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tavasztól gyereksarok az araszobában

– A Zsidó Fesztivál mondhatni
szokás szerint rengeteg látogatót
vonzott és jórészt csak az elisme-
rés hangján szóltak róla – kezdte
elnökünk. – Jól éreztük magun-
kat a Füreden töltött néhány nap
alatt, ezért jövőre megismételjük,
az üdülési szezon kezdetekor
ismét elmegyünk egy hosszú hét-

végére, a reggel és este rendsze-
resen templombajárókkal.
Sikeresen elindítottuk a héber
tanfolyamot, melyen egy 80 éves
hölgy is ott ül az „iskolapadban”.
Jelentős változáson ment át a
körzet újságja, a Pesti Sólet is,
amely megújult, de szeretnénk
továbbjavítani, ezért pályázunk
majd a BZSH-nál anyagi támo-
gatásért, s a honlapunkat is fej-
lesztjük a jövőben.
– Ezzel elérkeztünk a teendőkhöz.

Miket terveznek a következő idő-

szakra?

– Leginkább a körzet kulturális
életében szeretnék minél több
programot ajánlani. Folytatnánk
a korábban népszerű Füst Milán
páholyt. Felvettük a kapcsolatot
Benedek István Gáborral, aki se-
gítségéről biztosított bennünket.
A hívek által kért vendégeket

meghívnánk és újraindulna a
„Magánbeszélgetések” is. Ele-
inte a Síp utcai Díszteremben
lesznek a rendezvények, mert
még tart a Goldmark terem átépí-
tése, így kevesebb nézőt tudunk
fogadni. Viszont várhatóan Szé-
der este már a megszépült Gold-
markban találkozhatunk.
– Számíthatunk újabb felújításra

máshol is?

– Tavasszal a Nagytemplom ara-
szobájában gyereksarkot rende-
zünk be, hogy míg a szülők
imádkoznak, addig a csemeték
játszhassanak. Megszépítettük a
Dohány zsinagóga korábban ki-
csit elhanyagolt sírkertjét és a sír-
helyeket, mostantól figyelnünk
kell a terület rendszeres karban-

tartására. Átalakul a hátsó udvar,
asztalokat, székeket és napernyő-
ket helyezünk ki pihenőhelynek.
Így remek helyet biztosítunk ba-
ráti összejövetelekre, netán egy
üdítő, vagy kávé melletti kelle-
mes beszélgetésre. Tervezzük,
hogy szintén az udvar egy részén
idősebb és fiatalabb hittestvére-
ink részére szakember bevonásá-
val mozgási, lehetőséget bizto-
sítunk. A Dohány utcai zsinagóga
alapítványával együtt tervezzük
a POSZL – rituális használatra
alkalmatlan – Tórák rendbe ho-
zatalát is. De más ügyben is ösz-
szefogunk az Alapítvánnyal, jóté-
konysági koncertet szerveznénk,
s a bevételből idős, rászoruló hit-
testvéreink ellátását javítanánk.

A körzet kultúrális programtervei 2011-re

Sharon Asher, a Blogger Séf ajánlata
Hagyományos ízek modern köntösben... (6. oldal)

közismert zsidó sportolók
Hajós Alfréd, kronberger Lili... (7. oldal)

kiemelkedő napok a hónapban
December 1-én szerdán este gyújtjuk az első Chanukka-lángot.
Pénteken estefelé a szombati gyertyák meggyújtása előtt gyújtjuk
meg a harmadik lángot úgy, hogy az est beállta után is legalább fél
órát égjen. Sábász Chanukkakor két Tórából olvasunk.
December 7-8-án, kedd-szerdán, Chanukka 6. és 7. napján 
Rajs Chajdes. December 17-én pénteken Ászóró böTévész böjtje.
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A Dohány utcai körzetnek tervei vannak, tehát jövője is van – ele-

mezte lapunk júniusi számában Zoltai Gusztáv. Azóta eltelt majd

félév, s arról beszéltünk a körzet elnökével, hogy ezek közül mik va-

lósultak meg, illetve milyen célokat tűzött ki a következő hónapokra.

fotó: Schiller Tamás

fotó: Gáti Péter

kitüntEtték
Deutsch Róbertet
október 23-a 
alkalmából... (3. oldal) 

Beszélgetés Zoltai Gusztávval, 
a körzet elnökével, a kultúrális tervekről 

Rövidesen ismét várja vendégeit a Füst Milán páholy, de újraindulhat a „Magánbeszél-

getések” is, a hívek által kedvelt művészekkel, sportolókkal. 

De ezen kívül is még rengeteg egyéb programra számíthatunk... (8. oldal)

Emléktábla avatás... (4. oldal)

Frölich Róbert,
főrabbink 
az aktuális hetiszakaszokról... (2. oldal), 

illetve Chanukkáról... (5. oldal)
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Hetiszakaszok Sport2 7

E rovatunkban, az adott hónapban született

/elhunyt/ ismert zsidó sportolókat mutatunk

be. Mi több, ezúttal két „elsőről” is olvas-

hatnak. A két kiváló sportolót ráadásul a no-

vember 12-e is összeköti. Az első magyar

olimpiai bajnok, Hajós Alfréd ezen a napon

hunyt el (1955), míg az elő magyar világbaj-

nok Kronberger Lily születésének napja

(1890).

Hajós Alfréd (Guttmann Arnold) 1878. feb-
ruár 1-én született egy budapesti szegény
zsidó családba. Édesanyja egyedül nevelte öt
testvérével, miután édesapja, akitől megta-
nult úszni, egy dunai vízi balesetben életét
veszítette. Bajnokunk rendkívül sokoldalú
ember volt, nem csak úszásban, de több más
területen is kiváló eredményeket ért el.
Hiába nyerte meg 1895-ben és a1896-ban is
Bécsben a nem hivatalos Európa-bajnokság
100 méteres gyorsúszó számát, a vezetők
hosszú ideig nem akartak úszót jelölni a csa-
patba. S csak az utolsó pillanatokban került
be az állami pénzen utazók közé Tapavicza
Momcsilló helyett. (Az erős ember, azért ott
lehetett Athénban, de fő számaiban, birkó-
zásban és súlyemelésben nem szerepelt jól,
így maradt ideje a teniszben is rajthoz állni
és egyetlen győzelemmel harmadik lett.) 
Hajós, április 11-én, a Zea-öböl, 11 fokos és
igen hullámos vízében megrendezett 100 mé-
teres úszásban végig vezetve győzött 1:22:2-
es idővel. ( Érdekességként, ma  47 másodperc

alatt van a világcsúcs.) Némi szervezési
malőr miatt lemaradt az 500 méteres viadal-
ról, így 1200 méteren indult és nyert 60 mé-
teres előnnyel.
A győzteseket a királyi palotában ebéden lát-
ták vendégül, ahol a király mindenkivel vál-
tott néhány szót, amikor a magyar
fiatalemberhez ért, a következőt kérdezte:
„Hol tanult meg ilyen remekül úszni?” 
– A vízben – felelte Hajós. Válasza hatalmas
sikert aratott.
Hazaérve diáktársai ünnepelve fogadták a
Műegyetemen, Ilosvay professzort kevésbé
hatotta meg a siker. S a következőt mondta
az ajtaján belépő és az olimpiáról mesélő Ha-
jósnak: – Nem érdekelnek a legendái, nem
vagyok kíváncsi arra, mennyit ugrott (!) a
versenyen! De biztosítom, annál kíváncsibb
leszek arra, hogy vizsgáin mennyire felel
meg a követelményeknek.
A vizsgán aztán a professzor közönyösen tá-
lalta a kérdéseket és a bajnok egyikre a másik
után felelt, amikor az utolsó kérdést is meg-
válaszolta a professzor bejegyzett valamit a
könyvébe, majd felállt, és két kézzel meg-
rázta diákja kezét, s így szólt: „Most én is
gratulálok olimpiai győzelméhez! Szívből kí-
vánom, hogy hivatása területén is olyan si-
kereket könyveljen el, mint az athéni
győzelmei voltak!”
Hajós Alfréd a következő évben befejezte
úszó pályafutását. De a sportot nem hagyta
abba! A BTC-vel megnyerte az első két baj-

nokságot labdarúgásban, szerepelt a magyar
válogatott első mérkőzésen (1902), négy év
múlva két meccsen szövetségi kapitányként
irányította az együttest, de játékvezetőként is
ténykedett.
Az 1924. évi nyári olimpiai játékok szellemi
versenyében egy stadiontervével ezüstérmet
szerzett (Lauber Dezsővel közösen) úgy,
hogy az első díjat nem adták ki. Hajós Alfréd
tervei alapján építettek többek között a róla
elnevezett Nemzeti Sportuszodát, a debre-
ceni Aranybika szállót és Lőcsey Gimnáziu-
mot, az Újpest stadionját és megannyi
sportpályát az országban.

Vájislách
A szidra címének jelentése: „és
küldött”, mármint Jákob ősapánk
követeket testvéréhez, Ézsauhoz.
Egy bottal indult annak idején
Lábán házához, és most két részre
osztható nagy táborral, sok állattal,
gazdagon tér vissza. Előreküldött
emberei jelentették, hogy Ézsau
400 emberrel közeledik.

Háromféleképpen készült Jákob az
Ézsauval való találkozásra:
1. Imádkozott
2. Ajándékot küldött
3. Felkészült a harcra

A találkozó előtti éjjelen egyedül
maradt Jákobbal tusakodik egy
férfi. Mivel a Tóra szavaiból nem
derül ki, így bölcseink különböző-
képpen értelmezik, ki lehetett a ti-
tokzatos alak. Egyesek szerint Ézsau
védangyala, mert védangyallal min-
denki rendelkezik. Rámbám úgy
véli, az egész nem más, mint Jákob
önmagával való küzdelme. Az általá-
nosan elterjedt vélemény, az angyal-
teória.
Hajnalban az angyal megelégeli a
harcot, Jákob áldását kéri. Áldás
gyanánt új nevet kap: „Izrael”, je-
lentése I.ten harcosa. Jákob szökő-
inát kificamítja az angyal, azóta
Izrael fiai nem eszik meg ezt az
int. Jön Ézsau és serege, de látva a
sok gyereket, asszonyt, nem bántja
Jákobot, sőt megöleli, megcsó-
kolja. Jákob tartva bátyjától, nem
tart vele, inkább Schem felé veszi
útját. Dina, Lea lánya meglátogatta
Schem lányait. Meglátja őt Chá-
mor fejedelem fia, Schem, és meg-
gyalázza. Két testvére, Simon és
Lévi megbosszulja a húgukat ért szé-

gyent. Jákob megdöbben, s döbbe-
nete a halálos ágyáig elkíséri.
Jákob fiai és családjai elindulnak
Bét Él felé. Az Efrát felé vezető
úton Ráchel megszül, vajúdása
közben a bába fiat ígér neki. Rá-
chel, Ben Oninak, fájdalom gyer-
mekének nevezi el a megszületett
fiút, majd meghal. Jákob azonban
Benjáminra változtatja a nevet, mely
jelentése: öregkorom fia. Rebeka is
meghal, majd 180 éves korában
megtér őseihez Izsák is. Jákob és
Ézsau közösen temetik el apjukat.

Vájésev
A cím jelentése: „és lakott”, már-
mint Jákob Kánaán földjén. Fia,
József 17 évesen felügyeli Bilha és
Zilpa fiait, és rossz híreket hoz ap-
jának fivéreiről. Emellett két, a
testvéreit bosszantó álmot lát. Ké-
véket kötöttek, József kévéje állva
maradt, míg a többiek kévéi lebo-
rultak előtte. A másik álom így
szólt: a nap, a hold és tizenegy
csillag szintén leborult előtte. Ezen
második álmon, még Jákob is fel-
háborodik. Felháborodása dacára
tarka köntöst készíttet Józsefnek. E
köntös a kiváltója a Tóra talán legna-
gyobb ívű, örök példázatának, József
történetének.
Jákob parancsára József elindul,
hogy felkeresse testvéreit. Amikor
a testvérek meglátják, összees-
küsznek, hogy megölik.
Behajítják egy kútba, amelyben
nincs víz, letépik róla a tarka kön-
töst, s bemártják egy kecske vé-
rébe, bizonyítandó, vadállat tépte
szét a fiút. Jákob, mikor meghallja
József eltűnését és megpillantja a
véres kabátot, megszaggatja ruháit.
Józsefet egy arra haladó midjanita

kereskedő csoport kihúzza és el-
adja az izmaelitáknak, akik eladják
Józsefet Egyiptomba, Potifárnak, a
fáraó udvari tisztjének. Gazdája rá-
bízza a ház teljes vezetését, mert
megcsillogtatja ebbéli képességeit.
A szép ifjú iránt azonban szere-
lemre lobbant Potifár felesége. Jó-
zsef ellenáll a csábnak. A
kikosarazott asszony lerántja Jó-
zsef ruháját és erőszakossággal vá-
dolja. A férj börtönbe veti Józsefet.
Két főember is a börtön foglya, a
főpohárnok és a fősütőmester.
Mindketten álmot láttak, s József
vállalja a megfejtésüket. A pohár-
nok három szőlőtőről álmodott,
„három nap múlva visszahelyez
hivatalodba a király, de ne feled-
kezz meg rólam, mert ártatlanul
kerültem ide” – – mondta József.
A hálás pohárnok megígéri, hogy
nem feledkezik meg Józsefről, de
ígéretét természetesen nem tartja
be. A másik is bizakodva várja ál-
mának megfejtését. Három kosár
süteményről álmodott, amelyet
madarak csipkedtek. József ezt is
megfejtette, három nap múlva ki-
végzik a fősütőmestert. 

Mikéc
A cím jelentése: „idő múltán”. Két
év telt el az álomfejtés óta, s József
még mindig a börtönben sínylődik.
Ekkor a fáraó lát álmot, hét kövér
és hét sovány tehénről, ugyanany-
nyi kövér, illetve vékony és keleti
széltől perzselt kalászról. Hivatá-
sos álomfejtői nem jutnak sem-
mire. A főpohárnok eszébe jut
raboskodása idején látott álma, és
annak megoldója, aki helyesen jó-
solta meg jövőjét. Így mégis bea-
jánlja Józsefet, mint álomfejtőt.
József fáraó előtt megfejti a rej-
télyt. A hét kövér tehén, hét bő
termő évet jelent, a hét sovány, hét
szűk esztendőt, amely követi az
előző éveket. Ezekre az eszten-
dőkre fel kell készülni. Megoldást
is javasol, a termékeny esztendők-
ben, nagy raktárházakban gyűjtsék
a felesleget, hogy legyen eleség az
aszályos években. A fáraónak tet-
szik az álomfejtés. Elrendeli mag-
tárak építését, Józsefet pedig
alkirálynak nevezi ki és megbízza
a terv megvalósításával. Feleségül
pedig Osznátot, Ón papjának lá-

nyát adja hozzá. Az éhség Kánaánt
is eléri. Jákob hallja, hogy Egyip-
tomban kapható gabona. Fiait
Egyiptomba küldi élelemért, de
Benjámint maga mellett tartja. Jó-
zsef kémkedéssel gyanúsítja fivé-
reit. Simont börtönbe vetik
túsznak, amíg Benjámint nem hoz-
zák Egyiptomba. József a vásárolt
gabona árát visszacsempészteti a
fivérek zsákjába. A testvérek visz-
szamennek Egyiptomba, s már vi-
szik Benjámint is. József
meghatódik, amikor Benjámint
meglátja, szívesen fogadja, meg-
vendégeli testvéreit. Benjámin
zsákjába ezüst serleget rejtet el.
A kutatásnál megtalálták a „bűnje-
let”, Jákob fiai magukat ajánlják
vádlottként, a büntetést is vállalva, de
József ragaszkodik az igazi „bűnös”,
Benjámin fogva tartásához.

Vájigás
„És előlépett” Júda. Szenvedélyes
védőbeszédet mond, felsorolva
minden érvet:
1. József megígérte annak idején,
hogy Benjámin szabadon vissza-
térhet apjához, mert „lelkük össze
van kötve”.
2. Még egy megpróbáltatást nem
bírna ki az öregember. Szeretett fe-
lesége meghalt, az egyik fia eltűnt,
talán széttépték a vadállatok, ha a
másik fiát is elveszíti, búbánatában
sírba száll.
Júda magát ajánlja fel Benjámin
helyett. József nem bír uralkodni
magán, leleplezi kilétét testvérei
előtt. Megnyugtatja őket, hogy
minden I.ten terve szerint történt.
Ily módon tudott Egyiptomba
jutni, így volt képes megmenteni
mindenkit az éhségtől, többek kö-
zött apját és testvéreit is. Az
Ö.való parancsa, hogy József csa-
ládja is Egyiptomba jusson. Meg is
hívja apját és testvéreit, valamint
azok háza népét. Csomagoljanak
és telepedjenek le a számukra ki-
jelölt Gósen földjén. Ott el lesznek
látva mindennel. Jákob nehezen
hiszi el fia életben maradását,
végül csak vállalja, hogy csatlako-
zik fiaihoz és lemegy Egyiptomba.
70 férfi asszonyaikkal, gyerekeik-
kel útra keltek és elindultak Egyip-
tom felé. Nagy tisztelet veszi ott
körül Jákobot és népes családját.

Vi lághírű zs idó spor tolókJózsef egyiptomi kalandjai

Kronberger Lili (vagy Lily), az
első nők egyike volt, aki műkor-
csolyázni kezdett. Eleinte a férfi-
akkal kellett versenyeznie, olykor
le is győzte őket. Az első két vi-
lágbajnoki versenyén 1906 és
1907-ben bronzérmet nyert, a szi-
léziai Troppauban lett először vi-
lágbajnok (1908), a magyar
sportolók közül elsőként, címét
három egymást követő évben védte meg, Bu-
dapesten, Berlinben és Bécsben (1911). Csak
férjhezmenetele miatt nem folytatódott a so-
rozat, befejezte pályafutását. Egy újítás is fű-
ződik nevéhez, bécsi világbajnoki versenye az
első olyan műkorcsolya futam, amelyet zene kí-
sért, ez Kodály Zoltán ötlete volt. Az 1974-ben
elhunyt bajnoknőt a Jewish Sport Hall Of Fame
1983-ban, míg a The World Figure Skating Hall
of Fame 1997-ben vette fel tagjai közé.

Sportpolihisztor az első magyar olimpiai győztes

Az első világbajnok

5771. Kiszlév-Tévész | 2010. november | a Dohány utcai körzet havilapja | Pesti SóletPesti Sólet | a Dohány utcai körzet havilapja | 2010. november | 5771. Kiszlév-Tévész

Dr. Frölich Róbert rovata
fotó: Gáti Péter
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Nekem, alig 3-4 éves gyereknek
már akkor öregnek, sok córeszt
megélt bácsinak tűnt. Ugyan
nem árult túl olcsón,- sőt, - s szü-
leim pénztárcája sem volt vastag,
mégis úgy gondoltuk, Deutsch
bácsi csak egy van. Szeretett
minket és ezért mikor meglátott
bennünket, széles mosolyra hú-
zódott a szája, melyet vastag ba-
jusz keretezett. Amikor megjelent
a piacokon az első cseresznye,
amely még színtelen, szagtalan,
és nagyon nyamvadt volt, De-
utsch bácsi csokorba kötött 2-3
párat és úgy árulta. Ízét sem le-
hetett érezni, meg sem közelítette
a valódi ropogós, zamatos, iga-
zán piros cseresznyét, mégis a ta-
vaszt hirdette, a lelkünket kissé

virágba borította, hogy végre újra
jön a jó idő és ismét beköltözhet
a nagykabát a fehér szekrénybe
egy kis időre. (A fehér szekrény
volt a kabátok lakhelye. Anyu
mást nem tett oda, mert ronda, és
rozoga egy darab volt, a lim-lom
szobában, a bejárati ajtó melletti
ablaktalan kutricában lakott, ahol
senki sem láthatta. A szekrény,
gyarlósága ellenére ma is ott
áll.) A halvány, sápkó-
ros cseresznyének vi-
szont fontos szerep jutott
az életemben. Minden nap
a bolt előtt mentünk el, s óvo-
dából jövet, szívesen
időztem azzal, hogy
számomra „fontos kér-
déseket” vitattam meg

Deutsch bácsival, aki mindig tü-
relmesen és megértően hallgatta
végig, hogy Katona Peti nem
akart velem labdázni a kertben,
hogy az óvó néni megdicsért,
mert szépen énekeltem el az
„Eresz alól fecske fia” kezdetű
dalt. Este Anyu lejött, hogy ideje
lenne hazamenni, akkor a zöld-
séges bácsi azzal jutalmazott,
mert elszórakoztattam, hogy
egy-egy pár cseresznyét aggatott
mindkét fülemre, az új fülbeva-
lóval boldogan indultam haza.
Annak még jobban örültem,
hogy amíg akadt kornyadt, fülre

való cseresznye, addig min-
dennaposak voltak a
„szépségversenyre
való felkészülésem”

alapvető kellékei, amit persze
hamar, és jóízűen minden
este megettem, hiszen

tudtam, másnap
ismét kapok.
Nagy, cuppa-
nós puszikkal

viszonoztam az értékes jutalmat,
mire Deutsch néni, aki mindig
benn ült a pult mögött megje-
gyezte: milyen „zísz”! Míg De-
utsch bácsi névadómmá vált, s attól
kezdve nem hívott másként, mint:
„smekedik”.
Egyszer el is mentem hozzájuk,
vendégségbe, de akkor a néni
már sokat betegeskedett, nem na-
gyon járt be dolgozni, majd nem-
sokára meghalt.
Utolsó emlékem Deutsch bácsi-
ról, szinte felnőttként mentem a
Pozsonyi úton, s észrevettem,
hogy egy vak ember tétovázik a
járda szélén. Bizonytalanul lelép,
majd vissza. 
Gondoltam segítek, odasiettem,
hogy megkérdezzem, átkísérhe-
tem-e. Akkor láttam, nem más,
mint Deutsch bácsi. Elfogadta a
segítséget, de én nem mondtam
meg neki, hogy ki vagyok. 
Máig sem tudom, nem értem,
hogy miért…

Szilágyi Judit
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Emléktáblát avattunk
Az elmúlt néhány hónapban meg-
szépült a templomudvar. 
Az Alapítvány a Dohány utcai
Zsinagógáért rendbe hozatta az
ott fekvő sírokat és sírköveket.
Fehér murvával szórták fel az
eddig gondozatlan kertet, amely a
tervezett medencés térrel, pihe-

nésre, vagy gyerekzsivajtól han-
gos játékra adhatott volna lehető-
séget. A vidám percek, a
mosolyok, a kellemes emlékek
helyett azonban közbeszólt a 
világháború majd a szomorúság,
a gyász jutott a helynek. A vész-
korszakban a gettó része lett, több

ezren vesztették itt életüket, kö-
zülük 2310-en nyugszanak ezen a
területen. Az Alapítvány, a sírok-
ban nyugvó 1140 név szerint 
ismert és 1170 ismeretlen mártír-
nak állított emléktáblát a Hősök
temploma nyugati falán.  A no-
vember 5-i ünnepélyes avatáson

sokan emlékeztek az 1944. dec-
embere és 1945. januárja között
elhunytakra. Ezután a megjelen-
tek az áldozatok előtt is tiszte-
legve vettek részt az esti imán. Az
Alapítvány ígérete szerint a jövő-
ben már figyelnek a sírkertre, és
rendszeresen ápolják.

Amit a gyertyaláng nem világít meg

Az Encyclopaedia Ju-
daica szócikkében
szerepel az az elmé-

let, mely szerint Júda Makkabi és csapata
nem tudta megtartani a Szukkajsz ünnepét
(mert épp az ország felszabadításával voltak
elfoglalva), s Kiszlév 25-n ezt pótolták be. Az
elmélet alapjául az ünnepnapok egyező
száma (nyolc nap), valamint a Szentély ide-
jében megrendezett ünnepség, a Szimchász
Bész Hásajévó, a vízöntés ünnepe, melynek
során nagy vigasság közepette, - többek közt,
- lámpásokat és fáklyákat gyújtottak Jeruzsá-
lem-szerte.
Noha a legalább fél órán át égő Chanukka-
gyertyák gyújtása időhöz kötött, tevőleges
parancsolat, mely alól a nők mentesek, s ez
azt jelenti, nem is szabad teljesíteniük, e
gyertyákat mégis meggyújthatják, mert ők is
részesei voltak a csodának. Kik ezek a nők?
A Makkabeusok apokrif (a Bibliába be nem
került, de a Biblia könyveivel egykorú)
könyve beszámol egy asszonyról, Hannáról,
akinek hét fiát végeztette ki Antióchusz, mert
nem voltak hajlandóak megenni a sertés
húsát. Mikor a legkisebbet is kivégezték, a
fülébe súgta: mondd meg Ábrahámnak, hogy
én többet tettem a népünkért, mint ő, mert
neki csak egy fiát kellett feláldoznia, míg én
hetet áldoztam fel! Judit szintén apokrif
könyve szintén egy asszonyról szól, aki a ba-
bilóniai Holofernészt elpusztította. Az ő hő-
siességének adózva sok helyen szokás, hogy
a nők nem végeznek semmiféle házimunkát
az idő alatt, míg a gyertyák égnek.
Az ünnep jellegzetes éneke a Móajz cur (Se-
gítségem sziklaszirtje) kezdetű pijjut, ima-
költemény. Szerzőjéről nevén kívül semmit
nem tudunk, talán a XIII. században élt. A
pijjut szakaszainak akrosztichonja (a kezdő-
betűk összeolvasva) a Mordecháj nevet, a
szerző nevét adják ki. Az első versszak Izrael
messiási időkbe vetett reményét fejezi ki, a
következő három hálát ad I.tennek az Egyip-
tomból, Babilóniából és Hámán kezéből való
szabadulásért. Az utolsó versszak több értelmet
is nyerhet. Szerepel benne egy szó, ádmajn,
amely szinonimája az Edom (vörös) szónak.
Edom a rabbinikus irodalomban Rómát jelenti,
hiszen uralkodó színe a vörös volt. Feltételezve
azonban a szerzemény korát, utalhat Barbarossa

(Vörösszakállú) Frigyesre is. A több napos ün-
nepeken a gyertyagyújtásnál két bróchót
mondunk. Egyet a gyertyagyújtásra magára,
egyet pedig azért, mert megértük azt a napot.
Chanukkakor csak az első napon mondunk
hálaadó áldást. Miért? 
Chanukka nyolc napig tart. A hálaadó áldást
pedig csak olyan nap(ok)ra mondjuk, ame-
lyek egy évben legfeljebb kétszer fordulnak
elő (pl: Pészách első napjai). Ezért nem
mondjuk ezen áldást szombaton sem.
Mindenki ismeri a trendelit. Ez az a kis pör-
gettyű, melyre négy betű van felírva: נ ג ה .ש
E betűk egy mondat szavainak kezdőbetűi:

שם היה גדול :nész gódajl hójó som, azaz ,נס
nagy  csoda  történt ott. A ג (ganz) azt jelenti,
hogy a pörgetőé az egész bank, a ה (halb)  azt,
hogy csak a fele, a נ (nichts) hogy semmit
sem kap, a  ש (stell ein) pedig, hogy tegyen
még be. A kabbala szerint azonban a trendeli,
a zsidó időspirál forgását jelképezi, a betűk
pedig a négy birodalmat, amely Izrael ellen
támadt és elbukott: Babilónia, Perzsia, Gö-
rögország és Róma. A nun jelképezi Babiló-
niát, hiszen Babilónia elpusztította a zsidóság
szellemi központját, a Szentélyt. A szellem
szó héberül נפש, nefes, nunnal kezdődik. 
A gimel Perzsia, mivel Hámán fizikailag
akarta megsemmisíteni a zsidókat. A test hé-
berül גוף, guf, gimellel kezdődik. Miért jel-
képezi a sin Görögországot? Görögország a
Tórát, a zsidó bölcsesség forrását akarta meg-
szüntetni. Az értelem szó héberül שכל, szé-
chel, sinnel kezdődik. Az utolsó betű, a hé
Róma. Róma elpusztította a Második Szen-
télyt és a zsidó országot egyaránt. Megsem-
misített mindent. Minden héberül הכל hákajl,
hével kezdődik.
Végül, a trendeli (túlmutatva a gyerekjáté-
kon) messianisztikus jelentéstartalmat hor-
doz. A klasszikus héber számmisztika, a
gemátria segítségével fellebbentjük
a fátylat a trendeli titkáról. Négy
betű található rajta.  Minden héber
betűnek számértéke is van. 
A nun 50,  a  gimel 3, a sin 300,
a hé 5. Ezek összege 358.
Éppen ennyi a számértéke a
משיח mosiách, messiás szó
betűi összegének.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a Dohány utcai körzet Chanukkai ünnepségére,

2010. december 5-én vasárnap 15 órai kezdettel.
Helyszín: 1075. Bp. Síp u. 12. Díszterem

Műsor:
Köszöntőt mond: Zoltai Gusztáv elnök

Ünnepi beszédet mond: Dr. Frölich Róbert főrabbi
Az 5. lángot Fekete László főkántor gyújtja.

Közreműködők:
Igó Éva, Hegedűs D.Géza színművészek.

Zongorán kísér Gyarmati István.
A „Barátság ragyogása” című zenés darabot előadják az írók és rendezők,

a Wesselényi utcai Amerikai Alapítványi Iskola diákjai.
Az ünnepség után hagyományos chanukkai fánkkal és üdítővel várjuk Önöket!

Zoltai Gusztáv
Elnök

s.k.

Dr. Frölich Róbert
Főrabbi

s.k.

Chanukka története és csodája közismert. Most inkább néhány

olyan apróságról essen szó, amely kapcsolódik az ünnephez, de

széles körben nem ismeretes.

Dr. Frölich Róbert rovata

Deutsch bácsi, a kedves zöldséges
Aprócska kis zöldséges üzlet kínálta portékáját  közvetlenül a ka-

punk mellett, a Pozsonyi úton. Hatalmas tábla hirdette, a zöldség,

és gyümölcsválasztékon kívül: „Mák, dió darálva is kapható”. 

Deutsch bácsi, a tulajdonos tavasszal rendre kivitte ócska sámliját

a bolt elé, élvezte a korai napsütést, és várta a vevőket.

fotó: Gáti Péter
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A Blogger Séf

Hozzávalók: 1 kg hátszín, 

2 teáskanál grill fűszerkeverék, 

2 teás-kanál vöröshagymakrém, 

1 teáskanál fokhagymakrém, 1 ek mustár, 

1 mokkáskanál olaj

Elkészítés:

A páchoz összekeverjük a grill fűszerkeveréket, a

vöröshagymakrémet, a fokhagymakrémet, a mus-

tárt, az olajba 1 mokkáskanál borsot és 2 evőkanál

sót teszünk, majd megkavarjuk. Megmossuk a húst,

aztán a hátszínt 8 dkg-os szeletekre vágjuk, vagy l6

dkg-os nyitott szeleteket készítünk és megkenjük a

páccal. A szeleteket egymásra rakjuk, alufóliába,

vagy jénaiba tesszük, és egy napig hűtőszekrényben

érleljük. Sütés előtt megsózzuk a húst és előmele-

gített teflonserpenyőben 20 percig sütjük. Vigyáz-

zunk arra, hogy csak egyszer fordítsuk meg, tehát

egy-egy oldalát 10-10 percig fordítsunk a parázs

felé. Azonnal tálaljuk, hogy a hús puha maradjon.

Párolt zöldséggel és rizzsel kínáljuk.

Hozzávalók: 2 piros kaliforniai

paprika, 2 zöld kaliforniai pap-

rika, 2 sárga kaliforniai paprika,

5 szelet szárított paradicsom, 2 paradicsom, 1 ek

kapribogyó, 2 gerezd fokhagyma, 5 ek olívaolaj, 

1 ek balzsamecet, 1 ek citromlé, bazsalikom, só,

frissen őrölt bors

Elkészítés 

A megmosott paprikákat félbevágjuk, a paprikát ki-

csumázzuk, majd egy tepsibe tesszük úgy, hogy a

héjas fele nézzen felfelé.

A paprikákat 190 fokon kb. 15-20 percig grillezzük,

amíg a paprika megsül. A meleg paprikát egy zacs-

kóba tesszük, és 10 percig benne hagyjuk, így ami-

kor kihűlt sokkal könnyebb lehúzni a héját.

Egy nagy tálba beletesszük az összes vékony csíkra

vágott alapanyagot. Beleszórjuk a kapribogyót. Be-

ízesítjük olívaolajjal, balzsamecettel, citromlével,

sózzuk, borsozzuk, majd jól összedolgozzuk. Hű-

tőbe tesszük, hogy az ízek jobban összeérjenek.

Hozzávalók: 6-8 szem közepes

méretű, savanykás alma, 180 g

kristálycukor, 70 g sütőmargarin

Tésztához: 200 g liszt, 150 g sótlan, hideg sütő-

margarin, 1 tojássárgája, 3 ek hideg víz, csipetnyi só

Elkészítés

A lisztet elkeverjük sóval és hozzáadjuk a sütőmar-

garint, melyet szétmorzsoljuk. Beletesszük a tojás

sárgáját és a vizet. Addig gyúrjuk a tésztát, amíg el-

válik az edény falától, pihentetjük fél óráig. Az almá-

kat meghámozzuk, kimagozzuk, negyedekre szeljük.

Egy 25 cm átmérőjű magasabb falú serpenyőt ve-

szünk elő, beletesszük a cukrot és a sütőmargarint,

és a cukor olvadásáig melegítjük. Szorosan egymás

mellé rakjuk az almákat a serpenyőben, majd lassú

tűzön karamellizálódásig sütjük. A tésztát kicsit na-

gyobbra nyújtjuk a serpenyőnél. Rátesszük az alma

tetejére a tésztát, az egészet a 180 fokra előmelegí-

tett sütőbe helyezzük, és 30 percig sütjük. Utána 10

percig pihentetjük, majd egy tálra kifordítjuk.

Hátszín roston sütve Sült paprika 
paradicsommal

Fordított almatorta,
(Tarte Tatin)

Korcsolán Orsolya és Bársony Péter „Hi-

ányzó láncszemek” című koncertsorozatá-

nak második állomását „Terezin-Auschwitz”

alcímmel november 28-án 19 órakor rende-

zik a Holokauszt Emlékközpontban.

Korcsolán Orsolya és Bársony Péter kamaraze-
nei koncertsorozata azt a nemcsak hazai, de a
nemzetközi koncertéletben is fellelhető űrt hi-
vatott kitölteni, amelyet a holokauszt során ál-
dozattá vált zeneművészek és alkotók hagytak
maguk után. A zenedarabok nem csupán meg-
szólalnak a Páva utcai zsinagóga csodálatos 
környezetében, de az előadók megszólítják a 
hallgatóságot is egy-egy rövid magyarázattal,
személyes vallomással. Így pótolva a hiányzó
láncszemeket közönség, előadó és műalkotás,

múlt és a jelen elidegenítő távolsága között.
Terezin és Auschwitz, a pokol kapuja és maga
a pokol, amelyben művész és művészet egya-
ránt pusztulásra ítéltetett, amelyben a gázkam-
rák mellett születtek és némultak el az utolsó
előadások.
Sokaknak élő remény, hogy hagyták, hogy le-
hetett kultúra a szögesdróton belül, másoknak
menekvés, kiút volt a nyomasztó reményvesz-

tettségéből. Álmodtak-e még, volt-e rejtekhely
a lélek mélyén, vagy maradt a kiábrándult be-
letörődés? E kérdésekre keresi a választ a kon-
cert Gideon Klein, Victor Ullmann, Sikmund
Schul, Erwin Schulhoff, Hans Krasa és az
akkor alig 19 éves Robert Dauber kompozícióin
keresztül. A hangversenyt W.A. Mozart g-moll
zongoranégyese zárja, amely 1944. április 17-én
hangzott el a theresienstadti láger pódiumán.

Koncert a Páva utcai zsinagógában 

„Terezin-Auschwitz” 

2010. november 28. 19.00
Holokauszt Emlékközpont Zsinagógatér

Budapest. IX. ker Páva u. 39.
Műsor:

Kaddish 
Gideon Klein: Duó 

Viktor Ullmann: Zongoraszonáta No.1 
Hans Krasa: Tanec 

Erwin Schulhoff: Zingaresca 
Robert Dauber: Serenade 

Zikmund Schul: Két haszid tánc 
Wolfgang Amadeus Mozart: G-moll Zongoranégyes 

Előadók:

Korcsolán Orsolya-hegedű, Bársony Péter-brácsa,
Sugár Gergely-kürt, Jason Calloway-cselló,

Shoshana Telner-zongora fotó: TomiVajda
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Jidu, ahogy a zsidó közösség tag-
jai, s a legapróbb csemeték is is-
merik az ősi hagyományok
tiszteletben tartása és ápolása, a
közösség összekovácsolása, a
vallásos zsidó élet fenntartása,
szervezése érdekében végzett te-
vékenysége elismeréseként kapta
e megbecsülést.

– Meglepetésként ért a kitünte-
tés, nem számítottam rá, csak tel-
jesítettem a feladatom, mint
korábban is, s miként a jövőben
is így cselekszem majd – szólt
kitüntetett főrabbink, Deutsch
Róbert. – Végzem a rabbik mun-
káját, tanítok, ápolom a kapcso-
latot idősekkel és fiatalokkal,
olykor betegeket látogatok. Jól
esett, hogy gondoltak rám, de ez
kötelez is, s folytatom, amit
eddig is tettem.
– Nem csupán már bő húsz éve a
Bethlen utcai zsinagóga főrab-
bija, s évek óta a Rabbitestület

vezetője, de a Magyarországi
Rabbinikus Bíróság, a Bét Din ve-
zetője. Talán kevesen tudják, mi-
lyen ügyeket is tárgyal e testület.
– A bíróság háromtagú, a válási
szertartás, illetve a betérés tarto-
zik hozzánk. Továbbá, ha két val-
lásos zsidónak peres ügye van
egymással, s nem akar a polgári
bírósághoz fordulni, akkor felke-
reshet minket.
– Örülök, hogy említette a beté-
rést. E kapcsán ugyanis többen
arról beszéltek, hogy ez ügyben
Ön rendkívül szigorú, nehéz túl-
jutni a „próbákon” és igen sokáig
tart mire sikerül. Miközben
mások azt mesélik „a Jidu ked-
ves, segítőkész, akár egy jóságos
tanító bácsi”.
– Nincs ebben különös kettőség. 
A betérés nagy kihívás, nem le-
hetek lágyszívű, hiszen le kell
beszélnem a jelöltet. Méghozzá
többször is! Ismertetem a zsidó
lét nehézségeit, beszélek a paran-

csolatokról, az esetleges támadá-
sokról. Figyelek arra, ne csak fel-
lángolás, hanem valódi akarat
álljon a betérés mögött, ezért az
illetőnek mindent el kell követ-
nie. Szerencsére a többség évek
múlva is rendszeresen megjele-
nik a zsinagógában, és valóban
közénk tartozik. Eközben, ha va-
laki mellettem nőtt fel, nyilván
más oldalamról ismer. Hiszen
akad, akinek ott voltam a bri-
szén, a bar-micvóján, az esküvő-
jén, s most már a gyermeke áll a
bar-micvó előtt. Az ilyen csalá-
dokban megmarad a folytonos-
ság. Viszont fontos feladat to-
vábbi fiatalok beszoktatása a zsi-
nagógába. A nagyapa, apa sok
esetben példát mutathat, de néha
a gyerek is visszahozhatja a szü-
leit. Helyi szinten, oktatással,
nyelvtanulással, zsidó történelem
tanításával, különböző progra-
mokkal lehet becsábítani, akik
közénk tartoznak. Igaz manap-
ság, egyre nehezebb, mert renge-
teg hatás éri az embereket.

– Vélhetően a Bethlen és a Do-
hány zsinagógák közös rendez-
vényei is segíthetnek ebben. De
minek köszönhető a két körzet
kiemelkedően jó kapcsolata?
– Talán az egyik oka lehet, hogy
mindkettő a VII. kerületben van.
Nyilván fontosabb, hogy mind-
két zsinagóga vallási, illetve vi-
lági vezetésének hasonló a
gondolkodásmódja. Persze az is
számít, hogy Frölich Róbert fő-
rabbival évtizedek óta remek, ba-
ráti viszonyt ápolunk. Mindenkit
örömmel töltött el, hogy remekül
sikerültek ezek a programok. Jó
példa, hogy a legutóbbi közös
partin 400 ember jelent meg, rá-
adásul negyede gyerek volt, s va-
lóban sokat számíthat a kicsik
jelenléte. Bízom benne, hogy
más területen is tudunk majd
együttműködni, mint pl. a taní-
tásban. Remélem, nem kell sokat
várni az újabb közös eseményre.
A Dohány körzet és a Pesti Sólet

olvasói nevében gratulálunk fő-

rabbi úrnak kitűntetéséhez!

Jelentős kitüntetést kapott Deutsch Róbert főrabbi
Kiváló a kapcsolat a Bethlen és a Dohány körzet között

Kitüntették Deutsch Róbertet, nemzeti ünne-
pünk, október 23-a alkalmából, a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövetsége veze-
tőinek javaslatára. A Bethlen utcai zsinagóga
főrabbija, legszentebb ünnepünk, a szombat
tiszteletben tartása miatt később, a múlt
héten vette át a Magyar Köztársaság Érdem-
rend Középkeresztjét. 

I   M   A   R   E   N   D

Hétköznap: 7.30-kor kezdünk reggel, az esti ima idôpontja 17.00 óra,
helyszín a Talmud-Tórában (Bp. VII. Wesselényi u. 7).

(a felújítási munkák miatt bejárás a zsinagóga mögötti emlékparkon keresztül)
Az esti ima elôtt fél órával sakkal, kártyával, 

kávéval és teával várjuk híveinket!
Péntek esti ima: 17.00-kor a Hôsök-templomban.

Szombat reggeli ima a Hôsök-templomban: Sachrisz: 9.30
Tóraolvasás: 10.00 Muszáf ima: kb. 10.45

Szombati Salesüdesz, a szombat kimenetele elôtt 
1 órával a Talmud-Tórában.

www.dohany-zsinagoga.hu

fotó: Gáti Péter
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