

Tengerparti dobszó
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Az ECA, a kántorok és előimádko-
zók független szervezete; ötnapos
rendezvényükön bárki részt vehet,
akit érdekel a hazanut, a nuszach
vagy általában a zsidó zene.
A konferenciát a Zsidó Zene Házá-
ban rendezték 
https://tinyurl.hu/BFv7/. 
Vezető kántornak a jeruzsálemi Je-
surun zsinagóg chazanját, a 80-as
éveiben járó Asher Hainowitzot
hívták meg. Hozzá csatlakozott
húsznál több vendégelőadó, köztük
Mark Kligman, a zsidó zenetudo-
mány professzora a UCLA-n; Dr.
Jerry Glantz, a híres kántor, Leibel
Glantz fia; Beny Maissner torontói
kántor, akinek Israel Alter nevű
nagybátyja volt Hannover utolsó
főkántora a soá előtt, és sokan
mások. Daniel Tunkel előadást tar-
tott apja, Victor Tunkel munkájá-
ról, aki 1800 darabos zenetörténeti
és liturgiai zenei könyv- és kotta-
gyűjteményt állított össze a XVII.
századtól napjainkig.
A konferencián megvitatták, miként
egyesíthető a legszebb hazanut ha-
gyomány a kortárs zsidó zenével,
amelytől a zsinagógai szertartások
autentikusak maradnak, mégis meg-
szólítják korunk híveket.
A Holokauszt Emléknapján a német

hivatalépületeken félárbocra eresz-
tették a zászlókat; s a kántorokat
díszvendégként fogadta az alsó-
szászországi parlament elnöke, Dr.
Gabrielle Andretta. A résztvevők az
Ahlem Emlékközpontba is elláto-
gattak. Az épületben a háború előtt
mezőgazdasági iskola volt, ahol a
zsidó diákok gazdálkodást tanulhat-
tak, ám 1942-től innen deportálták
2173 zsidót Riga, Varsó és Ausch-
witz felé. Csak 144-en élték túl.
Az idei konferencia fináléja az Elie
Wiesel művéből és Leibel Glantz
zenéjéből összeállított „Az éjszaka”
című Holokauszt emlékkoncert
volt. A 3500 fős közönségnek a

Kuppelsaal adott helyet, a művet a
Kalinyingrádi Szimfonikus Zene-
kar, a Vilniusi Állami Kórus, a
Moszkvai Zsidó a Capella, valamint
Beny Maissner és Dan Mutlu kán-
torok adták elő.
A kántortalálkozót idén rendezték
meg a 13. alkalommal. A megemlé-
kezésnek méltó keretet biztosítottak
a német vendéglátók. A hannoveri
zsidó hitközség az orthodox zsina-
gógában, az ECA kántorainak bevo-
násával rendezett felejthetetlen
emlékkoncertet, amelyen megjelent
Alsó-Szászország miniszterelnöke,
Hannover főpolgármestere, és Ralf
Meister püspök is.

A hannoveri hitközség négy zsina-
gógát tart fenn a négy különböző
irányzatnak. A német hitközség ma
100 000 lelket számlál, közülük
sokan Szovjet-Oroszországból ér-
keztek.
A hatnapos program utolsó esemé-
nyeként a résztvevők végül 
ellátogattak a bergen-belseni kon-
centrációs táborba, ahol a helyszín
egyik történésze, Diana Gring ka-
lauzolta őket. Diana többórás inter-
jút készített korábban Moshe Kraus
kántorral, Belsen túlélőjével, aki-
nek hite és zenéje mélyen megha-
totta őt.
Az ECA kántorok, előimádkozók
és érdeklődő laikusok szervezete:
célja, hogy a zsidó ima egyedi és
szépséges zenéjéről párbeszédet
folytasson, azt tanítsa, és hagyomá-
nyát tovább adja. A szervezet
nyitva áll az új tagok előtt. Évente
más város rendez konferenciát, ko-
rábban már otthont adott az esemé-
nyek Budapest, London, Leeds,
Manchester, s tavaly Prága. Kutatói
részlege külön tudományos konfe-
renciákat szervez a liturgiáról és
eredetkutatásáról, melyet tavaly
szintén éppen Hannoverben tartot-
tak meg.

A cikket fordította: Elődi Anna

Kántorkonferencia a Holokauszt Emléknapja alkalmából
Az Európai Kántorszövetség (ECA) 2020 évi gyűlése egybeesett a város Holokauszt emléknapi megemlékezéseivel, melyet idén
Auschwitz felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából rendeztek.

Négy kedd-négy rabbi
Februárban a szokott módon, minden kedden része-
sei lehettünk a „Négy kedd-négy rabbi” előadás-
sorozatnak a Talmud-Tórában, S bár márciusban is
lesznek „órák”, de az ünnepek (Zájin Ádár és Purim)
miatt csak három alkalommal. A rabbik tanításait
természetesen továbbra is nem csak a helyszínen él-
vezhetik, de az érdeklődők a Dohány körzet face-
book oldalán is követhetik, ahogy eddig is tették
több százan.

A tervezett időpontok: március 17-e, 24-e, 31-e. 
Négy kedd-négy rabbi a Talmud-Tórában, az első
két alkalommal a szokott időpontban, 17:00 órától,
míg március utolsó napján, egy órával később
(18:00).
Az előadók: Darvas István, Dr. Kurucz Ákos és 
Dr. Frölich Róbert lesznek ismét.

Dr. OLÁH JÁNOS

KICSI ZSIDÓ-MAGYAR VADEMECUM

A vademecum praktikus ismereteket tartal-

mazó könyvecske, egyfajta tudástár,

"zsebkönyvszerű kalauz", amely - ezúttal - a

magyarországi zsidó rétegnyelv gyakrabban

használt idiómáit ismerteti, magyarázza. Ezek

között találunk héber és arámi, jiddis, német-

zsidó eredetű szavakat, amelyek egy része

kifejezetten zsidó ünnepekhez, nevezetes

napokhoz, szokásokhoz, a zsidó hétköz-

napokhoz kötődnek, zsidó szervezetek,

egyesületek nevei, másik részük pedig már

beivódott a köztudatba, mindennapi magyar

nyelvbe, úgymond közkinccsé lett.

A kötet a Gabbiano Print Kft. kiadásában 

jelent meg, megvásárolható:

http://www.zsidokonyv.hu/
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DOHÁNY KÖRZET MÁRCIUSI PROGRAMJA
Minden hétköznap reggeli ima 7:30, esti ima 17:00 a Talmud-Tórában, vasárnap
és munkaszüneti napokon reggel ima 8:00, esti ima 17:00 a Talmud-Tórában. 

Március 3. Zájin Ádár
I.tentisztelet a Goldmarkban, utána hagyományos vacsora 17:00

Március 6. Esti ima a Hősökben 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában
Március 7. Reggeli ima a Hősökben 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 17:15
Március 9. Eszter böjtje, böjt vége: 18:18, 

Purim, Megilla-olvasás a Talmud-Tórában 17:00
Március 10. Purim, Megilla-olvasás a Talmud-Tórában 7:30

Purimi műsor1 a Goldmarkban 17:00
Március 13. Esti ima a Hősökben 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában
Március 14. Reggeli ima a Hősökben 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 17:25
Március 17. Négy kedd-négy rabbi, előadássorozat a Talmud-Tórában 17:00

Dr. Frölich Róbert  
Március 20. Esti ima a Hősökben 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában
Március 21. Reggeli ima a Hősökben 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 18:00
Március 24. Négy kedd-négy rabbi, előadássorozat a Talmud-Tórában 17:00

Darvas István 
Március 27. Esti ima a Dohányban 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában
Március 28. Reggeli ima a Dohányban 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 17:45
Március 31. Négy kedd-négy rabbi, előadássorozat a Talmud-Tórában 18:00

Dr. Kurucz Ákos 

1 Regisztrációköteles! 
Regisztrálni március 5-ig lehet: fulopvildi@gmail.com, vagy 06-30-539-4683.
Március 29-től nyári időszámítás, az esti i.tentiszteletek 18:00-kor kezdődnek!

Kedves Hittestvérek!

Megkezdődött a 2020-as év. Néhány esztendő szünet után 2017-
ben vezettük be ismét a kultuszjárulékot.
Úgy gondoljuk, hogy az évi  6000.-Ft senki  számára sem volt
megterhelő, ugyanakkor a körzeti tagok összetartozását
jelképezte. Mára több, mint 100 kultuszjárulékot fizető tagunk
van, ami nagy örömünkre szolgál. Még jobban örülünk annak,
hogy a befolyt összeg sokszorosát sikerült tagjainknak vissza-
juttatni, kedvezményes utazások, kirándulások, vacsorák, for-
májában. Színházi előadásokat szerveztünk ingyenesen, de
Kulturális Páholyunk is aktívan működött.
Szeretnénk, ha 2020-ban még többen lépnének tagjaink sorába.
Kultuszjárulékunk, éves díját nem emeljük, lehet havi, ne-
gyedéves vagy éves formában fizetni. Továbbra is igyekszünk
sok rendezvényt tartani, melyek tagjaink számára ingyenesek,
vagy kedvezményesek lesznek, higgyék el érdemes nálunk tag-
nak lenni!
A kultuszjárulék előzetes egyeztetéssel hétköznap személyesen
a körzet irodájában, vagy csekken, illetve utalással is befizet-
hető.

BZSH. Dohány utcai Zsinagóga
11707024-20471437

Mindenkit várunk sorainkban, gyertek közénk, érezzétek jól
magatokat nálunk!

Dr. Frölich Róbert Nádel Tamás
főrabbi elnök

Dohány Zsinagógáért Alapítvány kulturális páholy

MEGHÍVÓ
2020.március 10-én kedden 

a Goldmark –teremben 17:00- kor
PURIM 2020. 

Mincha ima

Dr.Frölich Róbert főrabbi Purimi ünnepméltatása után 
a Dalabai zenekar koncertjét hallgathatják meg.

Az együttes műsorában klezmer, különböző népek dalainak 
feldolgozása, valamint saját dalok szerepelnek.  

A végén Purimi sütemények.
A rendezvény regisztráció köteles.

Regisztrálni a fulopvildi@gmail.com email címen vagy a
+36305394683 számon SMS-ben lehet.

Telefonhívást nem áll módunkban elfogadni.

Szeretettel meghívjuk Önt és családját április 8-án (szerdán) a 

Goldmark-terembe, a Dohány utcai körzet, 

hagyományos Széder-estjére, az esti imát követően (kb. 18:45).

A részvételi díj 5.500.- forint, a kultuszjárulékot fizetők 

10 % kedvezményt kapnak. 

/Szokás szerint csirke-, illetve marhahúsos menü közül lehet választani./

Jelentkezni legkésőbb április 1-ig Fülöp Ildikónál az irodában 

(VII. Síp u. 12. I. emelet), vagy az ismert telefonszámon: 

(06 1) 413-1515.

2020. február 28. | 5780. Ádár 3. | a Dohány utcai körzet havilapja | Pesti Sólet A Dohány körzet hírei 7

– Egy jelentős zsidó oktatási intézmény tüntette
ki főrabbi urat, mi szerepelt az indoklásban? 
– A laudációban kiemelték az immár harminc
éves közösségi szolgálatomat, megemlítették a
különböző tudományos munkáimat, fordításai-
mat, a responsumaimat és egykori beosztásai-
mat, tisztségeimet. Elhangzott, hogy dolgoztam
tábori rabbiként a honvédségnél és országos fő-
rabbiként is. 
–  A JTS egy középutas, konzervatív mozgalom
legkomolyabb szellemi műhelye. Milyen érint-
kezései pontjai vannak a neológiával, s mi ta-
nulhatunk egymástól?
– A JTS alapvetően a konzervatív irányzat vé-
dőbástyája. A neológiához a liturgiájában, val-
lásgyakorlásában közelebb áll, bár azt el kell
ismerni, hogy a konzervatív mozgalom sem
egységes. Annak is van – bármilyen furcsa –
konzervatív és liberális szárnya. A konzervatív
szárny áll legközelebb a nézeteimhez, a liberális
szárny – a női rabbikkal és női kántorokkal – az
ízlésemet már meghaladja. De azt gondolom,
hogy egy olyan oktatási intézmény, mint a JTS,
nyugodtan veheti magának a jogot, hogy ezt az

igényt is kiszolgálja, meg az azt igényt is kiszol-
gálja. A tolerancia akkor működik, ha a konz-
tervatív szárny tolerálja a liberálist, és a liberális
tolerálja a konzervatívot. Az nem működik,
hogy nekem tolerálnom kell mást, de engem
nem tolerálnak. A JTS-ben és a konzervatív
mozgalomban nagyon tetszik, hogy tisztelettel
viszonyulnak mások világnézetéhez. Nem eről-
tetik magukat egymásra, tiszteletben tartják a
másik felfogását.

– Most, hogy a főrabbi úr személyében létrejött
egy kapocs a JTS és az Országos Rabbiképző-
Zsidó Egyetem (OR-ZSE) között, lát-e esélyt
arra, hogy valamiféle együttműködés alakulhat
ki a két intézmény között?
– Az avatóünnepség másnapján New Yorkban
bementem a JTS egyik vezetőjéhez, aki a Rab-
binical Assembly, vagyis az amerikai konzerva-
tív rabbik szövetségének egyik magas rangú
képviselője. Vele többek között arról is beszél-
gettünk, hogy a jövőben volna-e lehetőség föl-
venni az OR-ZSE rabbiszakján végzetteket a
Rabbinical Assembly-be. Megadtam neki Dar-
vas István főrabbi, főtitkár elérhetőségét, hogy
vegyék föl a kapcsolatot, hiszen én magam az
OR-ZSE egyik oktatója vagyok, ilyen ügyekben
nem képviselem az intézményt. De nagyon sze-
retném, ha valamiféle együttműködés létre-
jönne a két intézmény között, hiszen az
OR-ZSE fönn van ugyan a zsidó tudomány vi-
lágtérképén, a JTS azonban újabb rangot adna
a rabbiképzőnek. Egy ilyen együttműködés je-
lentősen emelné az OR-ZSE renoméját.

www.mazsihisz.hu/Kácsor Zsolt

A tolerancia akkor működik, ha tiszteletben tartjuk a másik felfogását
Nagyon szeretném, ha valamiféle együttműködés létrejönne a Jewish Theological Seminary of America (JTS) és az Országos Rab-
biképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) között – mondta dr. Frölich Róbert főrabbi, a Dohány utcai zsinagóga közösségének vallási 
vezetője, aki január végén díszdoktori kitüntetést kapott a híres egyetemen, New Yorkban.

Tu BiSvát a Talmud-Tórában

Február 10-én ismét megtelt a Talmud Tóra a Dohány körzet szoká-
sos TuBisvát vacsoráján. Méghozzá olyan sokan – majd százan –
gyűltünk össze, hogy rengeteg is pótszéket ki kellett helyezni. Így
már (talán) mindenki ülve fogyaszthatta a 15 féle gyümölcsöt, s a
szendvicseket. Ezt követően főrabbink, dr. Frölich Róbert tanítását
hallgathattuk.

Meghívó
Az Örökkévaló iránt érzett hálával és örömmel a szívünkben tudatjuk, hogy

Endler Judit  és Singer-Für Emil

házasságot köt az Örökkévaló segítségével 2020. március 22-én, vasárnap,
a Dohány utcai Zsinagóga kertjében (Budapest, 1074, Dohány utca 2.).

Kábálát pánim (vendégfogadás): 14:00
Hüpe (házasságkötési ceremónia): 15:00

Mindenkit szeretettel várunk!


