
A körzet programjai, hírei (6-7. oldal) Várkonyi Tibor és Dési János írása (5. és 10. oldal)

XV. évfolyam 12. szám 2017. december 22. | 5778. Tévész 4. | ב''ה

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

Az Európai Örökség
része a Dohány 

(2. oldal)

Az Európai Örökség
része a Dohány 

(2. oldal)



A Dohány utcai Zsinagóga 160 éve
az integrációt, az emlékezést és a
párbeszédre való nyitottságot vo-
nultatja fel. Mind a külső, mind a
belső egyaránt mutatja a hazai zsi-
dóság többségi társadalomba való

integrálódási szándékát. Az egy-
kori templomkertben lévő temető,
mely a gettóban elhunyt zsidók
végső nyughelye, a Varga Imre
által készített emlékfa, mind-mind
a nem felejtés szimbóluma. A zsi-

nagógai eseménye-
ken, olykor az 
i-tentiszteleteken is,
zsidók és nem zsi-
dók egyaránt részt
vesznek, ez mutatja,
hogy a templom ka-
puja mindenki előtt
nyitva áll, aki jó
szándékkal és nyi-
tott szívvel jön kö-
zénk. 
Az Európai Örökség
cím megszerzése
nem volt nyilván-
való, nem volt
gyors, és nem volt
könnyű. A NÖRI
meghívásos pályá-
zatán vettünk részt,
minden évben, már
2014-től. Többszöri

elutasítás után végül az idén meg-
szavazta az Európai Bizottság, és
elnyertük a megtisztelő címet. Meg
kell jegyeznünk, a pályázatot a Zsi-
nagóga és a Múzeum készítette el,
és egyengette az útját. Ha már szó
esett a Múzeumról, tisztázzunk egy
közkeletű félreértést. A Zsinagóga
és a Zsidó Múzeum két, egymás
mellett lévő, de egymástól függet-
len intézmény. A zsidó múzeum
azon a helyen épült, ahol egykor
Herzl Tivadar szülőháza állt, mint-
egy 60 évvel a templom megnyi-
tása után. Ezzel együtt részévé vált
a Dohány utcai Zsinagóga komp-
lexumnak. 
A cím elnyerésével fejlődést vá-
runk. Budapest harmadik legláto-
gatottabb helyszíne a templom,
ennek okán évi több százezer tu-
rista látogat el hozzánk. Számuk
feltehetően növekedni fog, így a
XXI. század követelményeinek
megfelelve, a hagyományok tiszte-
letben tartásával és a modern világ
összeolvasztásával további fejlesz-
téseket kell végrehajtanunk. Izgal-
mas munka lesz. Reményeink és
terveink vannak, a fejlesztések sok

pénzbe fognak kerülni, ám bízunk
mind a mindenkori magyar kor-
mány, mind az EU támogatásában.
Emlékeztetőül: mikor 1991 és
1996 között felújítottuk a templo-
mot, a restaurálás összegének mint-
egy 80 %-át az akkori magyar
kormányok állták.
Feladataink között eddig is priori-
tásként szerepelt az ismeretterjesz-
tés: a látogatók nem csak az
épülettel kerülnek mintegy famili-
áris viszonyba, de a zsidó vallással,
a magyarországi zsidóság történe-
tével is, benne hangsúlyosan a
Vészkorszak igaz történetének 
ismertetésével.
Ha figyelmesen végigböngésszük
a helyszíneket, amelyek elnyerték
e címet, látjuk, hogy a helyszínek-
nek erős vallási, kulturális, vagy
történelmi üzenete van. Valószínű-
leg ezek az értékek voltak a címet
adományozó alapítók elvárásai.
Maastricht jelölése például egyér-
telműen a befogadást jelenti, a
szintén e címre jelölt egykori kon-
centrációs tábor jelképezte ember-
telen ideológiával szemben.
Megmutatja Európa, hogy felvál-
lalja a történelmét, s akárcsak mi,
a templom melletti temetőkert
révén, úgy a kontinens, az egykori
rémtettek megmutatásával felkiál-
tójelet állít a következő nemzedé-
kek számára. Ez a siker széleskörű,
mindannyiunk, az egész magyaror-
szági zsidóság sikere. De sikere ez
Magyarországnak is. Sikere előde-
inknek, akik megépítették, megőriz-
ték a templomot. Sikere százaknak,
akik a templom fennállása óta
óvták, vigyázták, úgy a szellemisé-
gét, mint a falait. Persze külön is
meg tudnánk nevezni prominens és
kevésbé neves személyeket a temp-
lom történetéből, de nem tesszük.
Ők is (úgy, ahogy majdan mi is,
névtelenül) beleolvadnak a Zsina-
góga történelmébe…

Frölich Kati-Frölich Róbert

A legfájdalmasabb  zsidó gyásznap, Áv hó 9
Sivó ószor BöTámmuzkor törtek össze a kőtáblák, megszűnt az állandó áldozat, Aposztumusz elégette a Tórát, és bálványt állítottak
a Szentélybe, s omlottak le Jeruzsálem falai. Három hétig tartott a város teljes bevétele, s a gyászos végű ostrom emlékére, tilos
azóta három hétig esküvőt, nagyobb ünnepséget tartani. A napokban érünk e három hét végére, a legfájdalmasabb zsidó gyász-
naphoz.
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Európai  Örökség címre jelölték  a  Dohány Zsinagógát
December elején jelentették be, hogy az Európai Örökség címre benyújtott pályázatok közül az előválogatáson túljutott 
25-ből, az Európai Bizottság  független szakértői testülete által kiválasztott kilencek egyike a Dohány zsinagóga (komp-
lexum). A Bizottság 2018 februárjában ítéli oda hivatalosan a helyszíneknek, a díjátadó ünnepséget pedig 2018 márciusá-
ban, Bulgáriában tartják.

I M A R E N D

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

17:00 óra, helyszín a Talmud-Tórában. 
Az esti ima előtt fél órával, sakk, kártya, 

kávé és tea várja híveinket!
Péntek esti ima: 17:00-kor a Hősök Templomban.

Szombat reggeli ima a Hősök Templomban: Sachrisz: 9:30
Tóraolvasás: 10:00 Muszáf ima: kb. 10:45

Vasárnap reggeli ima: 8:00-kor, esti ima: 17:00-kor, 
mindkettő a Talmud Tórában.

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

Sálesüdeszek kezdete a következő hetekben:
december 30. 15:55 

2018.
január 6. 16:00 január 13. 16:10
január 20. 16:15 január 27. 16:30
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Gyakorlati  tanácsok  kezdő családkutatóknak   
Nyomkövetés karosszékből  -III. rész – ÖSSZEÍRÁSOK és ANYAKÖNYVEK

Közhely, de igaz: a fiatalok rendszerint a jövőbe néznek, az idősebbek hajlamosabbak a múltat fürkészni. Talán ez is az egyik oka
annak, hogy manapság a szép korúak körében is egyre népszerűbb időtöltés a családkutatás. Előbb a kutatás során felmerülő ne-
hézségekkel (is) ismerkedtünk és kaptunk általános tájékoztatót, majd a forrásokról olvashattak. Ezúttal az összeírásokról, illetve
az anyakönyvekről lesz szó.

Összeírások
A rendszeres anyakönyvezés vi-
szonylag késői fejlemény – köte-
lező érvénnyel csak a XIX. század
közepétől vezették –; ennél fogva
a zsidókra vonatkozóan a legko-
rábbi személyes adatokat az össze-
írásokban találhatjuk. Az első
országos összeírást 1725-ben ren-
delte el az uralkodó, hogy felmér-
jék a zsidó lakosság lélekszámát
(főleg a betelepülők létszámának
kontrollálása érdekében). Jóval ala-
posabb és körültekintőbb volt az
1735-1738 között készült Consc-
riptio Judæorum, amely már mint-
egy 550 településen vette számba a
zsidó lakosokat. 1848 tavaszán
pedig az országon végigsöprő zsi-
dóellenes megmozdulások hatására
került sor a zsidók összeírására
főleg azzal a céllal, hogy kiszűrjék
azokat, akik engedély nélkül éltek
egy-egy adott településen. Az ösz-
szeírás teljes adatsora ma már nem
áll rendelkezésünkre, a nyilvántar-
tások szerint összesen 22 vármegye
és kerület, valamint 25 város jut-
tatta el a saját összeírását Pestre. 

A XVIII. század második felétől
azután a megtelepedett zsidó lakos-
ságra kirótt türelmi adó bevezetése
tette szükségessé a lakosság rend-
szeres összeírását. Igaz, ezekben
eleinte csak az adózó alattvalók
szerepelnek, és a családtagokról a
legtöbb esetben alig-alig tudunk
meg bármit is, mégis értékes tám-
pontot adhatnak egy-egy család 
itteni történetének feltérképezésé-
hez. A korai összeírások persze
kevés kivétellel latin nyelven ké-
szültek. Az eredetileg héberül leírt,
majd főleg német átírással használt
személynevek tehát latin átírásban
jelennek meg, ráadásul sokszor
igen nehezen olvasható kézírással.
Gyakorta nehezen fejthetők vissza
a helynevek is. 

A korai zsidó összeírások adatait a
Jewishgen adatbázisában rögzítet-
ték a szervezet lelkes és fáradhatat-
lan, de a családnevek, helynevek
átírásánál sajnos sokszor tévesztő
önkéntesei.

Anyakönyvek
Az állami anyakönyvezést csak
1895-ben honosították meg, addig
az anyakönyveket az egyházak ve-
zették. Az egységes anyakönyve-
zés elveit II. József idején fektették
le. 1826-ban rendelték el, hogy az
anyakönyveket két példányban kell
vezetni, az egyik az egyháznál ma-
radt, a másik a területileg illetékes
levéltárba került.
A zsidó anyakönyvezést, amelyről
nagyszerű áttekintést nyújt Froji-
movics Kinga összeállítása1 – szá-
mos, többé-kevésbé sikertelen
kísérlet után – csak 1851-ben 
vezették be Magyarországon. A
szabályozott és egységes anya-
könyvezést megelőző korszakban
a zsidó közösségek többnyire csak
un. Mohel-könyveket vezettek,
amelyekben a rabbik a körülmeté-
lés időpontját rögzítették az apa és
a fiú nevének feltüntetésével. A
dolog természeténél fogva az új-
szülött leányokról nem készült ki-
mutatás. Voltak emellett más írásos

jegyzőkönyvek is, így pl. az el-
hunytakat listázó Jahrzeit-köny-
vek, a Szent Egyeletek (Chevra
Kadisa) tagjainak törzslapjait is
tartalmazó un. Pinkaszok, vagy a
közösség eseményeit rögzítő hit-

községi krónikák, de ezek rendsze-
rint nem utalnak az ott szereplő
személyek szülői vagy leszárma-
zotti kapcsolataira. Az iratok zöme
ráadásul a történelem viharaiban
elveszett, vagy a nem megfelelő tá-
rolás miatt tönkrement.

Az anyakönyvi bejegyzések sokáig
csak bemondás alapján történtek,
így azután egy-egy név, különösen
az idegen hangzásúak – a bejegyző
írástudásától, hallásától és szellemi
állapotától függően sokféle formá-
ban is megjelenhetett. 

A zsidók asszimilációs törekvései-
nek egyik legfontosabb megnyilvá-
nulása az eredetileg kötelezően
németes családnevek fokozatos át-
magyarítása. Előbb csak a foneti-
kus átírás jelenik meg (pl. az „sch”
helyett „s” használata), majd a
német utónevek magyaros megje-
lenítése (pl. Heinrich helyett Hen-
rik, Julius helyett Gyula, stb.),
majd – amikor erre törvényileg le-

hetőség nyílott – a német családne-
vek felcserélése magyar nevekre. A
névváltoztatásokról közel teljes
körű adatbázis található a Magyar
Családkutató Egyesület honlapján. 

1895 után, az állami anyakönyve-
zés bevezetésével, a dolog jóval
szervezettebbé vált. Az állami
anyakönyvek is két példányban ké-
szülnek, az egyik példány a megyei
levéltárakban, a másik az Országos
Levéltárban található. Kutathatósá-
gukat a sok vitát kiváltó un. anya-
könyvi törvény szabályozza:
jelenleg a halálozási anyakönyvek
a halál időpontjától számított 30
évvel, a születési anyakönyvek a
keletkezésüktől számított 130
évvel, a házassági anyakönyvek
pedig a házasságkötéstől számított
75 évvel válnak szabadon kutatha-
tóvá. Ez az elv az online hozzáférés
esetén is érvényesül. 
A zsidó felmenők kutatása– mint
fentebb írtuk – ritkán hoz maradék-
talan sikert. Vigasztalja a telhetet-
len kutatót a legújabb genetikai
kutatások megállapítása2: „az ösz-
szes askenázi zsidó… egy szűk,
alig 350 emberből álló populációra
tudja visszavezetni felmenőit, akik
valamikor 600-800 évvel ezelőtt
éltek.” A kutatók meglepő végkö-
vetkeztetése, hogy az Európában
élő zsidók mindegyike legfeljebb
30. fokú unokatestvérei egymás-
nak. Egy család vagyunk!

Hirschler András

1 Magyarországi zsidó anyaköny-
vek. MTA TKKI, 2005 Elérhető:
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/u
ploads/files/olvasoszoba/intezetiki-
advanyok/

2 Ld. Szombat online: 
http://www.szombat.org/tortene-
lem/az-askenazi-zsidok-350-
kozos-ostol-szarmaznak
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Pesti Sólet menü a 

BZSH Kóserkonyha receptjei alapján

Zöldborsó leves
Hozzávalók: : 4-5 db csirke szárny, 0,5 kg zsenge
borsó, 2 szál répa, 1 szál fehérrépa, 1 csokor petre-
zselyem, 3 evőkanál olaj, 2 evőkanál liszt, só, ízlés
szerint cukor.

Elkészítés: A szárnyakat három részre vágjuk, és
kb. 2 liter vízben, miután megsóztuk a tűzre helyez-
zük. Forrás után takaréklángon készítjük el a
csontlevet, a leves alapját. A szürke habot folyamatosan leszedjük. Közben a borsót, a karikára
vágott zöldséget és a finomra vágott petrezselymet olajon megpároljuk, liszttel meghintjük.
Ha puha a hús – bő fél óra elteltével, tojásos galuskát főzünk bele.

Lengyeles libacomb rizzsel
Hozzávalók (10 személyre): : 2 db libacomb, 20
dkg gersli, 2 szál sárgarépa, 1 nagy fej hagyma, 1
csésze zöldborsó (lehet fagyasztott is), 2 evőkanál
libazsír, 1 gerezd fokhagyma, só, bors.

Elkészítés: A combokat bedörzsöljük a fokhagymá-
val, sóval, borssal, s egy ideig állni hagyjuk. Egy nagy
lábosban felolvasztjuk a zsírt, megpirítjuk a kockára
vágott hagymát, a libacombot, majd megforgatjuk benne a felszeletelt répákat, a borsót és a
gerslit. Bőven felöntjük vízzel, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Fedővel lezárjuk, és kis lángon,
3-4 órán át pároljuk. Rizzsel tálaljuk.

Rumos szelet
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 20 dkg porcukor, l8 dkg
margarin, 20 dkg darált dió, 1 tojás, 1 csomag
sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom reszelt
héja; a mázhoz: 1 dl rum, 2 dkg kakaópor, 40 dkg
porcukor.

Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk annyi
vízzel, hogy lágy tésztát kapjunk. Beleöntjük a
kikent, lisztezett tepsibe, késsel elegyengetjük, majd forró sütőben sütjük. Közben elkészítjük
a mázat: a cukrot a rummal és a kakaóporral elkeverjük, és a még meleg tészta tetejére öntjük.
Megvárjuk, míg teljesen kihűl, majd forró vízbe mártott késsel szeleteket, vagy kockákat, 
esetleg rombuszokat vágunk.

Jó étvágyat kívánunk!

Elvis él! - 
A legenda titkai

Bár hivatalosan idén épp 40 éve, hogy a földkerekség legnagyobb 
rock’n’roll előadója, Elvis Presley meghalt, fanatikus rajongói időről-időre
előállnak olyan bizonyítékokkal, melyek szerint a Király halála csak
megrendezett volt és Elvis tulajdonképpen még él. Ezt hamarosan itthon
is tapasztalhatjuk, hiszen a legenda a színpadon kel életre, jövő májusban
érkezik Magyarország több városába egy fantasztikus előadás, melynek
címe: Elvis – The Musical.

Készült már néhány szenzációs musical a zenetörténet meghatározó alak-
jairól, de kevés olyan emlékezetes, mint ez produkció, amely a XX. század
legnagyobb R’n’R ikonjának születését és bukását mutatja be egy
szenvedélyes előadás keretében – állítják a kritikusok arról az előadásról,
amely 2018. május 24-én a debreceni Főnix Csarnokba, 26-án- és 27-én a
budapesti Tüskecsarnokba, zárásként, május 28-án a szegedi Városi
Sportcsarnokba érkezik.
Az előadásban a fiatal Elvis sorsát követhetjük végig a kezdeti
nehézségektől és az első dalok születésétől a világsikerig ívelő úton. Elvis
életének fő fejezeteit a hozzá közelálló barátok, családtagok személyes
beszámolóiból ismerhetjük, akik végigkísérték őt a felemelkedéstől
egészen a bukásig. A karakterekben megismerjük az anyát, az apát, a fe-
leséget, a szeretőt és az ügynököt, Colonel Parkert is. Valamint az őket
kísérő szereplőgárdát, zenészekkel, táncosokkal és kiváló énekesekkel
kiegészülve. Az Elvis – The Musical egy majd 2 órás színpadi show-val,
zenekari kísérettel mutatja be a Király felejthetetlen sikerét a kezdetektől
a ’70-es évekig. Elvis dalain, valamint a körülötte élő személyek elbeszélé-
sein keresztül betekintést nyerünk a kulisszák mögé és megtudhatjuk, mi-
lyen áldozatok árán születhetett meg a ma is élő zenei legenda. 
A jegyek online a www.pannonproductions.hu oldalon, valamint a jegy.hu
és a ticketportal.hu hálózatában, személyesen pedig az Interticket jegy-
pontjain kaphatók.
A darabból ízelítő itt: https://www.youtube.com/watch?v=tUDs1g5Lm34.
Bővebb információ pedig itt: www.elvisthemusical.hu
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E u r ó p a  i s m é t  s z o r o n g
Monsieur Léopold Lévy párizsi közgazdász, munka után hazafelé menet, még mielőtt beülne a kocsijába, a
Grand Boulevard-on megveszi a Le Monde legfrissebb számát. Amolyan szertartás lett ez, el nem mulasztaná.
Tudja jól, a nagykörúton vásárolja meg a példányt, az mégsem szenzációt hajszoló bulvárlap, hanem szinte
Európa egyik legjobb legtárgyilagosabb, kiegyensúlyozottabb újságja. Éppen csak futó pillantást vet az 
nyitóoldal vezető címeire, amire hazaér tudja már, mi a legfontosabb esemény. Döbbenten látja, Európa
ismét szorong, mert világszerte föltámadóban az antiszemita gyűlölet hadjárat. Várkonyi Tibor

Svédországban, de Németországban is,
utcára vonult a szélsőjobboldal, meg a
befurakodott arab terroristák moz-
galma, hogy erőszakra buzdítson,
késelésre, gázolásokra, lövöldözésekre
a stockholmi és berlini zsinagógák
környékén, tiltakozván Trump amerikai
elnök döntése ellen, amely Jeru-
zsálemet ismerte el Izrael Állam
fővárosaként. Igazán nagy nyugtalan-
ságra nincs ok, hiszen mind a svédek,
mind a franciák körében nagy a
demokratikus hagyomány, mégis egyes
nyugat-európai országokban, a leg-
utóbbi választásokon a vártnál nagyobb
mértékben törtek előre antiszemita
jellegű mozgalmak. Ausztriában és
Németországban az is szóba került,
megtörténhet, hogy közel kerülhetnek
a kormánykörökhöz is. A veszély
közeledtekor a svéd miniszterelnök és
kivált az engesztelhetetlen Merkel kan-
cellár, kemény, megbélyegző nyi-
latkozatokat adott ki, ami még
megnyugtatóbb, a civil szervezetek is
elítélő véleményeket tettek közé. Nem
meglepő, Adenauer, Willy Brandt, de
Merkel kormányzása óta Németország
is, a magát szocialistának gúnyoló haj-
dani NDK-t kivéve, földrészünk egyik
leghitelesebb demokráciája lett.
Franciaországra, szintén demokratikus
múltja ellenére is, nem mondható el
ugyanez. A náci megszállás idején, Pé-
tain marsall kormányzása alatt nem csak Hitler
gonosz szövetségeseként viselkedett, de
bűnrészes is volt a holokauszt borzalmaiban. De
Gaulle tábornok az ellenállás hőseként sokat
javított a képen, de a francia múlt korántsem
szeplőtelen, sőt a fölszabadulás után is, itt alakult
ki a Le Pen család, (atya és lánya) „jóvoltából”
az egyik legocsmányabb szélsőjobboldali, anti-
szemita ellenzéki párt. A lakosság zömében
római katolikus vallású, az egyház szellemi be-
folyása jelentős, sőt hagyományosan fontos, az
államhatalom és a vallási szervezetek szétválása.
Annak viszont a jelenlegi világhelyzetben
mérhetetlen a jelentősége, hogy Macron köztár-
sasági elnök ellensúlyozni igyekszik a növekvő
antiszemitizmust. A francia protestáns egyházak,

reformátusok és evangélikusok közösen, a
gyűlöletet elszántan elvetők oldalára álltak. Ün-
nepélyes nyilatkozataik a (keresztyén) zsidó
baráti együttműködés nélkülözhetetlen
együttműködését hirdetik. Olyannyira, hogy
nem húzódoznak még attól se, hogy rámutas-
sanak, Luther Márton egyes vallási tanításai al-
kalmasak lehetnek antiszemita nézetek
igazolására, ezért óvatosan és körültekintőn lehet
csupán citálni őket.
Franciaország a legutóbbi napokban kényes pil-
lanathoz érkezett. Irodalmának egyik legna-
gyobb és legelismertebb alakja a nemzetközi
óriásként elismert regényszerző. Louis-Ferdi-
nand Céline, akinek nem is ez a valódi családi
neve. Orvos famíliában született Destouch

néven, de később anyai nagyanyjának a
nevére kereszteltette át magát. Apjához
hasonlóan maga is orvos volt, de igazán
alig gyógyított, inkább írni kezdett.
Olyan talentummal, hogy értékben
hamarosan mellé Zola helyezték, a vi-
lágirodalom, a XX. század óriása
gyanánt. Különösen az „Utazás az
éjszaka mélyére” című kötete hozott
neki világrangot, stílusának eredetisége,
a szleng és a köznapi nyelvi kifejezés
vegyes alkalmazása miatt. Ellenáll-
hatatlan közönségsiker lett, lendülete-
sen hódított, mondhatni minden
világnyelven. A legendás párizsi kiadó,
a Gallimard haladéktalanul fölismerte
remekmű mivoltát, piacra dobta,
megszerezte neki a Renaudot díjat, de
az igazán szuper rangú Goncourt ese-
tében ez nem sikerült. Jóllehet
közvetlen tartalma miatt az „Utazást”
aligha lehetne antiszemita alkotásnak
tekinteni, azonban hatásában mégis az.
A második világháború után annak
minősítették, hatóságilag betiltották,
máig is megbélyegzett alkotás. A
szerzőt másfél évre bebörtönözték,
utána kompromittált párizsi nácibarát
politikusokkal Dániába menekült, kia-
datását kérték, Koppenhága azonban
nem szolgáltatta ki. Haza 1951-ben tért,
és évtized múltán, 67 évesen halt meg. 
A friss botrányt Céline ügyében az lob-
bantotta föl, hogy a L’Express című

párizsi hetilap megírta, háromnegyed évszázad
után a kiadó piacra dobja a vitatott regényt, s a
kereskedők francia Kanadában elárasztották az
ottani boltokat. Igaz, közölte azt is a magazin,
francia földön tilos forgalmazni a könyvet, amit
azonban a francia Kanada nem vett figyelembe.
Zúgkereskedők lepték el a boltokat,
bőröndszámra csempészték haza a művet, búsás
felárral. Ennek valójában nem politikai oka volt,
inkább személyes. Az író forrón szeretett hitvese
105 éves, pénztelen, nem győzi fedezni a gyó-
gyítás mérhetetlen költségeit. 
A magazinnak abban alighanem igaza van, hogy
abban a nemzetközi hangulatban, amidőn az an-
tiszemitizmus föltámadása elsőrendű fenyegetés,
veszélyes játék Célinnel kísérletezgetni.
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A DOHÁNY KÖRZET JANUÁRI PROGRAMJA
Minden hétköznap reggeli ima 7:30, esti ima 17:00 a Talmud-Tórá-
ban, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel ima 8:00, 
esti ima 17:00 a Talmud-Tórában. 

Január 5. Esti ima a Hősökben 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában

Január 6. Reggeli ima a Hősökben 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 16:00

Január 9. „Zsidóságunk alapjai” tanfolyam a Talmud-Tórában 17:00

Január 12. Esti ima a Hősökben 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában

Január 13. Reggeli ima a Hősökben 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 16:10

Január 16. „Zsidóságunk alapjai” tanfolyam a Talmud-Tórában 17:00

Január 18. Gettófelszabadulási megemlékezés a Dohányban 10:00

Január 19. Esti ima a Hősökben 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában

Január 20. Reggeli ima a Hősökben 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 16:15

Január 21. Kulturális Páholy; vendégünk: Haumann Péter 15:00

Január 23. „Zsidóságunk alapjai” tanfolyam a Talmud-Tórában 17:00

Január 25. Élet Menete- kiállítás megnyitó a temetőkertben 11:00

Január 26. Esti ima a Hősökben 17:00, utána Kiddus a Talmud-Tórában

Január 27. Reggeli ima a Hősökben 9:30

Esti ima és sálesüdesz a Talmud-Tórában 16:30, 

Január 30. „Zsidóságunk alapjai” tanfolyam a Talmud-Tórában 17:00

Január 31. Tu BiSvát a Talmud-Tórában 17:00

Kirándulás  Olaszországba  - „Fedezzük  fel  Toszkánát”
Kedves hittestvéreink, a korábbi nagy sikerre
való tekintettel a „Dohány Tours” újabb külföldi
túrát szervez. Ezúttal Olaszországot, Toszkánát
fedezzük fel – a körzet érdeklődő tagjaival.
Utazás május 9-én (szerda) a Ryanair menet-
rendszerű járatával Pisa-ba, ahol magyar autó-
busz vár bennünket és végig velünk lesz. A
Campo dei Miracoli csodálatos terének megte-
kintése. Majd lehetőség a Ferde Torony, vagy
egyéb épületek megnézésre. Szállás elfoglalása,
vacsora. A következő szerdán indulás haza,
tehát az utazás 2018. május 9-től 16-ig tart.

Kirándulások:
Siena-San Gimignanó /1 nap/
Toszkána legszebb városainak felfedezése. 
Kirándulásunk során a tartomány világhírű ré-
giójának, a Chianti borvidék szépségeivel is
megismerkedünk. Utunk először a lovasver-
senyről (Palio) és a kagyló alakú főteréről híres
Siena-ba, a három összefüggő dombon fekvő
gótikus városba vezet. megtekinthető a híres in-
tarziáiról Itália legszebb gótikus temploma,
majd délután látogatás San Gimignanoban a
„100 tornyok városában”, ahol a középkori em-
lékek legjobban megmaradtak.

Lucca és egy Lucca környéki villa megtekin-
tése /1 nap/
Séta a falakkal körbevett elbűvölő szűk utcács-
kákkal, terekkel, tetőteraszokkal, tornyokkal és
templomokkal büszkélkedő városközpontban
lehetőség Puccini szülőházának megtekintése.
Délután a Lucca környéki villák egyik legim-
pozánsabb épületének a XVI. századi villa meg-
tekintésére indulunk. Séta a parkban majd
hazaindulás a szálláshelyre.

Vinci /1. nap/
Reggeli után kirándulás a reneszánsz lángelme,
polihisztor Leonardo da Vinci szülővárosába,
Vincibe. Megtekintjük a híres múzeumot, majd
séta a bájos középkori városkában.

Firenze /2 nap/
Michelangelo tér, panoráma megtekintése. Séta
és ismerkedés a Mediciek városával.
Santa Croce templom megtekintése, ahol Mi-
chelangelo és társai sírja - síremléke található.
Ellátogatunk a Ponte Vecchio-hoz (öreg híd,
arany kézművesek hídja) ebédelési lehetőség,
szabadprogram. Uffizzi képtár megtekintése,
helyi magyar nyelvű idegenvezetővel. Lehető-
ség szabadidőben a Pitti Palota és a híres Bob-
boli kert látogatása.

Részvételi díj: 320.000.-Ft/fő, egyágyas felár
44.900.-Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza a 7 éjszakai szállást
félpanzióval, a péntek esti ünnepi vacsorát, il-
letve a szombati ünnepi ebédet, a repülőjegyet
a belépőket és végig az úton magyar nyelvű ide-
genvezetőt. A részvételi díjból 10% engedményt
kapnak mindazok, akik 2018-ra a kultuszjáru-
lékot befizették.

A belépők nem tartalmazzák, de egyénileg meg-
tekinthető, zárójelben az árak, euróban:
Firenze: Santa Croce (6 euró), Pitti palota (12).
Pisa: Ferde Torony (18), Puccini szülőháza (6), 
Siena: Dóm (7)
San Gimignano: Dóm (3,5)
Capannori Villa, Torrigiani park+villa (10),
Ezek a díjak a helyszínen fizetendők.

Jelentkezés: 2018. január 31-ig. 
Fülöp Ildikónál, 100.000.-Ft egyidejű
előleg befizetésével.

(Fontos, mivel a szállodát és a repülő-
jegyet sürgősen le kell foglalni.)

A Dohány Zsinagóga Alapítvány Kulturális Páholya

Vendég: Haumann Péter, Kossuth-díjas, 
a Nemzet színésze, akivel Galkó Balázs

színművész beszélget.

Időpont: 2018. január 21. 15 óra.

Helyszín: Goldmark-terem 
(1075 Budapest, Wesselényi utca 7.)

A rendezvény ingyenesen látogatható.



Egy „pokolian” jó délután  a  Páholyban
A decemberi Dohány Kulturális Páholyban Galkó Balázs színművész beszélgetett a nyelvész, költő és műfordító,
Nádasdy Ádámmal. Mint megtudtuk, vendégünk színházi családból származik: édesapja az Operaház legendás
rendezője, Nádasdy Kálmán, édesanyja a kiváló operaénekes, Birkás Lilian volt. 
Ő maga ma az egyik legismertebb magyar
nyelvész, aki emellett rendszeresen jelentkezik
verseskötetekkel, és műfordítóként is ismert.
Fordított angolról Shakespeare drámákat,
míg olaszról Goldonit (A terecske) és Dante 
Isteni színjátékát (Divina Commedia) is.
Nádasdy új fordításának eredményeként
Dante Isteni Színjátékát a korábbi, Babitsénál
jóval érthetőbb, olvasmányosabb, de mű-
vészi értékeiből mindent megtartó for-
mában olvashatjuk. A magyar irodalmi
hagyomány azt diktálta, a fordító akár ál-
dozza fel a szöveghűséget a forma oltárán,
mintsem fordítva. Nádasdy szembement
ezzel a szokással, célja az volt, hogy hűen
tolmácsolja a Színjáték mondanivalóját,
gazdagságát, sokféleségét. Fordítása Babits
kritikája ként is értelmezhető. Jellemző,
hogy csupán egyetlen sora van, amelyet Ná-
dasdy változtatás nélkül ültetett át saját szöve-
gébe, ezen kívül csupán egy-egy szókapcsolatot
vett át. Vendé günk elmondta, jobban izgatta
annak tolmácsolása, hogy Dante mit írt, mint az,
hogyan írta. Bár Danténál a versformának

eszmei jelentősége van, Nádasdy rímtelen jam-
busokban fogal mazott, amellyel hitelesebben és
pontosabban ültette át a mondanivalót.

A beszélgetésből megtudtuk, Nádasdy fordítását
lábjegyzetekkel, magyarázatokkal is bőven el-
látta, és az olvasót táblázatok, ábrák segítik az
eligazodásban. A sok jegyzet azért indokolt,
mert a mai alapműveltségnek már nem szerves

része a Biblia, vagy az ókori görög és római
szövegek ismerete. Az iskolában ma is tanítanak
a Bibliáról, de akit jobban érdekel, muszáj utá-

nanéznie. Ezért a fordításban rengeteg
olyan lábjegyzet szerepel, amely nem is az
Isteni Színjátékra vonatkozik, hanem az
abban feltételezett tudásra. Dante ugyanis
gyakran találós kérdésekben ír, amelyekre
az olvasónak kell(ene) megtalálnia a
választ.
Később Nádasdy is felolvasott művéből, és
Galkó Balázs is látványos részletekkel 
illusztrálta a fentebb elmondottakat, ese-
tenként összehasonlítva a Babits féle
fordítást az új, Nádasdy-féle változattal.
Betekintettünk a „Pokolba”, és körbenéz-
tünk a Purgatóriumban. Tapasztalhattuk,
míg Dante az élő olasz irodalmi nyelv
egyik megteremtője volt, Nádasdy élővé és

élvezhetővé varázsolta ezt a nyelvet magyarul
is. Így ma szinte regényként olvashatjuk a
„Commediá-t”.

Kép és szöveg: Gyertyános András
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Chanukka  Hősökben  és  a  Goldmarkban

December 12-én, a Hősök Templomában ünne-
peltük Chanukka első napját. S szinte mozdulni
sem lehetett a „Hősökben”, ugyanis a Dohány
körzet híveivel töltötte a délutánt a Scheiber
Sándor Általános iskola sok-sok diákja, szüleik,
illetve több tanár is. Mindez érthető, hiszen
megjelenteknek egy rövid műsorral ked-
veskedtek a scheiberesek, s bár hangosítás
hiányában nagyon kellett fülelni, de így is nagy
sikert arattak. Ezt követően főrabbink mondott

néhány szót az ünnepről, míg kántorunk, Rudas
Dániel gyújtotta meg az első gyertyát. A srácok
már eközben, míg a felnőttek a „program” végén
falatoztak jóízűen a kikészített fánkokból.
Négy nappal később, december 16-án a Dózsa
György úti kilével együtt búcsúztattuk a szom-
batot. A bőséges salesüdeszen velünk volt Árvai
Gábor elnök és Dr. Kurucz Ákos vallási vezető
mellett szinte az egész körzet. A sabesz
kimenetele után pedig közösen vonultunk fel a

Goldmark-terembe, ahol Fekete László főkántor
meggyújtotta az ünnepi chanukka gyertyákat,
hiszen szombaton már az ötödiknél tartottunk.
A gyertyagyújtás után Dr. Frölich Róbert főrabbi
úr, Deutsch László főrabbi úr és Dr. Kurucz
Ákos vallási vezető úr adott tanítást az ünnep
jelentőségéről. A beszédek után Bíró Eszter és
együttese adott fergeteges chanukkai koncertet.
A csörögefánk már csak ráadás volt ezen a szép,
bensőséges estén.

Fotó: Szentgyörgyi Ákos Fotó: Grosser Balázs
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Donald Trump: Jeruzsálem  Izrael  fővárosa
Az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának – jelentette be december 7-én, szerdán Washing-
tonban Donald Trump amerikai elnök. Egyúttal közölte, hogy az amerikai nagykövetséget átköltöztetik Tel-Avivból
Jeruzsálembe. Kiemelte, több elődje is ígérte, Jeruzsálembe teszi át a nagykövetséget, de senki nem hozta meg a
döntést. Ő viszont igen!

Az Egyesült Államok továbbra is „mélyen 
elkötelezett” a közel-keleti béke megteremtése
mellett – hangsúlyozta Donald Trump, és fogad-
kozott, mindent megtesz a béke megteremtése
érdekében az izraeliek és a palesztinok között.
Trump közölte, nyilván lesznek nézeteltérések
és ellentétek, miután bejelentette, az Egyesült
Államok mostantól Jeruzsálemet ismeri el Izrael
fővárosának, ő maga pedig utasította a kül-
ügyminisztériumot, hogy készítse el a nagykö-
vetség átköltöztetésének tervét Tel-Avivból

Jeruzsálembe. /Az elemzők szerint ez
két évig is eltarthat./ Mint mondta, ré-
góta esedékes volt, hogy Washington
elismerje Jeruzsálemet Izrael főváro-
sává, és ott legyen a nagykövetsége.
Emlékeztetett, ez több elődjének is fon-
tos kampányígérete volt, de megválasz-
tása után egyik sem hozta meg a
döntést. Eddig!
Hozzátette, biztos abban, idővel meg-
nyugszanak az elégedet-
lenkedők, s – amint
orvosolják az ellentéteket
– nagyobb megértés és

együttműködés következhet. Le-
szögezte, Jeruzsálemnek mindhá-
rom nagy vallás – a zsidóság, a
kereszténység és az iszlám – szent
helyének kell maradnia. Nyuga-
lomra szólított fel mindenkit, és re-
ményét fejezte ki, hogy döntése
után a mérsékelt hangok felülkere-
kednek a gyűlölet hangjain.
Az amerikai elnök továbbá kérte a
világ többi országát, hogy Jeruzsá-

lem fővárosként történő elismerésével kövessék
az Egyesült Államok példáját. /Fülöp-szigetek
már megtette./
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanyahu
történelminek nevezte Trump bejelentését, sőt a
béke felé vezető út fontos lépésének nevezte,
hogy az Egyesült Államok története során elő-
ször elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként
és Tel-Avivból a „szent városba” helyezteti át az
ország nagykövetségét is.

A Maccabi VAC, a Bálint Ház, a Hasomer Hacair Magyarország és a
Hanoar Hatzioni immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a hagyo-
mányos Hanukai Kispályás Foci Kupát. A közös eseményen, ezúttal is két
csoportban, nyolc csapat lépett pályára. A nyolcból kettővel a rendező
Maccabi VAC vett részt a tornán, amelyen szerepelt még többek között a
Bethlen téri zsinagóga, a Somer, valamint az MTK baráti köre és a Vasas
szurkolói együttese. A viadalt az MTK baráti kör nyerte, miután a döntőben
legyőzte a Maccabi VAC csapatát. Harmadik helyen a Shalvata csapata
végzett. Idén először egy gálamérkőzés keretében lépett pályára rabbi
válogatott a someres gyerekek ellen.

A nap zárásaként természetesen, - szokás szerint – a legfiatalabb játékosok
meggyújtották a chanukkai gyertyákat is. Előtte Deutsch Péter és Dr. Verő
Tamás rabbi beszélt az ünnepről, majd mondta el a gyújtáskor elhangzó
áldásokat. S ahogy ilyenkor már lenni szokott, végül mindenki lelkesen
lakmározott az ízletes chanukkai fánkokból is. a nagy csaták után fogyott
is jócskán a finomság.

Chanukka kupa nyolcadszor
Több mint kétezer éves templomot találtak drónfelvételek segítségével egy
izraeli katonai kiképzési területen – adta hírül a The Times of Israel online
kiadása.
Az ókori Lákis település környékén - kamerákkal felszerelt katonai drónok
felvételein – egy megközelítőleg 2200 éves templom, vagy palota marad-
ványait fedezték fel.
– A drónfelvételek segítettek meghatározni, hol kell ásnunk. Gyorsan
kiderült, milyen különleges épületet fedeztünk fel: az edomita nép egyik
templomát - írta közleményében Oren Gutfeld, a Jeruzsálemi Héber
Egyetem munkatársa, az ásatások vezetője.
A régészek szerint az országban olyan kevés edomita emlék maradt fenn,
hogy ezek „egy kézen megszámolhatók”.
A történelem viharai során az edomiták – hasonlóan, mint a zsidó nép –
vándoroltak és újra meg újra letelepedtek a Szentföld különböző területein.
Országukat a babiloniak rombolták le az i.e. VI. században, a perzsa uralom
alatt Júdea déli hegyvidékén voltak városaik. Végül a hellenizmus korában
asszimilálódtak a zsidókkal.

A komplexum egyik feltárt ter-
mében két oltárkövet ástak ki, az
egyiket egy bika domborműve
díszítette, amely „istenséget
jelképezhetett, akit az edomiták
imádtak” – mondta a régész.
A helyszínen finom keramikus-
munka gyümölcseit, festett tálakat,
korsókat, olajlámpákat is találtak. A
régészek úgy vélik, az edomita
épületet szándékosan rombolták le
valószínűleg a makkabeus hódítás
után. 

(MTI)

Ókori templom egy izraeli katonai területen

Donald Trump aláírta...
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Az életmentő kamera

Az optikai eszközöket is gyártó cég
gyárai a II. világháború alatt nélkü-
lözhetetlen eszközökkel látták el a
német hadsereget, a tüzérséget és a
légierőt is. Így aztán különösen ke-
vesen gondolták, hogy a cég tulaj-
donosa Ernst Leitz II.(1871-1956)
nagyon sok zsidó életét mentette
meg a háború előtti Németország-
ban. Mindez jó példa arra, ha valaki
tenni akart embertársaiért, akkor az
találhatott erre módot. Még akkor
is, ha Leitz kivételes helyzetben
volt, hiszen gyára, s az azt működ-
tető szaktudása, valamint nemzet-
közi hírneve sok mindentől
megóvta, ami másokat talán nem.
Ezzel együtt, viszonylag kevés tör-
ténetet ismerünk arról, hogy a
német elit ilyen bátran fellépett
volna halálra ítélt honfitársai védel-
mében, pedig mások is éltek kivé-
telezett helyzetben.
Leitz, a szigorú protestáns elveket
valló cégtulajdonos nem szeretett
hőstetteiről beszélni, amikor egyik
unokája jóval a háború után meg
akarta örökíteni a történteket őt is
lebeszélte minderről. Ám egy szor-
galmas londoni rabbi, Frank Dabba
Smith, aki hallott valamit Leitz
mentőakcióiról, szabályos nyomo-
zásba kezdett, s így maradt fent az
utókor számára ez a különleges, és
minden valószínűség szerint a
maga módján egyedülálló történet.
(Részletesebben itt olvasható el
írása:
http://www.aquamarinefund.net/arc
hives/fdsmithleitz02.pdf
Eszerint Leitz nemcsak az optikák-
hoz, a fényképezőgépekhez értett,
de a politikában is eligazodott. Hit-
ler hatalomra kerülése után Leitz
hamar felismerte, hogy a zsidókra
kegyetlen sors vár. (Bizony, ezt
gyakran maguk a zsidók sem sejtet-
ték, vagy ha mégis, jórészt persze
tehetetlenségükben, a homokba
dugták a fejüket.)
1933 után tehát Leitz nem várt sen-
kire, hanem cselekedett. Amúgy
gyára székhelyén városi képviselő-
ként szemben állt politikailag is a
nácikkal, amíg az lehetséges volt.

Hitler hatalomra jutása után nem-
csak hozzásegítette, de ösztökélte is
zsidó kollégáit, azok családját, nem
egyszer még a barátaikat is, hogy
hagyják el az országot. Ez önmagá-
ban persze nem lett volna olyan
egyszerű, ezért a menekülő zsidó-
kat formailag a vállalat külföldi ér-
dekeltségeihez helyezték át,
Nagy-Britanniába, Franciaor-
szágba, Hongkongba és főként az
Egyesült Államokba. Az új „állo-
máshelyre” érkező embereket a
Leitz cég sokáig anyagilag is segí-
tette, amíg önálló keresethez nem
tudtak ismét jutni. Miután a legtöb-
ben jó szakembereknek számítot-
tak, előbb-utóbb tisztes munkát és
így jövedelmet tudtak maguknak
szerezni. De ami ennél is fontosabb
volt, segített vízumhoz juttatni az
embereket, miközben az USA ezek-
ben az években finoman szólva sem
bátorította a zsidó menekülőket,
hogy nála keressenek oltalmat. S az
eviani konferencia után máshol sem
volt sok esélyük a zsidó menekül-
teknek, mert a világ nagy része be-
zárult előttük.

Az Egyesült Államokban, s különö-
sen a keleti parton, így New York-
ban is, ahová a Leica menekültek
érkeztek hirtelen rettentő kedveltek
lettek ezek az akkor ipari remeknek
számító fényképezőgépek. A nagy,
népszerű képes lapok munkatársai,
ha adtak magukra, ezeket használ-
ták, a Kodak gyár korszakalkotó
fordítós – dia – színes filmjét is már
csak ebben a 35 milliméteres mé-
retben gyártotta – volt tehát fel-
adata is jó sokáig az Amerikába
érkező Leitz alkalmazottaknak.
Sőt, meglehetősen sokáig a Leitz
cég a katonaság számára alapvető
optikai eszközeit, távolságmérőit az
Egyesült Államokba is exportálta –
tehát a valós kereskedelmi kapcso-
lat sokáig nem szűnt meg az egyéb-
ként már Hitler uralma alatt
dolgozó vállalattal, jó alapot te-
remtve ezzel a mentőakcióhoz. 
A Kristályéjszaka már kétséget ki-
zárólag megmutatta, mi vár a né-
metországi zsidókra Ezért 1938
után még nagyobb erőfeszítéseket
tett Erns Leitz, hogy minél több
embert kimentsen.

Tevékenysége korántsem volt ve-
szélytelen. A mentőakciók szerve-
zésében közreműködő egyik vezető
munkatársát, Alfred Turkot a nácik
lecsukták és csak nagy nehézségek
és komoly megvesztegetési össze-
gek kifizetése után sikerült kiszaba-
dítani bő három hét elteltével.
Ráadásul azzal a feltétellel, hogy
teljesen visszavonul, nem vesz töb-
bet részt a cég életében. Mindez
persze nem mérhető azokkal a ve-
szélyekkel, amely a zsidókra várt
Németországban, mégis komoly
személyes bátorságról tanúskodik.
De Leitz lányát, Elsie Kuhn-Leitzet
(1903-1985) is elfogta a Gestapo,
amikor rajtakapták, hogy a svájci
határon át próbált kiszöktetni az 
országból zsidókat. Elsinek máskor
is meggyűlt a baja a hatóságokkal
például, amikor emberibb életfelté-
teleket próbált teremteni az Ukraj-
nából kényszermunkára hurcolt
rabszolgák számára.
A világ bonyolultságát jól mutatja,
hogy a náci propaganda-miniszter
Joseph Goebbels többször kifej-
tette, a náci fotóriportereknek, akik
a fasiszta élet felsőbbségét akarják
bemutatni, a modern, a kor viszo-
nyai között kicsinek számító, moz-
gékony Leica kamerákat kell
használnia, mert ezzel lehet igazán
bemutatni a „való életet.”
Ernst Leitz fia, Günter (1915-1969)
szintén visszautasította, hogy meg-
írják családjuk zsidómentő történe-
teit. Csak annyit jegyzett meg: az
apám tette, amit tett, hiszen felelős-
séget érzett a dolgozóiért, azok csa-
ládjáért, vagy akár a szomszédaiért
is. Megtehette, hiszen a kormány-
nak szüksége volt a gyárunk hadi
termelésére.
Talán ma már nem is tudjuk,
mennyi mindent tettek a németek
korlátozott lehetőségek között
veszélyben lévő emberekért, Da-
niel Goldhagen, Hitler önkéntes
hóhérai című könyve óta persze
utóbbira sejtjük a választ – de
éppen ezért különösen értékes,
amit a Leitz család tett.

Dési János

A Leica fényképezőgép a német precizitás egyik jelképe. A Leitz cég gyártotta kamera forradalmasította a
fényképezést, kisfilmes – úgynevezett 35 milliméteres – gépe nagy tömegek számára tette elérhetővé a jó 
minőségű képalkotást, s sokáig magára valamit is adó riporter Leicát használt. (Népszerűségére jellemző,
a II. világháború után a szovjetek, afféle hadizsákmányként elvitték a know-how-t és még a hatvanas 
hetvenes években is készültek a Zorkijok és a Fed-ek a harmincas évek Leicáinak mintájára.)
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J a h r z e i t - n a p o k  a  f a l n á l
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 Jahrzeit-napon a reggeli
i.tentisztelet után a közösség átmegy a falhoz és Káddist mond az elhunytért. Lapunk úgy segít Önöknek,
hogy közreadjuk, elhunyt szeretteiknek mikor is van a Jahrzeitje. 

Szőnyi Sándor január 3.
Zsoldos János január 3.
dr. Zsoldos Mária január 4.
Kálmán Kálmán január 5.
Propper Simon január 5.
Moussong Sándor január 6.
Polgár Miklós január 6.
Sugár Béláné január 11.
Reiter Pálné január 12.

Schwarcz Siklósi István január 13.
Kövesi László január 14.
Feuerverger Pálné január 16.
Steier Ernő január 16.
Fruchter Sándorné január 17.
Moussong Sándorné január 18.
Tótis Ervinné Schwalb Gizella

január 18.
Boros Lászlóné január 19.

Róna Sándorné január 19.
Kálmán Kohn József január 20.
Fekete Imre január 21.
Polgár György Gábor január 21.
Grünwald Béláné január 22.
Blau Sándorné január 24.
Márkus Lászlóné január 24.
Schwartz József január 24.
Lax Tibor január 24.

Dr. Sokolyi László január 25.
Körner Walter január 27.
Lisztenberg Salamonné

január 27.
Nádel László január 27.
Gordon Zsuzsa január 27.
Blau Sándor január 28.
Schiller Tamás január 28.
Silberer Mihály január 30.
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Egyrészt szomorú, másrészt örömteli, hogy betelt mindkét tábla a
Jahrzeit-falon. Szomorú, hiszen azt jelenti, sok-sok eltávozott 
szerettünkre kell emlékezni. Örömteli, mert bizonyítja, jó ötlet volt, 
illetve így sokan állíthattak emléket elhunyt hozzátartozóiknak. A körzet
vezetése a jelentős igényt figyelembe véve úgy döntött, újabb táblát állít
a Dohány utcai zsinagógában.
Az új táblát, a kis névtáblákkal, illetve a gyertyákkal a Zsidó Kulturális
Fesztiválra átadták, így a fesztivál látogatói már megtekinthették azt a
zsinagóga bejáratánál.
Aki korábban elmulasztott jelentkezni, s most úgy gondolja, ily módon
emlékezne elhunyt családtagjára, még nem késett el, és pótolhatja. 
Jelentkezni a templomkörzetben Fülöp Ildinél lehet.

Elkészült az új  táblaTámogassa zsinagógánk alapítványát!
Az Alapítvány a Dohány utcai zsinagógáért az elmúlt években rengeteg programot 
szervezett a körzet hívei számára (kirándulás, múzeumlátogatás stb.), de környezetünk
szebbé alakításáért is rengeteget tett Nádel Tamás elnök vezetésével. Elég megemlíteni
az Emánuel park átalakítását, a sírkert rendbetételét, vagy éppen a Dohány templom or-
gonájának felújítását. S persze még hosszan sorolhatnánk, megemlítve, hogy minden
évben anyagi segítséget nyújt valamely zsidó intézménynek.

Kérjük, támogassa Alapítványunkat!
Bankszámlaszám: 
11707024-20359234-00000000
IBAN: HU71 1170 7024 2035 9234 0000 0000

Kedves Hittestvéreink!
Lassan véget ér a 2017-es év és átlépünk 2018-ba. Néhány év szünet után 2017-ben vezettük be újra a kultuszjáru-
lékot. Úgy gondoljuk, hogy az évi 6.000.- Ft senki számára, sem volt megterhelő, ugyanakkor a körzeti tagok össze-
tartozását jelképezte. Ma már több mint 100 kultuszjárulékot fizető tagunk van, ami nagy örömünkre szolgál. Még
jobban őrölünk annak, hogy a befolyt összeg sokszorosát sikerült tagjainknak visszajuttatni, kedvezményes utazások,
kirándulások, vacsorák, formájában. Jótékony színházi előadásokat tartottunk ingyenesen, Kulturális Páholyunk is
aktívan működött.
Szeretnénk, ha 2018-ban még többen lépnének tagjaink sorába. Kultuszjárulékunk, éves díját nem emeljük, lehet
havi, negyedéves vagy éves formában fizetni. Továbbra is igyekszünk sok rendezvényt tartani, melyek tagjaink
számára ingyenesek, vagy kedvezményesek lesznek, higgyék el érdemes nálunk tagnak lenni! Szeretnénk felhívni
figyelmüket, hogy 2019-ben választások lesznek.
Alapszabályunk szerint csak azok választhatnak, és csak azok választhatók, akik 2018-ban tagjaink voltak. A mel-
lékelt csekken, illetve átutalással számlánkra befizethető a kultuszjárulék.

BZSH. Dohány utcai Zsinagóga
11707024-20471437

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

Dr. Frölich Róbert Nádel Tamás
főrabbi elnök


