
Főrabbink, dr. Frölich Róbert bevezetőjében kö-
szönetet mondott mindenkinek, aki szerepet vál-
lalt a felújításban: a tervezőknek, a kivitelezőknek,
a bonyolítóknak, a műszaki ellenőrnek, a padokat
újjá varázsolóknak, a budapesti hitközség dolgo-
zóinak, a körzet több tagjának,  illetve felségének,
Frölich Katinak az áldozatos munkát.
De talán a legnagyobb köszönet ismét Nádel Ta-
mást, a körzet alelnökét, az alapítvány elnökét il-
leti, aki nem csak előteremtette az anyagi forrást,
de rendre, pihenését is megszakítva utazott visz-
sza tárgyalni, egyeztetni, ellenőrizni.
Mi történt az elmúlt néhány hónapban? Megújult
a fűtési rendszer, van padlófűtés, s a radiátor sza-

bályozhatóvá vált (így talán nem lesz szauna a hő-
ségtől). Akusztikai panelek kerültek fel, az értők
szerint valóban jobb az akusztika. Sorolom tovább
az elvégzett munkákat: a karzati lőrés kinyitása és
hangterelők felrakása; a padok teljes felújítása, így
most mindegyik nyílik. Új, zöld gránitburkolat,
kül-, és beltéri teljes szigetelés, illetve az előterek
teljes felújítása, burkolása, fűtési rendszerének ki-
alakítása. S az örökmécses felújítása.
Végül már csak egy feladat maradt, s ez a körzet
tagjaira várt: fel kellett tenni a mezüzét. Ami
aztán sok boldog koppintás után a helyére került.
Ezt követően főrabbink arról beszélt, hogy ez a
hajlék nem I.tené, bele se fér, nem tud bejönni

az ajtón, de nincs is rá szüksége. Ez a ház a
mienk, miként Salamon első Temploma eseté-
ben is így volt. Magunknak tesszük ilyenné.
Méltó hely arra, hogy elmondjuk bánatunkat, vagy
megosszuk örömünket. Bár az utcán, vagy bárhol
máshol, is találkozhatunk I.tennel, de itt, ebben a
házban, csak ő és mi vagyunk. Elvégre azért va-
gyunk itt, hogy vele beszélgessünk, elmondjuk
nekik, ami a szívünkben van. Ha ez a ház kelle-
mes, akkor sokkal őszintébb a beszélgetés, köny-
nyebben mondunk el mindent. „Hallgasd meg és
bocsásd meg” – idézte Salamon templomszentelő
imáját Frölich Róbert. Majd hozzátette, most, hol-
nap, tíz, vagy ötven év múlva, amíg zsidók járnak
ebbe a templomba, hogy találkozzanak I.tennel,
ugyanazt kérik, mint Salamon háromezer éve. Az
imák, a bánat, az örömért szóló hála meghallgatá-
sát, és a megbocsátást, hiszen mindig van vétkünk.
S azt, szóljon hozzánk…
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Emlékezés Szenes Hannára és Radnóti Miklósra  (3. és 10. oldal) Villány András kiállítása - a Dohány négy évtizede (6-7. oldal)

A DOHÁNY UTCAI KÖRZET HAVILAPJA W W W. D O H A N Y- Z S I N A G O G A . H U

J a h r z e i t - n a p o k  a  f a l n á l

Suchman István és Icuka december 1.
Hajdu Tibor december 2.
Rózsa Dezsőné december 4.
Waldner Ferencné december 7.
Váradi Lajos december 8.

Marsányi Ernő december 12.
Jakab Márton december 13.
Márta Kohn Kürdchner december 17.
Gárdonyi Tibor december 18.
Hajdú Gusztáv december 23.

Glasel Adolfné december 24.
Kohn Ilona december 26.
Krebsz László december 27.
Schiller Gyuláné december 28.
Endler Józsefné december 30.

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

Fe l avat t u k  a  m e g s zé p ü l t  H ő s ö k  Te m p l o m át
Tavasszal jártunk utoljára a „Hősökben”, s mostanáig a „Dohányban” imádkoztunk. Most pedig a szokásoknak megfelelően „visz-
szaköltöztünk”. Ám mégsem „ugyanoda”! A szünetben megszépült a Hősök Temploma, amelyet október 30-án avattunk (újra).

Felavattuk a Hősök Templomát
(12. oldal) Fotó: Villányi András

Fotók: Villányi András
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Megtiltották a legtöbb micve tel-
jesítését, s ezzel megnehezítették
a zsidók életét. A körülmetélést,
ami I.ten szövetségének testi meg-
nyilvánulása, törvényen kívül he-
lyezték. A szombat megtartása
tilos volt, mert a zsidóságnak ez
volt a béke és nyugalom szimbó-
luma, amelyet megérdemelten
vártak hétről hétre, ami elválasz-
totta őket a többiektől. Azok, akik
ezt megtagadták, máglyán végez-
ték, s abba a Tórába bugyolálták
őket égetés előtt, amit tanítani
igyekeztek.
Az időszámításunk előtti II. szá-
zadban Jeruzsálemben, a Makka-
beusok győzelmet arattak azzal a
görög hadsereggel szemben,
amely mind létszámban, mind
fegyverek tekintetében számotte-
vően túlerőben volt. A Makkabe-
usok felkelése volt a válasz arra,
hogy a görögök erőszakkal pró-
bálták a zsidókra kényszeríteni az
istentelen hellén életformát. Ez
Chanukka első csodája: a marok-
nyi sereg győzelme a görög elnyo-
mók felett, a szabadság diadala az
elnyomatás felett.
A Makkabeus szó egyébként hé-
berül kalapácsot, pörölyt jelent.
Ezen kívül mozaikszóként is értel-
mezhető a következő mondatból:
“Mi Komajchó Boélim Hasém!”
(Ki olyan a magasztosak közül,
mint Te, Ö.való! )
A Menóra lángjainak meggyújtása
fontos szerepet játszott a minden-
napi I.tentisztelet során a Szen-
télyben. Amikor a Makkabeusok
felszabadították a Szentélyt és ki-
űzték az összes görög betolako-

dót, akkor csak kis korsónyi tiszta
olajat találtak a Menóra meggyúj-
tásához. Az olaj egy napra volt
csak elegendő, viszont a tiszta olaj
előállítása nyolc napot igényelt. A
második csoda az volt, hogy ez az
egy napra elegendő olaj nyolc
napig égett.
A Chanukka szó maga annyit tesz:
(újjá)avatás, felavatás. A görögök
felett aratott győzelmet követően

a Makkabeusok megtisztították és
újjáavattak a Szentélyt és az oltárt,
amelyet megszentségtelenítettek a
pogány betolakodók.
Ezen túlmenően pedig a Cha-
nukka szó két részre is osztható. A
“Chanu” héber szó azt jelenti: “le-
táboroztak, megpihentek” és
“Ka”, aminek a héber betűk sze-
rinti számértéke 25. Kiszlév
hónap 25. napján a makkabeusok
megpihentek ütközetük után és
győzedelmesen bevonultak a
Szentélybe, hogy újjáavassák azt.
Ezért kezdődik az ünnep Kiszlév
25-én.

Chanukka mind a nyolc napján
meggyújtjuk a kilencágú chanu-
kijjában a gyertyákat, minden nap
eggyel többet. Az elsőn egyet, a
másodikon kettőt egész addig,
míg mind a nyolc nem ég. A kilen-
cedikkel, a samesszal (szolgagyer-
tyával) gyújtjuk meg a többi
gyertyát, mégpedig sötétedés
után. A péntek este azért kivétel,
mert akkor a szombati lángok

meggyújtása előtt gyújtjuk meg a
gyertyákat, mivel a szombat láng-
jainak fellobbanása után már be-
köszönt a sábesz, mikor tilos tüzet
gyújtanunk.
A legelső napon a jobb szélen levő

gyertyatartóba kell tenni a gyer-
tyát. A második napon a jobb szé-
len lévőbe és a közvetlen mellette
levőbe. S minden este eggyel töb-
bet jobbról balra haladva kel beil-
leszteni a gyertyákat. Meggyújtani
pedig balról jobbra haladva kell
őket, hogy az új gyertya lobbanjon
lángra elsőként.
Szokás a gyerekeknek Chanukka-
pénzt (chanikegeltet) adni és tren-
derlizni. Ez egy téglatest alakú
pörgettyű, amelynek a négy olda-
lára négy különböző héber betű
van felvésve. Nun, Gimmel, Hé és
Shin. Ezek a következő mondat
szavainak kezdőbetűi: Nész Gó-
dajl Hójó Som, ami magyarul any-
nyit jelent: Nagy Csoda Történt
Ott. Izraelben az “ott-Som” szó
helyett az “itt-Paj” szó kezdőbe-
tűje azaz Fé van a trenderlin.
Hagyomány ilyenkor többet ada-
kozni a szokásosnál.
Mivel Chanukka ünnepének az
olaj áll a központjában, ezért
olyan ételeket szokás enni, ame-
lyek olajban sültek. Hogy ponto-
san mi a hagyományos étel, az
területenként változó. Kelet-Euró-
pában a krumplis palacsinta, a lat-
kesz (lepcsánka) szokásos. A
szfárd zsidóknál a fánk honoso-
dott meg. A görög zsidók a fánkot
loukomades-nek nevezik, a perzsa
zsidók pedig zelebi-nek.

Dr. Frölich Róbert rovata

C h a n u k k a :  n y o l c  c s o d á s  e s t e G e n f b e n  Fe k e t e  L á s z l ó  é s  a  D o h á n y  k ó r u s a

Broadway koreográfus 
A Játékkészítőben

I   M   A   R   E   N   D

Hétköznap: 7.30-kor kezdünk reggel, az esti ima idôpontja 17.00 óra,
helyszín a Talmud-Tórában.

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

Vasárnap reggeli ima: 8.00-kor, esti ima: 17.00-kor, 
mindkettô a Talmud Tórában.

A péntek esti kiddust, illetve a szombat délutáni sálesüdeszt 
szintén a Talmud-Tórában tartjuk.

Sálesüdeszek kezdete a következô hetekben:

www.dohany-zsinagoga.hu

november 29. 15.45 december 6. 15.45 december 13. 15.45

Két világhírű szakember is részt vesz a legújabb hazai szuper
pop-musical, A Játékkészítő koreográfiájának kialakításában. 
A West End-en és a Broadway-n egyaránt nagy sikert aratott munkái
miatt méltán világhírű Anthony van Laast konzultánsként segíti A Já-
tékkészítő színpadra állítását. Az elismert szakember, aki a koreográfia
terén elért sikereivel a Brit Birodalom Rendje tiszteletbeli lovagi címet
is kiérdemelte, megannyi színházi produkcióban, sorozatokban és mo-
zifilmben mutatta meg tehetségét. Színházi munkái – például a Side
Show, az Apáca show, a Bombayi álmok, a Hair, vagy a My Fair Lady
– mellett nevéhez fűződnek Mika, Sarah Brightman, illetve Kate Bush
koncertek koreográfiái is. Emellett olyan filmekben is közreműködött,
mint a Jézus Krisztus Szupersztár; a József és a színes szélesvásznú
álomkabát; a Harry Potter és a félvér herceg; a James Bond: Soha ne
mondd, hogy soha; vagy a The Sex Pistols’ Great Rock and Roll
Swindle.
A világhírű szakember állandó kolléganője, Nichola Treherne már meg-
kezdte a Tüskecsarnokban a koreográfusi munkákat, ő szintén megke-
rülhetetlen név a szakmában. Kezdetben balerinaként ért el sikereket
és járta be a világot. Többek között fellépett a Sadlers Wells-ben, a The
Royal Ballet-ban és a Northern Ballet-ban, de musical szerepeiben
számtalanszor bizonyította tehetségét a világhírű West End-en is. Tán-
cos karrierje után a koreográfia és a rendezés felé fordult. Jelenleg 32
futó showműsor látható világszerte, amely magán viseli Nichola keze
nyomát.
Anthony és Nichola közös munkájára garancia – egyebek mellett - a
Mamma Mia! című West End-musical 2008-as filmváltozatának kore-
ográfiája is.

Kántorkoncertet szerveztek novem-
ber közepére Genfbe, amelyre
meghívták Fekete László főkántort.
/Illetve Zucker Immánuel és Nóg-
rádi Gergely kántorokat./ Főkánto-
runk gondolt egy merészet, s azt
javasolta a szervezőknek, hogy a
Dohány zsinagóga kórusát is invi-
tálják meg és így a nézők egy sok-
rétűbb előadást élvezhetnek. A
svájciaknak tetszett az ötlet, s múlt

vasárnap majd kétórás koncertet
adtak a zsúfolásig telt Genfi Zene-
akadémián. Kórusunkat első,
„házon kívüli” fellépésén Dobszay
Péter orgonán, míg Neumark Zol-
tán zongorán kísérte. Míg a város-
ban Judith Markish, illetve segített
a legapróbb kérésben is. A koncert
sikerére jellemző, hogy a fiúk már
több ígéretet is kaptak újabb ven-
dégszereplésekre. 

A Pesti Sólet Amerikában
Lapzártakor érkezett: lapunk iránt az Egyesült Államokból is érdek-
lődnek! Két, kiemelkedő egyetem, a Yeshiva University (New York)
és a Harvard University (Cambridge) is jelezte, hogy szeretne hozzá-
jutni korábbi számainkhoz, illetve a jövőben szívesen előfizetne a Pesti
Sóletre! /Bővebben a decemberi újságban./

Hétfő: több, mint hét fő!
A hétfő délutáni i.tentisztelet után, 17:30-tól főrabbink, dr. Frölich Ró-
bert tart – többek között Misna - oktatást az érdeklődő a hölgyeknek és
az uraknak a Talmud Tórában. Érdekességek, kevéssé ismert tények és
információk egy órában. Minden héten más és más téma, filmrészletek
és zene segítségével. Persze a jelenlevők minden más, a vallással kap-
csolatos kérdéseikre is választ kaphatnak. Így a szokások, vagy az éppen
aktuális ünnepek kapcsán is faggathatják főrabbinkat.

Az időszámításunk előtti II. század elején a szír-görög Szeleukidák uralták Izraelt, a
zsidókat pedig a Nagy Sándor-i hódítás óta első ízben kényszerítették az görög törvé-
nyek betartására. Jeruzsálemben a görögök sorra bocsájtották ki az elnyomásra irá-
nyuló rendelkezéseket.

Fotók: Rudas Dániel
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Hetven éve, 1944. november 7-én halt meg Sze-
nes Hanna költő, az ellenállási mozgalom már-
tírja - pontosabban lelőtték a Margit körúti
fogház udvarán. A magyar származású brit zsidó
ejtőernyős Izrael nemzeti hőse lett.

Asszimilálódott zsidó családban született Buda-
pesten 1921. július 17-én Szenes Anikó néven,
édesapja Szenes Béla újságíró, színpadi szerző,
műfordító volt. Hatéves volt, amikor édesapja
elhunyt, így György (Giora) nevű testvérével
együtt édesanyja, Katalin (Katerina) nevelte fel.
Anikó a Baár-Madas református leánygimnázi-
umban tanult, s már ekkor írt verseket. Kitűnő
érettségit tett, de továbbtanulását megakadá-
lyozták a zsidótörvények. Ez, s az egyre erősödő
diszkrimináció, a nácizmus előretörése cionis-
tává tették, majd 1939 szeptemberében vándo-
rolt ki Palesztinába, ahol a lányok számára
fenntartott nahalali mezőgazdasági iskolába járt,
majd egy Caesarea melletti kibucban dolgozott,
már Hanna néven.
A világháború kitörése után úgy döntött, harcol
a fasizmus ellen, segíti a zsidó ellenállási moz-
galom munkáját, kimenti családját és zsidó hon-
fitársait Magyarországról. 1942-ben csatlakozott
a Hagana mozgalom Palmach nevű fegyveres
csoportjához, majd 1943 júniusában bevonult a
brit hadseregbe. Az alapkiképzést követően
Egyiptomban kapott ejtőernyős kiképzést, hogy
társaival a náci vonalak mögött megszervezzék
és segítsék az ellenállási mozgalmat, s üldözöt-
teket mentsenek. Hannát és 16 társát 1944 már-
ciusában Jugoszlávia partizánok által ellenőrzött
területe felett dobták le, innen június 9-én indul-
tak el Magyarország felé. Valószínűleg árulás
következtében a határ átlépése után szinte azon-
nal egy csendőrjárőr elfogta és a pécsi kémelhá-
rításra vitte őket.
Ekkor kezdődött el a fiatal lány öt hónapig tartó
kálváriája, amelynek során számtalanszor kival-

latták, kegyetlenül megkínozták, ám nem tudták
rávenni arra, hogy küldetésükről, bajtársaikról
bármit is eláruljon. Először a Gestapo kezére ke-
rült, akik Budapesten vallatták, majd szeptem-
berben a magyar kémelhárítás követelte és kapta
meg a foglyot. Ők még Hanna édesanyját is le-
tartóztatták, de a lányt a szembesítés sem törte
meg. Október 28-án katonai bíróság elé állítot-
ták, s hűtlenség és hazaárulás miatt halálra ítél-
ték. Fellebbezni nem engedték, de kegyelmet
kérhetett volna, de ezt nem tette meg, mondván:
gyilkosoktól nem kér kegyelmet.
Szenes Hannát 1944. november 7-én a Margit
körúti fogház udvarán agyonlőtték. Földi marad-
ványait 1950-ben Izraelbe szállították, s a 
jeruzsálemi Herzl-hegyen helyezték örök nyu-
galomra. Izraelben nemzeti hősként tisztelik,
számos utca és tér viseli a nevét. 2001-ben Izrael
Állam budapesti nagykövetségén emléktáblát és
termet avattak tiszteletére, a VII. kerületben a
Jósika és a Rózsa utca által határolt kis teret ne-
vezték el róla.
Naplóját, leveleit és verseit a Szépirodalmi
Kiadó jelentette meg 1991-ben. Írásaiból egy
nagyon érzékeny, tudatos, fiatal kora ellenére is
éretten gondolkodó ember alakja rajzolódik ki.
Írt egy erősen önéletrajzi ihletésű egyfelvonásos
darabot is A hegedű címmel. Több versét, így

például a Boldog a gyufa kezdetűt Izraelben nép-
dalként éneklik. Műveit húsznál több nyelvre
fordították le és ötven országban adták ki. Izrael
államban, mint nemzeti hős sorsa és helytállása
tananyag és az ottani érettségin is tétel.

(forrás: Múlt-kor)

Hetven éve lőtték le Radnóti Miklóst és 21 munkaszolgálatos társát a Győr melletti Abda községben. 
Idén emléknap keretében emlékeztek meg a költő haláláról az ország több városában is.

H é t  é v t i z e d e  l ő t t é k  a g y o n  R a d n ó t i t H e t v e n  é v e  v é g e z t é k  k i  S z e n e s  H a n n á t

Meghívó 
A Dohány utcai körzet szeretettel meghívja Önt és

kedves családját chanukkai ünnepségére.
Időpont: 2014. december 21-én 14:00 
Helyszín:1075. Bp. Wesselényi utca 7. 

Goldmark terem
Ünnepi beszédet mond: Dr Frölich Róbert főrabbi

A 6. láng ünnepélyes meggyújtása
Közreműködők:

Bach Szilvia és Tallós Rita
Zsoldos Gábor (Dedi) és zenekara, a Cats

Az ünnepség után hagyományos chanukkai
finomsággal várjuk Önöket.

Radnóti 1909. május 5-én született Budapesten, az új-
lipótvárosi Kádár utca 8-ban, asszimilált zsidó család-
ban. Születése édesanyja, Grosz Ilona és utónevet nem
kapott fiú ikertestvére életébe került. Egy nővére volt,
Klára. Édesapja, Glatter Jakab kereskedő, családtagjai
tanácsát követve 1911-ben újból megnősült, felesége
az erdélyi származású Molnár Ilona (1885–1944) lett,
aki Radnótit úgy szerette, mint saját gyermekét. A költő
nála öt évvel fiatalabb féltestvéréhez, Ágihoz is rend-
kívül ragaszkodott, aki később Erdélyi Ágnes néven
lett ismert újságíróként és szépíróként. (Mindkettőt
Auschwitzban ölték meg, 1944-ben.)
1921. július 21-én agyvérzésben meghalt édesapja. Rad-
nóti csak ekkor tudta meg, hogy az őt felnevelő asszony
nem az édesanyja, és Ágika, akit testvérének hitt, a fél-
testvére. Nagynénje nem tudta felnevelni, így anyai
nagybátyjához, Grosz Dezső vagyonos textilkereskedő-
höz került, akit a Budapest Főváros Árvaszék 1921. ok-
tóber 20-án nevezte ki gyámjának.
1923-ban került Ilka és Ernesztin nénihez, dédnagynénjeihez, a Lipót
körút (ma Szent István körút) 5. szám alatti lakásba.
Gyámja, Grosz Dezső úgy gondolta, cégét unokaöccse fogja továbbvinni,
ezért kereskedelmi iskolába irányította Radnótit, aki 1927. június 11-én
kereskedelmi érettségit tett. Diákkorában kiváló atléta volt, több versenyen
is érmet nyert és a labdarúgásban is jeleskedett.
Első publikációját, egy prózai írást 1925. szeptember 15-én közölte az Új
Századok című diáklap Mi szeretnék lenni? címmel. Ekkortájt már érdek-
lődött az irodalom iránt, költeményei diákfolyóiratokban jelentek meg.
Tanárai azonban irodalmi érzékére nem figyeltek fel.
A természettudományi tárgyak iránt kevésbé vonzódott, matematikából
korrepetálásra szorult, magántanára Hilbert (Komlósi) Károly lett, vele
tudott beszélgetni irodalomról, költészetről, verseit is megmutatta neki.
1926 őszén Hilbert lakásában ismerkedett meg Gyarmati Fannival, aki
Hilbert feleségéhez járt különórákra matematikából. Együtt csatlakoztak
a Magyar Ifjúsági Balassa Bálint Irodalmi Körhöz.
1930 júliusának végén Grosz Dezső feleségének rokonainál nyaralt a
csehszlovákiai Trencsénben, itt tudta meg, hogy a numerus clausus miatt
a szegedi egyetemre vették fel és nem a pestire. 1935 májusában magyar
nyelv és irodalomból, illetve francia nyelv és irodalomból szakvizsgázott,
majd az 1935/36-os tanévben tanítási gyakorlatot szerzett a budapesti Báró
Kemény Zsigmond Reáliskolában. Ugyancsak 1935 májusában jelent meg
Újhold című verseskötete, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma ki-
adásában, Buday György fametszeteivel illusztrálva. A kötet 22 verset fog-
lal magába, ezek nincsenek ciklusokra osztva. 1935. augusztus 11-én
feleségül vette Gyarmati Fannit, s a Pozsonyi út 1. számú házban béreltek
lakást, ahol felesége 2014. februári haláláig élt. 
Az 1930-as években a Radnót falu nevét választotta névváltoztatásához,
mivel Radnóton - Felvidéken, - született a nagyapja, végül a Radnóczi
névre magyarosítását engedélyezték.
1940. szeptember 9-én kezdte meg első munkaszolgálatát, s december 18-
án tért vissza Budapestre. Második munkaszolgálatára hívták be, ami
1942. július 1-jén vette kezdetét.
Szentendrére kellett bevonulnia, egy ideig itt állomásozott. Bajcsy-Zsi-
linszky Endre 1943. március 9-én levelet vitt Nagybaczoni Nagy Vilmos
hadügyminiszterhez, ebben kérte a költő leszerelésétAz akció sikerrel vég-
ződött, Radnótit április végén leszerelték.
1943–1944 telén írta egyik legismertebb versét, amelynek címe: Nem tud-
hatom… Versei és naplója kéziratát 1944. március 20-án elvitte az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárba, hogy biztonságban tudja őket. 
Május 19-én megírta Töredék című költeményét, s e napon kézhez kapta

újabb behívóját, amely már a harmadik munkaszolgála-
tára szólt. Másnap vonult be Vácra. Szeptemberben két
turnusban indultak haza a Lager Berlin munkaszolgála-
tosai, Radnótit a 2. menetoszlopba osztották be, ám egy
emberséges tiszt áthelyezte őt az első csoportba, amely
korábban indult. A második csoportot a partizánok né-
hány nappal később felszabadították, mindenki megme-
nekült. Az első csoport létszáma is jócskán
megfogyatkozott, mire a nyugati magyar határhoz értek.
Mielőtt útnak indult volna, Radnóti noteszéből (a Bori
notesz) átmásolta külön lapokra öt versét, amelyeket a
lágerben írt. Ezek a következők voltak: Hetedik ecloga,
Levél a hitveshez, A la recherche…, Nyolcadik ecloga,
Erőltetett menet. A verseket barátjának, Szalai Sándornak
(1912–1983) adta át, - aki később szociológus professzor
lett - azzal, hogy juttassa őket haza. Szentkirályszabadján
a bori keret visszavette az SS-től a foglyok felügyeletét. 
A járni sem tudó költőt a győri kórházba irányították,
ám a beteg munkaszolgálatosokat – köztük Radnótit –

egyetlen győri kórház se fogadta be.
Halálának pontos körülményei nem ismertek, egyes források szerint Ma-
rányi Ede honvéd alezredes parancsára, Tálas András hadapródőrmester
ötfős kerete 1944. november 4-én vagy november 9-én Abda község ha-
tárában lőtte le a végsőkig kimerült Radnóti Miklóst, 21 társával együtt.
A negyedik Razglednica sorai „Tarkólövés. – Így végzed hát te is…” saját
végzetét is előrevetítették. Az áldozatokat a Győrhöz közeli Abda község
határában tömegsírba temették.
1946. június végén exhumálták az abdai tömegsírt, ennek során személyi
dokumentumok, levelek, fényképek kerültek elő. Noteszát, a bori noteszt
is megtalálták, ez tartalmazta a bori verseket. 1946. június 25-én temették
el a győri zsidó temetőben Radnótit huszonegy társával együtt, ez volt a
költő második temetése. Harmadjára 1946. augusztus 14-én, Budapesten
a Kerepesi úti temetőben, a 41. parcella 41. számú sírjában helyezték örök
nyugalomra. 

(forrás: wikipedia.org)

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a Dohány zsinagógáért alapít-
vány Kulturális Páholyába, főrabbink, dr. Frölich Róbert
beszélgetőpartnere Rados Virág lesz. Illetve kórusunk
tagja, Király Miklós énekel.

Időpont: 2014. december 7. 15:00-17:00
Helyszín: Goldmark-terem

A program:
Dr. Frölich Róbert főrabbi vendége Rados Virág, 

író, újságíró 

Közreműködik: Király Miklós, operaénekes
Zongorán kísér: Neumark Zoltán

A kávéháznak (kávé, tea, süti stb.) berendezett Goldmark-terembe,
s így az eseményre ingyenes a belépés.
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Húsleves maceszgombóccal 10 főre

Hozzávalók: 1 kg marhahús, 4-5 sárga-
répa, 2-3 fehérrépa, negyed zeller több da-
rabban fél karalábé, több darabra vágva, 
1 kis fej hagyma, 1 kis darab egész gyöm-
bér, lehet friss, vagy szárított, só, bors
Maceszgombóchoz: 3 egész tojás, 3 csapott
evőkanál libazsír, 9-10 evőkanál macesz-
dara, só, őrölt bors, őrölt gyömbér

Elkészítés: A levest a szokásos módon készítjük, a húst hideg vízben rakjuk fel,
magas fokra, amikor feljön a szürkés hab, még forrás előtt, alacsonyabb hőfokra
állítjuk, lehabozzuk, belerakjuk a zöldséget, fűszereket és készre főzzük. A tojást a
zsírral és a fűszerekkel jól elkeverjük, majd belerakjuk a maceszdarát. A masszát
legalább fél órát állni hagyjuk, majd a levest felforraljuk, a gombócokat vizes kézzel
beleformáljuk, a hőfokot lejjebb vesszük, és minimum 20 percig főzzük, közben
merőkanállal óvatosan megforgatjuk őket. 

Fánk 10 főre

Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 db tojás, 0,1 kg
margarin, 0,03 kg élesztő, 0,1 kg kristály-
cukor, 1 citrom reszelt héja, 1 csomag va-
níliás cukor, só, víz

Elkészítés: Egy nagy tálban keverjük össze
az olvasztott margarint, a tojást, vaníliát és
a reszelt citromhéjat. Adjuk hozzá a cukros
vízbn felfuttatott élesztőt és adjunk hozzá
annyi lisztet, amennyit felvesz. Lágy tésztát
kell kapnunk. Dagasszuk egy kis ideig, majd fedjük le és kelesszük, amíg duplájára
nő. Bő olajban készre sütjük. Porcukorral és lekvárral tálaljuk.

Tócsni 10 főre 

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 db tojás,
2-3 evőkanál liszt, olaj a sütéshez

Elkészítés: A burgonyát nyersen megtisz-
títjuk, megmossuk, lecsepegtetjük, és lere-
szeljük. 
A reszelt burgonyához adjuk a tojásokat, a
lisztet, megsózzuk, borsozzuk, és jól össze-
keverjük. Serpenyőben olajat forrósítunk. A
burgonyamasszát evőkanál segítségével az
olajba tesszük, a kanál hátával lepényekké simítjuk. Mindkét oldalát kb. 5-5 percig
szép arany barnára sütjük. Papírszalvétára szedjük, hogy a felesleges zsiradékot
leitassuk. Forrón tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

Pesti Sólet menü a 

Laky Konyha receptjei alapján 
Közönség és szakmai sikereket aratott izraeli filmek vetítenek a XVIII. Izraeli Film-
héten december 4-9. között. A rendezvénynek a Puskin mozi ad otthont.
A Filmhét programján szereplő alkotások számos nemzetközi szakmai díjat nyertek.
Kilenc dokumentum- és játékfilm található a műsorban. Az egyik legnagyobb sikernek
ígérkezik A zöld herceg – A Hamasz fia. A valós tényeken alapuló thriller Moszab Hasz-
szán Juszefről, a Hamasz egyik vezetőjének fiáról szól, aki az izraeli hírszerzést külö-
nösen fontos információkkal látta el. A „Zöld Herceg“ kódnevű férfit sikerült beszervezni
és egy évtizeden át saját népe ellen kémkedett. Terror, árulás, pokolian nehéz döntések
és egy politikai szembenálláson is átívelő barátság története ez a film.
Korábban közönségsikert aratott a Zéró Motiváció is, amely két barátnő történetét
mutatja be. Zohár és Daffi együtt katonáskodnak egy tüzérségi támaszpont irodá-
jában Izrael déli részén. A film a katonalányok életének bemutatásával keserédes
bepillantást nyújt az izraeli hadsereg világába, realisztikus, szürreális, humoros vagy
éppen komoly hangvételű jelenetekben mutatja be a katonai gépezet működését.
A filmek teljes listája a sajtóközlemény végén található. További információ a fil-
mekről és a vetítési időpontokról a www.facebook.com/Israelinhungary oldalon.
A filmek többsége eredeti héber nyelven, magyar felirattal kerül vetítésre.

Elmondható, hogy napjainkban is
Angyalföld Budapest egyik leg-
jobban fejlődő, és a korábbi évszá-
zadokban is kimagaslóan fontos
zsidók lakta kerülete. A monarchia
idején az ipar gyors fejlődésével
lehetőség nyílt a nagyvárosokban,
így a Budapesten élő zsidók szá-
mára is a megélhetéshez szüksé-
ges munka megszerzésére. Az új
munkahelyek kialakulásával di-
nasztiák váltak őshonos honpolgá-
rokká a kerületben. Az innováció
lehetőséget biztosított többeknek,
hogy meggazdagodhassanak, és
mint a társadalom újdonsült arisz-
tokratái válhattak névtelen zsidó
polgárokból, neves iparmágná-
sokká, vagy közismert kereske-
dőkké.
Ez a terület nagyjából három
részre tagolódott. Az egyik kimon-
dottan az ipari objektumoknak
adott otthont. Ez a terület a Váci út
vonalán található. A Duna közel-
sége a hajózással tette könnyebbé
az áruforgalom lebonyolítását. A
kerület másik része a munkások
otthonainak adott helyt. Ez a terü-
let a Lehel tér és környékét fog-
lalja magában. Mai napig is jól
kivehetőek az épen maradt lakó-
épületek között azok, amelyeket
elsősorban a munkások számára
hoztak létre a századfordulón. A
harmadik része a kerületnek az,
ahol a közép-, és nagypolgárság
otthonai épültek. Ez a terület a
Szent István körút és környékét
érintette. 
A hitében akkor még igen erős, de
asszimilált zsidóság a századfor-
dulóra úgy gondolta, hogy a ki-
sebb-nagyobb lakásokat, melyeket
imaházakként használtak koráb-
ban, le kell cserélni új, modern
zsinagógákra. Erre a gazdagabb
zsidó közösségeknek nyílt lehető-
ségük. A legismertebb és a mai
napig megmaradt két zsinagóga a
kerületben az egykor Csáky utcai
zsinagóga (ma Hegedűs Gyula
utcai), és az korábban Aréna úti
(ma Dózsa György úti).

Az Aréna úti zsinagóga létrejötte
a korai 1900-as évekre tehető. Az
akkori hitközség többször szorgal-
mazta egy nagyobb férőhelyes zsi-
nagóga megépíttetését, hogy a
hétköznapokon, sábeszkor és ün-
nepnapokon a környékbeli hívők-
nek lehetősége legyen egybe-
gyűlni. 

Az épület tervezésével Baumhorn
Lipótot bízták meg, a híres zsina-
góga-építészt. Nevéhez fűződik a
szegedi zsinagóga is, amelynek
egyszerűsített formáját álmodta
meg a mester az Aréna útra. Az

épületet 1908-ban adták át, az ava-
tást Dr. Hevesi Simon és Wilhelm
Joachim végezték. A szertartáson
jelen voltak a pesti hitközség szá-
mos elöljárói, Vázsonyi Vilmos
parlamenti képviselő, és mások, a
kor híres politikusai, közszereplői.
A zsinagóga rabbijai közé tartozott
Mandel Sámuel és Dér István is.

A II. világháború során a zsidó
férfiak jelentős részét munkaszol-
gálatra kényszerítették, akik közül
sokan nem tértek vissza.
1944-ben az épület udvarát mun-
kaszolgálatosok felsorakoztatá-

sára, majd gettónak használták. A
történelem fintora, hogy az épület
a szegedi épületre próbált hasonlí-
tani, és a legsötétebb napokban ide
szállították a 91 éves, már nagyon
beteg Löw Immánuel szegedi fő-
rabbit is, aki azt követően a még
működő Weisz Aliz Zsidó Kórház-
ban hunyt el.
1944-ben mind a zsinagóga, mind
a kultúrterem a gettó részévé vált.
A kerületben a zsidó iskolák, kór-
házak azonban még egy ideig te-
vékenykedhettek. Említést
érdemel, hogy a mai Lehel Piac te-
rülete is egy zsidó temető volt. A
temetőt később tanácsi határozat-
tal megszüntették, az ott nyugvó
halottakat exhumálták és átvitték
a Kozma utcai temetőbe.
A világháborút követő évtizedek-
ben, majd az azt követő időszak-
ban egyre kevesebb lett a
zsinagógát rendszeresen látogatók
száma. Az épület egyre rosszabb
állapotba került, később a hitköz-
ség a zsinagógát eladta az állam-
nak. Az akkor már igen
elhanyagolt épületet 1985-ben újí-
tották fel és vívótermet csináltak
belőle… Az egykori kis zsinagóga
maradt csak meg eredeti funkció-
jának megfelelően.
A zsinagógában, az 1980-as évek-
ben Lőwy Tamás működött rabbi-
ként, majd Deutsch Róbert követte
őt. Rengeteget tett a közösségért
az azóta sajnos már nem élő Fe-
kete Pál, Kővári Ernő és felesége
Éva néni Zcl. Még sokan emlékez-
nek Lefkovits Sándor kántorra,
Galambos, Kerpen és „Córesz”
bácsikra is.
A zsinagóga napjainkban is üze-
mel, szombatonként, ünnepnapo-
kon megvan a minjen, és Dr.
Kerekes Béla kántor, vagy az
éppen ott működő rabbi segítségé-
vel családias, jól összeszokott kö-
zösség viszi tovább az elődök
örökségét.
Következő állomásunk a Rákos-
palotai zsinagóga lesz.

Izsák Gábor

Zsinagógák a nagyvilágból – Dózsa György úti zsinagóga
K é p e s l a p o k  –  k é p e s  t ö r t é n e l e m  ( X X X I V .  r é s z )

Majd három éve, egy 1400 darabból álló magángyűjtemény segítségével járjuk be a világot, hónapról-hónapra bemu-
tatunk egy-egy lapot, a hozzá tartozó ismeretekkel, érdekességekkel. A gyűjtemény az 1890-től 1945-ig megjelent, zsina-
gógákat ábrázoló, illetve a zsidósággal, a zsidó emberekkel, szokásokkal stb. foglalkozó lapokat tartalmazza. Sorozatunk
elérkezett a hazai zsinagógák meglátogatásához. 

Izraeli Filmhét Magyarországon
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A Pesti Sóletben azért kér magának
helyet, noha született római katoli-
kus, mert zsidó operaénekeshez
(bariton) ment feleségül, és szere-
lemből áttért a zsidó hitre. Két,
immár felnőtt leányuk van, vala-
mennyien (négyen) zsidók, ez zsidó
család. Natalie kezdetben francia
operaszínpadokon lépett föl, úgyne-
vezett könnyű szoprán szerepekben,
főként Donizetti vígoperákban, bá-
mulatosan trillázott, de mert eredeti
hivatása prózai színésznő lett volna,
fölfigyeltek nem csak bámulatos
trilláira, alakításaira is. Csinos
alakú, formás, vidáman, kacagtatón
alakította az ifjú hölgyeket. Doni-
zettinek a komédiákon kívül van
néhány komoly drámája is, a legis-
mertebb közülük a Lammermoori
Lucia, véres történet. 
Lucia skót bátyja rossz gazdálkodó,
a tönk szélén áll, ezért dúsgazdag
férjet keres húgának. Rá is lel, de
Lucia Edgart szereti, titokban oda
is ígérkeznek egymásnak. De a báty
rákényszeríti a gazdag kérőt, a fe-
leség a nászéjszakán elborult elmé-
vel leszúrja új férjét, tömören ez a
dráma. Parádés szerep évekig egy
ausztráliai szoprán csillag járta vele
a világot, bámulatos hanggal. Aztán
Párizsban gondoltak egyet, volt egy
kitűnő intrikus bariton. Ludovic Té-
zier, ő lett a báty, a szerelmes férfi
pedig a korzikai származású Ro-
berto Alagna, jó szereposztás.
Csakhogy francia fordításban éne-
kelték az eredeti olasz szöveget,
szép siker, de nem az igazi. A New
York- Metropolitan Opera vezetése
figyelt föl rá, hogy Dessay az új
Callas, vele kellene fölújítani, meg
Tézier-vel, aki ugyancsak világsz-
tár lett az intrikus testvérbáty go-
nosz szerepében. Ráadásul találtak
egy máltai fiatal tenort, Joseph Cal-
léját, akinek kísértetiesen olyan
gyönyörű volt a hangja, mint a né-
hány éve fiatalon meghalt magyar
Réti Józsefé. Összeállt az új Metro-
politan csapat.
Igen, de a Met szerződtette a nagy
hírnévre szert tett orosz csodaszop-
ránt, Anna Nyetrebkót, rábízta Lu-
ciát. Szép siker volt, az egyik
legnagyobb világcég DVD-re

vette, elárasztotta vele a piacot.
Ment, csak közben 2011-ben né-
hány előadásra fölkérték Natalie
Dessay-t, aki nem csupán zseniális
színészi alakítást nyújtott, de hang-
ban a nagy Callast idézte. Új DVD-
t nem lett volna bölcs gyártani,
kész ráfizetés, de a Met előadását
fölvették, néhányszor a zenei tévék
vetítették, száguldott a híre, magán-
szorgalomból a rajongók rögzítet-
ték. Csak éppen a kereskedelemben

sehol nem kapható, magánúton, ba-
rátok közt terjed. Mígnem a francia
Mezzo zenei csatorna „hazafias
buzgalomból” elkezdett Dessay he-
teket rendezni, rögzítette, aki tudta.
Világszám lett, lefőzte a boltokban
kapható Nyetrebko változatot, és
vitte magával a többi Dessay fölvé-
telt is. Közben ismertté vált, hogy

a művésznőnek két hangszál mű-
tétje volt, nem lehetett tudni, vég-
leg búcsúznia kell-e az
operaszínpadtól, a véget ér-e a pá-
lyája? Ekkor vállalkozott a Met a
Luciára, kiderült a csodahanggal
semmi baj, csúcsformában van. Az
opera forrpontja az utolsó előtti
fölvonás úgynevezett őrülési jele-
nete, amelyben a férjét meggyilkolt
Lucia eszét veszti. Donizetti, aki
tucatnyi remekmű után elme-

gyógyintézetben végezte, pazarul
komponálta meg ezt az áriát, Des-
say pedig zseniálisan adta elő. A
Metben rögzített fölvétel tanúsága
szerint utána vagy fél óra hosszat
zúgott a vastaps.
És ekkor új drámai fordulat. A
csoda szoprán rádöbbent, hogy
ugyan el nem pazarolt semmit, járta

a világot, egymás után aratta diada-
lait, csak éppen alig volt magáné-
lete. Férje Laurent Naouri
ugyancsak neves bariton sztár, de
kettesben alig léptek föl együtt,
külön hálálták meg a közönség vas-
tapsait. S alig élvezte két gyönyörű
lányuk társaságát, velük is ritkán ta-
lálkozott. Rádöbbent arra is, ő va-
lójában sikeres prózai színésznőnek
indult, ezzel indult el népszerűsége,
visszatérne, itt folytatná, többet
lehet együtt szeretett „zsidó család-
jával” is, ahogyan ő fogalmazta a
Paris Match nagy hírmagazinnak
adott nyilatkozatában, „zsidó-ke-
resztény kultúrkörben”. 
A visszavonulását Natalie Dessay
egyébként okosan indokolta meg
ebben a Paris Match interjúban.
„Én nem az operát állítom meg –
mondta – magam álltam le az ope-
rával. Meddig játsszak ifjú dámá-
kat, 85 éves koromig? Ha nem
szoprán volnék, hanem mezzo, a
mélyebb hang, talán minden más
volna. Elkezdeni egy pályát mindig
kockázatos. Ötven évesen folytatni
még kockázatosabb. Nem félek ki-
mondani, színház maga az opera is.
Mellesleg az operarendező és az
énekesnő összetalálkozása nem
mindig idilli. Néha maga a halál,
sajnos éltem már át.” És vallott
arról is, mi az igazi nagy élmény.
Például közös föllépése Placido
Domingóval. Mellesleg a párizsi
lap idézte róla, hogy Peter Gelb, a
Met igazgatója szerint Natalie-ból,
mint operai szupersztárból teljesen
hiányzik a hiúság. „Ehhez a mes-
terséghez – fűzte hozzá az éne-
kesnő – nem hiúság kell, hanem a
bizonyosság, ki mennyire van bir-
tokában a tehetségnek. A férjem is
ilyen tehetség, nem akárkit válasz-
tottam páromul.”
És ez a végszó. Jövő tavasszal meg-
valósul a nagy álom. Natalie Des-
say a Pierre Cardin fesztiválon
végre férjével, Laurent Naourival
lép föl. Kettősöket énekelnek majd,
nem csupán operákból. A közked-
velt francia sanzonokból is, az
örökzöldekből. Hónapokkal koráb-
ban már minden jegy elkelt, pedig
nem árulták olcsón.

K o r u n k  M a r i a  C a l l a s - a

Várkonyi Tibor

Visszavonult, pedig a lábai előtt hevert az egész világ. Mármint az operák rajongói. Évtizedekkel a cso-
dálatos Maria Callas halála után őt tekintették a XXI. század koloratúr szopránjának, de mert elérte az
ötvenedik esztendőt, és eredetileg színésznőnek indult és nem operacsillagnak, közölte, elég. Ezen túl
csak pózában lép föl, ritka alkalmakkor, operákban is. Úgy hívják Natalie Dessay, francia.

Most a hotelek kapcsán idézzünk fel egy egészen
különleges izraeli karrier-történetet. A Dan
Hotel-lánc tulajdonosaiét, a Federmann családét.
A Dan lánc gyönyörű szállodái szerte az ország-
ban megtalálhatóak, a Vörös-tengertől, Haifán
és Jeruzsálemen át, Tel-Avivig - persze a leg-
szebb helyeken. Ide tartozik Izrael, de talán a
világ egyik legnevezetesebb hotelje, a felettébb
kalandos sorsú jeruzsálemi King David Hotel is
– királyok, sejkek, államfők, világsztárok ked-
velt tartózkodási helye is. 
Egy szegény bevándorló és leszármazottai, mi-
ként válhatnak az „Ígéret földjén” az egyik leg-
gazdagabb famíliává? Yekutiel Federmann az
első világháború kitörésének az évében született
az észak-németországi Kamnitzban, öccse Sá-
muel, (Shmuel) két évvel fiatalabb nála. Akko-
riban a városban komoly zsidó közösség élt még.
A két fiú hamar lelkes cionistává vált és a zsidó
ifjúsági mozgalom, a Habonim tagjaivá váltak. A
mind erősödő antiszemitizmus ellenére a család
tagjai sokat dolgoztak, és tisztes polgári egzisz-
tenciára tettek szert. Működtettek pékséget, ká-
véházat. Apró boltjaiban, igyekeztek a legjobb
kávét, a legjobb kenyeret a vendég asztalára
tenni. Mindez kevéssé hatotta meg a környék ná-
cijait, így az ő üzleteik estek az elsők között a
helyi fasiszták támadásának, rögtön Hitler 1933-
as hatalomátvételekor. A német hazafiak a Re-
ichstag-béli többségüket alapos pogrommal
ünnepelték meg. A fiúk szeme láttára rángatta ki
apjukat a csőcselék az utcára és verte, alázta meg.
Yekutielt mindez arra sarkalta, hogy mind aktí-
vabb szerepet vállaljon a Hahaluc cionista moz-
galomban, mely tagjait az ősi Izrael földjére való
visszatérésre készítette fel. Ráadásul részt vállalt
a náciellenes, cioniosta mozgalomban is. Titkos
búvóhelyeket hoztak létre, menekülő utakat szer-
veztek Ausztria és Csehszlovákia felé. A felettébb
kockázatos vállalkozásnak egy, az 1938. novem-
beri Kristályéjszaka utáni rendőri rajtaütés vetett
véget. Végül, kalandos úton, hamis dokumentu-
mokkal felszerelve sikerült elmenekülnie Lon-
donba. Az angol fővárosban a fő feladata az lett,
hogy segítsen minél több fiatalnak kijutni Német-
országból, majd felkészíteni őket a palesztinai ki-
vándorlásra. Vakmerőségére mi sem jellemzőbb,
mint, hogy hamis papírokkal többször utazott
vissza a kontinensre, még Németországba is. 
Aztán 1940 márciusában alijázott. Szeretett
volna az angol légierőnél szolgálni, harcolni a
nácik ellen, de nem vették be. Egy zsidó emig-
ráns pilóta engedélyét nem találták az angolok
elég meggyőzőnek. Így először a Karmelben egy
kibuchoz csatlakozott, de hamar rájött, hogy az
efféle közösségi lét nem neki való. Így hát Hai-
fán béreltek egy pici lakást – ekkor már felesége

Bella is vele volt – és visszatérve eredeti szak-
májukhoz, egy kis kávézót nyitottak, a Jardeniát.
Az üzlet beindult. Az angol katonák, tengerészek
magas rangú tisztek szerettek ehhez a kedves,
kedélyes fickóhoz betérni. Történetünk itt újabb
filmszerű fordulatot vesz. A német Rommel tá-

bornok 1942 júniusában egyre- másra aratta győ-
zelmeit az észak-afrikai hadszíntéren. Egészen
megközelítette már azt az Alexandriát, ahonnan
az angolok az utánpótlást intézték. Ekkor a leg-
nagyobb titokban az angol hadvezetés elhatá-
rozta, hogy az utánpótlási központot áthelyezi
Haifára. Csakhogy egy könnyelmű angol tit-
kosszolgálati ügynök elhagyta a nála lévő irato-
kat, a súlyos katonai titkokkal éppen a
Jardeniában. Milyen a jó vendéglős? Ha vissza-
jön a halálra rémült vendég, hogy Úristen, el-
vesztettem valamit, akkor mosolyogva elé
perdül és felmutatja a dossziét. Semmi baj, meg-
találtam. Ezt tetszik keresni?
Megtalálói jutalomként csak annyit kért, hogy az
angolok engedjék, hogy segítsen. Először egyen-
ruhákat kellett beszereznie, de hamarosan ko-
moly hadiszállítóvá lépett elő, aki élelmet, cipőt,
is eladott a hadseregnek. 
1943 vége felé a fiút magához rendelte Jeruzsá-
lembe egy brit admirális. Főhadiszállásán, a King
David hotelben fogadta. Mondanunk sem kell,
hősünknek a sok szépség láttán elállt a lélegzete,
és állítólag már ekkor azt mondta valakinek,
hogy egy nap ő lesz itt a tulaj, akárki meglátja.
Közben öccse is kalandos úton kijutott Német-
országból, Antwerpenben, Brüsszelben és Pá-
rizsban élt – mindig menekülve az Európa egyre
nagyobb részét elfoglaló nácik elől. Párizs meg-

szállása után Spanyolországba került 1940-ben,
ahol internálták. Végül 1943-ban engedte ki a
Franco rezsim Palesztinába. Haifára megérkezve
ugyan az angolok ismét deportálták, de testvére, a
britek egyik fő hadiszállítója, ki tudta szabadítani.
A háború után, amikor már vége lett a hadiszál-

lítás szép üzletének, egy kis panziót béreltek a
testvérek Tel-Avivban, a Kaete Dan Panziót.
Amikor 1947-ben az ENSZ közgyűlés elfo-
gadta a határozatot, hogy Palesztinában egy iz-
raeli államot is létre kell hozni, a Dan
panzióban éppen egy amerikai zsidó delegáció
lakott. Az ENSZ határozat bejelentésekor kitört
rebellióban a vendégek nem tudtak hazaindulni.
Közben egy kis csapat jelent meg Federmannál,
elmondván, hogy egy menekülőket hozó hajó
kapitánya csak akkor hajlandó az éj leple alatt
partra csempészni a hazát kereső zsidókat, az
angol tiltás ellenére, ha fejenként ötszáz dollárt
kap. Federmannak ennyi pénze nem volt, a ban-
kok zárva. Jobb híján az amerikai delegációtól
kért kölcsön.
A pénzt másnap, amikor a bankok kinyitottak,
visszaadta, a delegáció elutazott.
De a világ kicsi. Egy évvel később, mint az iz-
raeli hadsereg képviselője Federmann Belgium-
ban járt, hogy – mint gyakorlott katonai beszerző
- fegyvereket vegyen. Brüsszelben, egy szállodai
liftben futott össze egykori amerikai lakóival. S
mire felértek a negyedikre, rávette őket, hogy
alapítsanak közös vállalatot és hozzanak létre lu-
xusszállodákat Izraelben.
Hát így kezdődött a legnagyobb izraeli, mind-
máig családi vezetés alatt lévő, szállodaláncának
története. 

Az első egymillió és Izrael Állam megalapítása

Dési János

A turizmus Izrael egyik fontos iparága. Nem is csoda. Mert mi kell ahhoz, hogy sok látogató utazzon egy országba? Napfényes
tengerpart, izgalmas városok, történelmi nevezetességek, kedves emberek, finom italok, jó konyha, megfizethető vendéglők,
és kellemes szállodák. Ezek a legnagyobb mértékben megtalálhatóak Izraelben. (Igaz, béke is szükséges. Az ősszel jöttek rossz
hírek, de a Pesti Sólet kiküldött munkatársa a helyszínen ellenőrizte, hogy minden a legnagyobb rendben. Sőt, még annál is
jobb a helyzet. Az El-Al fapados változatánál, az UP-nál egészen kedvező árú jegyek is kifoghatók, félni pedig nincs mitől.) 
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Emlékezés a budapesti gettó felszabadítására A megnyitóra megtelt a Hősök Temploma

Készülés a kiállításra - Varga Ferenc (balról) segít Andrásnak

Scheiber Sándor (balról) és Salgó László

Temetőkert régen - fentről Salgó László - kiddus a Dohányban

A kiállítás egyik színes fotója - rózsa az Emanuel emlékfánál

Pészach a Dohányban (1984)

Károly herceg a Dohányban
Meghívó

Életem utóbbi fél évszázadában olyan fotográfiai élmények értek, mint
Moholy-Nagy László, Robert Capa, Gink Károly, Féner Tamás művei:
ezeknek a nagyszerű magyar mestereknek a sorához csatlakozik immár
Villányi András.
Legújabb budapesti kiállításához olyan misztikus teret talált, amely ön-
magában is szenzáció: a Dohány utcai zsinagóga alagsorában rejtőzik egy
pince. Ez mostanáig műszaki rendeltetésű mellékhelyiség, semmirekellő
zug volt; ma azonban páratlan hangulatú kiállító tér! A három félkör-alap-
rajzú, nyerstégla falú, egymással érintkező perem a Hősök Templomának
bejáratával szemközt, sok lépcsőn leereszkedve érhető el. Mától fél éven
át 50 szenzációs Villányi-kép teszi ünnepélyessé, s meghatóan, családia-
san bensőségessé.
A tárlat, a hagyományaikat szeretettel és felelősséggel őrző zsidó családok
életébe enged betekintést. A Dohány utcai Zsinagóga közösségének utóbbi
40 évébe, hétköznapokba és ünnepekbe.
A belépőtől nem messze váratlanul nagy színes kép: sárga virág tündököl,
a fotográfus így üdvözli virággal a látogatókat (összesen két színes kép
van a kiállításon).
A megnyitó közönsége nem fért el az újdonatúj kiállítótérben, emiatt
Nádel Tamás, a Dohány utcai Zsinagóga Alapítványának elnöke - minden
jó ügy önzetlen támogatója, így e kiállításé is - azt javasolta, menjünk át
a Hősök Templomába, amely szintén megtelt.
Frölich főrabbi itt mondta el megnyitó beszédét, melynek alapgondolata,
Villányi András képei azt mesélik el, milyen volt zsidónak lenni Magyar-
országon az elmúlt négy évtizedben: időről-időre más és más, és ezeket a
praesenseket követi nyomon hűséggel és nagy megjelenítő erővel a fo-
tográfus. Balázsovits Lajos színész, rendező baráti szeretettel, egyben az
eseményhez illő igénnyel mondta el Kiss József: Az én imádságom című
versét, majd András intézett vallomásos szavakat vendégeihez.
– Villányi a mai magyar zsidóság jegyzőkönyvvezetője – mondta Benedek
István Gábor író, a Remény főszerkesztője. – Történelmi igényű, szemé-
lyes, hangulatos és tehetségesen igaz…

Fazekas Lajos (filmrendező)
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