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Nem gondolom, hogy akadna
olyan zsidó, aki ne érezne megha-
tottságot, örömöt, ha egy új zsina-
góga átadására, avatására kapna
invitálást. Olyan sok mindent je-
lent ez egy közösségnek, egyénnek:
fôként megújulást, folyamatossá-
got, az igényt, a kitartást, s megbe-
csülést és szeretetet. Csupa csillogó
szemû, várakozással teli, testét-lel-
két ünneplôbe öltöztetett ember
vett körül, hogy átélje a csodálatos
órákat.

A mezuza felillesztése után követ-
kezett hagyományosan a tórák chupa

alatti behozatala, melynek során
Totha Péter Joel fôrabbi zsoltárt
mondott, a kántori funkciót Sáfrány
Dávid látta el. A közösségbôl Haas
Róbert, Jung Tamás, Jordán Dániel
és Csillag János vett részt az ünne-
pélyes aktuson.

A Dohány utcai zsinagóga férfi ka-
marakórusát – mely a szertartás fo-
lyamán több alkalommal is szerepelt
– Lázár Zsigmond karnagy irányítá-
sával hallhatták a megjelentek.
Elsôként a Má tovu hangzott el. Az
örökmécses lángja is fellobbant,
majd Sáfrány Dávidtól a 118. zsoltár
csendült fel. Megható rész, a tórák
körmenete következett, míg a kórus
a Szimen tovot és az Éc chájimot ad-
ta elô.

A 30. zsoltár elhangzása után a
BZSH elnöke, Ács Tamás szólt az
egybegyûltekhez. Beszédébôl idé-
zünk: „Csepel, Pesterzsébet, Sorok-
sár. Három önálló település Buda-
pest határán kívül, a 20. század elsô
felében. Három település, ahol már
a 19. században is éltek izraelita
vallású családok. Számuk ugyan a
lakossághoz mérten csekély volt, de
tehetségükkel, munkájukkal hozzá-
járultak lakóközösségük gyarapo-
dásához mérnökként, orvosként,
kereskedôként, vagy akár kétkezi
munkájukkal.

A második világháború tragikus
eseményei és az azt követô évek drá-
mai változást hoztak. Becslés szerint
kilencven százalék azok aránya, akik
sosem tértek vissza a megsemmisítô
táborokból. A túlélôk elköltöztek,
vagy elhagyták az országot, szétszé-
ledtek a világban.

Csepel, Pesterzsébet és Soroksár
zsidóságának hitélete a 60-as évekre
gyakorlatilag megszûnt. 

A 2002-es esztendô volt a változás
éve. Kövesi György nevéhez fûzôdik
az akkor már három budapesti kerü-
let zsidó életének újjászervezése. A
vallásgyakorlás helyszíneként egy
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Felhívjuk férfi résztvevôink figyelmét, hogy a megemlékezésen
fejfedô viselése szükséges.

Zsinagógát avattak Pesterzsébeten
valamikor közértként funkcionáló
helyiség szolgált.

Kerényi András elnök (zcl) saját
áldozatos munkájával és Csepel ön-
kormányzatával kötött megállapodá-
sával reményt adott arra, hogy a sok
viszontagságon átment körzet méltó
helyre költözzön, azonban a szándé-
kok és az ingatlanadományozás is
kevés volt a fizikai megvalósításhoz.
Így jutottunk el mához, chanukka
ötödik napjához. A fény és a remény
ünnepe vetül rá erre a napra, hiszen
azért gyûltünk össze, hogy a Dél-

pesti körzet új székhelyét itt, a Vörös-
marty utcában felavassuk.

Kívánom, hogy e tágasabb terek, a
magasabb szintû infrastruktúra, a
jobb megközelíthetôség és ez a kis
összetartó közösség garancia legyen
arra, hogy egy pezsgô, sokszínû és
színvonalas hitélet fog virágozni e
falak között” – fejezte be beszédét
Ács Tamás.

Ezután Kerényi Zsuzsa körzeti el-
nök köszöntötte a megjelenteket,
köztük Kunos Pétert, a BZSH-
Mazsihisz ügyvezetô igazgatóját,
Ács Tamás BZSH-elnököt, Csepel,
Erzsébet és Soroksár alpolgármeste-
reit, zsinagógakörzetek elnökeit,

elöljáróit, a vallási vezetôket, Kar-
dos Péter fôrabbit, aki a 60-as évek
közepétôl elôször kántorként, majd
rabbiként funkcionált e körzetben,
Deutsch László fôrabbit és Deutsch
Péter rabbit.

Majd egyebek mellett kiemelte:
„Sokszor, sokan mondták: ez a kö-
zösség meg fog szûnni, az ismétlôdô
rabbiválságot nem éli túl. Azt is
mondták, ez nem is igazi hitközség,

ez csak egy klub. Ez nem így van. Le-
het, hogy nincs mindig minden ün-
nep minden napja 100%-osan meg-
tartva, de azt gondolom, hogy ebbôl
a hatalmas tudásból, kultúrából,
életmódból, amit a zsidó vallás je-
lent, aki csak egy kicsit is megôriz és
továbbad az utódainak, az már ha-
talmas dolgot tett a jövôért, a követ-
kezô zsidó nemzedékért.

Amikor egy nagyobb összeget örö-
költünk, felmerült a gondolat, hogy
egy új, a modern világnak megfelelô,
igazi nagy zsinagógát építsünk. Sok-
sok vita, ellenvélemény, fanyalgás,
kritika volt. Sajnos a nagyszabású
tervhez a meglévô anyagi lehetô-
ségeink kevésnek bizonyultak. Sok
reménységen-keserûségen keresztül
jutottunk ehhez a megfelelônek tûnô
megoldáshoz.

Az elnök asszony befejezô gondo-
latai: Köszönetet mondunk Keller
László József úrnak, aki élete megta-
karítását ránk hagyva, elindított
minket ezen az úton, a BZSH-nak,
amely pótolta a hiányzó összeget, a
helyi önkormányzatoknak, melyek
évek óta jelentôs anyagi segítséget
nyújtanak, és nem utolsósorban
nagylelkû támogatóinknak, akik
lehetôségükhöz mérten kisebb-na-
gyobb adományokkal járultak hozzá
álmunk megvalósításához!

És mindenkinek köszönöm a mun-
káját, amivel eljutottunk a mai nap-
hoz.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk,
hogy megérhettük ezt a napot.”

Következett a körzet vallási
vezetôje, Totha Péter Joel dróséja,
melyet teljes egészében olvashatnak.

„Azt beszélik, hogy volt valahol
egy imaház, amely otthont adott
ugyan hétrôl hétre azoknak, akik
imádkozni vagy tanulni szerettek
volna, de sajnálatos módon kiné-
zetében is és szépségében is messze
állt attól, hogy az odalátogatók
igazi imaházként vagy tanházként
tekinthettek volna rá.

Történt egyszer, hogy egy rabbi,
akit pont erre a vidékre vitt az út-

ja, betért ebbe a kis béjsz medres-
be imádkozni. Amikor kinyitotta
az ajtót és benézett, akkor igen-
csak összeszorult a szíve, és na-
gyon elszomorodott az eléje táruló
látványtól. 

Mily rettenetes ez a hely – sut-
togta szomorúan –, pedig nem
más, mint Isten háza és az ég ka-
puja!

Az ôt körülvevô tanítványok
hallották, mit mond a rabbi, és bi-
zony nagyon nem értették, hogy
ezt a tórai mondatot mire mondja,
így megkérdezték tôle.

A következô választ kapták:
Tudjátok, nagyon elszomorító ne-
kem ide belépni, nem azért, mert
fejedelemnek gondolom magam, ó
nem, hanem azért, mert imaháza-
ink, tanházaink nem lehetnek má-
sok, mint megtestesítôi Isten házá-
nak, ahol aztán imádságaink elôtt
nyílnak meg az ég kapui.

Tisztelt Rabbi urak, Elnök urak,
kedves Barátaim!

Jó itt lenni, együtt veletek, mert
most már elmondhatjuk mi is,
hogy ha ide hozzánk betérne az
elôbbi történetben szereplô rabbi,
akkor nem szomorúnak érezné
magát, hanem jó érzéssel és öröm-
mel mondaná el az ima és a Tóra
szavait. Mert a zsinagóga rendelte-
tése mégiscsak az, hogy erôsítsen
bennünket, hogy általunk a Tóra
és a szeretet fénye tudjon látható-
vá válni.

Pár hete már József történetét
olvassuk fel minden sábeszkor a
zsinagógáinkban. Azét a Józsefét,
akinek álmai voltak, nem kicsi, ha-
nem nagy álmai, és ezeket az álmo-
kat nemigen tudta megélni, tulaj-
donképpen az álmait folyamato-
san leverték, ami aztán rabszolgá-
vá tette ôt. És ahogy olvassuk a
történetét, elôttünk elevenednek
meg és válnak József álmai való-
sággá. Aztán elérkezünk a Tórá-
ban oda, amikor a testvérek újra
találkoznak Józseffel Egyiptom-
ban, és nem ismerik fel ôt. 

Ez ugye elég hihetetlennek tû-
nik? Ki ne ismerné meg a saját
testvérét, még ha hosszú-hosszú
évek teltek is el az utolsó találkozá-
suk óta? Olvassuk, hogy bizony
még beszélgetett is velük, majd le-
ültek közösen egy vacsorához. Sôt
azt is tudjuk, hogy pontosan úgy
nézett ki József, mint az apja, Já-
kob.

Akkor mi történt itt? Hogyhogy
nem látták meg azt, ami ennyire
egyértelmû?

A bölcsek azt tanítják nekünk,
hogy ha nem akarunk szembenéz-
ni a valósággal, akkor az akár
egész nap ott állhat elôttünk és bá-
mulhat bennünket, akkor sem fog-
juk meglátni soha. Ez történik ve-
lünk is. Beletörôdünk abba, amit
folyamatosan hallunk, és végül fel-
adjuk az álmainkat. De tudjátok, a
valóság mindig ránk néz, és azt
mondja, hogy nem látnunk kell,
hanem meglátnunk.

Most ezzel az új zsinagógával egy
álom vált valóra, azok álmodták
meg, akik már nincsenek közöt-
tünk, és azok viszik tovább az ál-
mot, akik még itt vannak, tehát az
ittlévôk feladata ezt jól csinálni.

Mindenkié.
Azt olvassuk Jirmijá/Jeremiás

próféta könyvében, hogy csak az
Örökkévaló lehet a reménység for-
rása Izrael fiai számára. Tudjátok,
a mikve azt jelenti, hogy remény,
de jelenti azt is, hogy összegyûjtött
víz. 

Mert ahogy a vizek egy közös
pont felé folynak, hogy aztán egy
közös helyen gyûljenek egybe, így
az álmaink, vágyaink, imáink is
egyfelé irányulnak, hogy aztán
összegyûjtött vízként jó reménysé-
günk legyen a Mindenható elôtt.

Chanukka van, az avatás, a fel-
avatás ünnepe.

Ma estétôl már az ötödik napja
hirdetjük a csodát, hogy miként
változtatott meg egy kis korsónyi
olaj mindent egy nép, egy közösség
életében.

Kérem a mindenható Istent, az
Egek Urát, hogy a chanukka, a fel-
avatás igaz fénye világítsa be ezt a
közösséget, és emeljen fel, ôrizzen
meg minden ide betérôt. 

Hogy a mi zsinagógánk ne attól
legyen naggyá, hogy hányan jár-
nak közénk, hanem jóval inkább
attól, hogy hányan változnak meg
amiatt, hogy a mi zsinagógánkba
járnak.”

A vallási vezetô szép és igaz gon-
dolatai után a máriv következett,
majd fellobbant a chanukija ötödik
gyertyalángja, felcsendült a Hánérot
hálálu (Sáfrány Dávid), majd a kórus
elôadásában a Máoz cur.

Igényes állófogadás zárta a gyö-
nyörû esemény délutánját.

* * *
Utószóként: Káldi Zsuzsa, a kö-

zösség oszlopos tagja vezetésével
bejártam a létesítményt, melynek te-
rülete több mint 200 nm. Megtud-
tam, hogy a következô zsinagógai év
szukkotjára már bibliai kerttel is szé-
pülnek, gazdagodnak. Láthattam a
rabbiszobát, a 80 fôs imatermet, az
irodát, a tanulószobát, a kidusra-
étkezésre szolgáló helyiségeket, az
elôkészítôvel kialakított konyhát,
egy kis múzeumot, ahol tárlókban
korhû dokumentumokat lehet bön-
gészni.

Úgy hiszem, hogy újságunk olva-
sói nevében is kívánhatom: teljen
meg a ház imával, áhítattal, békés
boldogságban!

gáljuli
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Ismertették a Magyar zsidó
örökség útja Kelet-Magyarorszá-
gon – ortodox zsidó emlékhelyek
bemutatása címû projektet a mis-
kolci zsinagóga melletti imaterem-
ben.

A helyi zsidó közösség a város ve-
zetésével közösen ünnepelte a
chanukka második napját Miskol-
con, ahol bemutatták a „Magyar zsi-
dó örökség útja Kelet-Magyarorszá-
gon” elnevezésû, több helyszínbôl
álló, a kormány támogatásával indu-
ló turisztikai projektet.

Heisler András, a Mazsihisz elnö-
ke az eseményen kiemelte, hogy uni-
ós forrásból, kormányzati támoga-
tással, összesen 1,4 milliárd forintból
az ország öt településén zsidó vallá-
si, kulturális és idegenforgalmi léte-
sítmények újulnak meg, a munka a
jövô év elsô harmadában kezdôdik,
és várhatóan két évig tart.

Mint mondta, olyan, hosszú távon
is fenntartható idegenforgalmi szol-
gáltatások létrehozása a cél, amelyek
megôrzik és bemutatják a keleti ré-
gió zsidóságának háború elôtti kultu-
rális, vallási és történelmi örökségét.
A szándék az volt, hogy a szolgálta-
tások kialakítása és üzemeltetése nö-
velje a térség idegenforgalmát, mun-
kahelyeket teremtsen – tette hozzá.

Makón egyebek mellett a zsinagó-
gát újítják fel, információs pontot
alakítanak ki, megépítik a temetôbe
vezetô utat. Nyírtasson zarándok-
központ épül. Nagykállón imaszobát
alakítanak ki, valamint emlékhelyet
Taub Eizik Izsák csodarabbi tisztele-
tére. Sátoraljaújhelyen vendégszállás
és látogatóközpont létesül, Miskol-
con pedig a zsidó közösség együtt-
mûködésével kiállítóközpontot hoz-
nak létre. Cél az is, hogy Miskolcon
és Sátoraljaújhelyen megteremtsék
annak a lehetôségét, hogy a létesít-
mények osztálykirándulások hely-
színei is lehessenek.

Heisler András kitért arra, hogy a
világ minden tájáról, de elsôsorban
Izraelbôl, az Egyesült Államokból és

A második világháború végén a
romokban heverô Harmadik Biro-
dalom vezetôinek többsége fogság-
ba esett vagy megölték, illetve ön-
gyilkos lett. Sokan azonban elme-
nekültek, ki több, ki kevesebb si-
kerrel. A sikeresen eltûnôk na-
gyobb része nem akarta megkoc-
káztatni, hogy Európában marad-
va felismerjék – a legtöbben Dél-
Amerikába mentek, azon belül is
Argentínába.

A leghíresebb Argentínába mene-
kült náci vezetô a „végsô megoldás”
legfôbb kivitelezôje, Adolf Eich-
mann volt. Ôt 1960 májusában az iz-
raeli Moszad és Sin Bet ügynökei in-
nen rabolták el és állították bíróság
elé Izraelben. Az európai zsidóság
jelentôs részének kiirtásában vállalt
kulcsfontosságú szerepéért kötél ál-
tali halálra ítélték.

Habár Argentína korántsem vörös
szônyegen fogadta a Harmadik Biro-
dalom fontos személyeit, kijelent-
hetô, hogy számos esetben szemet
hunyt jelenlétük felett – Eichmann
például a fôvárosban, Buenos Aires-
ben élt Ricardo Klement álnéven,
amikor elfogták. Az országból azért
illegálisan vitték ki az izraeli ügynö-
kök, mert korábban volt már rá pél-
da, hogy Argentína nemet mondott
háborús bûnösök kiadására.

Josef Mengele, az auschwitzi „ha-
lál angyala”, aki különösen kegyet-
len emberkísérleteirôl vált hírhedtté,
még Eichmann-nál is kevésbé ügyelt
kiléte rejtegetésére, annak ellenére,
hogy az izraeli mellett a nyugatné-
met hatóságok is körözték: valódi
nevére szóló argentínai tartózkodási
engedéllyel élt szintén Buenos Ai-
resben, ahonnan egy alkalommal
még Európába is látogatott az 1950-
es években. Mengele esetében forró
nyomon haladt a Moszad nyomozá-
sa, azonban a több sikeres vállalko-
zást is üzemeltetô egykori katonaor-

Josef Mengele valahol Dél-Amerikában az 1970-es években
Kép forrása: homesecurity.press

Régi igénye a rabbitestületnek és a
közösségnek, hogy a neológiának is
legyen kóser boltja és kávézója Bu-
dapesten, kiszolgálva ezzel mind-

A készülô étterem látványterve

Gyógyszertámogatás
A 2019. évben is lehet igényelni esetenkénti gyógyszertámogatást szociálisan

rászoruló betegek részére.
Támogatás az újonnan szükségessé vált, az átlagosnál drágább gyógyszerek

beszerzéséhez igényelhetô, tehát nem a már korábban is rendszeresen szedett
gyógyszerekhez.

Az igénylés levélben történhet, egy adatlap kiállításával. A hozzánk érke-
zett személyi adatokat az elôírt titoktartással kezeljük.

Részletesebb tájékoztatás és adatlap levélben vagy telefonon kérhetô. Le-
vélcím: Vértes István, 1072 Bp., Dob u. 38. Telefon: 06-1-321-3497.

A Mazsihisz ultrahangos 
inhalátort adományozott 

a Bethesda kórháznak
A „zsidó-keresztény együttmûködés a gyermekek gyógyulásáért” je-

gyében a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége akárcsak tavaly,
idén is egy lélegeztetô géphez kapcsolható ultrahangos inhalátort és
gyógyszerporlasztó készüléket ajándékozott a Bethesda Gyermekkór-
háznak.

A több százezer forintot érô készülékre nagy szükség van az intézményben,
a fôigazgató azt is megjegyezte, hogy a magyar egészségügyben a zsidó sze-
retetszolgálatoknak évszázadok óta nagy szerepük van. Az orvosi eszköz
mellett az intenzív osztályon fekvô gyerekek számos apró ajándékot is kap-
tak a szeretetszolgálattól.

A készüléket Heisler András, a Mazsihisz elnöke és Radnóti Zoltán fôrab-
bi, a rabbitestület elnöke adta át dr. Velkey Györgynek, a Bethesda fôigaz-
gatójának. A beteg apróságok a Mazsihisz által a közelmúltban szervezett
Micva (jótékonyság) napon készített ajándékokat kaptak.

Párásítókra azért gondoltunk, mert tulajdonképpen ennek az a funkciója,
hogy a lélegeztetô körben, amivel lélegeztetjük a súlyos állapotú gyerekeket,
ezt bekapcsolva felmelegített és megfelelôen és garantáltan jó minôségben
párásított levegôt tudunk bejuttatni a gyerekeknek – nyilatkozta a Hír TV-nek
Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház vezetôje.
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Zsidó emlékhelyek, létesítmények
újulnak meg Kelet-Magyarországon

ARGENTÍNA ÉS A NÁCIK 

Menedék Európától távol
gyobb, Németországon kívüli náci
rendezvény. Argentínában több
százezer német bevándorló élt ekko-
riban, és a rendezvényt a német kül-
ügy hathatós közremûködésével tar-
tották meg – az argentin fasiszta ifjú-
sági szervezet, a Nacionalista Ifjúsá-
gi Szövetség szürke inges tagjai mel-
lett a német Hitlerjugend és az SA is
képviseltette magát.

Az 1946-tól hatalmon lévô Juan
Perón elnök fôszerepet játszott az ar-
gentínai „menekülôút” létrehozásá-
ban: ô adta ki a parancsot a felállítá-
sára. Perón szándéka az volt, hogy a
katonai és tudományos háttérrel ren-
delkezô nácik legyenek segítségére
Argentína fejlôdésében. Az elnök
korábban katonai megfigyelô volt
Európában, Olaszországban az alpe-
si hadviselést tanulmányozta 1939-
ben – ekkoriban kezdôdött vonzalma
Mussolini és Hitler ideológiája iránt.

Titokban azt az utasítást adta euró-
pai diplomatáinak és hírszerzôinek,
hogy a meglévô spanyolországi és
olaszországi, illetve vatikáni útvona-
lak mellett Skandinávián, Svájcon és
Belgiumon keresztül építsék ki a
„patkányjáratok” rendszerét, amely-
nek segítségével több ezer SS-tisztet
és náci párttagot csempésztek ki Eu-
rópából az évek során (Eichmann
például 1950-ig Ausztriában élt,
csak ezután jutott ki hamis papírok-
kal a dél-amerikai országba). Nem
véletlen az sem, hogy az Adolf Hit-
ler esetleges életben maradásának
kérdését vizsgáló, 2014-ben nyilvá-
nosságra hozott amerikai FBI-doku-
mentumok is az Argentínába vezetô
„patkányjáratokat” vizsgálták elsô-
sorban, a náci vezér nyomai után ku-
tatva.

Perón nem csupán német háborús
bûnösöket és náci párttagokat bújta-
tott: 1948 novemberében Argentíná-
ba érkezett Ante Pavelic, a horvát
usztasa mozgalom és a háború alatti,
számos komoly bûnt és népirtást

vos Brazíliába költözött át, és itt is
halt meg 1979-ben.

Eichmann és Mengele esetei ko-
rántsem egyediek, és nem függetle-
nek Argentína általános hozzáállásá-
tól a Harmadik Birodalomhoz. 1938-
ban például – az Anschluss, azaz
Ausztria és Németország egyesülé-
sének megünneplésére – több mint
15.000 ember (egyesek szerint
20.000-en is lehettek) vett részt egy,
a nácikat támogató gyûlésen Buenos
Airesben – ez a valaha volt legna-

elkövetô német bábállam, a Függet-
len Horvát Állam vezetôje is. A
következô években jó viszonyt ápolt
az elnökkel, akinek biztonsági ta-
nácsadóként is dolgozott. Pavelic
Perón bukását követôen Spanyolor-
szágba költözött, ahol szintén mene-
déket kapott. 1959-ben halt meg.

Az Argentínában élô nácikhoz kap-
csolódó valóságos levéltár került elô
2017 júniusában, amikor a rendôrség
lefoglalt egy nagy gyûjteménnyi kü-
lönféle, a Harmadik Birodalomhoz
kapcsolódó emléktárgyat, köztük ki-
tüntetéseket és egy Hitler-fejszobrot.
A gyûjtemény tartalmazott egy jelen-
tôs adag levelezést is, amelybôl fény
derült Argentína berlini nagykövetsé-
ge és a náci rezsim közti kommuniká-
cióra is – többek között arra, hogy Ar-
gentína „nemkívánatos bevándorlók-
nak” tartotta az oda készülô zsidó me-
nekülteket, akiket nem volt hajlandó
fogadni.

Múlt-kor

Kanadából várhatók zarándokok
ezen az öt helyszínen. Hozzátette: a
21. századi öntudatos zsidó léthez
hozzátartozik a múlt megismerése,
megértése, és emlékének ápolása is.
A projektek megvalósítására a
Mazsihisz vezetésével konzorcium
jött létre.

Kiss János (Fidesz-KDNP), Mis-
kolc alpolgármestere ismertette a vá-
ros zsidóságának történetét, majd azt
mondta: ez a turisztikai projekt újabb
elemmel teszi gazdagabbá Miskolc
belvárosát. A városnak gyarapodást,

épülést és a kulturális élet fellendülé-
sét hozták a történelmi egyházak,
amelyekkel Miskolc hagyományo-
san jó kapcsolatot ápol évszázadok
óta. A zsidó örökség bemutatásával
egyszerre emlékezik a múltra a vá-
ros, és változtatja meg a jelent, építi
a jövôt – tette hozzá. 

Az elôadást követôen a polgár-
mester, Markovics Zsolt fôrabbi és
Heisler András közösen gyújtott
gyertyát chanukka második napja al-
kalmából. 

Hamarosan új kóser bolt 
és étterem nyílik a Síp utcában

azok igényét, akik kóser ételekre,
italokra vágynak.

Ennek okán a közelmúltban a Bu-
dapesti Zsidó Hitközség elöljárósága
határozat hozott, hogy meg kell való-
sítani a tervet, így 2019-ben megnyit-

ja kapuit az új kóser étterem és
delikateszbolt.

Hosszas keresgélés után az a döntés
született, hogy a kóser közértet, kávé-

zót is magába foglaló kétszintes üzlet
a Hitközség mellett található egykori
Síp12 Galéria helyén épül meg, bízva
a Dohány utcai zsinagóga és a
Rumbach utcai zsinagóga közelségé-
ben, valamint a Wesselényi utca és az
agglomeráció pezsgô zsidó és turiszti-
kai életében.

Az átalakítási munkálatok már
megkezdôdtek. A Zsidó Múzeum ki-
állítása a felújított Rumbach-zsi-
nagógában kap majd helyet, egy kü-
lön erre a célra létrehozott térben.

A Budapesti Zsidó Hitközség égi-
sze alatt létrejövô, a BZSH százszáza-
lékos tulajdonában álló EatKosher
Kft. által üzemeltetett kóser közért,
étterem és kávézó az új trendeknek
megfelelô formában épül, és az elsô
ilyen kóser vendéglátóegység lesz a
kerületben, a városban, de az egész
országban is.

A régi galéria belsô terét az
elkövetkezendô hónapokban átépítik,
márciusban egy minden igényt kielé-
gítô, modern, stílusos külsôvel felsze-
relt étterem és közért nyílik meg a
vendégek elôtt.

Ami a Kosher Deli éttermi részét il-
leti, olasz és izraeli fogások szerepel-
nek a kínálatban, a földszinti részen
lévô közértben pedig valamennyi kó-
ser termék megvásárolható majd, ami
a mindennapi otthoni fôzéshez, sütés-
hez, étkezéshez szükséges.

Az építkezés fázisairól, a delikatesz
és étterem jövôbeli kínálatáról folya-
matosan tájékozódhatnak majd. Ha tet-
szik Önöknek, lájkolják a vendéglátó-
egység Facebook-oldalát, ahol napra-
kész információkat kaphatnak a mun-
kálatok elôrehaladtáról és a nyitásról.
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„Íme, egy létra állt a földön, melynek csúcsa az égig ért, és
íme, Isten angyalai fel és alá jártak rajta.” (Mózes I. 28/12.)

A történetet, amit meg szeretnék osztani, Édesapám barátja,
Moldován Herman (Álter Chájim ben Jitzhák Mendel) mesélte.
Legyen emlékén áldás! 

Elôzményként annyi, hogy a máramarosszigeti közösség 1725-
ben alakult. A század ötvenes éveiben az egész közösség eltéve-
lyedett, és David Frank mozgalmának hívei lettek. A frankizmus
ôrült, vad, perverz szekta volt. Hersh Abrahamovits,
Máramarossziget elsô rabbija, nem tudott hatni híveire. Könyörgé-
se süket fülekre talált. Elkeseredettségében, fájdalmában felakasz-
totta magát. A zsidók lassan feleszméltek, szánták-bánták tettüket.
Nagy mellveregetéses bûnvallomással visszatértek ôseik vallásá-
ba. A történtek után senkit sem tudtak Szigetre rabbinak szegôdtet-
ni. Mindenki messze elkerülte a bûnös várost. 1800 körül David
Stern, már idôs korában, elfogadta a felajánlott tisztséget. Rövide-
sen fia, Josef Stern követte a rabbiszékben. Emberszeretetérôl is-
mert, kellemes modorú ember volt. Hívei vakon ragaszkodtak
hozzá. Betegsége miatt nem tudta sokáig ellátni a feladatait. Visz-
szavonult szülôfalujába, Bárdfalvára, és ott élt. Sziget újra rabbi
nélkül maradt. Amikor Josef Stern meghalt Bárdfalván, a falu rab-
biját, a sátoraljaújhelyi rabbi Moshe Teitelbaum unokáját, Jehuda
Jekutiel Teitelbaumot kérték fel a temetésére. Búcsúztatóbeszéde
annyira meghatotta a szigeti gazdag Kahane családot, hogy felkér-
ték, legyen Sziget fôrabbija. Jehuda Jekutiel Teitelbaum elfogadta
a felkérést. A történet vele kezdôdik. 

Az új rabbi chászid volt. Nem tetszett a városnak, személye
megosztotta a szigetieket. Még kötôdtek az elhunyt Josef Stern
emlékéhez, az új rabbitól idegenkedtek. Jehuda Jekutiel, akit min-
denki csak rabbi Lejbnek nevezett, egyszer magához hívatta a szi-
geti zsidókat. Bejelentette, hogy rövidesen Josef Stern
„fürdôjében” szándékozik alámerülni. Mindenki csodálkozott.
Az, amit rabbi Stern fürdôjének neveztek, nem is volt igazi rituá-
lis fürdô. Négy oszlopon volt egy szedett-vetett fedél, és alatta
egy kút. Nevezetessé azzal vált, hogy a rabbi minden pénteken és
minden ünnep elôtt, akár télvíz idején is, lemászott egy létrán. Té-
len betörte a jeget, és megmártózott a dús, jéghideg vízben. A rab-
bi halála után a „mikvét” senki sem használta. Elfelejtették! A tetô
leomlott, a kút eliszaposodott, majd attól való félelmükben, hogy
valaki beleeshet, a nyílást betömték. Csak a létra maradt, emlékül
a rabbiház istállójának fedele alá szerelték.

Amikor Jehuda Jekutiel bejelentette, hogy alámerül rabbi
Stern mikvéjében, mindenki kinevette. Rabbi Lejb felkért né-
hány embert: keressék meg a helyet, és ássák ki a kutat. Az em-
berek megtalálták, ástak szorgalmasan. A létra hosszáról tudták,
milyen mélységig kell ásniuk. Elérték, de víznek nyoma sem
volt. Rabbi Stern nem akarja, hogy az új rabbi használja az ô
kútját, ezért „elzárta a csapot” – mondogatták. 

Mindennek ellenére egy esti imát követôen Jehuda Jekutiel
közölte, hogy a következô péntek reggel a sábesz tiszteletére
rabbi Stern kútjában alá fog merülni. Pénteken kiment a hely-
színre. Sok érdeklôdô várta, furdalta oldalukat a kíváncsiság, mi
fog történni. A kút szárazon tátongott. Lejb rabbi biztatta a mun-
kásokat, ássanak még egy keveset. Láss csodát: egy kis víz je-
lent meg a kút mélyén. 

– Elég! Nem kell tovább ásni! – szólt a rabbi. Levette ruháit,
és a létrán leereszkedett a mélybe. Lelépett a létra utolsó foká-
ról, de a víz a bokájáig sem ért. Az emberek egymásra néztek,
majd hangos hahotában törtek ki. Akkor hirtelen és váratlanul a
víz nôni kezdett a kútban, rövidesen a rabbi álláig ért. A rabbi
állt a hideg vízben, és ahelyett, hogy alámerült volna, megkér-
dezte a jelenlevôket: 

– Van itt valaki, aki emlékszik Josef Sternre, amikor még fia-
tal volt?

Hiába a megváltoztatott (héberesí-
tett) név, ô mindig megmaradt Sándor
Gyurinak, így ismeri mindenki.

Kaposvárott született 1949. január
11-én, ahol édesapja, Sándor Ernô
kántorként mûködött. Négyéves volt,
amikor elôször lépett közönség elé
egy chanukkai ünnepségen a hitköz-
ségben. Dr. Krausz Henrik rabbitól ta-
nulta az elsô héber betûket, szavakat,
a vallás alapvetô szabályait.

1957 telén költöztek a fôvárosba,
ahol Gyurit hamarosan a szeretett
Zoldán bácsi vette védôszárnyai alá,
és a pesti zsidó közösség széles kör-
ben megismerte. A jövô magyar kán-
torát látták benne, közben színház-
imádatának is hódolt, gyerekszínház-
ban szerepelt, s az operát választotta
pályaként, amihez a boldogult Kelen
Tiborhoz fûzôdô barátsága vitte köze-
lebb. Közben csellózni tanult. A kán-
torság, a templomi ének mindvégig
szerves része volt életének. Rajongott
a kor nagy kántoraiért, Ábrahámsohn
Manóért és Sirota Sándorért. Édesap-
ja és Zoldán bácsi mellett nagy figye-
lemmel kísérte Stern László és Ló-
ránd Márton fôkántorok mûködését.
A kántori improvizáció mûvészetének
alapjait Lórándtól sajátította el. Bár

micvó avatása után rendszeresen
elôimádkozott több pesti templom-
ban. Dr. Schwarcz Mór fôrabbi is ta-
nította, biztatta.

14 éves korában fellépett a televízió
Ki mit tud? versenyén, majd egy kel-
lemetlen epizód után (felismerték és
lebüdöszsidózták a villamoson) úgy
döntött, hogy édesanyjával Izraelbe
vándorol.

Izraeli élete nem volt könnyû.
Elôször kibucba került, majd Haifán
telepedett le, ahol kitanulta a cukrá-
szatot. Sokat dolgozott édesanyjával
együtt, hogy fenntartsák magukat, és
közben délután és este folytathassa is-
kolai és zenei tanulmányait a haifai
konzervatóriumban. Az izraeli ma-
gyar és héber közönség hamar megis-
merte, és az egész országban fellépett.
1967-ben bevonult a hadseregbe.

Már katonaként bekerült az izraeli
Operába, ahol 15 éven át mûködött.
Kántori tanulmányait is folytatta,
egyik mestere a magyar Vándor Jenô
volt. 24 évesen elfoglalta elsô állandó
kántori állását. 1973-ban végezte elsô
ôszi nagyünnepi funkcióját, de az is-
tentiszteletet csak a muszáf végéig ve-
zette, mert kitört a jom kippuri hábo-
rú, és a szünetben már jelentkeznie

kellett tartalékosként katonai alakula-
tánál. Az Izraelben töltött 20 év során
három háborút élt végig, közülük
egyet tényleges, kettôt tartalékos ka-
tonaként.

Több izraeli és külföldi ösztöndíjat
nyert el, így került európai impresz-
száriók és operaházak közelébe.

1984-ben kitûnô kántori pozícióra
kapott ajánlatot, amit elfogadott, s az-
óta az Egyesült Államokban él. Úgy
kántori, mint operai karrierjét folytat-
ta. Európa több országában és Ameri-
kában parttól partig szerepelt, rende-
zett, koncertezett.

Olyan nagyságoknál tanult, mint
Tito Gobbi, Hermann Prey, Giorgio
Tozzi, Virginia Zeani. Világhírû éne-
kesekkel lépett fel, mint Placido
Domingo, Renata Scotto, Nicolai
Ghiuselev, John Vickers, Maria
Chiara, Carol Neblett, Deborah Voigt
és mások. Többek közt olyan karmes-
terek keze alatt, mint Zubin Mehta,
Julius Rudel, Alberto Zedda stb. Vé-
gigénekelte a drámai és karakter bari-
tonszerepeket, valamint az ope-
rettrepertoár jelentôs részét. Kilenc-
ven szerepet alakított, a legnagyob-
baktól a legkisebbekig. Nagy kedven-
cei a Rigoletto címszerepe, Tonio

(Bajazzók), Leporello (Don Gio-
vanni), Bartolo (Sevillai borbély), va-
lamint a Denevér Frosch börtönôre,
amit 110 elôadáson játszott, két
különbözô nyelven.

Koncertezett a világ legjobb kánto-
raival, Sternnel, Bagleyval, Rabino-
vitzcal, Millerrel, Motzennel, Mizra-
chival.

Izraelivé vált 1964-ben? Persze!
Amerikaivá lett 1984-ben? Persze!

De végsô soron örökre megmaradt a
magyar zsidó közösség „sándorgyuri-
jának”. Több mint ötvenévi távollét
után is tökéletesen beszél magyarul,
még a pesti szlenget is ismeri. Boldog,
amikor itthon van, elôimádkozik a Do-
hányban, a Thökölyben, a Hegedûs-
ben, vagy szülôvárosa kicsiny közös-
ségében Kaposvárott, ahol ma is ott-
hon van, és családtagként fogadják.
Szoros barátság fûzi kollégáihoz, Fe-
kete László és Klein Ervin fôkán-
torokhoz, Schöner Alfréd és Kardos
Péter fôrabbikhoz és sok más pályatár-
sához úgy a kántori, mint az operai vi-
lágban. Élete nagy álma vált valóra,
amikor 10 évvel ezelôtt gyermekkori
legjobb barátja, Kelen Péter Kossuth-
díjas operaénekes ajánlatára az Opera-
ház Tosca elôadásán fellépett.
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GIORA SARON 70 ÉVES

Talán úgy mondhatnánk: külföldön
lakik, de egy kicsit itt él velünk.

Nyugdíjasként is folytatja kántori
mûködését, tanít, elôadásokat tart
nemcsak zenérôl, hanem a zsidó val-
lásról és a holokausztról, melynek
szülei túlélôi voltak, és ô ismeri annak
minden részletét. Hívei, barátai tiszte-
lete övezi, felesége, két gyermeke és
három unokája szeretete veszi körül.

Nyugdíjba vonulása óta egy másik
templomba jár, és mint mondja, ott
fizetô tag, így joga van mindent kriti-
zálni, még önmagát is.

Jó egészséget 120 évig, Sándor
Gyuri!

Új Élet

Stern rabbi lajtorjája
– Van egy idôs ember, aki ismerte rabbi Sternt – válaszolták a

jelenlevôk. 
Rabbi Lejb kérte, kerítsék elô az embert, ô addig a vízben ma-

radt. Az idôs ember a küldöttek unszolására rövidesen megjelent
a helyszínen.

– Emlékszik még rabbi Stern sámeszára? – kérdezte a rabbi. –
Emlékszik a sámeszre, aki felakasztotta magát a zsinagóga csil-
lárjára?

Mire az ember:
– Mit számít az már! Nem is jó arra emlékezni, sok évvel

ezelôtt történt! Akkor történt, amikor maga még fiatal fiú volt.
A rabbi nem hagyta magát. Biztatta az öreget, aki belekezdett

a történetbe:
– Különös, magányos, istenfélô, de együgyû ember volt rabbi

Josef Stern sámesza. Mindenki mesügének találta, mert volt egy
megrögzött szokása. Minden szerdán elkezdte fényesíteni a zsi-
nagóga nagy csillárját. Megtisztította az elôzô hét minden gyer-
tyacseppjétôl, és addig fényesítette, amíg már ragyogott, mintha
aranyból lenne! Közben hangosan dalolva ismételgette: „Isten
kedvéért teszem! Isten kedvéért teszem!” A zsidók megszokták,
és a fényes csillár látványa hozzátartozott a zsinagógájukhoz.
Azután történt valami. Amikor egy nap a zsinagóga elôtt gyüle-
keztek, az ajtó zárva volt. Mit volt mit tenni, feltörték a zárat. Be-
mentek, és a sámeszt ott találták felakasztva. Saját övén lógott a
fényes csilláron. 

Ekkor rabbi Lejb, aki még mindig a vízben állt, mesélni kezdett:
– Igen! Akkor, azon a napon a sámesz hamarabb végzett a csil-

lár fényesítésével. A csillár ragyogott, mint a Nap, és a sámesz
állt bénán, és kérdezte magától: „Mit tehetnék még Isten kedvére
valót?” Ott állt magában, megzavarodva. A csillár fényesítése
volt a legfontosabb dolga életében. Mit tett hát? Isten kedvéért
felakasztotta rá magát. Elborult tudatában azt hitte, ez az, amit
még megtehet Isten tiszteletére.

Lejb rabbi folytatta:
– A múlt héten megjelent álmomban rabbi Josef Stern. El-

mondta a történetet, és felkért: „váltsuk meg” a szegény sámesz
nyughatatlan, eltévelyedett lelkét!

A rabbi, befejezve a történetet, alámerült a kút vizében. Ami-
kor elôbukkant a vízbôl, így szólt:

– Mondjátok, alkalmas az idô, hogy megváltsuk a sámesz lel-
két? Csak mi közösen válthatjuk azt meg.

A megdöbbent zsidók fennhangon mondták:
– Igen! Igen! Igen! Váltsuk meg a sámesz lelkét! 
A rabbi tovább beszélt:
– Nos, ha így gondoljátok, akkor én is mondom veletek: Igen!

Igen! Igen! Ezen a szent helyen mi most közösen megváltjuk a
sámeszt. Találja meg árva lelke a nyugalmát a másik világban! 

Jehuda Jekutiel feljött a kútból, és amint lépkedett egyre feljebb,
létrafokról létrafokra, mindenki legnagyobb ámulatára a víz apad-
ni kezdett a kútban. A végén egy csepp víz sem maradt benne.

Lejb rabbi lassan a szigetiek szívéhez nôtt. Helyreállíttatta a
kutat, fedelet építtetett föléje. A kút mellé a rabbinak is építettek
egy másik mikvét, amit ô használhatott egyedül. Ám ha olyan
történt, amire nem talált kiutat, ha segíteni kellett valakin, aki el-
keseredettségében hozzá fordult, mindig leereszkedett a létrán
rabbi Josef Stern kútjába. Az angyalokra gondolt, akik Jákob tör-
ténetében a „lajtorján” ereszkedtek a földre, hogy segítsenek az
embereken. A létrát leeresztette a száraz kútba. Amikor leért a
kút mélyére, akkor elmondta a zsoltár szavait: „A mélységbôl
hívlak, Örökkévaló! Uram, halld meg hangomat, légy figyelmes
könyörgésem szavára... Bízzál, Izráel, az Örökkévalóban, mert
Övé a szeretet, sokrétû a segítsége...” A kút ilyenkor megtelt víz-
zel, amely rövidesen az álláig ért, és ô boldogan alámerült. Bizo-
nyos volt benne, hogy Isten meghallgatta imáját, és segíteni fog
azon, akiért ô a mélységbôl szólott.

A városban mindenki tudta: ez rabbi Josef Stern kútja, mellette
a másik Jehuda Jekutiel Teitelbaum rabbi mikvéje. Azután eltelt
száz év, és ez alatt Sziget minden fôrabbija idônként a „lajtorján”
lemászott a kútba, és az égi segítség nem váratott magára. 

Aztán történt valami. 1943-ban egy éjjel eltûnt a létra. Senki
sem tudta, hova lett. Rossz elôjelnek tartották. Tanácstalanok
voltak. Követeket küldtek a wisnitzi Háger rabbihoz. Kérték, ad-
jon magyarázatot. Háger rabbi ezt a választ adta: „Jöjj és láss! A
felsô birodalomból a lelkek létrán ereszkedtek a mélybe. Most a
létrát elvették! Lesznek, akik bár jól tudják, hogy nem fog sike-
rülni, megpróbálnak lejutni a mélybe! Semmi értelme, mert ma-
ga Isten keze nyúlt le, és vette a létrét magához!” 

A szigetiek nem hagyták magukat! Csináltak másik létrát, és
rábírták a fôrabbit: ereszkedjen le a kútba... de a kút száraz ma-
radt...

1944. május 16-án, majd 18-án, 20-án és 22-én minden szige-
ti és máramarosi zsidót marhavagonokban Auschwitzba depor-
táltak. A nagyzsinagógát felrobbantották. A kútnak meg a
mikvének, amelyek a nagyzsinagóga mögött voltak, nyomuk ve-
szett. Ahogy mintegy 40 ezer zsidó is eltûnt a történelembôl.

Hogy mi lesz? Ki tudja. Talán egyszer valaki rálel a kútra. Ta-
lán egyszer a létra is elôkerül. Valaki veszi a létrát, és lemászik
a kútba. Akkor talán a kút újra megtelik vízzel, és felhangzik
lentrôl a régi fohász: „A mélységbôl hívlak, Örökkévaló!” Ak-
kor tudni fogják, hogy az Egek Ura meghallotta a könyörgést, és
odafigyel a hangra, hiszen: „Övé a szeretet, sokrétû a segítsége.”
Igen! 

„Ami volt, az lesz, ami történt, az történni fog...” (Kohelet
1/9.)

Talán egyszer... Igen, talán majd egyszer... Mára-
marosszigeten! 

Legyen a történet Moldován Herman és az egykor volt nagy-
számú szigeti zsidó közösség emlékére!

Szerdócz J. Ervin

(Facebook)
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Pécs
A hitközség fenntartásában mûkö-

dô Dr. Szántó László Szeretetotthon-
ban Schönberger András fôrabbi kö-
szöntötte a megjelenteket, felidézte
az ünnep jelentôségét. Az elsô gyer-
tya meggyújtására Goldmann Má-
tyás kisfiút kérte fel.

A 8. napon is Goldmann Mátyás
gyújtott gyertyát, ezúttal a hitközség
székházának nagytermében. A közös
imádság után a fôrabbi a chanukka
hagyományairól szólt.

2016-ban alapította a „Schweitzer
József-díj a pécsi zsidóságért” elne-
vezésû kitüntetést a hitközség.
Goldmann Tamás elnök felelevení-
tette, hogy díj névadója, dr.
Schweitzer József 34 évig töltötte be
a pécsi fôrabbi címet, tevékenysége
felejthetetlen. Emlékét ôrzi ez az el-
ismerés, melyet évente két személy-
nek adományoznak a hitéleti tevé-
kenység során és a közösségi életben
nyújtott kiemelkedô teljesítményért.
A gyertyagyújtások után került sor a

2018. évi díjátadásra. Kitüntetésben
részesült Molnár G. Judit, a Mûvé-
szetek Háza egykori igazgatója, aki
egyik kezdeményezôje volt a Pécsi
Magyar–Izraeli Baráti Társaság
megalakításának. Éveken keresztül
aktívan részt vett a hitközség kultu-
rális rendezvényeinek szervezésé-
ben. A hitközség Gyertyaláng címû
tájékoztató lapjának szerkesztôje, a
zsidó hagyományok ôrzésének
segítôje, Mitzki Ervin kapta a máso-
dik díjat.

Befejezésül a Not King but Queen
kvartett többségében zsidó zene
elôadásával szórakoztatta a megje-
lenteket.

M. E.

Salgótarján
Díszbe öltözött a Tarján vendéglô

és rendezvényközpont nagyterme a
hitközség által rendezett ünnepségre,
melyen több mint félszázan vettek
részt, még Budapestrôl, Miskolcról,
Mátranovákról is érkeztek vendégek.

Zuglói vastaps! Várhelyi Éva, Neumark Zoltán, Anna Ihring és Markovics
Csaba

A Hunyadi téri Ohel Ávrahám
zsinagógabeli Generációk Klubja
egyik hétfô délutáni vendégét, a fia-
tal, vonzó Király Kinga Júliát, több
sikeres kötet szerzôjét és számos-
nak fordítóját Deák Gábor kérdez-
te. Együtt mutatták be az eladások
alapján máris nagyon népszerû mû-
vet, Az újrakezdés receptjeit. Júlia
óriási történelmi és kortörténeti tu-
dását irigylem, és azt is, hogy olyan
célok megvalósítását tûzheti ki célul
önmagának, amelyek elismerést
hozhatnak számára s motivációt a
következô kötet megírásához.

Azon a bizonyos hétfôn már meg-
beszéltük, hogy az eddigi promó-
ciókhoz, reklámokhoz képest kicsit
más szempontok szerint feltett kérdé-
seimre válaszol egy interjú során.

Ezt olvashatják most, s egy kicsit
ezzel szeretnék még nagyobb kedvet
csinálni a remekbe szabott könyv
megvásárlásához.

Mi inspirált ennek a könyvnek a
megírására, az elôzetes kutatásokra,
interjúkészítésekre, és volt-e útvonal-
terved?

Néhány éve, valamikor 2015 táján
ébredtem rá, hogy szinte semmit nem
tudok az erdélyi zsidó konyháról.
Otthon, Erdélyben persze még a nem
zsidó családokban is népszerû volt a
csólent, ahogy a sóletet hívják, és vi-
szonylag gyakran sütnek flódnit is.
De hogy vannak-e további ételek,
hétköznapiak és ünnepiek, arról fo-
galmam sem volt. Ez már önmagá-
ban is további kérdéseket vetett fel:
elsôként azt, hogy létezett-e valaha
olyan, kimondottan erdélyi zsidó
konyha, ami eltér az anyaországitól –
itt elsôsorban a budapesti polgároso-
dottabb, monarchiás ízekre és ételek-
re gondolok. Az is világos volt, hogy
a kérdéseimre fôként holokauszt-
túlélôktôl kaphatok választ. Azért
tôlük, mert ôk még láthatták az édes-

anyákat fôzni, emlékezhetnek az éte-
lekre, de legalábbis fel tudják idézni
a kamaszkoruk ízeit. Úgyhogy 2016
elején hazautaztam Marosvásárhely-
re, a szülôvárosomba, és elkezdtem
az interjúzást. Eleinte tényleg csak a
receptek érdekeltek. De hamar kide-
rült, hogy minden étel mögött ott
vannak a családhoz, következésképp
az elhurcoláshoz és a veszteséghez is
szorosan kapcsolódó emlékek – tehát
a soá. Legtöbb esetben nem csak
egyszer látogattam el a beszél-
getôtársaimhoz: volt sok-sok maros-
vásárhelyi állomás, szintén többször
utaztam Érdengelegre (Szatmár) és
Máramarosszigetre, illetve volt egy
Nagyvárad–Kolozsvár körút is.

Mennyire sajog még a veszteségtu-
dat? Szomorú tény, hogy egy étel íze-
receptje a csonka család tagjában
azonnal felszínre hozza a múltat...

Az interjúzás során sokszor kerül-
tem torokszorító helyzetekbe, amikre
nem voltam felkészülve. Ugyanis épp
az ételek hordozták azokat az emlék-
rétegeket is, amelyek az elveszített
családtagokhoz kötôdtek. Sokszor
megesett, hogy bizonyos ételeket az
interjúalanyaim 1944 óta nem ettek.
Ezekben az esetekben nagyon nehéz
volt megküzdeni az emlékekkel. Ne-
héz volt kérdezôként is, egyszóval:
emberként átsegíteni a beszélgetôtár-
saimat ezeken a pillanatokon. Máskor
egészen semlegesnek tûnô emlékfosz-
lányok vezettek megrázkódtatáshoz.
Például a péntek esti húslevesben fôtt
marhaszegy íze és állaga. Mert fel-
színre hozta, hogyan versengtek a
testvérek az asztalnál, hogy a hús
„szálkásabb” részeit kapják. És akkor
felbukkant a legkisebb testvér emlé-
ke, aki szintén nem élte túl.

Volt, aki csak egy-egy étel ízére,
más pedig az elkészítésére emlékszik.

Az ételekre, következésképp a kö-
zösség háború elôtti szokásaira való

emlékezés nagyon változó képet
adott. Egyrészt a román kommuniz-
musba való megérkezés szinte kivétel
nélkül ellehetetlenítette a városi em-
berek számára a szombat megtartását,
így apránként felszámolódtak a pén-
tek esték is. Ahogy az egyik interjú-
alany mondta: „Lassan kicsurogtak az
ünnepek.” A beszélgetéssorozat alatt
egyetlenegy olyan asszonnyal talál-
koztam, az érdengelegi Kain Hele-
nával, ô azóta már sajnos nincsen kö-
zöttünk, aki élete utolsó pillanatáig
kóser maradt. Illetve találkoztam még
egy máramarosi asszonnyal, aki töre-
kedett ugyan kósernek maradni, de
nála már voltak tréfli tányérok is. Az
alapanyagokat tekintve három dolog-
ból fôztek leginkább, ha erdélyiesen
akarom mondani: fuszulykából (bab),
pityókából (krumpli), káposztából. A
fûszerezés pedig nemes egyszerûség-
gel: só, bors, olykor édes paprika.

Tulajdonképpen szegénység/gaz-
dagság mentén tagolható leginkább az
erdélyi zsidó konyha. A csólentnek is
volt szegényesebb változata, amikor
pár darabka marhahús került az étel-
be, vagy zsemlével töltött libanyak.
És van a telített verziója, amikor a
füstölt libamell, marhaszegy, tojás,
töltött nyak mind belefôtt.

A könyvben 10 ember élettörténete
mutatkozik meg, sok esetben ezek a
sorsok valamiképpen érintik egymást.
Van, hogy egy rég nem kóstolt étel ré-
vén, vagy egy közös lágeremlék ré-
vén, esetleg a kommunista idôk ül-
döztetései révén, például amikor kide-
rül, hogy ugyanaz a szekuritátés tiszt
zaklatja a könyvben megszólalókat
éveken át. Vége-hossza nincs az érint-
kezési pontoknak, ám mindegyik –
sajnos! – a valamikori erdélyi zsidó
közösség fokozatos szétszóratását
körvonalazza: elôbb a soával kapcso-
latos közös pontok, aztán a kényszerû
alijázásé, amikor a Ceausescu-rezsim

Király Kinga Júlia és Deák Gábor

Idén is volt chanukka! (Jövôre is lesz!)
Miskolc

Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét országjárása közben az ünnep egyik
napja Miskolcon érte. Képünkön ô gyújtja meg a gyertyát 
Markovics Zsolt fôrabbi és hívei társaságában.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Tóthné Rômer Klára elnök köszön-
tötte a híveket és a fellépô mûvésze-
ket, sajnálatát fejezve ki, hogy a kö-
zösség legidôsebb tagja, a pásztói
Neumann Lajos, továbbá Neumann
Péter betegség miatt nem lehet jelen.
Ezután rövid tájékoztatást adott egy
Salgótarjánhoz közeli község zsidó
vonatkozású eseményérôl. Cereden a
hajdani zsidó temetôben táblát he-
lyeztek el a halottak és a megsemmi-
sített sírkert, illetve az itt élt zsidóság
emlékére. Ezért a Simon családot, az
anyagi támogatásért pedig a salgó-
tarjáni Wilheim Babit illeti köszönet.

Az ünnepi gyertyagyújtást különö-
sen meghitté tette, hogy a lángokat
az általuk elôadott áldások kíséreté-
vel elôször két gyermek, az ötéves
Tóth Jonatán és a nyolcéves Tóth
Rafael lobbantotta fel, ôket követte
Keszler Árpád, a hitközség alelnöke
és a Budapestrôl érkezett vendég,
Darvas György.

A Máoz cur elhangzását követôen
Tóth Sándor, a zsidó vallástudomány
doktora, az ORZSE nyelvvizsgaköz-
pontjának vezetôje foglalta össze tö-
mören és közérthetôen az ünnep lé-
nyegét. Mint mondotta, itt és most
tôlünk függ, hogy miben látjuk a
chanukkai csoda lényegét. Egy törté-
nelmi példát is mondott, dr. Dömény
Lajos, a magyarországi cionista
mozgalom elismert személyisége, a
Zsidó Nemzeti Alap magyarországi
irodájának megalapítója 1910-ben
elhangzott beszédébôl idézett: „Ne-
künk, a Zsidó Nemzeti Alap hívei-
nek hatványozott örömmel van
okunk és jogunk ünnepelni a
chanukka, a felszentelés ünnepét.
Nekünk a chanukka nem csupán em-
lékünnep, valahol messze, valaha.
Mi is, mint hajdan az oroszlánszívû
makkabeusok, a hontalanná vált test-
véreinknek otthont, hazát és szabad-
ságot adunk – és a hajdani csodák,
habár új formában, megismétlôd-
nek.” Ez az alapítvány ma egy mo-
dern, 21. századi ország, a többi kö-
zött egy zöld Izrael további gazdagí-

tásáért küzd, például több mint 240
millió fát ültetett országszerte. Ez is
napjaink csodái közé tartozik, és ko-
rántsem az egyetlen.

Az ünnepi hangverseny mûsorát a
korábbi évek gyakorlatának meg-
felelôen idén is Tóth-Takáts Judit
egyházzenei doktor, elôadómûvész
(zongora), az ORZSE adjunktusa ál-
lította össze. Elôször Tóth Rafael ült
a zongorához, aki chanukkai dalokat
játszott. Ez volt az elsô koncertfellé-
pése, hosszan tartó taps lett a jutal-
ma. A továbbiakban Cser Erzsébet
énekmûvész, akinek több CD-je is
megjelent és rengeteg kül- és belföl-
di fellépéssel büszkélkedhet, Tóthné
Horváth Alexandra csellista, vala-
mint Tóth-Takáts Judit adott elô vál-
tozatos mûfajú és tartalmú mûveket.
Egyebek mellett több népszerû, zsi-
dó szerzôk által írt mûdal, Edith Piaf
sanzonja, továbbá Mendelssohn,
Ayvazyan és Dunajevszkij egy-egy
szerzeménye, illetve azok egy-egy
részlete csendült fel a hálás közön-
ség szûnni nem akaró tetszésnyilvá-
nításától kísérve.

Ezután a hitközség ebéddel és ter-
mészetesen fánkkal látta vendégül a
közösség tagjait, illetve a meghívot-
takat, a gyermekeket pedig gazdagon
megajándékozta. 

Bódi Tóth Elemér

Zugló
A zuglóiak ugyan Zuglóban tartot-

ták idei ünnepségüket, de még min-
dig idegenben. A Scheiber-iskola au-
lájában mintegy százan láthatták
Kardos Péter rabbi gyertyagyújtását,
énekelhették vele a hagyományos
dalokat. Az üdvözlô szavakat ezúttal
Kiss Henriett, a Mazsihisz alelnöke
mondotta el. A mûvészi mûsorban
Markovics Csaba és Anna Ihring, a
bécsi Staatsoper, valamint Várhelyi
Éva, a budapesti Operaház tagja lé-
pett fel. Ezt követôen Beregi Péter
és Heller Tamás, a volt Mikroszkóp
Színpad mûvészei szórakoztatták a
nagyérdemût, de nagyon! Az est ze-
nei aláfestését Neumark Zoltán zon-
goramûvész biztosította.

Természetesen a hagyományos
fánk és az üdítôk elfogyasztása sem
maradhatott el.

Beszélgetés Király Kinga Júliával

gyakorlatilag eladta a zsidókat, és vé-
gül odáig vezetett, hogy a háború elôtt
közel 200.000 lelket számláló közös-
ség mára 1000 tagúvá csökkent... Ki
sem merem mondani, hogy innen mi-
lyen könnyen sorvad tovább az emlé-
kezet!

Milyen volt a keresztények és a zsi-
dók együttélése?

A megkérdezettek emlékeibôl az is
kitûnik, hogy a „román világ” alatt
közös sorsban osztozó zsidók és ke-
resztények milyen harmonikusan él-
tek egymással. Kulturálisan a zsidók
is a magyar lélekszámot szaporították. 

A kiskamasz emlékeiket elôhívó in-
terjúalanyaim gyakran említik, hogy –
bár ez épp a tradíciók rovására ment –
az ortodox atyai szigort megkerülve
sokszor ruccantak át a tréfli világba
flekkent, sonkát enni, és fordítva: a
keresztények is betértek egy-egy
chanukkai kóstolóra. Máramaros-
szigeten ez – úgy tûnik – valamelyest
megmaradt. 

Közeli izraeli utazásod miértje?
Van még Erdély kapcsán egy fontos

enyészpont: ez pedig a székely szom-

batosok, a zsidózó székelyek deportá-
lásával végképp elpusztított közösség
emlékezete. Bár sokan írtak róluk,
Kovács András, Szávai Géza, a
bözödújfalusi székely szombatosok
emlékét egyre inkább aláássa egy má-
sik 20. századi történet: a magyar fa-
lurombolás egyik mitikus példája.
Bözödújfalun ugyanis magyarnak tar-
tották magukat, épp ezért a települést
a népszámlálások során többször el-
árasztották. Egy tó jött létre a helyén.

A kevés túlélôt Izrael Állam befo-
gadta. Feltett szándékom, hogy meg-
keressem a leszármazottakat. Hiszen
valami családi tudást biztosan
ôriznek. Tudnunk kell, milyen recep-
teket visznek magukkal.

Hol kapható a könyv, ha kapható
még?

A könyv minden nagyobb könyves-
boltban kapható, elvileg. Bár csak
nemrég került ki a nyomdából, gyor-
san fogy, ezt mondják legalábbis az
ismerôseim. Ha ez tényleg így van,
készülnünk kell az utánnyomásra. 

Gáljuli
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Izrael elsô arab származású

nagykövete
Izrael elsô ízben nevezett ki arab

származású diplomatát nagykö-
vetnek a keresztény George Deek
személyében Azerbajdzsánba –
közölte az MTI a ynet nyomán.

A jaffói keresztény arab családból
származó George Deek egy évtizede
dolgozik a külügyminisztériumban,
ahol számos pozícióban bizonyította
már rátermettségét. Bakui kinevezé-
se elôtt korábban három évig helyet-
tes nagykövet volt Nigériában, és
szintén három évig Norvégiában. Ô
az elsô magas beosztású keresztény
az izraeli diplomatakarban.

2014-ben az Erôs szikla hadmûve-
let idején ideiglenesen Deek vezette
az oslói nagykövetséget, ahol meg-
tervezte és lebonyolította Simon
Peresz akkori izraeli államelnök látogatását is.

Elôször 2007-ben Izraelben jogászi diplomát szerzett, majd a Fullbright
egyetem mesterképzését is elvégezte nemzetközi jog szakon Amerikában, és
késôbb a külügyminisztérium jogi osztályán is dolgozott.

Izrael mellett érvelô, Oslóban elmondott beszédét az internetezôk tömege-
sen ünnepelték és adták tovább. A népszerû elôadó ebben elmesélte családja
történetét, hangsúlyozta Izrael szerepét a közel-keleti stabilitásban, a demok-
ratikus és toleráns értékek képviseletében.

Ezt a megnyilvánulását sokan a valaha volt legjobb izraeli diplomatabe-
szédnek tekintik. Élvezetes és magas színvonalú megszólalásai miatt rendsze-
resen elôadónak hívják meg a különbözô Izraelt támogató szervezetek szerte
a nagyvilágban.

George Deek

A világ egyik legismertebb kö-
zösségi útvonaltervezô alkalmazá-
sát Tel-Avivban találták ki, és eb-
ben nagy szerepet játszott a filozó-
fia. Cikkünkbôl az is kiderül, hogy

Rakétatámadásra
figyelmeztetô alkalmazások

Egyre nagyobb szerepet kapnak Izraelben azok az okostelefonos app-
likációk, amelyek a rakétatámadásokra figyelmeztetnek. A riasztáson túl
közösségépítô szerepük is van – mondja a szakértô.

A közelmúltban a Hamász terrorszervezet 500 rakétát lôtt ki Gázából izra-
eli civilekre. A Vaskupola rengeteget megsemmisített közülük, ám több raké-
ta izraeli településen csapódott be. Ahogy arról beszámolt a zsido.com, a szi-
rénák még a Holt-tenger mellett fekvô Éjn Gedi környékén is megszólaltak,
amire eddig nem volt példa.

Párbeszéd
Haniyeh Hamász-vezér asztalán

cseng a telefon.
– Álú, minu ántá?
– Netanjahu vagyok, a szom-

szédból. Sálom!
– Álájkum szálám! Mit akarsz?
– Gratulálok a fejlôdésetekhez.

Ilyen rövid idô alatt az a majdnem
ötszáz rakéta! Nem semmi!

– Hát, igyekszünk, igyekszünk.
Hány halottatok van?

– Egy arab embert öltetek meg,
de azért pár házat is eltaláltatok.

– A francba! Annak is pont arra
kellett lófrálnia! Na majd legköze-
lebb jobban figyelünk.

– Jut eszembe! Javultak a raké-
táitok, messzebbre hordanak, meg
a robbanóerejük is nagyobb. Na
de a pontosság? Mit szólnál, ha se-
gítenénk javítani rajta? Elég jó ta-
pasztalataink vannak. 

– Nem akarsz átverni? 
– Ne marháskodj. Szoktalak én

átverni? Hát az alagútjaitokhoz
nem tôlünk kapjátok a cementet?
Olyan betont csináltok belôle,
hogy alig bírjuk szétlôni!

– Hm. Igaz. Apropó! Emlékszel,
Bibi, a legutóbbi nézeteltérésünk
idején, 2004-ben a lányom beteg
lett, és itthon nem tudtak az orvo-
saink segíteni rajta. Rendesen lôt-
tünk titeket, de voltál szíves elin-
tézni, hogy fogadják ôt egy tel-avi-
vi kórházban. Üzeni neked, meg-
gyógyult, jól van!

– Báruch hásém! Örülök neki!
Természetesen bármikor állunk
rendelkezésetekre. Ha vannak
esetleg betegeitek, sebesültjeitek,
csak küldjétek ôket bátran. Meg-
tesszük értük, amit lehet. Bár a na-
pokban szétlôttétek a határon azt
a mentôállomást, ahol a beteg gye-
rekeiteket izraeli kórházakba szál-
lító mentôautók álltak, de oda se
neki! Majd helyreállítjuk, és kül-
dünk oda új mentôautókat! Van
elég pénzetek, üzemanyagotok?
Mert a katariak üzenik, küldenek,
ha átengedjük ezeket Izraelen át
hozzátok. Természetesen semmi
akadálya! Csak szóljatok, egy sza-
vatokba kerül!

– Rendben, Bibi, todá rábá,
sukrán dzsázilán! Szeretnék vala-
mit kérni. Meg vagytok ôrülve
ezekkel a kopogtatóbombákkal
meg az sms-ekkel, amiket a lako-
sainknak küldözgettek, mielôtt
bombázni jösztök?! Ki látott még
ilyet?! Jó, szétlövitek az üres háza-
kat, azokat majd felépítjük a
tôletek jövô építôanyagokkal, de
így egy fia halottunk sincs! Mi a
francot mutassunk a világnak, ami
a brutalitásotokat bizonyítja?!

– Nézd, Iszmail, ebben nem se-
gíthetek. Ha halottakra van szük-
ségetek, azokat magatoknak kell
produkálni. Van benne gyakorla-
totok.

– Igaz. Má’száámá.
– Löhitráot.

Beküldte: G. G.

Üzenet az Elsô Szentély 
idejébôl

Jeruzsálemben, Dávid városától északra, az izraeli Régészeti Hatóság által
végzett ásatások során egy 3000 éves súlyt találtak.

Eli Shukron ásatásvezetô az Elsô Szentély idejébôl származó súllyal kap-
csolatban a következô információkkal szolgál:

A kôbe óhéber írással a beka szót vésték. Valószínû, hogy a súlyegységet a
Szentélynek járó fél sekel adó megfizetésekor használták, amelyet minden 20
évnél idôsebb személy köteles volt leróni.

Az Elsô Szentély idejében még nem voltak pénzérmék, ezért ezüströgöket
használtak a fizetéshez. A mérleg egyik serpenyôjébe került a beka, a másik-
ba a súlyának megfelelô ezüstötvözet.

Leharpress

Tudták, hogy még 
a Waze is zsidó?

A végére hagytam a slusszpoént: a
Waze alapítója, Ehud Shabtai az
egyetemen az informatika mellett el-
végezte a filozófia szakot is. Ezt csak
azért említem, mert nem kevesen
vannak olyanok, akik szerint a filo-
zófia haszontalan idôpazarlás. Nos,
aki került már olyan helyzetbe, hogy
egy idôrabló dugót a Waze segítsé-
gével került el, annak jusson eszébe:
Ehud Shabtai révén több mint száz-
millió autósnak hajt hasznot nap
mint nap az oly lebecsült bölcsészet-
tudomány.

K. Zs.

A Red Alert nevû telefonos alkalmazást a 2014-es gázai hadmûvelet idején
kezdte el fejleszteni egy cég. Valaki azért használja, mert a fenyegetett terül-
ten él, valaki pusztán szolidaritásból – derül ki a jta.org cikkébôl. A portálnak
nyilatkozott egy Amerikából Izraelbe költözött férfi is, aki elmesélte, hogy az
Egyesült Államokban élô fia is használja, hogy lássa, biztonságban van-e a
családja. Kollégáinak el kellett magyaráznia, mit jelent a munkaidejében
megszólaló riasztás: akkor éppen Izraelben veszélyben vannak a polgárok.

Az ilyen alkalmazások úgy mûködnek, mint a korábbi idôkben a harangok:
nemcsak a konkrét veszélyre figyelmeztetnek, hanem egységbe kovácsolják
az embereket – magyarázza Paul Frosh, a Héber Egyetem professzora. Frosh
szerint egy ilyen applikáció folyamatos üzemeltetése valóban állandósíthatja
a szorongást, de még érdekesebb, hogy az emberek ezt önként megteszik, ami
szintén a szolidaritásra vezethetô vissza.

Az alkalmazás olyanoknak is segít, akik hallássérültek, így nem érzékelik a
szirénák jelzését. A hadsereg és a kormányzat hivatalosan nem támogatja, de
nem is tiltja, hogy ezek az applikációk a nyilvánosan elérhetô katonai oldal
adatait használják.

Ehud Shabtai

a bölcsesség szeretetének mi köze a
közlekedéshez.

A Waze nevû, világszerte immár
több mint 100 millió autós által hasz-
nált és kedvelt közösségi útvonalter-
vezô alkalmazás egy zsidó fiatalem-
ber, Ehud Shabtai ötlete nyomán
született meg. Shabtai több mint tíz
éve a PDA kapcsán gondolkodott el
rajta, hogy a ma már idejétmúlt szá-
mítástechnikai, informatikai eszköz-
rôl olyan alapvetô funkciók hiányoz-
nak, mint a valós idejû navigáció
közlekedési információkkal és kö-
zösségi hozzáféréssel. Mivel a Tel-
Avivi Egyetem informatika szakán
végzett, nyílt forráskódú programok

letölthetô és használható Waze kifej-
lesztésébe, amihez olyan kiváló
szakembereket nyert meg magának,
mint Uri Levine és Amir Sineár. 

Egyik legnagyobb újításuk az volt,
hogy a Waze közösségi alapon mû-
ködik: a közlekedôk átlagsebessége
és saját jelentéseik alapján tervezi
meg az útvonalakat a többiek számá-
ra. A másik elônye, hogy a sofôrök a
többi Waze-felhasználó számára je-
lenthetik az útjukon látott forgalmi
akadályokat, baleseteket, dugókat,
traffipaxokat, rendôri ellenôrzéseket,
sôt, még a különbözô benzinkutak
üzemanyagárait is betáplálhatják.

fejlesztôjeként és közösségi szolgál-
tatások használójaként 2006-ban el-
készített egy Freemap nevû, nyílt
forráskódú térképet, majd annak si-
kere nyomán belefogott a szabadon
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Horvátország

Lora Vidovic ombudsman élesen
bírálta, hogy az egykori fasiszta
mozgalom, az usztasa népszerûsítése
egyre erôteljesebb az országban. Az
interneten, a közösségi médiában és
a fiatalok által viselt pólókon gyak-
ran megjelenik a szervezetet
jelképezô U betû és a „Készen a ha-
záért” jelszavuk. Az ombudsman azt
is kifogásolta, hogy egyes könyvek
és újságok igyekeznek kisebbíteni az
usztasák által a második világháború
idején elkövetett gaztetteket. Az Eu-
rópai Parlament egyébként határo-
zatban ítélte el a szélsôjobboldali
mozgalmak és a neofasizmus meg-
erôsödését Horvátországban, amire a
kormány még nem válaszolt.

A szélsôséges erôk egyre aktívabb
fellépése súlyos fenyegetést jelent az
1800-2000 fôt számláló zsidó közös-
ség számára is. A második világhá-
ború elôtt mintegy 32.000 hittestvé-
rünk élt az országban, akiknek há-
romnegyedét a náciknál is kegyetle-
nebb módszereket alkalmazó uszta-
sák gyilkolták meg.

Ecuador
Daniel Kersffeld, a társadalomtu-

dományok doktora a közelmúltban
mutatta be a Quitói Tudományos
Akadémián a Zsidó bevándorlás
Ecuadorba címû mûvét, amely az
Európából elmenekült zsidók törté-
netével foglalkozik. A dél-amerikai
ország 1933–45 között több mint há-
romezer üldözöttet fogadott be, akik
a hírhedt Kristályéjszaka után fôleg
Németországból, Ausztriából és
Csehszlovákiából érkeztek. Említés
történik a könyvben arról is, hogy
1939-ben Ecuadorban menedékjogot
kapott a Königstein hajó 165 német
zsidó utasa, akiknek a befogadását
korábban az amerikai kontinens ösz-
szes országa elutasította. José María
Velasco Ibarra egykori elnök támo-
gatta a zsidók befogadását, akiket
elsôsorban az iparban és a mezôgaz-
daságban akartak foglalkoztatni.
Daniel Kersffeld külön fejezetben
mutatja be az Európából érkezett zsi-
dók jelentôs hozzájárulását az ország
tudományos és kulturális életéhez. 

Az elsô zsidók a 16–17. században
érkeztek a mai Ecuadorba. A 20. szá-
zad elején csak négy család élt az or-
szágban. A második világháborút
követôen hittestvéreink többsége el-
hagyta az országot, és elsôsorban az
USA-ban telepedtek le. Jelenleg
mintegy 800-1000, többségében né-
met gyökerû zsidó él Quitóban, vala-
mint Guayaquilben, ahol hitközsé-
gek és más vallási intézmények is
mûködnek.

Portugália
A parlament elfogadta az inkvizí-

ció áldozatainak emlékmûvére vo-
natkozó javaslatot. A szobor a Lisz-
szaboni Nemzeti Színházzal szem-
ben fog állni, ahol egykor az Inkvizí-
ciós Bíróság székhelye volt. Ez a tes-
tület döntött az eretnekek elége-
tésérôl, megbüntetésérôl és a depor-
tálásokról. Az elítéltek 85 százaléka
zsidó származású volt. Az emlékmû
létesítését Jorge Martins történész
kezdeményezte, „mert a kormánynak
el kell ismernie a múlt tévedéseit”.
Az Inkvizíciós Bíróság 1536. május
23-án alakult, és hivatalosan csak
285 év múlva szûnt meg. A történész
szerint az inkvizíció a félelem lég-
körét teremtette meg az országban és
a portugál gyarmatokon.

Dubai
A Times of Israel és a Bloomberg

News adott hírt róla, hogy az Egye-
sült Arab Emírséghez tartozó monar-
chiában mûködô zsidó közösség a
nyilvánosság elé lépett. A média
azonban nem közölhetett olyan ké-
pet, amely utal a Villa nevû közössé-
gi központ helyére. A Villa címét

csak megbízható személyeknek ad-
ják meg. A zsinagógát – melyet
konyha, közösségi helyiségek és
szombati pihenôszobák egészítenek
ki – tíz éve alapították. A tervek kö-
zött szerepel egy mikve létesítése is.
A templomnak nincs állandó rabbija.

Tartósan mintegy 150 zsidó él Du-
baiban, de gyakoriak a rövid idôre
érkezô látogatók is. A zsidók fôleg
kereskedelmi és pénzügyi tevékeny-

séget folytatnak. A közösség vezetô-
je, Ross Kriel családjával már hat
éve él Dubaiban, és az egyik energe-
tikai cég jogtanácsosa. Kriel szerint
a hatóságok toleránsak, és gondos-
kodnak biztonságukról. A lakosság
többsége azonban a palesztinokkal
rokonszenvez, ezért fokozott elôvi-
gyázatosság indokolt.

Kovács

Horvátország. Lora Vidovic bírálta az usztasa egyre erôteljesebb 
népszerûsítését.

Ecuador. Zsinagóga Quitóban.

Portugália. Az elítéltek 85 százaléka zsidó származású volt.

Dubai. Ha hiszik, ha nem, ilyen az ottani mechica.

Az alcímbeli „emlékhelyek” szûk jelölés. Szunyogh Szabolcs sok képpel
teljessé tett kötetében csillapíthatatlan mesélôkedvvel emlékezik zsinagógára,
emlékmûre, falra, sírra, szoborra, emlékparkra, teremre, emléktáblára, ima-
házra, térplasztikára, emlékházra. Ide sorolja a ma mûködô intézményeket is,
amelyekrôl külön fejezetben szól: Bálint Ház, Izraeli Kulturális Intézet, zsidó
színházak, újságok, civil szervezetek, oktatási intézmények, múzeumok, sôt
éttermek.

A szerzô következetesen igyekszik kerülni még a látszatát is annak, hogy
szûk-zárt-egyoldalú zsidó ügy lenne a témája. Mert valójában a témája ma-
gyar ügy, hazafias ügy, történelmi ügy, kulturális ügy, humanista ügy. Külön
fejezetet szentel például a „mentôk emlékmûveinek”, s a listáján megtalálha-
tó a többi közt skót misszionáriusnô, pápai nuncius, magyar evangélikus lel-
kész, svájci és svéd diplomata, olasz húskereskedô, francia eszperantista író,
zsidó munkásszázad magyar parancsnoka, magyar katolikus nômozgalom
vezetôje, külföldi üzletember is.

Megtörhetetlen kedélye, sôt humora – mintha így is azonosulna könyve
hôseivel – sohasem hagyja el. Így találkozhat az olvasó Seress Rezsôvel,
Vámbéry Árminnal, Goldmark Károllyal, Weiss Manfréddal, Kellér
Dezsôvel, Kabos Lászlóval, Richter Gedeonnal, Hajós Alfréddal, Neumann
Jánossal vagy Karinthy Frigyessel mint zsidóval(!), és – ezért külön hála ille-
ti Sz. Sz.-t – itt ismerkedhet meg a már csaknem elfelejtett, zseniális költôvel,
Zelk Zoltánnal. 

Van, akinek a könyv minden információja nóvum, s innen tudja meg, hogy
az antiszemitizmus és a cionizmus történelmileg, elméletileg, politikailag,
ideológiailag sem azonos súlycsoportba tartozik, tehát a szembeállításuk ele-
ve hamis és félrevezetô. Azt is, hogy 1944-ben Kôszegen egy pajtában ma-
gyarok ciángázzal megöltek 72 magyar zsidót, és hogy egy varrodában a ma-
gyar nyilasoktól német katonák védték meg az ott dolgoztatott zsidó nôket.
Hogy nemcsak a holokauszt volt halálos veszedelem a zsidók számára a 20.
században, hanem az antiszemita Sztálin birodalma is. Vagy hogy Budán, a
Táncsics utca egyik háza alatt „nyugszik” Európa legnagyobb középkori zsi-
nagógája, bizonyítván, hogy Mátyás király nagyon megbecsülte a zsidókat.

„Az ô teljesítményük nélkül ma Magyarország szegény ország volna” – ír-
ja a szerzô, aki egy szépen felújított zsinagóga láttán felteszi a rezignált han-
gú kérdést: „miért is hiányoznak innen azok az emberek, akik itt imádkoz-
tak?” 

Eljátszunk a gondolattal: ha ma a közoktatást Eötvös József irányítaná, bi-
zonyára intézkedne, hogy a középiskolákban legalább egy-két történelemórát
ennek a könyvnek a böngészésével, illetve a róla való gondolkodással töltse-
nek. De messze vagyunk Eötvöstôl, nem csak az idôben.

Szunyogh évtizedekig gyûjtötte ezt a hatalmas ismeretanyagot, szinte egy-
másra torlódik benne mûvelôdés-, egyház- és településtörténet, magyar és vi-
lágtörténelem, szociológia, (fôleg építészeti) mûkritika, turisztikai informá-
ció, pszichológia, anekdotagyûjtemény, a magyar zsidóság siker- és szenve-
déstörténete s néhány irodalmi szemelvény. A könyv valamennyi fotóját is ô
készítette, s a mûve valóban hézagpótló. Van mit pótolni, van hézag. 

(Szunyogh Szabolcs: Magyar Menóra – Zsidó emlékhelyek Magyarorszá-
gon. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2018. 440 oldal, teljes bolti ár 3990 Ft,
kedvezményes webshopár 3392 Ft.)

BJI
* * *

A kiadó engedélyével közöljük az alábbi részletet a könyvbôl.

Teitelbaum Mózes sírja Sátoraljaújhelyen
Ha az ember Sátoraljaújhelyre autóval Miskolc felôl érkezik a 37-es úton,

még mielôtt beérne a városba, egy tízemeletes panellakótelep tövében lát egy
meglehetôsen lehangoló betonfalat, ez ôrzi a régi zsidó temetôt. Itt található a
másik nagy magyar haszid rebbe (és ugyanakkor különös módon ortodox rab-
bi), Teitelbaum Mózes sírja. 

Noha a korban éltek nála híresebb magyarországi rabbik is, sôt, talán a zsi-
dó emlékezet a pozsonyi Hatam Szófért nagyobb tisztelettel veszi körül, mégis
mind a mai napig ha megkérdeznénk száz járókelôt, nevezzen meg egy híres rab-
bit, hetvenen-nyolcvanan valószínûleg Teitelbaum Mózest említenék. (Mármint
azok, akiknek egyáltalán eszükbe jut bármi is.)

Teitelbaum nevét sokféleképpen magyarázták. Volt, aki német származásúnak
tartja és a Tannenbaumból eredezteti. Nekem kicsit furcsa, hogy egy zsidó rab-
bi magát pont a karácsonyfáról nevezné el, ezért számomra rokonszenvesebb a
Dattelbaumból való névszármaztatás, eszerint azt jelenti a nagy rabbi neve,
hogy datolyapálma. Ennél talán fontosabb, hogy a család úgy tartja, ôsük egy
nagy krakkói rabbi, Mose Iszerlesz.

Mose Iszerlesz valóban fontos személyiség, röviden a következô okból: a zsi-
dó vallás a Tórára, a Héber Bibliára, a Talmudra és a hagyományra épült, de
nem volt világosan megfogalmazott, egységes hittételrendszere, ezt a nagy kö-
zépkori orvos-filozófus-rabbi, Moses Maimonidesz (Rabbi Móse ben Maimun,
RAMBAM) alkotta meg. Viszont a zsidó vallásjogot továbbra sem foglalta össze
senki. Ezt a munkát egy Jószéf Káró nevû, egyébként az észak-izraeli Cfátban
lakó rabbi végezte el, mellékállásban, mert fôállásban a misztikus látomásaival
foglalkozott. (Cfát, középkori nevén Szafad a kabala szent városa, itt éltek a zsi-
dó misztikusok.) Írt egy könyvet József háza címmel a Tóra, a Talmud és
Maimonidesz alapján. Nagy siker volt, de senki sem tudta végigolvasni a hosz-
szúsága miatt. Azt mondták neki: olyan vagy te, mint aki a vendéget leviszi a
pincébe vagy beviszi a kamarába, hogy egyen, amit csak akar. Jobb volna, ha
inkább te válogatnád ki, mit kapjon vacsorára a vendég! Készíts neki egy terí-
tett asztalt. Ezért aztán Jószéf Káró írt is egy rövidített vallásjogi összefoglalást,
azt a címet adta neki: Terített asztal (Sulchán Áruch). A mai napig ez a zsidó val-
lásjog alapja.

Helyesebben nem ez, hanem egy kiegészített változata, mert az európai
askenázi zsidók nem fogadták el mindenben az izraeli szefárd értelmezéseket, és
az említett krakkói bölcs, Mose Iszerlesz írt hozzá egy askenázi kiegészítést
Terítô címmel (HaMapa). Mert mégiscsak mi vagyunk az alap, amire az asztalt
terítik! Így jött létre a halacha érvényes „alkotmánya”, a mindmáig tisztelt és
követett alapkódexe, egyik szerzôje tehát a sátoraljaújhelyi haszid rabbi,
Teitelbaum Mózes ôse.

Teitelbaum Mózes (1759–1841) hitt a tudásban, a tanulásban, és ki nem állta
a haszidokat. A haszid szó a cheszet héber kifejezésbôl ered, és azt jelenti, hogy
„az az ember, aki szeret”, mert a haszidok a talmudológiai tudás helyett a sze-
retet gyakorlását tekintették az igazán fontosnak, de Teitelbaum akkor úgy vél-
te, tudás nélkül az érzelem nem sokat ér. A haszidok azt tanították, nem az anya-
könyvvezetéssel bíbelôdô ortodox rabbi tartja a vállán a világot, hanem az igaz
ember, a „cadik”. Ez a tanítás éppenséggel tetszhetett volna Teitelbaumnak,
mert a 92. zsoltár azt írja: „az igaz ember virágzik, mint a datolyapálma”, vi-

KÖNYV A KÖNYV NÉPÉNEK

Szunyogh Szabolcs: Magyar menóra
Zsidó emlékhelyek Magyarországon

(Folytatás a 7. oldalon)
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VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés

Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-

PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr.

Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-

tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III.

1. 320-4778. www.drviragdental.hu

és www.mini-implantatum.hu

Színes és fekete-fehér nyomtatás,

másolás, plakátnyomtatás, név-

jegykészítés, diplomakötés, könyv-

nyomtatás a Mammut III. em. 312-es

üzletben és a Balogvár u. 1. alatt.

Messinger Miklós, +36-20-934-9523,

rcontact@t-online.hu

Sar-El önkéntes programunk

tovább folytatódik! Gyere velünk

Izraelbe dolgozni! Csoportok indul-

nak: január 6., január 27. Bôvebb

információ: Deutsch János, +36-20-

233-8454, janos.deutsch76@free-

mail.hu, vagy az Izraeli Kulturális In-

tézetben (VI. ker., Paulay Ede u. 1.)

minden kedden, 16–17 óra között.

Szociális alapítvány keres

adománygyûjtôi munkakörbe meg-

bízható, intelligens nyugdíjast.

Telefon: 06-1-321-3497, esti órák-

ban.

APRÓ-
HIRDETÉS

N A P T Á R
Január 4. péntek Tévét 27. Gyertyagyújtás: 3.41
Január 5. szombat Tévét 28. Szombat kimenetele: 4.53

Újholdhirdetés
Január 6. vasárnap Tévét 29. Jom kippur kátán
Január 7. hétfô Svát 1. Újhold
Január 11. péntek Svát 5. Gyertyagyújtás: 3.56
Január 12. szombat Svát 6. Szombat kimenetele: 5.07

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jan. 4. Jan. 5. Jan. 11. Jan 12.
Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.30 9.30 17.30 9.30
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 18.00 9.00 18.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 15.45 8.00 16.10 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.00 8.00 16.10 8.00
Alma u. 2. 16.30 9.00 16.30 9.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 17.00 9.00 17.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.00 9.00 18.10 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Vörösmarty u. 8.) 17.00 17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.30 9.30 17.30 9.30
Debrecen (Pásti u. 4.) 15.50 8.00 16.00 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.50 8.00 16.00 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 16.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 8.30 17.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.30
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00

A zuglói körzet pénteki (17.30) és szombati (9.30) istentiszteleteit továbbra is a
Scheiber-iskolában tartja (XIV. ker., Laky Adolf utca).

Hírek, események
röviden

Programajánlat
JANUÁR

Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

Január 5. (szombat) 19 óra:
Gershwin – Zoi Florosz Trio

Január 8. (kedd) 19 óra: Több
mint szemtanú...: Puch László –
sorozat

Január 10. (csütörtök) 19 óra:
Gyöngyô: Föld meg Ég – akuszti-
kus koncert

Január 14. (hétfô) 19 óra:
Andrassew-sámlidíj

Január 15. (kedd) 19 óra: Vég-
szó: Pokorny Lia

Január 16. (szerda) 19 óra:
Akikre kíváncsiak vagyunk:
Ungváry Krisztián

Január 17. (csütörtök) 19 óra:
Mata Hari – zenés életrajz

Január 23. (szerda) 19 óra:
Heller Ágnes-est

Január 28. (hétfô) 19 óra: Orosz-
zsidó dallamvilág – koncert

Január 29. (kedd) 19 óra: Gábor
György: Mózestôl Jézusig

Január 30. (szerda) 19 óra: A
nyíló combok erdein túl – verses
zenés est

Január 31. (csütörtök) 19 óra:
Platón: A védôbeszéd

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. I. emelet)

Az elôadások hétfôi napokon,
délután 15 órakor kezdôdnek.

Január 7.: Deák Gábor mis-
pochológus + vendége

Január 14.: Szántó Edit docens
(ORZSE) elôadás-sorozatának II.
része

Január 21.: Rózsa Péter, a Klub-
rádió fôszerkesztô-helyettese + egy
fô

Január 28.: A zongoránál a jók
közül is az elsô: Fûzy Gábor!

– A Bálint Ház idén is kiosztotta 
a „népszavazás” eredményeként a
Hanukatalizátor-díjakat azok kö-
zött, akik a legtöbbet tették a zsidó
közösségért az elmúlt esztendôben.
A két idei kitüntetett Deák Andrea
kulturális szakember (Mazsihisz)
és az Adománytaxi csapata. Mind-
két nyertesnek gratulálunk.

Élt-éldegélt a Svábhegy egyik 80 lakásos lakó-
parkjában egy sudár termetû „alig zsidó” fiatalem-
ber, Marosfalvay János, és egy barna hajú, ugyan-
csak „alig zsidó” leányka, Sarkady Nagy Ilona.
Ahogy az lenni szokott, megszerették egymást, meg-
házasodtak, és frigyükbôl egy gyönyörû kis fiúcska
született, Marosfalvay Krisztián. Hogy ki lett ebbôl
a gyerekbôl, megmaradt-e vajon „alig zsidónak”,
netán „állig zsidó” lett, tele zsidó öntudattal és iden-
titással, vagy zéró zsidóvá devalválódott? Errôl szól
mai mesénk. 

De most aztán rögtön el kell mondjuk azoknak,
akik talán ilyen ügyekben alulképzettek, milyen is
egy „alig zsidó” személyisége. Tehát...

a) csak zsidó származásúnak tekinti magát, sem-
miképpen sem zsidó vallásúnak vagy netán nemzeti-
ségûnek. b) sohasem jár zsinagógába vagy bármi-
lyen zsidó rendezvényre, még kulturális érdeklôdés-
bôl sem. c) nincs a lakásában feltûnô helyen bármi-
lyen zsidóságra utaló tárgy (fénykép, kegytárgy, zsi-
dó tárgyú könyv). d) karácsonykor természetesen
vesz karácsonyfát, azt szépen feldíszíti, és feltûnôen
nagy zajt csap, amikor januárban leviszi a már „le-
vitézlett” fenyôfát a kukába, hogy lehetôleg minél
több lakótársa tudomást szerezzen arról, a lép-
csôházban ki és miért is csapott olyan nagy zajt. 

Szóval fôhôsünk ilyen „alig zsidó” családban nôtt
fel. Odahaza természetesen sohasem hallotta azt a
furcsa hangzású szót, hogy zsidó. Ez a szó hiányzott
a család szótárából. 

A gyerek 6 éves lett, és iskolába íratták. A
szülôknek választaniuk kellett az erkölcstan és a hit-
tan között. A szülôk a hittant választották (személyi-
ségi jogi okból nem árulom el, milyen hittant). En-
nek a legfôbb oka az volt, hogy a lakóparkban há-
rom másik gyereket is ugyanebbe az osztályba írat-
tak be, és ha négyük közül egyedül csak Krisztián
jár erkölcstanra, a többiek pedig hittanra, az egész
lakóparkban „gyanússá vált volna” a Marosfalvay
család. 

Közben azonban történt valami, amitôl mesénk
drámai fordulatot vett. Krisztián egy minden lében
kanál gyerek volt, a lakásban mindenfelé szeretett
kutatgatni. Egyszer az ebédlôszekrény titkos reke-
szében, zárt dobozba rejtve talált két fényképet,
mindegyiken egy szakállas, nagy fekete kalapos bá-
csikát látott. Az egyikre ez volt írva: Dédapám,
Mermelstein Jakab. A másikra: Dédapám,
Schwartzkopf Dávid. A kisfiú elkezdett lázasan gon-
dolkodni. „A Svábhegyen én még sohasem láttam
ilyen teremtményeket. Vajon kiknek a dédapjai a
fényképeken látható bácsik, és miért hordanak sza-
kállt és fekete nagy kalapot? Ez valami nagy titok
lehet, biztos azért zárták be a képeket titkos rekesz-
be. De ha titok, akkor szüleim biztos nem mondanák

meg, ha megkérdezném tôlük, kik is láthatók a fény-
képeken. Ezért nekem magamnak kell ezt kinyomoz-
nom. Majd keresek valakit, aki ért az ilyesmikhez.”

A közelükben volt egy dohánybolt, és az idônként
nyitva lévô ajtón keresztül láthatta, milyen sok min-
dent árul az a dohányos bácsi ott a pult mögött. Ha
ilyen sok mindent árul, akkor nagyon sok mindent
tudhat, gondolta Krisztián, ezért az ô kérdésére biz-
tos válaszolni tud. Egyszer benyitott az üzletbe, ahol
éppen csak az eladó volt bent a pult mögött. A bácsi
rögtön rárivallt:

– Mit akarsz, öcskös, azonnal menj innen ki, itt
ilyen kis gyerek nem tartózkodhat!

– Bácsi, nem cigit akarok venni, hanem csak kér-
dezni akarok valami nagyon fontosat.

– Na kérdezz, de gyorsan, mert jöhetnek a
rendôrök, és elvisznek mindkettônket a dutyiba.

Közben a kisgyerek elôvette a két fényképet, és
megmutatta az eladónak.

– Tessék mondani, ki lehet ez a két bácsi ezeken a
képeken?

(Az eladó nagy bátorsággal és halkan biztatta ön-
magát: na, ezt még elmondom a srácnak, talán ezt
nem tiltja a törvény Ez még dohányboltban is sza-
bad tevékenység.)

– Mindkét képen egy öreg vallásos zsidó bácsi lát-
ható. 

– De bácsi, mit jelent az, hogy zsidó? – folytatta a
kérdezôsködést a gyerek.

– A zsidó az egy vallás, de most már aztán tényleg
menj innen.

És kitessékelte Krisztiánt a boltból. A kisfiú foly-
tatta lázas gondolkodását. „A két képen biztos apám
és anyám dédapjai láthatók. De miért annyira más
a nevük? Micsoda nevek! Mermelstein...
Schwarczkopf... És hát ha az ôseim dédapjai zsidók,
akkor ôseim is és én is az vagyok. Lehet, hogy az
ôseim ezt nem is tudják? Meglepjem ôket? Elmond-
jam, mit tudtam meg róluk?”

Olyan sokáig gondolkodott a feltornyosuló kérdé-
seken, hogy közben az általános iskolában
elkezdôdött a tanítás. A harmadik napon délelôtt a
tanító néni behívta Krisztián anyukáját az iskolába.
A mama megijedt, mi történhetett gyerekével. Bero-
hant az iskolába. A tanító néni leültette. 

– Valamirôl ôszintén kell beszéljünk. A mai napon
kisfia amikor elkezdôdött a hittanóra, jelentkezett a
hittantanárnál, és azt mondta: „Én nem tanulok
ilyen hittant, mert én zsidó vagyok.” A tanár megle-
petésében nem tudott mást tenni, mint azt mondta a
gyereknek, hogy „menj most be azonnal a tanáriba,
és mondd ezt el a tanító nénidnek”. A gyerek bejött
hozzám, elmondta az egészet. Én megkérdeztem
tôle, miért mondta, hogy zsidó, és erre azt válaszol-
ta, neki erre bizonyítéka van. Asszonyom! Engem a

mert a 92. zsoltár azt írja: „az igaz
ember virágzik, mint a datolyapál-
ma”, viszont ô, az alaposan iskolá-
zott, nagy tudású rabbi azt semmikép-
pen sem akarta elfogadni, hogy lehet
olyan zsidó vallási irányzat a világon,
amelyik nem tiszteli annyira az atyák
bölcsességét, mint amennyire azt az
ortodox rabbik tették.

Teitelbaum negyvenkilenc éves ko-
ráig a haszidizmus leghevesebb ellen-
zôi közé tartozott. A lengyelországi
Przemyslben született, Lublinban ta-
nult, 1808-ban választották meg sá-
toraljaújhelyi rabbinak. (Itt is dolgo-
zott haláláig, 33 éven át.) Bölcs taní-
tásaival messze földön hírnevet szer-
zett. Iskolájába, a jesivájába külföld-
rôl jöttek bóherok tanulni.

A lánya azonban egy haszidhoz
ment férjhez. Teitelbaum rabbi sze-
gény lévén, nem tudott más hozo-
mányt adni a vejének, csak azt az ígé-
retet, hogy a kedvéért hajlandó alapo-
sabban megismerkedni ezzel az eret-
nekgyanús mozgalommal. És muszáj
volt neki a vejével elgyalogolni-elsze-
kerezni Lublinba, hogy ott egy
cadikkal elbeszélgessen.

Nem beszélgetett, hanem 48 órán
keresztül megállás nélkül vitatkozott
vele. A cadik egyébként egy „látó”
ember volt, Jakov Horovitznak hívták.
A vita hatására ez a lublini jós megjö-
vendölte, hogy Sátoraljaújhely nevét
(amit Teitelbaum képtelen volt rende-
sen kimondani, csak Sadaradának
hívta), az egész világ megtanulja, sôt
zengeni fogja, méghozzá éppen
Teitelbaum Mózes kedvéért. És: így
történt. Ma ha egy tanult zsidó elôtt az
ember a világon bárhol szóba hozza
Sátoraljaújhely nevét, ô bólint, és azt
mondja: igen, ez volt a Teitelbaum
rabbi városa.

Szunyogh Szabolcs: 
Magyar menóra

(folytatás a 6. oldalról)

Az „alig zsidótól” az „állig zsidóig” kisfia nagyon nehéz helyzetbe hozott, hiszen ezt most
a legalaposabban ki kell vizsgálnom. A szabad hit-
tanválasztás alkotmányos elvét nem sérthetem meg.
Hát gondolom, Krisztián részérôl az egész valami
gyermeki huncutság lehetett... vagy... mit tudom én?
Önnek kell erre vonatkozóan nyilatkoznia. 

Az asszony elkezdett dadogni:
– Fogalmam sincs, mi történt Krisztiánnal. Ez ter-

mészetesen csak tévedés lehetett a részérôl. A mi
családunkban soha senki sem volt zsidó származású. 

– Na ez megnyugtat engem – válaszolta a tanító
néni –, én is erre gondoltam, hiszen olyan rendes,
egyenes jellemû a gyerek, talán valamit álmodott
elôzô éjszaka, és automatikusan kibuggyant belôle
ez a szó.

– Majd otthon tisztázom a dolgot – és a kétség-
beesett mama elviharzott az iskolából. 

Persze odahaza jól leszidták a gyereket, miért be-
szél ilyen butaságokat az iskolában. Krisztián hiába
mutogatta elkeseredetten bizonyítékait, a fényképe-
ket, a szülôk határozottan állították, csak valami
tévedésbôl kerülhettek a fényképek az ebédlô-
szekrénybe, nekik ehhez semmi közük. 

Fenti sajnálatos események miatt a szülôk egy má-
sik iskolába íratták be gyermeküket, és a „biztonság
kedvéért” most már csak erkölcstanra. 

És most egy kicsit ugorjunk elôre az idôben. Teltek
az évek, és a gyerekben folytonosan csak származá-
sának rejtélye motoszkált. Tízéves korára elhatáro-
zásra jutott, mindent meg akart tudni a zsidóságról.
Zsidó újságokat kezdett olvasni, könyvtárakban ku-
tatgatott, titokban zsinagógákba járt. Megtudta,
hogy a történelmi fejlôdés alapján hogyan lett Ma-
gyarországon egy Mermelsteinbôl Marosfalvay és
egy Schwartzkopfból Sarkady Nagy. Idôközben
Krisztián elvégezte az egyetemet, és mint szocioló-
gus speciális szakterületet választott, az „alig zsi-
dók” életével és történetével foglalkozott. Végigjárta
az országot, hogy zsidó nyomokra akadjon. Rend-
szeresen elôadásokat tartott, zsidó kultúrmûsorokat
szervezett. A történeti feljegyzések szerint munkás-
sága alapján számos „alig zsidóból” vált öntudatos
zsidó. Olyan sok követôje akadt, hogy elhatározta,
egyesületet alapít. És megalakította a MAZSE-t
(Magyarországi Alig Zsidók Egyesülete). Nagysze-
rû, mozgósító szlogent talált: Az egyesület célja az
„alig zsidók” átnevelése „állig zsidókká”. 

Elérkezett az idô, amikor már arra gondolt, hogy
egyesületét párttá alakítja, és indul a legközelebbi
országgyûlési választáson. De hogy ez ténylegesen
megtörtént-e, egyáltalán megtörténhetett-e, azt most
pontosan nem tudom megmondani, mert nem isme-
rem az akkori választási szabályokat, De a dolog en-
gem nagyon-nagyon érdekel, fôleg az, hogy hány
százalékot tud elérni egy ilyen párt Magyarorszá-
gon. Ezért az a tervem, hogy majd akkor visszatérek
a témára.

Ungár Richárd
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...és ideje van
a nevetésnek

A ruha-
kereskedô

ÖNINTERJÚ

SPÁNN GÁBOR

A történész
Historia magistra vitae est (a történelem az élet tanítómestere). Cicero

örök érvényû bölcsessége annak kapcsán jutott eszembe, hogy az egyik iz-
raeli lapnak Köves Slomó, az EMIH vezetô rabbija nemrégiben adott egy
írást. De errôl késôbb...

Kisiskolás koromban csüngtem a tanítóim és tanáraim ajkán, mert áldott
emlékû édesanyám arra nevelt, hogy amit ôk mondanak, az szent, nagyon
figyeljek oda, mert tanításaik az egész életemre hatással lesznek. Én ezt
mindaddig elhittem, és mint állat magoltam, ami a katedráról rám ömlött,
míg egyszer az éjjel-nappal részeg orosztanárom egy nekem szóló bölcsessé-
get nem mondott. Spánn fiam! Vedd tudomásul, hogy olyan nôvel szóba ne
állj, aki veled szóba áll, mert az nem lehet tisztességes! 

Ezt a mondatát háromszor csócsáltam. Egyszer, mikor mondta, egyszer,
mikor megmagyarázták nekem az értelmét, és egyszer, amikor megértettem. 

Az élet pedig rácáfolt. 38 éve élek boldog, kiegyensúlyozott házasságban
feleségemmel, aki nem csak szóba, de hüpe alá is állt velem. 

Mint már említettem, Köves Slomó írása juttatta eszembe a cicerói mon-
dást, és vele a most következô kétségeket is. 

A vezetô rabbi írásában többek között fontosnak tartja leszögezni, hogy
ameddig ô történész, amibôl HBO, bocsánat, PhD fokozata van, addig a
Mazsihisz elnöke, Heisler András nem más, mint egy ruhakereskedô. Nem
vagyok Heisler ügyvédje, nem bízott meg a védelmével – sôt, e cikk írásakor
fogalma sincs arról, hogy én ezzel foglalkozom –, de a bölcs vezetô rabbi el-
felejtette valamiért hozzáírni Heisler biográfiájához, hogy az elnöknek köz-
gazdász- és gépészmérnöki diplomája is van. Azt már én teszem hozzá, hogy
a fôleg munkaruhákat készítô kft.-t elnökké választásakor felszámolta, és
elnöki munkakörét egy fillér fizetés nélkül, társadalmi munkában végzi. Ab-
ba most nem mennék bele, hogy milyen szép zsidó hittestvéri aktus Köves
rabbi részérôl, hogy ilyen összehasonlításokba megy a Sorsok Háza kap-
csán. Ki vagyok én, hogy kétségbe vonjam Köves Slomó történész mivoltát,
de ha már ô ilyen „tabudöntögetô” kedvében ragadott egeret, most már én
is ideírom, hogy 1988-as semmibôl feltûnése óta tudomásom szerint törté-
nészként Magyarországon az égvilágon semmilyen munkával nem mutatta
meg magát. Gyakrabban hozott tetô alá üzletet, mint házasságot, és nem is-
merek olyan magyar zsidó családot, akinek egyetlen elhunyt hozzátartozó-
ját is a vezetô rabbi temette volna. De elfogadom, hogy történész, akkor vi-
szont haragom határtalan, és kijelentem, hogy bûne az eddig ismerteknél
jóval nagyobb. Tudniillik nem emlékszem, hogy akkor, amikor Szakály Sán-
dor történész kijelentette, hogy a kamenyec-podolszkiji zsidómészárlás csu-
pán egy idegenrendészeti eljárás volt, Köves Slomó az asztalt verte volna azt
üvöltve, hogy ez történelemhamisítás. Amennyiben Schmidt Mária úrhölgy,
Szakály Sándor tekintetes úr és reb Köves Slomó nem a kínai piacon vette
történészdiplomáját, akkor tudniuk kell, hogy a magyar zsidóság diszkrimi-
nációja 1920-ban kezdôdött az elsô numerus claususszal, melyet vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós kormányzó úr ôfôméltósága (Kenderes, Lenin út 1.)
írt alá. Ezt a törvényt persze a teljes magyar közigazgatási kar örömmel vég-
re is hajtotta.

Az általában NERtes vezetô rabbi valahogy akkor is hallgatott, amikor
Schmidt Mária történészként egyfolytában arról akarta meggyôzni a közvé-
leményt, hogy Magyarországon a zsidóüldözés 1938-ban kezdôdött, és
1944-ben a német megszállással borult virágba. Ez kutyakötelessége lett
volna rabbiként is, de minôsítetten elítélendô, ha ezt egy történész-rabbi te-
szi! El is nyerte jutalmát...

Schmidt Máriával édes kettesben elnyerték a Sorsok Háza megvalósításá-
nak lehetôségét.

Hogy mi kerül a józsefvárosi leendô múzeumban a falakra, az akkora ti-
tok, hogy még azon sem csodálkoznék, ha megnyitása után a látogatók csak
bekötött szemmel nézhetnék végig. 

Mindenesetre mint holokauszttúlélô és volt gettólakó zsidó van egy üzene-
tem Köves rabbi számára: most, hogy már megvannak hárman, ha az azo-
nos elveket valló Szakályt is ideszámítjuk, ez elegendô létszám egy ultiparti-
hoz. „Hagyják a mosott ruhát másra”, üljenek le ultizni. Remélem, ezt a
hungarikumnak számító történelmi, nemzeti, magyar kártyajátékot mind-
hárman ismerik, játsszanak jó nagy pénzért, és ha Köves Slomó kezébe vé-
letlenül osztás folytán odakerül a kuoni pásztor, jusson eszébe, hogy egy
pásztornak más dolga van...

– Haver! Én soha többé nem enge-
dem vezetni az asszonyt!
– Miért, mi történt?
– Voltunk nemrég külföldön, de a
kedves párom annyira rosszul
vezetett, hogy a GPS nem az útirányt
mondta, hanem a Smá Jiszróelt.

(Radnóti)
* * *

– Móricka, állj fel, és sorold el a
világtájakat!
– Észak, kelet, dél… ööööö…
– Móricka, na mi jön dél után?
– Hát… délután jön a Sári néni.

(Radnóti)

– Csak nem az Ázsia Center kí-
nai árusaira gondol rabbi úr?

– Nem, bár az is az én körzetem!
Csak egyetlenegyre, a Mazsihisz el-
nökére, akit csak úgy szimplán
leruhakereskedôz testvéregyházunk
(lásd: Káin és Ábel) vezetô rabbija.

– Miért? Ô is az, és konkurenci-
át lát benne?

– Dehogy! Egy izraeli lapnak nyi-
latkozta ki, miszerint ô egy törté-
nész, míg Heisler egy ruha-
kereskedô!

– Szerintem megteheti, hiszen
nincs benne a Tórában, hogy sze-
resd a ruhakereskedôt mint ten-
magadat!

– Az szent igaz! Viszont ez a
Heisler, aki egyébként két-
diplomás(!) ember, a Mazsihisz el-
nökeként tevékenykedik, és már ak-
kor zsidó volt, amikor a vezetô rab-
binak még fogalma sem volt saját
vallásáról! Aztán a holokausztról
elsô kézbôl (szülei) nyerte informá-
cióit, eltérôen kollégánktól, aki a
chábád jesivában azt tanulta, hogy a
holokauszt Isten büntetése volt a Tó-
ra parancsolatainak meg nem tartásá-
ért. (Forrás: N. K. Ki távo hetisza-
kasz.) Micsoda kölönbség!

– De hát a Sorsok Háza akkor
egy történész kezében van! Sôt!
Kettôében!

– Ez tény! De mikor jelentkezett
azzal a Heisler, hogy ô akarja meg-
csinálni?

– Semmikor! Hiszen a Mazsi-
hisznek is van legalább olyan (hál

,

Istennek hitelesebb) szakember-
gárdája, mint Mária és Slomó!
Igaz, egyikük sem a miniszterel-
nök tanácsadója!

– De azért ezt a leruha-
kereskedôzést ne tekintsük antisze-
mita stichûnek?

– Ne! Egy rabbitól??? Akkor
csak antineológ?

– Az lehet!
Kardos Péter

Három vallás képviselôi találkoztak a chanukka alkalmából egy zsina-
gógában Kairó külvárosában. Magda Haroun, az egyiptomi zsidó közös-
ség vezetôje keresztényeket és muzulmánokat is meghívott a bensôséges
eseményre.

Elmondta, mit is jelent a chanukka a zsidóknak. Egyiptomban egykor igen
népes zsidó közösség élt, de mára már csak pár tucat öreg maradt, mert a
döntô többség Izraelbe ment a zsidó állam megalakulása után.

Sziszi egyiptomi elnök a chanukka alkalmából bejelentette: a kormány 71
millió dollárt költ a zsidó vallási és kulturális emlékek helyreállítására. A mû-
emlékvédelmi miniszter a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a zsidó
örökség éppúgy fontos Egyiptom számára, mint a muzulmán vagy a keresz-
tény örökség. Elmondta azt is, hogy a zsidó emlékek elég rossz állapotban
vannak, ezért a 71 millió dollár nem lesz elég a zsinagógák és más zsidó épü-
letek felújítására. Számítanak arra, hogy az Egyesült Államokban élô zsidók
pénzt áldoznak majd erre a célra. A mûemlékvédelmi miniszter közölte: a fel-
újított zsinagógák az egyiptomi kormány tulajdonában maradnak, és ott nem
vallási tevékenység folyik majd, hanem a turisták és más érdeklôdôk tekint-
hetik meg a zsidó örökséget.

Lengyel Miklós/globoport.hu

Magda Haroun, a helyi hitközség
elnöke. Reméljük, nem a képen 
látható gyertyatartóban lobbantotta
fel a chanukkai lángokat, mivel 
az alkalmatlan erre a célra.

A 74 éves Új Élet köszönti testvérlapját, a 100 éves izraeli Új Keletet

Kairóban felújítják a zsidó emlékeket


