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ÖSztÖnDíj A DOhányBAn
A Dohány utcai zsinagógáért Alapítvány
ösztöndíjat ajánl fel fiúk számára,
akik anyai ágon igazolhatóan zsidók, héber
nevük van, és valamely felsőoktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatói.

Az ösztöndíj havi 25 000 Ft.
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy napi rendszerességgel részt
vesz a Dohány utcai Zsinagóga i.tentiszteletein.
A pályázat a megfelelő dokumentációval a
Dohány utcai Zsinagóga templomkörzet
irodájába nyújtandó be:

A DOHÁNY UTCAI KÖRZET HAVILAPJA

Egy hős fiatalember története (3. oldal)

W W W. D O H A N Y- Z S I N A G O G A . H U

A vészkorszak magyar embermentői (4. oldal)

Kezdődik a zsidó nyári Fesztivál

Bp. VII. Síp u. 12, I. em. 30.
Szeptemberben újra lecsóparti
A Dohány utcai és a Bethlen téri
körzet vezetői szeretettel meghívják
a hittestvéreket az immár
hagyományos lecsópartira.
Az idei összejövetelt

szeptember 2-án 15 órától
tartjuk a Bethlen téri zsinagóga hátsó udvarában. Nem csak a szokott finom ételek, de gyerek, és felnőttprogramok is várják az érdeklődőket.
A kicsik örömére bohócok érkeznek és lesz ugrálóvár is, míg a szülők, nagyszülők szórakozásáról
a Purimi ünnepségen is szerepelt
BeatBand együttes gondoskodik
a 60-as, 70-es évek zenéinek felidézésével.

jahrzeit-napok a falnál
Immár több mint egy éve, tavaly május 20-án adtuk át a fekete gránitból készült Jahrzeit-falat a Dohány utcai Zsinagógában. Elkészült a fal, a kis névtáblákkal és gyertyákkal, melyek évente öt alkalommal felgyulladnak, s emlékeztetnek
elhunyt hozzátartozóinkra, ismerősünkre. Aki eddig elmulasztott jelentkezni, még nem késett el, és pótolhatja Fülöp
Ildinél a templomkörzetben. A négy Mázkir napon, vagyis Jajm Kippur, Smini Áceresz, Pészach 8. és Sovuajsz 2. napján
és haláluk héber naptár szerinti évfordulóján – az előző estétől – világítanak szeretteinkért a gyertyák. A Jahrzeitnapon a reggeli i.tentisztelet után a közösség átmegy a falhoz és Káddist mond az elhunytért. Januártól segítünk
Önöknek, és közreadjuk, hogy elhunyt szeretteiknek mikor is van a Jahrzeitje.
Reisz Margit
szeptember 3. Halmi Sándorné
szeptember 15. Gáti László
szeptember 23.
Sarlós Pál
szeptember 7. Tardos Károlyné
szeptember 15. Frisch Zsuzsa
szeptember 25.
Deák János
szeptember 15. Rózsa Dezső
szeptember 21. Feuerverger Pál
szeptember 26.

Jávor Zsuzsanna
Steiner Alfrédné

szeptember 26.
szeptember 29.
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Egykor nekik szólt a himnusz

Flódnirekord a Szigeten!

Augusztus 13-án nyílt, és november 13-ig tart a Magyar Zsidó Múzeumban az a kiállítás,
amely azon magyar zsidó sportolók emlékének adózik, akik sportsikereikkel beírták a
nevüket a magyar sport történetébe.
Hajós Alfréd, Kronberger Lili, Barna Viktor és társaik életpályája azért példaértékű, mert
fantasztikus sportsikereiken kívül az élet egyéb területein is maradandót alkottak.
Braun „Csibi”József, Brüll Alfréd, Weisz Árpád, Petschauer Attila, Kabos Endre a nemzet
kedvenceiként szeretett sportolók életútja abban közös, hogy származásuk miatt üldözöttekké váltak, és nemzetük cserbenhagyta őket. Sorsuk ünnepelt sztárokból tragikus
magyar zsidó sorssá lett. Ma is jeltelen sírban nyugodnak.
Elek Ilona, Székely Éva és Keleti Ágnes azt a fiatalabb nemzedéket képviseli, amely
túlélte a holokausztot, és sikerült újrakezdenie, majd ismét a csúcsra jutnia.
A kiállítás kiegészül az MTK és a Maccabi VAC történetének bemutatásával.

A világ legnagyobb flódniját kóstolhatták meg az idei Sziget látogatói augusztus elején.
A tradicionális magyar zsidó sütemény – mint azt a Pesti Sólet olvasói vélhetően tapasztalatból tudják, a tésztarétegek közé szilvalekvár, darált dió, alma és mák kerül –
rekordméretű változatához Raj Ráchel tortatervező csapata majd 500 kilogramm alapanyagot használt fel.
A több mint 20 méter hosszúságú édességgel a készítők a jubileumi, 20. Sziget fesztivál
előtt kívántak tisztelegni. Az átlagosan 6 centiméter magas flódniból 1600 adagot készítettek el, ezek egymásra rakva elérnék a 96 métert, azaz a Parlament épületének magasságát. A soha nem látott mennyiségű flódnin nyolc ember két napon keresztül
összesen 100 órát dolgozott. A rekordkísérletet aztán Till Attila műsorvezető és Koltai
Lajos operatőr, filmrendező hitelesítette, végül a szigetlakók ingyenesen kóstolhatták
meg a süteményt, amelynek szeleteit villámgyorsan elkapkodták.

2 Vallás
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Időutazás Elulban

A szerencse hónapja

Elul hónapja az egyik legnehezebb
hónap, mármint rabbinikus szemszögből, hiszen azon kevés hónapok egyike, amelyben sem ünnep,
sem emléknap nincs. Így tehát
nincs más hátra, mint magáról a
hónapról írni.

Elul a zsidó naptár hatodik hónapja,
nevét a babilóniai száműzetés után
nyerte el. Huszonkilenc napos
hónap, és az első nap, ראש חודש
(Rajs Chajdes) soha nem eshet
keddre, csütörtökre vagy szombatra. Ebből következik, hogy a következő hónap, Tisri első napja,
mely egyúttal ( ראש השנהRajs Hásónó) első napja is, sohasem esik
vasárnapra, szerdára vagy péntekre.
Ez egyúttal az őszi ünnepek minden egyes napját is determinálja.
A zsidó hagyomány szerint (a hagyomány alapja kiszámítható a Tórából) Mózes Elul hónap újholdján
ment fel a Szináj hegyére, és csak
Jajm Kippur végén jött le. Ez idő
alatt vette át a két kőtáblát és a
Tórát. A Széfer Jecirá, a kabbala
egyik kedvelt hivatkozási alapműve szerint minden zsidó hónap
megfeleltethető egy zsidó törzsnek.
Elul törzse גד, Gád, Jákob hetedik
fia. Gád neve betűinek számértéke
összesen hét. Gád neve magyarul
annyit jelent: jó szerencse. Mindezek szerint Elul a szerencse hónapja. A hónap neve fedezhető fel
a következő bibliai vers szavainak
akrosztichonjában: אני לדודי ודודי לי
azaz „én a kedvesemért létezem, s
a kedvesem énértem” (Énekek
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Dr. Frölich Róbert rovata

éneke 6/3). A hagyomány szerint e
vers I.ten és Izrael kapcsolatát fejezi ki. Természetesen vannak törvények és egyéb szokások is,
melyek csak ebben a hónapban érvényesek. Mivel ez a hónap az őszi
nagyünnepeket megelőző hónap,
így elkezdjük a felkészülést az ünnepekre. Minden reggel megfújjuk
a sófárt, jelezve, hogy közeleg a
bűnbánat ideje. A hónap neve arameusul annyit tesz: keresni, és ez
igazán illik e törvényhez, hiszen
keresni kell minden lehetőséget,
hogy I.ten megbocsássa vétkeinket.
Ezért bocsánatot kell kérnünk
mindazoktól, akiket év közben
esetleg megbántottunk.
A ראש השנה-t megelőző vasárnaptól, feltéve, ha legalább három nap
van még az ünnepig (ha nincs,
akkor az ünnep előtti második vasárnaptól) a reggeli imában bűnbánó és megbocsátásért esdő
imákat, ( סליחותszlichajszokat)
mondunk.
Szokás továbbá e hónapban ellátogatni szeretteink sírjához, s ott imát
mondani. E szokás alapja, hogy az
őszi ünnepek az élet és a halál
jegyében telnek, s a temető és elveszített szeretteink emlékeztetnek
bennünket önnön halandóságunkra.
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Hétköznap: 7.30-kor kezdünk reggel, az esti ima idôpontja 18.00 óra,
helyszín május 1-tôl a Dohány zsinagógában
Az esti ima elôtt fél órával sakkal, kártyával,
kávéval és teával várjuk híveinket!
Péntek esti ima: 18.00-kor a Dohány zsinagógában.
Szombat reggeli ima a Dohány zsinagógában: Sachrisz: 9.30
Tóraolvasás: 10.00 Muszáf ima: kb. 10.45
A péntek esti kiddust a Hevesi Sándor teremben tartjuk, míg a
szombat délutáni sálesüdeszt továbbra is a Talmud-Tórában.
www.dohany-zsinagoga.hu

Az alábbi összeállításunkban – a
teljesség igénye nélkül – felsoroljuk
az Elul hónapban történt fontosabb,
érdekesebb eseményeket. Miután
Elul a szerencse hónapja, így ezúttal többségében a jó, a számunkra
kedvesebb dolgokról ejtünk szó

Elul 2.
Franciaországban mérgezés vádjával megégetnek 160 zsidót (1321)
Lengyelország és Litvánia jogokat
ad a zsidóknak (1447)
A pápa elrendeli a Talmud összes
példányának elégetését (1553)
A Sulchan Aruch első nyomtatott
változata (1555)
Elul 3.
A budai zsidók engedélyt kapnak
arra, hogy otthonukban i.tentiszteletet tartsanak, de csak rabbi nélkül… (1787)
Elul 5.
Mussolini törli az olasz zsidók polgári jogait (1938)
Elul 7.
Hannoverben egyenlő jogokat kapnak a zsidók (1848)
Elul 8.
Véget ér a rómaiak elleni ellenállás,
Jeruzsálem felső városának falai
meggyengülnek (70)
Elul 9.
Ramban (Nahmanides), - Maimonides követője – megérkezik Jeruzsálembe, és nem sokkal később
újraéled a zsidó közösség (1267)
A zsidó tanárokat és diákokat kitiltják az olasz iskolákból (1938)
Elul 10.
A budai zsidók túlélnek egy támadást, ezért ezt a napot Purimként
ünneplik meg (1684)
Elul 13.
New York-ban a zsidók petíciót
nyújtanak be, hogy szabadon gyakorolhassák vallásukat, ám a kormányzó megtagadja, mert a
vallásszabadság csak a keresztényekre vonatkozik (1695)
Elul 14.
A legrégibb fennmaradt ketuba
Western Hemisphere-ből (1643)
Elul 18.
Az etióp zsidók e napon emlékeznek Ábrahám, Izsák és Jákob halálára
A Gólemet készítő prágai Lőw
rabbi (Maharal) jahrzeitje (1609)
Elul 19.
Charles Lindbergh antiszemita beszéde a rádióban (1941)

Elul 20.
VI. Károly kiutasítja a zsidókat
Franciaországból (1394)
Elul 21.
Létrehozzák az első gettót Lengyelországban (1939)
Elul 22.
Az első zsidó katonai alakulat a
modern korban – Zsidó Ezred a
Lengyel Forradalmi Hadseregben
(1794)
Elul 23.
Megégettek egy szerzetest, mert áttért a zsidó hitre (1553)
Az első zsidó tábori lelkész az USA
hadseregében, Rabbi Jacob Frankel
(1862)
Elul 24.
A II. Szentély építésének előkészítésének kezdete (i.e. 520)
Elul 25.
A Teremtés első napja
Nehemiás befejezi Jeruzsálem falainak újjáépítését (444)
Elul 26.
Peter Stuyvesant kitiltja a zsidókat
a hadseregből (1655)
Elul 27.
Frankfurtból elűzik a zsidókat
(1614)
Elul 28.
Az első zsinagóga Dél-Afrikában
(1849)
Warren G. Harding, az Egyesült Államok elnöke a Kongresszus elé
terjeszt egy nyilatkozatot, hogy engedélyezzék Palesztinában a zsidók
hazájának létrehozását (1922)

Warren G. Harding

Elul 29.
Franciaországban teljes jogot kapnak a zsidók (az első európai ország, amely ilyen liberális
jogszabályt alkot (1791)
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Aktuális 7

Földes Anna: Miért nem írok önéletrajzot? Egy krónikás krónikája
A könyv szerzője Budapesten született, 1930ban. A ’40-es évek poklának túlélőjeként bizakodva fogadta a felszabadulást. A fényes
szelek nemzedékével együtt készült a világ
megváltására, a tanári, újságírói pályára. Bölcsészdiplomája megszerzése után, 1956-ig a
legendás Irodalmi Újság munkatársa. Ismert
irodalmi, színházi publicista, hosszú szakmai
pályafutása összefonódik a Nők Lapja történetével, hiszen majd 35 évig volt a Nők
Lapja újságírója. Több mint kétezer interjúja
jelent meg a lapban. Beszélgetett színészekkel, írókkal, művészetről, könyvekről, a nőkérdésről.
Több irodalom- és színháztörténeti monográfiája is megjelent, többek között Móra Ferencről, Jászai Mariról, Örkény Istvánról.
1991 és 2008 között a Bálint György Újságíró Akadémia igazgatója. Újságíró nemzedékek nőttek fel a kezei között.
Nagysikerű színháztörténeti, és irodalomtörténeti műve után most saját életéről mesél,
azokról az intim fejezetekről, melyeket eddig
még az olvasók nem hallhattak, nem olvashattak. Élvezetes stílusa, találkozásai az elmúlt évtizedek hírességeivel, akikkel
elbeszélgetett, interjút készített újabb érdekes
epizódokat nyújtanak minden érdeklődő szá-

mára. Önéletírásában személyes, családi élményei, tragédiai és örömei mellett elsősorban munkájáról, utazásairól és az ezek
kapcsán megismert emberekkel való találkozásairól mesél.

Kiadja:
Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
Megrendelhető:
gabbianokonyv@mail.datanet.hu
Kedvezményes ára: 2700 Ft.-
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A vészkorszak magyar hősei
Wallenberg születésének 100. évfordulójára (augusztus 4.) emlékeztünk
előző számunkban. A svéd diplomata mellett bemutattunk Önöknek néhány
külföldi diplomatát is, akiknek ezrek köszönhették életüket. Ezúttal a magyar embermentők közül olvashatnak két-két hölgyről, illetve úrról, mindannyian megkapták a Világ Igaza címet. /Az évek során több mint 700
magyar kapta meg a kitüntetést, bővebben:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g_Igaza/
Slachta Margit (1884-1974), lengyel származású felvidéki nemesi
családba született.
1920. március 25-én a főváros I. kerületében nemzetgyűlési képviselővé
választották. Ő lett az első női képviselő Magyarország történetében.
Beadványt írt a munkaszolgálatosok
érdekében, miután 1943. február 8án Szlovákia bejelentette a „teljes
zsidótlanítást”, Rómába utazott,
hogy személyesen sürgesse XII.
Pius pápát a cselekvésre. A testvérek Thököly úti rendházában bújtatta az üldözötteket, köztük Heltai

Salkaházi Sára (1899-1944), akár
csak Slachta, szintén Kassán született. Első írása 1919. február 2-án
jelent meg Syphax álnév alatt a kassai Esti Újságban. 1927-ben ismerkedett meg a Schlachta Margit
alapította Szociális Testvérek Társasága rend kassai tagjaival.

Jenőt, Radnóti Miklós feleségét.
A második világháború után pártonkívüli jelöltként ismét nemzetgyűlési képviselő lett 1945-ben.
Nőmozgalmát az 1947-es választásokra önálló politikai párttá szervezte, melynek első (és egyetlen)
elnöke lett. A csalások ellenére
négy mandátumot nyertek. 1949.
június 22-én éjjel húgával együtt
Ausztriába szökött, majd 1949.
szeptember 16-án Tóth Etelka álnéven az Egyesült Államokba távozott, a Szabad Európa Rádióban
Nemes Borbála néven szerepelt.

hamvadó cigerettavég

Karády Katalin (Kanczler Katalin) 1910. december 8-án született
Kőbányán, a Százados úti lakónegyedben, egy hétgyerekes proletárcsaládban, rendkívüli szegénységben.
Első mozifilmje, a Halálos Tavasz
sikerét követően a kor ünnepelt
dívája. Kilenc év alatt húsz filmfőszerepben láthatta a közönség.
Dalai közül több ma is sláger.
Erotikusan búgó hangja és megjelenése miatt a kor szexszimbóluma lett
Karádyt 1944. április 18-án kémkedés vádjával letartóztatta a Gestapo,
majd három hónapig tartotta fogva. Megkínozták, kis híján agyonverték, ám kiszabadulása után zsidó származású kollegái közül többet is
bújtatott, illetve ékszereket és aranyat adott a nyilasoknak és a Dunaparton egy egész gyerekcsapatot mentett meg a kivégzéstől. A gyerekeket a lakására vitte, és a háború végéig gondozta őket.
A háború után mellőzték, a magyar filmgyártás már nem számolt vele,
betiltották a filmjeit, s nem léphetett fel többé budapesti nagyszínházban. Utolsó magyarországi fellépése 1950 őszén volt Kecskeméten,
ahol - elmondása szerint – kifütyülték, és sörösüvegeket vágtak hozzá.
1951-ben elhagyta Magyarországot. Salzburg, Svájc, majd
Brüsszel után 1953-ban Brazíliába, São Paolóba költözött, és
divatáru-üzletet nyitott. 1968ban megkapta az amerikai vízumot, s New Yorkban telepedett
le, ahol egy kalapszalont vezetett. 1990. február 8-án hunyt el,
19-én, Budapesten, a Szent István-Bazilikában ravatalozták
fel, majd a Farkasréti temetőben
helyezték örök nyugalomra.

A Szociális Testvérek ezer üldözöttet bújtattak, közülük majd százat
Sára nővér mentett meg, aki a Bokréta utcai munkásnőotthont, a Katolikus Nővédő Otthont vezette.
1944. december 27-én zsidók után
kutató nyilasok körbevették az otthont, négy embert és Bernovits
Vilma hitoktatót is őrizetbe vették.
Sára nővér az akció végén érkezett,
de nem menekült el. A foglyokat a
Fővámház elé terelték, levetkőztették és a Duna partjára állították
őket. Mielőtt a sortűz eldördült,
Sára nővér a kivégzők felé fordult,
a szemükbe nézett, letérdelt, az
égre nézett, és keresztet vetett.
2006. szeptember 17-én a Szent István-bazilika előtti téren avatták
boldoggá. Ez volt az első Magyarországon celebrált boldoggá (vagy
szentté) avatás 1083 óta.

Ocskay László (1893-1966), a magyar hadsereg századosa, aki 19441945-ben 2500 zsidót mentett meg
Budapesten, így a legtöbb üldözöttet megmentő magyarok egyike.
1919-ben csatlakozott Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadsereghez,
majd egy Németországba olajat
szállító amerikai cég alkalmazottja
lett a Dunántúlon. 1943-ban önként
szolgálatba helyeztette magát, és
egy zsidó munkásszázad – a
101/359 számú – parancsnoka lett,
ami hivatalosan a német hadsereg-

nek gyűjtött és gyártott ruhákat. A
200 fős alakulat a Síp utcában dolgozott, ám számuk egyre nőtt, ezért
a zuglói zsidó gimnáziumba települt át, itt 2500 ember gyűlt össze.
Ocskay az általa bújtatott személyeket ellátta élelmiszerrel, gyógyszert szerzett és igyekezett
hivatalos papírokat beszerezni
nekik. Jó kapcsolatokat ápolt a németekkel. Ennek köszönhető, hogy
egy alkalommal a több ezer fős csoportot kivégezni szándékozó nyilasokat sikerült a budapesti
Waffen-SS alakulatokkal elzavartatnia, majd az épületet a WaffenSS védelme alá vonatnia.
A kommunisták nemesi származása, horthysta katonai múltja és
német-amerikai kapcsolatai miatt
üldözni kezdték. 1948-ban az
Egyesült Államokba menekült.
1966-ban bekövetkezett haláláig elfeledve, szerény körülmények között élt, éjjeliőrként dolgozott.
Sztehlo Gábor (1909—1974)
evangélikus lelkész. 1944 márciusától kezdve Raffay Sándor püspök
megbízásából elkezdte a zsidó
gyermekek szervezett mentését.
1944 karácsonyáig 32 otthonban
szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. Az 1600
megmentett gyerek egyike Oláh
György, későbbi Nobel-díjas tudós
volt. A gyerekek mellett az otthonok 400 dolgozója is menedéket,
oltalmat talált.

Sztehlo Gábor
1945 tavaszán megszervezte a Pax
gyermekotthont, szeptemberben
nyolcszáz menekült gyermekkel
megalapította a „Gyermekköztársaságot”, amelynek alkotmánya volt,
és önálló törvénykönyvet is alkottak. A gyermekotthon 1950-es államosítása után segédlelkész volt a
budavári, kelenföldi, majd a kőbányai
gyülekezetben. 1961-ben svájci látogatása közben infarktust kapott, orvosi javaslatra Svájcban maradt és ott folytatta
tovább lelkészi tevékenységét. Hamvai
hazatértek, a Farkasréti temetőben
nyugszik.
forrás: wikipedia.org
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Koncertek 5

A zsidó nyári Fesztivál koncertjei a Dohányban Dávid király zsoltárai
Szokás szerint augusztus utolsó vasárnapján, azaz két
klezmerbe öltöztetve
nap múlva a 15. Zsidó Nyári Fesztivál. Miként arról
már korábban írtunk, a hagyományokhoz híven, idén
is az esemény kiemelt helyszíne lesz a Dohány utcai zsinagóga, amely több rendkívüli (klasszikus, klezmer,
opera, szefárd dalok) koncertnek ad otthont. Ismétlésként közreadjuk, hogy mikor és milyen programokat
rendeznek a Dohányban.
augusztus 26. (vasárnap) 19:00
Liszt Ferenc Kamarazenekar
augusztus 28. (kedd) 19:00
Cinema szimfónia –
a Miskolci Szimfonikus Zenekar
filmzene estje

augusztus 29. (szerda) 19:00
Shlomo Bar és a Habrera Hativeet
augusztus 30. (csütörtök) 19:00
Takács Nikolas –
Hommage á Michel Legrand

2012. szeptember 2. (vasárnap) 19:00
Verdi : Nabucco – koncertszerű opera
2012. szeptember 3. (hétfő) 19:00
Budapest Klezmer Band

2012. szeptember 4. (kedd) 19:00
Jubileumi Gálaest a tolerancia jegyében

nyertesek, megoldások

Előző számunkban a Zsidó Nyári Fesztivál szervezőivel közösen játékra invitáltuk Önöket. Rengeteg
megfejtést kaptunk, sokan hibátlanul válaszoltak,
míg néhányaknál becsúszott némi pontatlanság,

Nyertesek: Kende Iván, Littner Judit, Schiffer
Gábor, Szász Vera, Szende Györgyi, Tóth Gabriella,
Váradi Nóra.

Kérdések/Válaszok:
1. Hányadik alkalommal kerül megrendezésre idén
a Zsidó Nyári Fesztivál? 15
2. Mi lesz Palya Bea augusztusban megjelenő lemezének címe? Ezeregy szefárd éjszaka
3. Hol végezte zenei tanulmányait Takács Nikolas?
Pozsonyi Állami Konzervatórium
4. Melyik zenekar tagja Klein Judit? SABRE
5. Miről híres a Random Trip? A színpadon születnek a zenéik
6. Melyik musicalben játszott a Budapest Klezmer
Band? Hegedűs a háztetőn
7. Melyik a KLEZMERÉSZ Band egyetlen ismert
magyar-zsidó dala? Szól a kakas már

Négy premiert, méghozzá ősbemutatót is tartanak a 10. Spinoza Zsidó Fesztiválon szeptember 5. és 22. között. A több mint kéthetes
kulturális seregszemlén 20 programon szórakozhat a közönség.
A Dávid király zsoltárai című előadás az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz szeptember
6-án. Negyven művész működik közre.
Dávid zsoltárait Hegedűs D. Géza színész
mellett hat további művész tolmácsolja, majd
zenében a Sabbathsong Klezmer Band szólaltatja meg eredeti héber nyelven, s mindezt
Fekete László főkántor és a 20 tagú Kinneret
kamarakórus – Harmath Ágnes vezetésével –
teszi zeneileg még gazdagabbá.
A Spinoza Színház Karinthy-premierje szeptember 5-én a Kohn család történetét eleveníti
fel a leghíresebb Karinthyig, Frigyesig, az
íróig. A darab korrajz is, történetek Budapestről Berlinen át Stockholmig, és sztorik „Európa legszebb zsidó nőjéről”, Karinthy
feleségéről, Böhm Arankáról. Karinthy szerepében Székhelyi Józsefet láthatja a közönség.
Gershwin (született Jacob Gershowitz) élete
igazi amerikai sztori: a szegény orosz zsidó
bevándorlók gyermeke egy generáción belül
Amerika legnagyobb zeneszerzőjévé válik.
Hogy ki volt valójában azt mutatja be sok zenével és legalább 100 filmetűddel a szeptember 20-i előadás, amelyet Hubai Gergely írt.
Száz éve született Fényes Szabolcs zeneszerző, a filmzene és a slágerek „királya”.
1944-ben, amikor Fényes a Fővárosi Operettszínház igazgatója volt, sok zsidó művészt
bújtatott és sokaknak adott munkát. A bemutató szeptember 18-án lesz.
A premierek mellett újra bemutatják a legsikeresebb darabokat, köztük a Címzett ismeretlen című levéldrámát, amelyet Groó Diana
rendezett, a két szereplő Kulka János és
László Zsolt. Láthatják az érdeklődők A Guru
és a Jentl című zenés játékot, illetve a Frida
című, Frida Kahlo mexikói festőművész
életét bemutató kuplé-operát.
A legújabb zsidó kabaré Bächer Iván tollából
ismerhető meg, de a 100 éve született Alfonzó
humorán is lehet szórakozni. Heller Ágnes filozófus Érzelmek a zsidó bibliában címmel
tart előadást, Ungvári Tamás estjén arról a értekezik, hogy a magyar zsidók a XIX-XX.
század fordulóján válaszút előtt álltak, hogy
a cionizmust vagy az asszimilációt válasszák.
A fesztivált újévi koncertek gazdagítják. A
Lámpás pincében négy koncert lesz: az elsőn
Gerendás Péter és Kardos Dániel középkori
zsidó dallamokat játszik gitáron, majd a zsidó
improvizatív zene estje következik. Később
elhangzanak jiddis, ladino és liturgikus zsidó
dallamok.

6 Kultúra

Pesti Sólet | a Dohány utcai körzet havilapja | 2012. augusztus | 5772. Elul

zsinagógák a nagyvilágból - Wiesbaden
Képeslapok – képes történelem VIII.
Január óta új sorozattal kedveskedünk olvasóinknak. Egy
majdnem 1400 darabból álló, egyedi magángyűjteményt
teszünk „közkinccsé”, és hónapról-hónapra bemutatunk
egy-egy lapot, a hozzá tartozó ismeretekkel, kuriózumokkal, érdekességekkel. A gyűjtemény többnyire az 1890-től
1945-ig megjelent, elsősorban zsinagógákat ábrázoló,
másrészt a zsidósággal, a zsidó emberekkel, szokásokkal
és üdvözletekkel foglalkozó lapokat tartalmazza. Mainz
után, most Wiesbadenbe utazunk.
Wiesbaden, Hessen-Nassau tartomány fővárosa. Zsidó lakosság már a XII. századtól élt a városban. Mint a korábban
megismert városok történetéből láthattuk, már a kora középkortól kezdve szinte mindennaposak voltak a járványok
és a zsidóüldözések Európa ezen részén is. Voltak azonban
olyan érsekek is, akik szóltak arról, hogy a pogromok és más
zsidók elleni atrocitások ellentétesek az Ö.való parancsolataival. A város talán legrégebbi pontja, az úgynevezett „Judengasse”, azaz a zsidó utca. Történeti források már korai
korokból említik, bizonyítva a zsidók korai jelenlétét.
A harmincéves háború (1618-1648) idején többször érte támadás a feldúlt területek zsidó lakosságát, amely menedéket keresett más-más városokban. Így érkezhetett jó néhány
menekültcsalád Wiesbadenbe, kiegészítve a helyi közösség
tagjait. Bár a papság egy része a kiutasításukat kívánta, a
helyi polgárok és hivatalnokok ezt ellenezték, és ha tudták
meg is akadályozták.
Bár kiemelkedően híres rabbija sokáig nem volt a helyi közösségnek, 1832-ben Abraham Geigert nevezték ki, aki responsum (feleletek gyűjteménye) munkájával, zsidó vallási
írásaival, értekezéseivel és a zsinagógai, iskolai reformjaival

vált ismertté, és méltán híressé a zsidó történetírás számára. Ő volt az a személy, aki elsőként hívta össze a rabbitanácsot. 1838-ban azonban kisebb nézeteltérés akadt a
közösségben, minek következtében Geiger lemondott a
posztjáról. Őt követte először Benjamin Hochstädter, aki
mint tanár dolgozott a hitközségen, majd Salamon Susskind
Weiburg kerületi rabbi váltotta, aki 1844-től 1884-ig töltötte be a rabbi szerepét Wiesbadenben. A közösség első nagy,
modern zsinagógáját 1869. augusztus 13-án adták át a hívők
számára. Philipp Hoffmann építész keze munkáját dicséri az
épület, amely mór stílusban épült. Mivel ebben az időszakban
„tombolt a zsidó reformok ideje”, így kerülhetett orgona és
vegyes kórus is az épületbe. Érdemes megjegyezni az építészről, hogy a városban található egy másik remek alkotása is,
amely a helyi pravoszláv ortodox székesegyház épülete.
Az épület pompáját növelték a minden oldalon elhelyezett
kisebb-nagyobb kupolák harmonikus együttese és a zsinagóga központi “hagyma” kupolája, amely kissé emlékeztet a
pravoszláv templom kupolájának formájára. A fő homlokzatokon a mór stílus jegyében kialakított ablakok voltak, míg a
főbejárat hasonló volt a Dohány utcai épület ezen részéhez.
Az 1900-as évektől az 1920-as évekig nagy népszerűségnek
örvendett a zsinagóga, és külön hitközségi helységekkel
egészítették ki. A november 9-i Kristályéjszaka során a náci
vandálok nem csak az épületet gyújtották lángra és pusztították el teljesen, de aznap éjszaka a zsidókat sem kímélték.
Az 1950-es évekre a megmaradt romokat a város teljesen
eltűntette, majd a ’70-es években egy kis park kapott helyet
a zsinagóga helyén, ahol évente összejöveteleket tartottak
az elpusztult kegyhely, és az elpusztított zsidók emlékének
adózva. Későbbiekben többször átrendezték a teret, majd

1995-ben az újra létrehozott zsidó hitközség úgy döntött, az
egykori zsinagóga helyén kiállítást, emlékezéseket tartanak.
Napjainkban aktív zsidó élet szinte alig található a városban,
mely gyógyfürdőjéről is méltán híres. Az egykori virágzó
zsidó élet az új évezredre már csak emlék…
Ezzel elbúcsúzunk Németország zsinagógáitól, az ünnepek
után, októberben a szomszédos Ausztria lesz a következő
állomásunk.
Izsák Gábor

A Blogger Séf

Sharon Asher
Csicseriborsó-gulyás

www.izrael-kulturaja.blogspot.com

ajánlata

A receptek 6 személyre szólnak »

töltött csirkecomb

hozzávalók: 60 dkg marhalábszár, 5
hozzávalók: 6 db csirkecomb, 4 db
dkg zsír, 10-15 dkg vöröshagyma,
zsemle, 2 db tojás, 1 fej vöröshagyma,
3 gerezd fokhagyma, 1 közepes para2 gerezd fokhagyma, 1 csokor petredicsom, 1 közepes tv paprika,
zselyemzöld, szükség szerint olaj, ízlés
20 dkg sárgarépa, só, őrölt bors, őrölt kömény, pirospaprika
szerint só, bors, majoranna
Elkészítés:
Elkészítés:
A zsemléket vízben megáztatjuk, ha jól megázott kinyomElőző nap beáztatjuk a csicseriborsót, másnap leöntjük a levét. kodjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet, a kevés
Egy fazékba teszünk 1,5-2,5 l vizet, beleöntjük a csicseribor- olajon megpirított reszelt vöröshagymát (vagy hagymakrésót, a karikára vágott sárgarépát, fehérrépát, zeller zöldjét, met), a zúzott fokhagymát, a tojást, majd borssal, majoransót, és készre főzzük. A vöröshagymát, fokhagymát, paradi- nával és sóval ízesítjük. Ezt követően jól összedolgozzuk. A
csomot, paprikát pépesre aprítjuk, majd zsíron megdinsztel- csirkecombokat megmossuk, lecsepegtetjük. Bőrét jól fellajük. Ezt követően hozzáadjuk az apró kockára vágott húst. Ha zítjuk, és megtöltjük a töltelékkel, hústűvel összetűzzük. Ha
a hús kicsit kifehéredik, megfűszerezzük, aztán felöntjük elkészült, megsózzuk a tetejét, és tepsibe rakjuk. Vizet öntünk
annyi vízzel, hogy ellepje. Mikor puhára főtt a csicseriborsó, alá, és megkenjük a csirkecombokat kevés zsírral. Alufóliával
hozzáöntjük a kész pörköltet, és összeforraljuk.
letakarjuk, és előmelegített sütőben kb. 45 perc alatt puhára,
sütjük, majd a fóliát levéve megpirítjuk a tetejét.
Jó étvágyat kívánunk!

Szilvásgombóc
hozzávalók: kb. 20 darabhoz: 1 kg burgonya, fél kg szilva, 35 dkg liszt, 13 dkg
Rama margarin, 1 mokkáskanál őrölt
fahéj, 10 dkg zsemlemorzsa, fahéjas
porcukor a szóráshoz
Elkészítés:
Meghámozzuk a burgonyát, kockákra vágjuk, és megfőzzük.
Aztán áttörjük a burgonyát és hagyjuk kihűlni. Nagy lábasban
kb. 5 liter vizet, forralunk. A burgonyához keverünk lisztet,
3 dkg vajat, egy csipet sót, és jól összegyúrjuk. A tésztát kinyújtjuk, és tenyérnyi négyzetekre vágjuk. A négyzetek közepére magozott teszünk, és megszórjuk fahéjjal. A tésztacsúcsokat
felhajtjuk, és két tenyerünk közt gombóccá sodorjuk. A gombócok felét a forrásban levő vízbe tesszük, megvárjuk, amíg felemelkednek a felszínre, s még 3-5 percig főzzük. Maradék vajon
megpirítjuk a zsemlemorzsát. A gombócokat szitakanállal kiemeljük, lecsepegtetjük, és megforgatjuk a zsemlemorzsában.
Tálra rakjuk, megszórjuk fahéjas porcukorral.
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Eg y h ő s f i at a l e m b e r e mlékére

Me

sél

Lomtalanítás közben nagyon érdekes fotókat talált egy kedves barátom. Majd jelezte, szívesen átadja, hogy ezzel is segítse
gyűjteményem gyarapodását. A képriporteri minőségben készített temetői fotókon amerikai katonák, és francia ellenállók
tisztelegnek egyes sírok előtt. Ez még nem is lett volna érdekes, de nagyítóval megvizsgálva az egyik képet, láthatóvá vált rajta a
felirat: „Wolf Wajsbrot F.T.P.F (Francia Partizán és Ellenállási Mozgalom), a 19 éves ifjút 1944. február 21-én ölték meg a németek.
A név nem volt ismerős, de a hang- Hat nappal a 18. születésnapját közása érdekesnek tűnt, az pedig még vetően egy akcióban, Wajsbrot kéinkább, hogy miként került a fotó- zigránátot hajított egy német
sorozat a belváros egyik kerületé- katonákkal teli vonatszerelvényre.
nek lomjai közé. Így elkezdtem Egy szemtanú úgy aposztrofálta az
kicsit kutatni, ki is lehet ez a fiatal- eseményt, hogy „leírhatatlanul
ember és egy igen izgalmas történet nagy kárt okozott” az ellenségnek.
rajzolódott ki.
Miután a nácik megszerezték a fotóját, több helyen kihelyezték, mint
körözött háborús bűnösét. 1943.
közepén a Gestapo egy razzia során
elfogott egy tagot abból az ellenállási sejtből, amelyben Wolf is harcolt. Kínzások hatására elárulta a
csoport tagjait, így Wajsbrotot is,
akit az év novemberében szintén elfogtak. Wajsbrotot a következő felszabadító amerikai katonák meg- színű, hogy Wajsbrot valamelyik
évben többször kihallgatták, meg- adták Wajsbrot és meggyilkolt tár- hős szabadságharcos társa honfitárkínozták, majd halálra ítélték, és sainak az elmaradt végtisztességet. sunk lehetett, és ő készíthette a felvégül kivégezték 1944. február 21- Az viaszont még mindig kérdéses, vételeket. Majd több évtized
én Mont Valérien kerületében, alig mikor és miként kerültek Buda- elteltével halála után az örökösök
19 évesen. Sírján ott szerepel, hogy pestre a felvételek?
nem tudták, hogy milyen becses
meghalt Franciaországért.
Mint tudjuk, több magyar menekült kordokumentumot ítélnek halálra…
A fotók Franciaország felszabadu- is csatlakozott a szövetségesekhez, Mint minden tárgynak, e fotóknak
lása után készültek, amikor az élet- és a megszállt területeken harcoló is megvan a maguk sorsa, akár az
ben maradt társak, illetve a ellenállókhoz, partizánokhoz. Való- azokon szereplőké, így örömömre
Wolf Wasjsbrot 1925. március 3-án
szolgál, hogy egy számomra ismeszületett egy lengyel városban,
retlen hős előtt tiszteleghetek, és
Krasnik-ban. Szüleivel Franciormegoszthatom a Pesti Sólet olvasószágba menekültek az erősödő zsiival e remek fiatalember szomorú,
dóellenesség és a gazdasági
de bátor történetét!
körülmények miatt. Végül a főváI.G.
rosban, Párizsban telepedtek le. A
háború kitörésekor Wajsbrot szerelőként kezdett el dolgozni. Franciaország
német
megszállását
követően szüleit 1942-ben elfogták, majd deportálták. Ekkor Wolf
egy ellenállási mozgalomhoz csatlakozott, és a megszállók elleni veszélyes akciókban vett részt, mint
vezető kulcsember.
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