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Sorsunk előre meg van írva, ahogy meg 
volt írva Ahasvéros királynak, a gonosz Há-
mánnak, Eszternek, aki királynő lett. 

Ahasvéros volt az, aki hitéhez és a ha-
gyományhoz, a zsidó tradíciókhoz hű ma-
radt: megmentette a népünket, és nekünk is 
egyszerű zsidó embereknek irányt muta-
tott. Ismert az a vicc, hogy az ünnepeink 
mindig arról szólnak, hogy megtámadtak 
bennünket, az isteni segítségnek köszönhe-
tően megmenekültünk, és erre emlékezve 
elkezdünk enni. Tényleg ez a sorsunk! 
Tényleg ez a sorsunk? Folyamatos sanya-
rúság, állandó üldöztetés, rendszeres öl-
döklés, ismétlődő menekülés. Lelki és testi 
harc lenne az életünk?

 Purimkor az volt. Ennek tudatában ho-
gyan érdemes élni életünket? Mindenkinek 
saját stratégiája van. Van, aki titkolja Izrael 
népéhez való tartozását, van, aki büszkél-
kedik sorsközösségével, van, aki vallásos 
életet él, van, aki a következő generációkra 
számít.

Szörnyűségek történtek, történnek, ez 
elkerülhetetlen. A sorsunk meg van írva, de 
alakíthatjuk, és ez a két állítás nem ellenté-
tes, hanem kiegészíti egymást. Nyitott 
szemmel kell járnunk! A múltunk erre fel-
készített bennünket. Éreznünk kell az apró 
rezdüléseket, a jeleket, a folyamatokat, 
hangokat, pillantásokat. Persze, hogy nem 
szabad mindent feketének látni, és nem fo-
lyamatos gyász az élet, és a sírást tartsuk 
fenn a tényleges mélypontoknak, de nyis-
suk ki szemünket, vegyük észre, mi folyik a 
világban! 

Sorsunk a befelé fordulás, a rejtőzködés 
lenne? Elérünk, vagy a múltban a régiek el-
értek ezzel valamit? Vagy az öngettósódás, 
amikor a mikrovilágunk egy luftballon, és 

amiben szép és idilli az élet, de a kinti törté-
nések beszivárgása hirtelen váratlanul és 
felkészületlenül törhet ránk? Vagy a mene-
külés, identitásunk elvesztése lenne a meg-
felelő válasz arra, hogy sorsunkat elfogad-
juk, esetleg átalakítsuk? Purimkor minden-
re volt példa.

 A sors volt-e kegyetlen egyesekkel? 
Másokat csak a szerencse mentett meg? 
Volt, aki elveszett, volt, aki tovább élt, volt, 
aki elgyengült és volt, aki megerősödött. A 
mai világban néhányan felhasználják a 
„zsidó kártyát”, mi nem tudjuk, hogy mire 
és mikor. Ami biztos, hogy a történelmünk, 
a történetünk azt mondja, hogy fel kell ké-
szülnünk minden eshetőségre. Ennek első 
lépcsője, az ismeretanyag megszerzése. 
Zsidóságunk múltja, könyvei, előírásai 
után a testünk felkészítése a második lép-
csőfok. Mordeháj nem hajolt meg a kény-
szer előtt, sem lélekben, sem fizikailag. Eh-
hez kellett belső és külső tartás is.

 Néha nem tudjuk, nem értjük a jeleket - 
ez a sors fintora - azok csak később kapnak 
értelmet, de ez egyben a saját sorsunk irá-
nyítása, amiről nekünk kell döntenünk, de 
ehhez végre mernünk kell teljes realitással 
látni a külvilágot!

Kívánom, hogy legyen szemünk, gon-
dolatunk és erőnk, hogy megbirkózzunk a 
ránk váró kihívásokkal!

Dr. Verő Tamás
         főrabbi
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Imaidők
2020. év márciusi imarendje - 5780. Ádár - Niszán

Március 02. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima     Ádár 06.
 03.  kedd Zajin Adar - Mózes születésének és halálának emléknapja  07.
 05. 07.01 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      09.
 06. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 17.18)  10.
 07. 10.00 szombat Ünnepi ima - TECAVE és P' ZAHOR (Hávdálá: 18.23)  11.
 09. 07.02 hétfő ESZTER böjtje (04.32-18.12)    13.
 09. 18.00 hétfő Erev PURIM - Eszter királynő történetének felolvasása  13.
 10. 07.00 kedd PURIM       14.
 11.  szerda Susán Purim      15.
 12. 07.01 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      16.
 13. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 17.29)  17.
 14. 10.00 szombat Vörös tehén - P' PARA, KI TISZA (Hávdálá: 18.34)  18.
 16. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      20.
 19. 07.01 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      23.
 20. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 17.39)  24.
 21. 10.00 szombat Ünnepi ima - P'HaHodes, VAJAKHEL és PEKUDEJ (Hávdálá: 18.44)  25.
 23. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      27.
 26. 07.01 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     Niszán  01.
 27. 18.00 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 17.49)  02.
 28. 10.00 szombat Ünnepi ima - VAJIKRA (Hávdálá: 18.54)   03.
 30. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      05.
Április 02. 07.01 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      08.
 03. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 18.59)  09.
 04. 10.00 szombat Ünnepi ima - Sabat HaGadol (Hávdálá: 20.05)  10.

Brüll Rózsa    Március 11.
Dán Jószef    Március 15.
Dán Józsefné    Március 20.
Donáth Istvánné   Március 22.
Dr. Hermann Róbert   Március 15.
Dr. Kramer Mihály   Március 17.
Dr. Radnai Béla   Március 23.
Földvári Dezső   Március 29.
Fried József    Március 20.
Gabika     Március 05.
Gutlerner Chil    Március 08.
Halász Andor    Március 13.
Hillinger Klára   Március 21.
Kovács Jenő    Március 13.

Kovács Jenőné   Március 12.
Krell Sándorné   Március 04.
Kulcsár Tibor    Március 29.
Landszmann Aranka   Március 11.
Leslie Weltner    Március 07.
Mándi Erika    Március 25.
Práger Károly    Március 10.
Reisz Frigyes    Március 09.
Revisnyei Csabáné   Március 10.
Sárosi Silber György   Március 04.
Schenk Zsigmond   Március 20.
Theresa Fleischer   Március 17.
Vajna Jenőné    Március 09.
Várnai Tibor    Március 28.
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Háztáji Hírek
18 év alatt a belépés ingyenes!

Heksch Éva és Imre szervezők
www.nyitottbaratikor.hu
https://www.facebook.com/groups/nyitottb
aratikor/
+36 70 615 6596
baratikor2017@gmail.com

YYY
KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1 %- 
ÁVAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALA-

PÍTVÁNYT! KÖSZÖNJÜK!
ADÓSZÁM: 18114878-1-41
MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁM: 0358

YYY

Zájin Ádár Körzeti Halvacsora
A szóbeli hagyományok (Tóra se baál pe) 
elmondása szerint ezen a napon született 
Mózes tanítómesterünk. Élete beteljesedett, 
mindent elvégzett, ami neki volt róva, 120 
éves születésnapján távozott az élők sorá-
ból. E napon közösségünk hagyományosan 
halvacsorát rendez, így emlékezve meg el-
hunyt hozzátartozóiról. 
Időpont: 2019. március 6-án 19.00 óra, 
az istentisztelet után.
Ár: 2.500.- Ft

YYY
Nyitott Baráti Kör márciusi programja

Március 10. 18.00 órakor
Vetített képes előadás 

Keleti Éva fotóművész mesél hat évtizedes 
pályájáról. Bemutatja a múlt és a jelen 
fotóit, Kép/élet címmel.
Belépő: 1.000.- Ft

Március 25. 18.00 órakor
Beszélgetés és könyvbemutató

Sugárné Kádár Júlia bemutatja „Tükörké-
pek fénytörései” című könyvét, amely a be-
szélgetés után 20% árengedménnyel a 
helyszínen megvásárolható, és az író dedi-
kálja.
Belépő: 1.000.- Ft

Nagy elődeink: Dr. Vidor Pál rabbi

5780. Ádár - Niszán2020. március

Vidor Pál 1909-ben született Budapesten, 
és 1944-ben vagy 1945-ben halt mártírha-
lált. A huszadik század elején született rab-
bigeneráció egyik legtehetségesebb tagja 
volt, aki rendelkezett a hagyományos rabbi 
erényekkel és tudományos munkáival is 
felhívta magára a figyelmet, ugyanakkor 
cserkészvezetőként egyik előfutára volt a 
modern szemléletű közösségépítésben, a 
gyermek, ifjúsági és sportprogramok szer-
vezésében is aktív 20-21. századi rabbisze-
mélyiségeknek.

Vidor Pál tanulmányait a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán és az Országos Rabbiképző Inté-
zetben végezte. 1934. márciusában avatták 
rabbivá, és 1935. szeptemberében lett a bu-
dai hitközség Zsigmond úti (ma Frankel 
Leó utcai, illetve újlaki) zsinagógájának 
rabbija. 

Feleségével, Kálmán Zsuzsával, aki dr. 
Kálmán Ödön kőbányai rabbi lánya volt, 
aktív szerepet játszottak közösségük építé-
sében és életében, és számos friss kezdemé-
nyezés fűződik nevükhöz. Vidor Pál külö-
nösen nagy hangsúlyt fektetett a gyerek- és 
ifjúsági programokra, így többek között a 
Budai Izraelita Hitközség Kulturális Szak-

osztálya ifjúsági csoportjának és cserkész-
mozgalmának élén játszott fontos szerepet. 
Vidor Pál cserkészvezetői és pedagógiai te-
vékenységéről képet kaphatunk az 1924-
ben, a Budai Izraelita Hitközség által meg-
alakított 311. Vörösmarty cserkészcsapat e-
gyik egykori tagjának visszaemlékezései-
ből is, amelyeket az óbudai és budai zsidó 
iskolák történetét kutató projekt keretén be-
lül gyűjtöttek össze.

Ezen cserkészcsapat igen népszerű tá-
bori rabbija lesz majd Vidor Pál. Nagy sze-
repe volt az 1933-as nemzetközi gödöllői 
dzsembori szervezésében is, és a találkozó 
alatt szintén tábori rabbiként működött. 
Rendszeresen írt a cserkészcsapat újságjá-
ba, és a csapat vallási irányítását is elvállal-
ta. Aktív szerepet vállalt a zsidó cserkész-
csapatok vezetőképzésében, és kidolgozta 
a zsidó cserkészcsapatok vezetőképzésé-
nek tervét is. Zsidó szabadegyetemet is 
szervezett, amelynek keretén belül maga is 
sok előadást tartott. Rendszeresen publikált 
a Magyar-Zsidó Szemlében, a Zsidó Élet-
ben és más folyóiratokban.

Vidor Pál a közösségépítés mellett a ne-
ológ rabbik tudomány iránti elkötelezettsé-
gében is osztozott, és jelentős tanulmányt 

írt a Magyar-Zsidó Szemle 1936/1937. évi 
számában a jeles ókori zsidó filozófusról, 
Alexandriai Philónról, „Philon pszicholó-
giája” címmel. 

A magyar irodalmi életet és a közéletet 
is figyelemmel kísérte. Irodalmi és közéleti 
érdeklődése 1931-ben szintén a Magyar-
Zsidó Szemle hasábjain nyilvánult meg, a-
mikor még rabbijelöltként foglalkozott 
Móricz Zsigmond „A zsidó lélek az iroda-
lomban” című publikációjával és az annak 
következtében kialakult vitával; 1938-ban 
pedig Szép Ernő egyik közéleti publicisz-
tikájával szállt vitába.

Vidor Pált 1942-ben hurcolták el mun-
kaszolgálatra, és utána Nagykátáról depor-
tálták. Ugyanerre a sorsra jutott 1943. októ-
berében felesége, Kálmán Zsuzsa is, akit 
Frankel Leó utcai lakásából hurcoltak árok-
ásásra, majd deportáltak. Kislányukat, An-
nát, anyai nagyapja, Kálmán Ödön kőbá-
nyai főrabbi vette magához. Felesége és 
kislánya túlélte a holokausztot, de Vidor 
Pál eltűnt a keleti fronton, valószínűleg 
koncentrációs táborban halt meg. Az óbu-
dai zsidó temetőben egy emléktábla őrzi 
emlékét. 

Források: mazsihisz.hu
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Gondolatok a gyermekekről XII.
(Napi pedagógiai esetek)  

 „Ha valami eltűnik” 
Mottó: 

"Amikor a fiadat oktatod,
a fiad fiát is oktatod."

(Talmud)

A következő történet kisiskolás korban ját-
szódik. Valós történetet adok át. Pedagógus 
kollégáim a megmondhatói, hányszor éltek 
át a pályájuk alatt hasonló esetet. Az első is-
kolai konfliktusok elkerülhetetlenek, de az, 
hogy a felnőtt miként kezeli a problémát, 
azaz segít, vagy elhárít, esetleg büntet, az a 
további életben, a felek közötti kapcsolat-
ban meghatározó lesz. És nincs ez másként 
a családban sem. A konfliktuskezelés két 
fontos alapszabálya, amelyet mindenkinek 
meg kell tanulnia a következő: 

- Kerülendő a tekintélyelvű megoldás. 
A felnőtt nem élhet vissza a korkülönbség-
ből adódó hatalmával, azaz az élettapaszta-
latával, vissza kell tudni - bizonyos helyze-
tekben - lépnie.  

- Aki a gyerekkel foglalkozik, legyen az 
szülő, nagyszülő, szomszéd néni és/vagy 
pedagógus, az nem tűzoltó. Miért mondom 
mindezt? Mert sokan úgy gondolják, és en-
nek értelmében cselekednek, hogy ha ma-
guk „elrendezik” a jelentkező problémát, 
akkor az feltétlenül jó megoldást is jelent. 
Nem, a problémamegoldáshoz időre van 
szükség. A valós konfliktus csak akkor ol-
dódik fel valóban, ha a szereplők mindegyi-
ke elégedetten kerül ki a sokszor kellemet-
len, fájdalmas helyzetből. 

Ismerkedjünk meg Rudival!  
Rudi szeretni való kisfiú volt. Mozgé-

kony, mosolygós, tréfásképű figura már az 

első benyomásra is. Amikor Andrea néni 
először megpillantotta a gyereket, azonnal 
arra gondolt, hogy ez a fiúcska az osztályá-
ban fontos szerepet fog betölteni. Olyan 
helyre ültette, ahol jól látta, figyelte minden 
rezzenését. 

A kezdeti időszakában a tanítónak fel-
tűnt, hogy Rudi, ha kell, ha nem, mindig 
rámol. Azt gondolta, hogy a saját tárgyak, a 
könyvek, a tolltartó foglalkoztatják a le-
génykét. Ez szinte természetes ebben a kor-
ban. Ám azt is észre kellett vegye, hogy ez a 
rámolási folyamat nem nagyon csökken. 
Andrea néni sokszor lépett oda a gyerek 
asztalához, s először csak mosollyal, majd 
tiltó kézmozdulattal is figyelmeztette a 
gyereket arra, hogy mi a feladata. Hat hét 
eltelte után sem a feladatok megoldására 
koncentrált a gyerek, hanem sokkal inkább 
az eszközök használata kötötte le a figyel-
mét. 

Andrea néni az iskola pszichológusát is 
segítségül hívta. A pszichológus kissé éret-
lennek tartotta az első évfolyamra Rudit, de 
azt javasolta a tanítónak, hogy apróbb fel-
adatokat adjon a gyereknek, az segíti a fel-
adatok megoldásában. Továbbá azt is taná-
csolta, hogy gyakran értékelje a legénykét. 
A tanító mindent megfogadott, s november 
elején már abban az ütemben haladt a 
gyerek, ahogy a társai. 

A tanítónak emlékezetes marad a no-
vember 17-dike. Éppen az egyik munkala-
pot osztotta ki a gyerekeknek, amikor iszo-
nyatos üvöltés, nem is üvöltés, sikoly hang-
zott fel a teremben. Nem kellett hátra for-
dulnia, tudta, hogy ezt a hangot csakis Rudi 
adhatta ki. A gyerek hisztériásan ordított, 
tombolt. Elérkezett a „fontos szerep”, ame-
lyet a tanító már az első találkozáskor sej-
tett, de nem ilyen formában gondolt erre. 
Az asztalán lévő eszközöket; tolltartó, fel-
adatlap a földre hajigálta. Közben a követ-
kezőket kiabálta: 

  - Elvette, elvette, a legszebb ceruzámat 
elvette! Add vissza! - s ekkor a fiú felállt, s a 
mögötte ülő Gergő felé indult. 

Rudi arca lángolt, olyan indulat volt a 
kisfiúban, hogy azzal hegyeket lehetett vol-
na elmozdítani. A tanító várta a végkifejle-
tet. Tudta, Gergő nem vett el semmit, Rudi 
valószínűleg elhányta a kedves ceruzáját. 
Rudi Gergőhöz ért, üvöltött: 

- Azonnal add vissza!
- Mégis mit? - kérdezte Gergő hihetet-

len nyugalommal. 
- A ceruzám, azt a ceruzát, amit reggel 

megmutattam neked. Azt, amire azt mond-
tad, tényleg klassz. 

- Nincs nálam!
- Add vissza, mert, mert… - a gyerek a 

mondatot nem tudta befejezni. 

Andrea néni odalépett Rudihoz, a gye-
rek vállára tette a kezét, hihetetlen halkan, 
tüneményes mosollyal a következőt mond-
ta: 

- Mit szólnál ahhoz, ha segítenék a meg-
keresésben? Tudod, ide olyan gyerekek jár-
nak, akik kérdezés nélkül soha nem veszik 
el a másik eszközeit. 

- Akkor, miért nincs meg? Nem tudok 
dolgozni, mert nincs meg. És egyébként is 
tegnap este anyukám kihegyezte, senkinek 
nincs olyan hegyes ceruzája - e mondatok 
intenzitása jóval kisebb volt. Eltűnt a vá-
daskodás, Rudi inkább szomorú volt, mint 
haragos.  

- Szóval mit tegyünk? - kérdezte Andrea 
néni. 

- Keressük meg! - jött a válasz.
Andrea néni Rudi padjához állt, s ja-

vaslatokat tett, merre keresse a gyerek a fel-
szerelését. S csodák csodájára a ceruza a 
táska aljáról előkerült. Rudi nagyot sóhaj-
tott, s így kommentált: 

- Megvan, tudok dolgozni. 
- No, no! Ez kevés! Valami még hiány-

zik. Még ne dolgozz, vár rád még egy fela-
dat! 

- Tudom, a feladatlapot kell kitölteni. 
- Rudi, te valakit megvádoltál. Valótlant 

állítottál. Mit kell ilyenkor tenni? 
Rudi tanácstalanul nézett tanítójára. 

Andrea néni szigorúan, szinte parancsoló-
an tekintett Rudi szemébe. 

- Kérj elnézést Gergőtől! Nem érdemel-
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Miért alijáznak a magyarok?
„Egy olyan helyet választottam, ahová, 

ha nincs ideológiai kötődésed, nem éri meg 
jönni.”

Az már a Szochnutnál sem titok, hogy a 
zsidók nem mind vallási-ideológiai okok-
ból kötnek ki Izraelben. Az is köztudott, 
hogy a bevándorlók nem csak egy okból 
hagyják el hazájukat. Vajon a magyarorszá-
gi magyaroknál mi a tendencia? A sorozat 
második részében a motivációkkal kapcso-
latos eredményeket mutatom be (a teljesség 
igénye nélkül).

„Mindig van visszaút” - avagy mennyire 
végleges döntés az alija

A motivációk részletezése előtt, rövi-
den kitérnék arra is, hogy mennyire „végle-
ges” szándékkal indultak útnak az interjú-
alanyok. Ahogy ezt Gabriella is mondta, 
sokan - hozzá hasonlóan - nem úgy vágnak 
neki ennek az útnak, hogy örökre Izraelben 
tervezik az életüket. Pláne a mai világban, 
amikor sokkal nyitottabban lehet jönni-
menni, az „örökre” nagyon erős szónak 
tűnhet. Mindennek - és a retrospektivitás - 
ellenére kíváncsi voltam, hogy mennyire 
volt ez egy rövid- vagy hosszútávú döntés. 
Mindkét almintának (akik Izraelben és akik 
már máshol élnek) a nagyobbik fele mondta 
azt, hogy Izraelben képzelte el az élete to-
vábbi részét. Ez azt jelenti, hogy a szándék 
nem befolyásolja a migráció kimenetelét, 
vagyis nem (csak) ettől függ, hogy az illető 
ott marad-e. Ami meghatározó lehet, az a 
motiváció.

Menni vagy nem menni?
Magyarország elhagyása, mint elsődle-

ges szempont nagyon sok interjúban elő-
jött, és ez igaz mind a 90-es, mind a 2000-es 
évekbeli alijázókra. Egyikük, aki mellesleg 
a családjával (szüleivel) hagyta el az orszá-

got, így fogalmazott: „Nagyon el akartam 
jönni. A világon majdnem minden hely 
jobbnak tűnt Magyarországnál, és azt hi-
szem, ez a mai napig így van.” Volt olyan is, 
aki a zsidó kisebbségi identitása miatt érez-
te úgy, hogy jobb eljönni. Mirjam, aki 20 
évesen ment Izraelbe (azóta már nem él 
ott), azt mondta: „nagyon felelőtlen módon 
mentem”, valójában utazni szeretett volna, 
és ez abból következett, hogy „fizikailag 
sose tudtam lenyugodni Magyarországon” 
- mondta. Ez a kényelmetlenség érzet az ál-
tala észlelt antiszemitizmusnak volt kö-
szönhető. A mintában nagyon kevesen em-
lítették, hogy konkrétan antiszemita inci-
densnek lettek volna kitéve, és még keve-
sebben vándoroltak ki kifejezetten antisze-
mitizmus miatt.

Egy-két szülő viszont azért ment Izrael-
be, hogy a gyerekeik már ott szocializálód-
janak. „Mindig is tudtam, hogy egyszer ide 
fogok jönni, de mindig közbejött valami” - 
mondta Éva. Az volt az utolsó csepp a po-
hárban, amikor Judit lánya beleszeretett 
egy fiúba Magyarországon, „azt gondol-
tam, hogy nem lesz ez így jó. Inkább egy 
zsidó fiúba szeressen bele Izraelben.” Ha-
sonló céllal, de mégis más módszerhez fo-
lyamodott Vera, aki kiküldte fiát Izraelbe 
azzal a reménnyel, hogy majd beleszeret 
valakibe. És bevált a terve. Ezekben az in-
terjúalanyokban az volt a közös, hogy ők az 
ország elhagyására fektették a hangsúlyt a 
beszélgetésben, míg sokan - főleg azok kö-
zül, akik már nem Izraelben élnek - azt 
emelték ki, hogy a szűkebb környezetükből 
lett elegük. (Óvatosan feltételezhetjük, 
hogy ez nem elég erős indok a kivándorlás-
hoz, hogyha a legtöbben közülük vissza-
jöttek.) Azok közül, akik azért mentek el, 
mert nem akartak már Magyarországon él-
ni, sokan mondták, hogy egy harmadik or-
szágot is számba vettek. Ez nem egy megle-

pő eredmény, hiszen náluk nem Izrael volt a 
fő húzóerő. Erre az egyik szakértőnek volt 
egy jó mondása: „miért mennének Ázsiába, 
amikor ott van az EU?” Ez azonban nem i-
lyen egyszerű kérdés, hiszen, ahogy Anita 
mesélte: „Mentem volna Angliába, de az 
nem volt ingyen. Mivel a Szochnut ajánlotta 
magát, gondoltuk, ez egy jó lehetőség.”

Akiknél kifejezetten fontos volt a célor-
szág, azok többnyire vallási és/vagy ideoló-
giai okokat jelöltek meg. A vallási indítta-
tásúak közül csak Judit volt, aki vallásos 
családi háttérrel rendelkezett, a többiek 
mind baál tesuvák (újonnan visszatérők) 
voltak. A hangsúly általában azon volt, 
hogy a vallási élet megélését megkönnyít-
sék, hiszen Izraelben sok körülmény adott a 
vallásos élethez. De volt olyan is, akinél a 
vallási okok ideológiával fonódtak össze. 
Számukra nemcsak az volt fontos, hogy ne 
tűnjenek ki a vallásosságukkal, hanem 
hogy a zsidók hazájában éljenek. Akik ide-
ológiai okokat említettek csak, közülük jó 
páran kerültek ki cionista hátterű családból, 
de jellemzőbb volt, hogy ifjúsági szervezet-
be és/vagy egyéb zsidó intézményekbe jár-
tak, ahol „cionizmussal oltották be magu-
kat”. Az előbbire példa Dávid, akinek az 
apukája nagyon büszke volt zsidóságára, és 
emiatt nem az volt a kérdés, hogy Dávid 
fog-e alijázni, hanem hogy mikor. Az utób-
binál a Somerbe, Habonimba, Szarvasra 
stb. járó fiatalokra kell gondolni, akik a 90-
es évek elején nagy számban nekivágtak az 
alijának. Ezt a nagy magyar alija hullámnak 
is szokták hívni. Volt olyan is, aki egy Taglit 
út alatt szeretett bele Izraelbe, és ez elég 
volt ahhoz, hogy beindítsa a kivándorlás 
gondolatát. Ahhoz azonban, hogy ez az út 
megvalósuljon, kellett a segítség, méghoz-
zá a kedvezményes bevándorláspolitika.

Judit, aki részt vett ezen a 10-napos in-
gyenes úton, így mesélte: „és itt úgy mutat-

Az Izraelben élő magyarokról II.

te meg a gyanúsítást. 
Érdemes volt Gergő meglepett arcát fi-

gyelni, ám Rudi zavart tekintete is sokáig a 
tanító emlékezetében maradt. Rudi alig-
alig mozdult el a helyéről. Andrea néni nem 
akart több szót vesztegetni, Rudinak a ke-
zével intett, menjen oda a társához. Rudi 
teljesítette a tanítói akaratot. Gergőhöz ér-
ve a következőket mondta: 

- Bocsánat, nem akartalak megbántani, 
csak tudod, úgy féltem az eszközeimet.

- Minden rendben! - mondta Gergő egy 
tapasztalt öregember hanghordozásával. 

Kezet is ő nyújtott. 
Az óra visszatért eredeti kerékvágásá-

ba. 
Amikor Andrea a kollégáinak elmesélte 

az esetet, akkor az egyik tanító így kom-
mentálta: 

- Nagyon bátor vagy! Miért szavaztál 
bizalmat Gergőnek? Miből tudtad, hogy 
nem vette el a ceruzát? Mi történt volna, ha 
a ceruzát valóban másnál találjátok meg? 

- Nem bátorság vagy szerencse kérdése. 
Az első naptól tudtam, tudom, hogy Rudi 
örökös rámolása előbb-utóbb az elhagyás-

hoz vezethet. Egyébként meggyőződésem, 
hogy a gyerekek nem lopnak. Nagyobb je-
lentőséget tulajdonítok a konfliktusok fel-
oldásának. Ezért is kényszerítettem ki bo-
csánatkérést. Éppen ebben a korban kell 
megtanulják a gyerekek ezt a lépést. Nem 
könnyű, de ha most nem gyakorolják, akkor 
felnőttként sohasem alkalmazzák. 

Utólag is azt gondolom, a kolléganő ki-
váló nevelő, lehet tőle tanulni. Eszközei 
példaértékűek.

Csillag Ferenc 
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A haláltáborok után is van élet, erre a kö-
vetkeztetésre jutott egy osztrák pszichiáter, 
aki megalkotta a logoterápiát, amely sze-
rint a jövő még ilyen esetekben is lehet re-
ménykeltő.

A koncentrációs táborban az embertől 
mindent el lehet venni, csak egyet nem: az 
emberi szabadságnak azt az utolsó mara-
dékát, hogy az adott körülményekhez így 
vagy úgy viszonyuljon - vallotta Viktor E. 
Frankl, az a holokauszt-túlélő osztrák neu-
rológus és pszichiáter, akinek a náci halál-
táborok működéséről szóló könyve 1945-
ben jelent meg.

Január 27-e a holokauszt nemzetközi 
emléknapja, az auschwitzi koncentrációs 
tábor felszabadításának évfordulója. Jog-
gal gondolhatjuk, hogy az a trauma, amit az 
életben maradt foglyok átéltek, semmihez 
sem hasonlítható, feldolgozhatatlan, meg-
kérdőjelezi az élet értelmét. Frankl ezt más-
képp gondolta, és az általa megalkotott lo-
goterápiával mutatta meg, hogy a jövő még 
ilyen esetekben is lehet reménykeltő.

A pszichiátert három évig tartották fog-
va négy különböző koncentrációs táborban 
(többek között Auschwitzban), és a nővérén 
kívül minden családtagját - köztük a felesé-
gét is - elveszítette. 92 évig élt, ez alatt 40 
könyve jelent meg. A Mégis mondj igent az 
életre! Logoterápia dióhéjban című köny-
vében leírja, hogyan hatott a tábor lelkileg a 
foglyokra, miként sikerült túlélnie, és mi 
jellemzi a terápiás módszerét.

Hogyan élhető túl lelkileg a koncentrá-
ciós tábor?

Frankl leírja, hogy fogolyként az első 
időszakban a megküzdést egyfajta hűvös 

kíváncsiság jelentette. Tárgyilagosan vi-
szonyult a történésekhez, próbálta megfi-
gyelni azokat, majd meglepődéssel fogad-
ta, hogy az ember milyen sok mindent kibír. 
Ez mai szóhasználatban akár mindfulness-
nek is nevezhető, amikor is ítélkezéstől 
mentesen figyeljük meg a jelent, és tudato-
sítjuk a tapasztalatokat, hogy csökkentsük a 
negatív érzelmek intenzitását.

A rabok egy idő után teljes apátiába es-
tek, ami amellett, hogy természetes véde-
kező reakció egy ilyen reménytelen hely-
zetben, az éhezésből és a kialvatlanságból 
is következhet. Az evés vált a legfontosabb 
szükségletté, a szexuális vágy eltűnt.

Franklt segítette a túlélésben, hogy ezt 
az állapotot is tudományos érdeklődéssel 
figyelte.

Az egyik legfontosabb tézise Frankl 
módszerének és elméletének, a logoterá-
piának, hogy el kell fogadnunk azt, amin 
nem lehet változtatni, meg kell találni az 
élet értelmét, és meg kell érteni a szenve-

dést is. Ez a gyógyíthatatlan betegekre u-
gyanúgy igaz, mint a koncentrációs tábor 
foglyaira. Hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, hogy a minket körülvevő világ teljes 
egészében meghatároz minket, miközben 
figyelmen kívül hagyjuk a belső szabadsá-
got, azt, hogy képesek vagyunk másképpen 
cselekedni. Ez a szabadság segít abban, 
hogy értelmesen alakítsuk az életünket, az 
élet értelme pedig mindenkinél és minden 
időszakban más lehet.

Nem könnyű célokat megfogalmazni 
egy olyan helyzetben, amiből nem látjuk a 
kiutat, a haláltáborokban élők pedig azt 
sem tudhatták, hogy a következő percben 
mi fog történni velük. Frankl már az el-
hurcolása előtt elkészítette a kéziratát, és 
segített neki az, hogy egy, a jövőben elvég-
zendő feladatnak látta a könyve kiadását. A 
nehezen túlélhető pillanatokban elképzelte, 
hogy kikerülése után egy világos, tágas és 
meleg teremben tart előadást a koncentrá-
ciós táborok pszichológiájáról.

A jövőbe vetett hitnek, amennyire le-
hetséges, reálisnak kell lennie, különben a-
kár végzetes is lehet. Feltűnően sok rab halt 
meg 1944 karácsonya és 1945 első pár nap-
ja között, és ebben Frankl szerint nagy sze-
repe volt a hamis reménynek: a foglyok u-
gyanis hittek abban, hogy karácsonyra ki-
szabadulhatnak, és amikor ez nem teljesült, 
mindent feladtak.

A logoterápia nemcsak a holokauszt-túl-
élőknek segíthet

A logoterápiát a pszichoterápia harma-
dik bécsi iskolájának is nevezik Freud pszi-
choanalízise és Adler individuálpszicholó-
giája után. Nem a múltra, a traumák feldol-
gozására, hanem a jövőre, annak tartalom-

ják be az egészet, hogy ,Gyere Izraelbe, itt 
minden szép és jó; adunk lakástámogatást, 
autótámogatást’, és mondtam, ok, kipróbá-
lom. […] Legrosszabb esetben visszame-
gyek, ha nem tetszik”. Az interjúalanyok-
nak egy nagyon nagy hányada mondta, 
hogy azért is esett Izraelre a választása, 
mert oda „ingyen volt az út”. (Ez persze így 
nem igaz /mármint, hogy ne kerülne pénzbe 
az izraeli kivándorlás/, de ennek a részle-
teibe itt most hely hiányában nem megyek 
bele.) Ez az indok azonban sosem hangzott 
el önmagában, mindig valamivel párosult. 
A legkifejezőbb példa Danié, aki a követ-

kezőt mondta: „Amikor eldöntöttem, hogy 
eljövök otthonról, ez tűnt egy egyértelmű 
megoldásnak mind pénzügyi, mind logikai 
szempontból. Nulláról kezdeni mondjuk 
Angliában, ahhoz meg kell venned a jegyet 
stb.” Volt olyan is, aki csak azért ment 
Izraelbe - azzal a szándékkal, hogy vissza-
megy egy év után Magyarországra -, mert 
nem vették fel elsőre az egyetemre, és így 
akarta kitölteni az időt a következő fel-
vételiig. A Szochnutnak és egyéb szerveze-
teknek, akik propagálják az izraeli kiván-
dorlást, sok szerepe van a kivándorlásban, 
de mára - legalábbis úgy tűnik a velük ké-

szült interjúkból - már jobban tisztában 
vannak a felelősségükkel, és ezért igyekez-
nek teljesebb képet adni a kinti életről.

És végül vannak, akik a 2008-as gazda-
sági válság nyomására mentek Izraelbe. 
Nekik nincs hova visszajönni, ezért ők 
többnyire kint vannak azóta is. Az, hogy 
hogyan sikerül boldogulni az interjúala-
nyoknak, a következő cikkből fog kiderül-
ni.

Az interjúalanyok védelmének érdeké-
ben a neveket megváltoztattam.

Surányi Ráchel
(Forrás: izraelinfo.com)
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Holokauszt-túlélőként mutatta meg,
hogyan lehet reményteli a jövő

Viktor E. FranklViktor E. FranklViktor E. Frankl
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mal való megtöltésére helyezi a hangsúlyt. 
Frankl fontosnak tartotta, hogy nem létezik 
általános „boldogság”, amit hajszolnunk 
kellene, mert egyrészt nem szabad a szen-
vedés elkerülésére törekedni (ahogy ma 
hajlamosak vagyunk minden eszközzel ezt 
tenni), másrészt a boldogság mindenkinek 
és minden pillanatban mást jelenti. Az élet 
értelmén gondolkodni pedig teljesen ter-
mészetes és egészséges dolog.

Frankl nem azt kereste, hogy mi miatt 
érzi valaki rosszul magát, inkább az egyén 
erősségeire koncentrált, és arra, hogyan le-
het fejlődni. Nem feltétlenül van szüksé-
günk szenvedésre ahhoz, hogy az életünk-
ben, a tetteinkben értelmet találjunk, de ér-
tékes életet élhetünk akkor is, ha valami 
miatt nem kerülhetjük el a szenvedést. Küz-
delemre is szükségünk van, ezért nem érde-

mes tökéletes nyugalomra vagy feszültség-
mentességre törekedni.

Az értelem megtalálása, a saját életért 
való felelősségvállalás (amikor hiszünk ab-
ban, hogy befolyásunk van a történések fe-
lett) nemcsak a holokauszt-túlélőknek se-
gíthet, hanem más típusú lelki problémák-
ban szenvedőknek is. Frankl szorongáso-
kat, fóbiákat, kényszereket kezelt logoterá-
piával. Az elméletet ma is kutatják és al-
kalmazzák, a pszichoterápia mellett hasz-
nos lehet többek között életvezetési tanács-
adásban, pedagógiában, szociális munká-
ban is.

Például amikor valakinek alvásproblé-
mája van, azt az instrukciót kaphatja a pszi-
chológustól, hogy az ellenkezőjét tegye an-
nak, amit el szeretne érni - próbáljon minél 
tovább ébren maradni. A módszer műkö-

dik, még ha önmagában nem is feltétlenül 
elég egy mélyebb változáshoz.

Frankl tehát holokauszt-túlélőként 
megmutatta, hogy egy ilyen szörnyű és 
szélsőséges élményt is túl lehet élni lelki-
leg, és ennek mintájára más traumák is ke-
zelhetők. Talán elsőre annak tűnhet, de 
Frankl nem egy korai motivációs tréner, 
nem a pozitív gondolkodás mindent le-
győző erejét hirdeti: csak annyit állít, hogy 
akkor is képesek vagyunk jövőbeli célok 
kitűzésére, és az élet értelmének megta-
lálására, ha a helyzet teljesen reménytelen-
nek tűnik. Ebből a szempontból a kon-
centrációs tábor hasonlít egy gyógyíthatat-
lan betegségre, vagy egy megoldhatatlan-
nak tűnő pénzügyi válságra.

Pál Mónika
(Forrás: 24.hu)

A karmester, aki zenekari állással mentett meg
zsidókat a lengyel holokauszt idején

A rettegett Hans Frank, a lengyelek hentese 
rajongott a zenéért. Hans Swarowsky kar-
mester pedig a tűzzel játszott, amikor ki-
használta ezt a rajongást, hogy zsidó és len-
gyel életeket mentsen meg a világháború 
alatt.

Amikor 1945. januárjában Hans Swa-
rowsky meglátta a szovjet tankokat a Visz-
tula partjánál, rögtön a vasúthoz indult, 
hogy Krakkóból nyugatra meneküljön. Pe-
dig sok-sok zsidó és lengyel zenész próbál-
ta maradásra bírni, akik neki köszönhették 
az életüket. Mindannyian a zenekarban ját-
szottak, amelyet Swarowsky irányított. A 
karmester viszont tudta, hogy az oroszok 
nem feltétlenül bánnak vele kegyesen.

A krakkói zenekar karmestere ugyanis 
kettős játékot játszott. Miközben a nácik ál-
tal megszállt város véreskezű háborús bű-
nösének, Hans Franknak bizalmát élvezte, 
kivételes helyzetét arra használta, hogy 
megsegítse azokat, akik bajban voltak.

Történet Európa legsötétebb éveiből
1945. januárjában a Krakkóban élő né-

meteken és náci kollaboránsokon pánik lett 
úrrá. Hans Frank főkormányzó, akit szemé-
lyesen Hitler jelölt ki a megszállt lengyel 
területek irányítására, terrort és rémuralmat 
tartott fenn öt éven át, és négy koncent-
rációs tábor működött a fennhatósága alatt.

Történetünk főszereplője, Hans Swa-
rowsky osztrákként Budapesten született 

1899-ben. Felix Weingartner és Richard 
Strauss tanítványa volt, zeneelméletet pe-
dig Arnold Schönbergnél és Anton Webern-
nél tanult. A karmester már 1936-ban kárát 
látta a náci térfoglalásnak, amikor néhány 

rendszerkritikus megnyilvánulása után el-
távolították a Berlini Állami Opera kapell-
meisteri pozíciójából. Menesztésének oka 
volt az a gyanú is, miszerint törvénytelen 
fia született egy vagyonos zsidó impresszá-
riótól. Swarowsky Svájcban, a zürichi ope-
rában kapott állást, de hamarosan innen is 
mennie kellett. 1940-ben újra Berlinben 
volt - egy vas és álláslehetőség nélkül. Nem 

engedték, hogy a Harmadik Birodalomban 
karmesteri pulpitusra álljon, és ezen még a 
később kiállított árja bizonyítvány sem se-
gített.

Barátja, Richard Strauss segítette ki, aki 
1944-ben beajánlotta Hans Frankhoz. A fő-
kormányzó a Wehrmacht 1939-es inváziója 
után a Wawelen, a krakkói várban rendezte 
be főhadiszállását, ahol a lengyel királyok 
éltek évszázadokon át. A főkormányzó 
nagy zenerajongó volt, és amellett, hogy 
közvetlenül irányította a zsidók tömeges 
elpusztítását és a lengyelek kényszermun-
ka-programját, zenekaralapítást tervezett. 
Hans Frank különleges kegyetlenségéről 
volt hírhedt, és kiérdemelte a „hentes” 
gúnynevet. Közben pedig sokat adott a kul-
túrára. 1943. tavaszán egy tanácsülésen 
gyilkosságokat rendelt el, majd elment a 
Fidelio című opera előadására.

1940-ben a Krakkói Filharmonikus Ze-
nekar új nevet kapott. A Főkormányzó Fil-
harmonikus Zenekarban lengyelek, ukrá-
nok játszottak, és amikor Frank találkozott 
Swarowskyval 1944. júniusában, kinevezte 
vezető karmesternek.

Schindler kottája
Swarowsky úgy gondolta, kihasznál-

hatja Hans Frank bizalmát, és megmenthet 
néhányat a halálra ítéltek közül. Ötven em-
bert vett fel a kórusba, akiknek többsége 
énekelni sem tudott, a zenekarba pedig kö-
zépszerű vagy amatőr zenészeket, akiknek 

Hans SwarowskyHans SwarowskyHans Swarowsky
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elég volt a próbákon részt venni. A kar-
mester még lakhatást, bútorokat, ételjegye-
ket is szerzett az embereknek, akik között 
zsidók is voltak. Egy ízben előfordult, hogy 
a Gestapo megjelent egy próbán, hogy a 
zsidókat a Kraków-Płaszów koncentrációs 
táborba hurcolják.

Nem játszunk ezek nélkül a zsidók nél-
kül - jelentette ki Swarowsky, amikor sze-
mélyesen kereste fel a főkormányzót. Meg-
győzte Hans Frankot, hogy azért nem ta-
lálna mást a klarinétos és a fuvolista helyé-
re, mert német zenész soha nem költözne 
önként Krakkóba.

Swarowsky a háború után úgy nyilat-
kozott, a zenekar teljesen függetlenné vált a 
vezetése alatt. „Olyanok voltunk, mint egy 
apró állam a városon belül.” Noha a ze-
nekar hivatalosan csak a városban élő né-
metek és a felső vezetés előtt játszhatott, 
Hans Frank a lengyeleknek is szervezett 
koncerteket. Ilyenkor a műsorlapokon nem 
fraktúr betűk szerepeltek. Ez máshol súlyos 
vétség lett volna, a zenekar viszont megen-
gedhette magának. Hans Frank láthatóan 
mindent elnézett kedvenc karmesterének, 
ellenlábásainak az SS-ben azonban szemet 
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szúrt a dolog. Heinrich Himmler és Martin 
Bormann, valamint a Joseph Goebbels pro-
pragandaminiszter többször jelezte, hogy a 
főkormányzó „lengyel barátocskáját” el 
kellene távolítani a helyéről. Annyit elértek 
ugyan, hogy Swarowsyt megfigyelte a Ges-
tapo, de csak 1944-ben váltották le a zene-
kar éléről, amikor egy hithű náci került a 
helyére. Hans Frank azonban nem mondott 
le a karmesterről. Amikor a Vörös Hadse-
reg már majdnem elérte a várost, a főkor-
mányzó - az új évhez közeledve - utasítást 
adott arra, hogy bécsi mintára szervezzenek 
újévi koncertet. A hangversenyt még meg-
tartották.

 
Még egyszer megtréfálta a nácikat

1945. január 17-én Hans Swarowsky 
Bajorországba menekült egy német kon-
vojjal. Utasítást kapott, hogy minden hang-
szert és kottát szállítsanak el, a karmester 
azonban még egyszer lóvá tette a némete-
ket. A dobozokat a kották helyett értéktelen 
újságpapírral tömte meg, és a hangszerek is 
Krakkóban maradtak. Így, a felszabadulás 
(szovjet megszállás) után a zenekar rögtön 
koncertezhetett - immár Lengyel Filhar-

monikusok néven.
Hans Frank amerikai fogságba került, 

és a nürnbergi perben halálra ítélték. 1946. 
október 16-án hajnalban akasztották fel.

Swarowsky túlélte Drezda bombázását 
1945. februárjában, és amikor a szövetsé-
gesek benyomultak a városba, feleségével 
egy elhagyatott villában húzták meg ma-
gukat. 1946-ban Tony Birkenmayer, egy-
kori krakkói titkára biztosította az ameri-
kaiakat arról, hogy Swarowsky nem volt 
kollaboráns. Hiszen - tanúskodtak sokan - 
megesett, hogy a karmester csak akkor volt 
hajlandó fellépni, amikor a horogkeresztes 
zászlók eltűntek a koncertteremből.

A háború után Swarowsky Bécsben 
visszatért karmesteri hivatásához. 1975-ig 
élt és nagy szakmai sikereket ért el, többek 
között olyan növendékei voltak, mint Clau-
dio Abbado, Zubin Mehta, Mariss Jansons, 
Fischer Ádám és Fischer Iván. Salzburg-
ban hunyt el, nem sokkal a 76. születésnap-
ja előtt.

Az írás a Spiegel cikke alapján készült.
Csabai Máté

(Forrás: fidelio.hu)

Az én szép anyósom
„Nem óhajtottam megtekinteni sem Da-
chaut, sem Bergen-Belsent, sem Ausch-
witzot. Nem óhajtottam látni azokat a he-
lyeket, amelyeknek valamelyikén szép a-
nyósomat a halálba küldték.” - Rácz Olivér 
Világ Igaza díjas író visszaemlékezését kö-
zöljük a haláltáborok felszabadulásának 
75-dik évfordulója alkalmából.

Nagyon szép asszony volt az én anyó-
som.

Fiatal - hogyne, hiszen amikor örök sze-
relembe keveredtünk a lányával, szerel-
mem tizenöt éves volt, én tizenhét.

Nagyon szép asszony volt az én anyó-
som. Fiatal, karcsú, mosolygós, napsugár-
szőke, kék szemű.

És zsidó.
Ez akkoriban még nem zavart bennün-

ket: akkori szemléletünkben körülbelül 
annyi jelentősége volt, mint annak, hogy 
van, aki a lírát szereti, van, aki a prózát. A 
zsidókat utóbb a drámára szorították, de ezt 
akkor még nem tudtuk. Talán nem is akar-
tuk tudni. Kit érdekelt? Osztályunkban pél-
dául Balázs Géza szőke volt, szeplős és e-
vangélikus hittanra járt. Pocsatkó Feri ma-

gas volt, széles vállú, göndör hajú és re-
formátus. Grósz Jenci szemüveges volt, 
egy kicsit hadart és az ő füzetéből másoltuk 
ki a házi számtanfeladatainkat, mert játszva 
oldotta meg a legnehezebb egyenleteket, 
logaritmusos rejtélyeket, mértani görbéket, 
hiperbolákat, parabolákat. És mellesleg 
zsidó volt. De ezt csak akkor vettük észre, 
valahányszor a zsidó húsvét, a peszach ide-
jén, ünnepélyesen megajándékozta négy-öt 
legjobb barátját, közöttük engem is, egy-
egy zacskó ízes, ropogós pászkával.

- Szalonnát, kolbászt lehetőleg ne egye-
tek hozzá - figyelmeztetett bennünket ko-
molyan, miközben átnyújtotta az ajándé-
kot. - Kóser.

Ezt tudomásul vettük, a többi nem érde-
kelt. Egyébről, amint említettem, talán nem 
is akartunk tudni.

Anyósom sem óhajtott tudni a zsidó lét 
egyes meglévő tehertételeiről: korán öz-
vegységre jutott, férje, aki emléklapos ma-
gyar királyi százados volt az első világ-
háborúban, nagyon fiatalon meghalt.

Természetesen ő is zsidó volt. Kivételes 
jómódot hagyott özvegyére, aki tagja volt 
minden zsidó és nem zsidó jótékonysági 

intézménynek, kulturális mozgalomnak, és 
kevélyen felülemelkedett minden olyan os-
tobaságon, mint antiszemitizmus, fasiz-
mus, nemzeti szocializmus.

Igazán nem kárhoztattuk érte: meny-
asszonyom időközben tizennyolc éves lett, 
én húsz, és akkoriban már szép és büszke 
anyósomnál jóval avatottabb, előkelő ran-
gú, hivatásos politikusok is megvetően 
szajkózták: „Nem a mi ügyünk! Bennünket 
nem érint!”

Persze hogy nem érintett: „csak” a zsi-
dók ügye volt, de egyelőre még nem a mi 
országunkban. Aztán Ausztria ügye lett. 
Lengyelországé. Franciaországé.

No, itt álljunk meg egy pillanatra. 
Ausztriába diadalmenetben vonultak be a 
nácik, Lengyelországban „felszabadítot-
ták” a német fajtestvéreket, Franciaorszá-
got, a szép Marianne-t megerőszakolták. 
Megerőszakolták. Brutális, férfias teuton 
kíméletlenséggel. De - közben miért riszál-
ta hozzá, finoman és diszkréten, ám nagyon 
is észrevehetően, a kecses kis farát? „Nem a 
mi ügyünk! Bennünket nem érint!” Aztán 
már minket is érintett. De még mennyire! 
Csakhogy ez már történelem. A gázkam-
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rákkal (amelyek egyes újabbkori, felhábo-
rodott, buzgó „kutatók” szerint nem is lé-
teztek: zsidó propaganda az egész) és a ha-
láltáborokkal egyetemben. Ne beszéljünk 
róla. A neofasizmus egyre burjánzóbb ki-
lengéseiről sem. Kit érdekelnek?

Minket az érdekelt, hogy amikor válto-
zatlanul kék szemű, sudár, szép anyósom-
nak családostul be kellett vonulnia a tég-
lagyári gettóba, előző éjszaka, tudtával és 
beleegyezésével, megszöktettem a meny 
asszonyomat.

Mosolygós, árja szépségű anyósom is 
megszökhetett volna: éltek rokonai szép 
számban Budapesten, Erdélyben, sőt Cseh-
országban is, merthogy távolabbi ősei - 
vérbeli cseh husziták voltak. A huszita hő-
sök exponáltabb része, a huszitaüldözteté-
sek idején, Erdélybe menekült: ott keve-
redtek a szombatisták, jehovisták, egyéb 
szekták közé, s végül a családnak az az ága, 
amelyből anyósom származott, a fene tudja 
miért, hogyan, zsidó hitre tért. (A családnak 
egy másik ága, még valamikor a XIX. szá-
zad második felében, ismeretlen okokból 
Franciaországba vándorolt: szép anyósom 
a második világháború kezdetéig, két Sacré 
Coeur rendbeli apáca unokanővérével le-
velezgetett.)

Csakhogy szép és szelíd anyósom nem 
volt hajlandó megszökni a gettó elől. Nem 
akarta elhagyni az anyját, nővérét, annak 
szépszámú családját. Továbbá rendületle-
nül bízott benne, hogy a gettóban vagy va-
lahol majd a Reichben újra összeakad a fi-
ával, legdédelgetettebb, mert legfiatalabb 
gyerekével, aki akkor már zsidó munka-
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szolgálatosként védte a hazát.
Anyósom tehát menyasszonyom nővé-

rével, harmadik gyerekével és az említett, 
nagyszámú családjával egyetemben bevo-
nult a gettóba. Miután menyasszonyomat 
sikerült biztonságban elrejtenem, kétszer-
háromszor még be tudtam csempészni hoz-
zájuk élelmiszert, ruhaneműt, csomagot, 
levelet. De a téglagyári gettót néhány nap 
múlva légmentesen lezárták, s a téglagyár 
felől, újabb néhány nap múlva átdübö-
rögtek a városon a leplombált, bedeszká-
zott ajtajú, ablakú, hat ló vagy negyven em-
ber helyett élő emberek (emberek? zsidók!) 
százaival agyonzsúfolt marhavagonok.

Nem tudom, melyik haláltáborba hur-
colták anyósomat - még Dachau előtt el-
szakították családjától. Feleségem nővére 
túlélte Auschwitzot, közvetlenül a tábor fel-
szabadítása után, s miután az amerikaik is-
mét életképessé táplálták, azonnal Chilé-
ben élő, távoli rokonaihoz utazott. Egy 
ugyancsak valamelyik haláltábort túlélt, 
német zsidó fiatalember kíséretében, aki 
még Chilében feleségül vette, azután át-
költözködtek az Egyesült Államokba, és 
New Yorkban egy kis díszműáru-kereske-
dést nyitottak. Feleségem nővére még a 
hajdani, szép béke éveiben főiskolát vég-
zett képzőművész volt, férje díszműáruter-
vező. Soha többé nem tért haza: pontosan 
tudta, mi történt az anyjával, családjával, 
nem voltak illúziói. Nem óhajtotta viszont-
látni a házat, amelyben született, a várost, 
amelyből elhurcolták. Havonta írt nekünk, 
és több ízben felajánlotta, hogy hajójegyet 
küld nekünk, látogassuk meg, de erre so-
hasem került sor. Azt hiszem, feleségem 
jobban félt a viszontlátás elkerülhetetlen, 
emberi fájdalmaitól, mint amennyire egy 
kései, elárvult testvéri ölelés boldoggá te-
hette volna.

Feleségem kisöccse a táboruk felszaba-
dulása után egy amerikai hadikórházból 
szökött meg súlyos, kikezelhetetlen flekk-
tífusszal, halálos, lázas betegen.

„Anyukám majd otthon kigyógyít” - 
suttogta rekedten barátjának és ágyszom-
szédjának mielőtt megszökött a kórházból. 
Barátja félig eszméletlen volt; nem tudta 
megakadályozni, visszatartani.

Másnap akadtak rá, a kórháztól néhány 
száz méternyire, az útszéli árokban, holtan. 
Húszesztendős volt.

Ezt azonban csak két évvel később tud-
tam meg, attól a bizonyos kórházbeli barát-
jától, akit sikerült kigyógyítaniuk a flekk-
tífuszból és a koncentrációs tábor gyötrel-
meiből, miközben feleségem még egyre bi-
zakodva várta haza az öccsét.

Az a barát, aki felgyógyulása után két 
esztendővel vetődött haza, pontosan a hús-

véti pászkát osztogató Grósz Jenci volt.
Szülővárosom ősi ligetében akadtam 

össze Grósz Jencivel. A régi zenepavilon 
körül kószáltam, egymagam, mert felesé-
gem anyámmal élelmiszer-beszerző körút-
ra indult a város peremére (ott, a peremvi-
déken még lehetett kapni egyet s mást isme-
rős kereskedőktől, ha az embernek szeren-
cséje volt), s az ilyen vállalkozások idején 
jelenlétem nem volt kívánatos.

Egy kicsit csámpásan, egy kicsit félsze-
gen közeledett felém az elhagyatott, ligeti 
sétányon, s amikor már csak háromlépés-
nyire volt tőlem, bágyadtan elmosolyodott.

- Nem ismertél meg, mi? - kérdezte a 
legnagyobb természetességgel, amikor túl-
estünk az első, szótlan ölelésen. - Hát igen, 
a táborban leadtam vagy huszonöt kilót. De 
olyan nyolcat-tízet már sikerült visszasze-
reznem… - mondta büszkén. - A hitközség 
táplál. Veled mi van?

Erre azonban nem válaszoltam, mert 
váratlanul eszembe villant, hogy Grósz 
Jencit feleségem öccsével egyidőben vo-
nultatták be munkaszolgálatra; addig a 
nyolcdioptriás szemüvegével, egyéb orvosi 
machinációkkal sikerült megúsznia.

- Mit tudsz Gabiról? A feleségem öccsé-
ről? - kérdeztem mohón. - Együtt vonulta-
tok be.

A sokdioptriás szemüvegén át is láttam, 
hogy megütközve, elborult szemmel bámul 
rám.

- Hát nem tudjátok?
- Nem. Mit? - kérdeztem elszoruló to-

rokkal.
Elmondta.
Aztán megérezve, hogy itt most üres és 

céltalan lenne minden vigasztaló szó, újból 
megölelt.

- Ne mondd el a feleségednek - mondta 
még halkan, és fáradt, nehéz léptekkel el-
ballagott. - Egyszer majd benézek hozzá-

Az ifjú Rácz OlivérAz ifjú Rácz OlivérAz ifjú Rácz Olivér

Felesége, Nyiszli KatalinFelesége, Nyiszli KatalinFelesége, Nyiszli Katalin
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tok…
Én pedig eltántorogtam a sétány legel-

ső, eldugott lócájáig, leroskadtam rá, és 
szemem elé tartott, nyitott tenyérrel elmor-
moltam az egyetlen héber imát, a halotti 
imát, amelyet olyan gyakran volt alkalmam 
hallani hosszú katonáskodásom idején, a 
tábor túlsó felén, szögesdrót kerítés mögött 
elhelyezett zsidó munkaszolgálatosok 
mocskos, bűzlő körletének rabbijától: 
Jiszgádál v'jiszkádás…

„Ne mondd el a feleségednek…”
Csakhogy a feleségem még aznap este 

leolvasta az arcomról, hogy édesanyja után 
most már kisöccsét is hasztalanul várja ha-
za.

Jiszgádál v'jiszkádás…

Hosszú évek múltán úgy alakult sor-
som, hogy kulturális külügyi kapcsolatok 
teremtése, szerződések aláírása végett sű-
rűn jártam külföldön. Németországban, 
Lengyelországban is.

A külügyi szolgálatban mindenkiről 
mindent lenyomoznak, tudnak, feltárnak. 
Rólam is lenyomozták, hogy háromévi 
dicstelen és siralmas Horthy-katonáskodá-
som során, amikor néhány hosszú hónapot 
a zsidó munkaszolgálatosok keretlegénye-
ként, pontosabban zászlóaljírnokaként is 
eltöltöttem (a légvédelmi tüzérektől - vé-
dett alakulat!- , majd a távbeszélőktől - bi-
zalmas alakulat! -, s végül a géppuskások-
tól helyeztek át, büntetésből, de ez most 
nem tartozik ide), többtucatnyi zsidó bará-
tomat, ismerősömet sikerült hamisított ka-
tonai papírokkal, okmányokkal, szolgálati 
jegyekkel megszöktetnem, biztonságba 
menekítenem. Olykor merőben ismeret-
leneket is.

A háború után hosszú évekkel éppen 
egy könyvesbolt kirakata előtt szemlélget-
tem a kiállított könyveket (jó, bevallom fő-
képpen azért, mert akkor már az én két leg-
első könyvem is közöttük volt), amikor va-
laki váratlanul, erőteljesen megtaszította a 
vállamat.

Csodálkozva pillantottam az illetőre.
Magas, ismeretlen, sötét ruhás férfi 

volt.
- Nem ismer meg, hadapród úr? - kér-

dezte halkan. - Nem emlékszik rám?
Nem emlékeztem rá. Esküdni mertem 

volna, hogy sohasem láttam. - Zsidó 
munkatábor - mondta változatlanul halkan, 
de nyomatékosan.

Villámgyorsan utánagondoltam a dol-
goknak. Vajon mi baja lehet velem isme-
retlen megszólítómnak? Magamban tiszta 
szívvel leszögeztem, hogy soha én zsidót, 
zsidó munkaszolgálatost meg nem bántot-
tam. Még szóval sem. Összetévesztett va-

lakivel? Hadapród sem voltam soha, mind-
össze „címzetes” karpaszományos sza-
kaszvezető, noha a munkaszolgálatosok, 
sőt a keretlegények nagy része is követ-
kezetesen hadapród úrnak szólított. De 
akkor is? Nyilván összetéveszt valakivel. 
Nem jó dolog.

Nem tévesztett össze.

- Az életemet mentette meg, hadapród 
úr - mondta, és akkor már megragadta a ke-
zemet. - Nem emlékszik rám? Elkobozták a 
gyógyszereimet, mert azzal vádoltak, hogy 
szimulálok. Bevágtak egy aknaszedő zász-
lóaljba. Maga csempészett át a névsor ösz-
szeállításakor egy kőtörő századba. A „ter-
helő bizonyítékokként” lefoglalt gyógysze-
reimet is visszaszerezte, kicserélte.

Akkor már homályosan emlékeztem. 
Főképpen a „terhelő bizonyítékok” miatt. 
Hogy milyen gyógyszerekről volt szó, nem 
tudtam. Arra azonban emlékeztem, hogy a 
katonai „gyengélkedőszoba” gyógysze-
rész-munkaszolgálatosának a segítségével 
az egész készletet ártatlan, közömbös szó-
dabikarbónára és aszpirinpreparátumokra, 
lábfeltörések kezelésére szánt kenőcsökre 
cseréltem fel.

- Örülök, hogy sikerült megúsznia - 
mondtam mosolyogva.

- Örülök, hogy találkozhattam önnel, 
hadapród úr - mondta, aztán a zsebébe 
nyúlt és a tenyerembe csúsztatott valamit.

Megnéztem. Kis, aranyból ötvözött Dá-
vid-csillag volt.

- Elfogadja? - kérdezte félénken és si-
etve folytatta: - Holnap indulok Izraelbe. 
Tegnap kaptam meg a kiutazási engedélye-
met. Örülnék, ha elfogadná. Emlékbe. Az 
életemért. És szeretném, ha beülne velem 
oda, a szemközti kávéházba egy feketére. 
Szeretnék néhány percig elbeszélgetni ma-
gával. Mindig csodáltuk magát, hadapród 
úr…

- Hagyja a hadapród urat - mondtam le-
gyintve. - Azoknak a hadaknak én sohasem 
voltam apródja…

Sokáig elbeszélgettünk a kávéházban. 
Amikor elbúcsúztunk egymástól, megkér-
dezte:

- Mit üzen Izraelbe? Ha esetleg közös 

ismerősökre bukkannék.
- Vigyázzanak az anyósom két alapít-

ványi fájára - tört ki belőlem önkéntelenül.
Szép anyósom ugyanis, még a béke éve-

iben, két elültetésre szánt facsemetére szóló 
utalványt vásárolt a Zsidó Hitközségtől Iz-
rael tervezett befásítására. Vajon állnak-e 
valahol?

De térjünk vissza külügyi kiküldetése-
imre. Pontosabban arra, hogy fenti múltam 
lenyomozása után vendéglátóim több ízben 
felajánlották, elvisznek valamelyik volt ha-
láltábor immár kegyhelynek átépített meg-
tekintésére.

Minden alkalommal valamilyen ha-
laszthatatlan tennivalómra, szorongató idő-
hiányomra hivatkozva, illő tisztelettel, ud-
variasan visszautasítottam a megtisztelte-
tést.

Nem óhajtottam megtekinteni sem Da-
chaut, sem Bergen-Belsent, sem Ausch-
witzot. Nem óhajtottam látni azokat a he-
lyeket, amelyeknek valamelyikén szép a-
nyósomat a halálba küldték. Nem óhajtot-
tam megpillantani valamelyik korabeli 
fényképfelvételen az egymásra hányt hul-
lák, a csonttá aszott, egymás mellé dobált 
tetemek között halálba torzult vonásait. 
Nem óhajtottam valamelyik esetleges, utó-
lag a falba illesztett kegyeletes emléktábla 
temérdek mártírjainak a névsorában rábuk-
kanni a nevére.

Nem.
Attól tartottam, ha megpillantom vala-

hol a nevét, az arcvonásait, menthetetlenül 
és visszatarthatatlanul feltör belőlem az az 
érzés, amely - legszemélyesebb, legbán-
tóbb, legfájdalmasabb egyéni sérelmeim 
idején is - mindig idegen volt számomra.

A kérlelhetetlen, leküzdhetetlen, ádáz, 
tomboló bosszúvágy.

Nagyon szerény, kedves, gyöngéd, jó-
lelkű asszony volt az én szép anyósom.

Jiszgádál v'jiszkádás…
Rácz Olivér

Az írás eredetileg 1995-ben jelent meg, 
Ötven esztendeje szabadultak fel a halál-
táborok címmel.

Rácz Olivér (1918. január 21, Kassa - 
1997. július 04, Pozsony) író, költő, mű-
fordító, tanár. Kezdetben gyermekmeséket 
és ifjúsági regényeket írt. Számos sikeres 
regény, elbeszélésgyűjtemény, versesgyűj-
temény szerzője. Jelentős műfordítói tevé-
kenysége is. Szlovák és cseh lírai és prózai 
műveken kívül a világirodalom klassziku-
sait is fordította magyarra. A Yad Vasem 
Intézet a Világ Igaza címmel tüntette ki.

Forrás: akibic.hu

Rácz OlivérRácz OlivérRácz Olivér
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Kútvölgyi Erzsébet (Budapest, 1950. no-
vember 14. -) Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
magyar színművésznő, érdemes művész, a 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

 Édesapja Kútvölgyi István vaseszter-
gályos, édesanyja Nagy Erzsébet könyvelő. 
Gyerekként gyermeksebész szeretett volna 
lenni. 

Középiskolai tanulmányait a Fazekas 
Mihály Gimnázium matematika szakán vé-
gezte el. 1971 óta a Vígszínház tagja. 1973-
ban diplomázott a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolán Vámos László osztályában. 
Később a főiskolán, rövid ideig, Vámos 
László mellett tanársegédként is dolgozott. 

Tehetségére már főiskolás korában fel-
figyeltek. 1971-ben debütált az Ódry Szín-
padon Casilda szerepében A királyasszony 
lovagja című Victor Hugo műben. Filmben 
1973-ban volt látható először, mely a Szep-
tember végén címet viselte.

Unokahúga D. Tóth Kriszta (1975) mű-
sorvezető, újságíró és unokaöccse D. Tóth 
András (1981) műsorvezető. Első férje Ör-
kény István fia, Örkény Antal (szociológus) 
volt. Közös gyermekük: Örkény Iván 
(1978). Második férje: (Zákányi Zsolt fia) 
ifj. Zákányi Zsolt, közös gyermekük: Zá-
kányi Gáspár (1986). 

Forrás: wikipedia

A művésznő március 1-én vasárnap 
18.00 órától lesz a klub vendége. Beszél-
getőtársa: Bóta Gábor újságíró. Belépő: 
500.- Ft. Mindenkit sok szeretettel vá-
runk!

Az aranyba öltözött hölgy képe mögött sú-
lyos kérdések gomolyognak: igazság és 
nemzeti érdek, jog és rablás, történelmi 
igazságtétel és a sötét Közép-Európa ki 
nem beszélt bűnei.

Az aranyba öltözött hölgy vidám izga-
lommal tekint le ránk a képről. Majdnem 
vágyakozással. Valóságos napsugár; színei 
egyszerre teszik meleggé és életvidámmá, 
nemessé és még huncuttá is - arckifejezése, 
mint a Mona Lisáé, megfejthetetlen. Klimt 
1907-ben fejezte be mesterművét Adéle 
Bloch-Bauerről, patrónusa feleségéről, és 
ezt a képet tartják arany korszaka csúcs-
teljesítményének; a kép ezután a Bloch-
Bauer család lakását díszítette 1938-ig, az 
Anschlussig. Az Ausztriát elfoglaló nácik 
elrabolták Klimt művét a családtól, majd 
kiállították a Belvedere palotában, az osz-
trák nemzeti galériában. Ott is maradt 
2006-ig.

Egy öreg családtag azonban - aki Ame-
rikába menekülve élte túl a vészkorszakot - 
nem hagyta annyiban a történteket. 2000-
ben pert indított az osztrák állam ellen jo-
gos tulajdonáért. Nem volt könnyű dolga: 
Ausztria mindent megtett - tárgyalóte-
remben és azon kívül -, hogy a képet, amely 
immár nemzeti kincsüknek számított, 
Bécsben tartsa.

Maria Altmann és ügyvédje kitartása, 
ügyessége adja a film cselekményét. A fő-
szereplő hölgyet Helen Mirren játssza: 
hadd mondjam azt, hogy ez már önma-
gában garancia az értékes filmre; Mirren, a 
királynő akár egymaga is betölt egy alko-
tást. Majdnem be kell érnünk ennyivel - a 
cselekmény nem kínál sok izgalmat még 
azoknak sem, akik vevők a tárgyalótermi 

drámára, és a többi szereplő (Ryan Rey-
nolds, Daniel Brühl, Katie Holmes) óhatat-
lanul elhalványul Mirren dinamizmusa 
mellett.

Majdnem. A film mégis többet nyújt: 
direkt eszközökkel alaposan körüljárja, va-
jon felelős-e a jelenkori Ausztria a múlt bű-
neiért, tartozik-e visszajuttatni az elrabolt 
javakat, és felülírja-e a nemzeti érdek a 
jogot és az igazságot. (Igen, igen és nem a 
film válasza; ha ellenkezőleg gondolná, a 
Belvedere igazgatója lenne a főhős, és a mű 
bizonyára nem is az Egyesült Államokban 
készült volna.)

Bécs képe ijesztő. Az Egyesült Álla-
mokból nézve Európa közepe valami olyan 
helynek látszik, ahol a barbár nacionalista 
érdekekkel szemben alig egy maroknyi, az 
amerikai hölgy iránt szimpatizáló civil har-
cos áll (élükön egy újságíróval); a filmben 
Bécs elegáns utcáit az Endlösung horrorja 
árnyékolja be, az osztrák közszolgák épp-
olyan hajthatatlanok, mint náci elődeik vol-
tak, és az igazságot éppúgy alávetik az ér-
dekeknek, mint hatvan évvel azelőtt - a kép 
Közép-Európáról hátborzongató a magyar 
néző számára, és kissé kényelmetlen is oda-
nézni az oly ismerős politikai és hivatali vi-
selkedés miatt: Budapest nem cselekedne 
másképp, mint Bécs. A régi bűnök itt sin-
csenek kibeszélve.

És hogy még tovább degradálja a mo-

dern Ausztriát, a filmnek azok a jelenetei a 
legerősebbek, ahol a régi világot mutatja: 
az elveszett Bécset. A Bloch-Bauer család 
melegsége, a nagypolgári kultúra (Stra-
divari cselló, Klimt festmények) egyáltalán 
nem hamis nosztalgiából kerültek a filmbe: 
elvesztésük valódi tragédia, a szó eredeti 
értelmében - „hirtelen, pótolhatatlan, visz-
szafordíthatatlan értékvesztés”. És aztán a 
tragédia képei is erősek: a menekülés Bécs-
ből például nem válna szégyenére egy ak-
ciófilmnek sem.

Ezért nem is értem, miért kellett több 
ponton is kiszínezni a valóságot. Maria Alt-
mann valójában nem hagyta ott Bécsben 
beteg édesapját, mivel az apa már 1938-ban 
elhunyt („sose tennék ilyet” - tiltakozott 
Altmann). Az egyébként érzéssel megren-
dezett búcsújelenet így, ismerve a valósá-
got, csaknem szentimentális túlzás.

És a valóságban nem Randol Schoen-
berg, az amerikai ügyvéd hívta fel Altmann 
figyelmét a festményre, hanem Hubertus 
Czernin, az osztrák újságíró, hasonló ügyek 
után nyomozván eleve. Értem a változtatás 
szükségességét - így karakteresebb főhős 
az ügyvéd -, de ez egy olyan eltérés az 
igazságtól, aminek a mondanivalóra néz-
vést is hatása van: elvesz valami pozitívat 
az osztrákok oldaláról. Sérti a párbeszéd 
egyenességét. Adéle arcképe mögött súlyos 
kérdések gomolyognak és a valóság 
eltorzítása nem segíti a válaszokat.

Havasmezői Gergely
(Forrás: filmtekercs.hu)

A filmet március 29-én, vasárnap 
18.00 órától tekinthetik meg a Micve 
Klubban, a játékidő: 109 perc.

Kútvölgyi ErzsébetKútvölgyi ErzsébetKútvölgyi Erzsébet

Helen Mirren és Ryan ReynoldsHelen Mirren és Ryan ReynoldsHelen Mirren és Ryan Reynolds
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Állandó programjaink

Csütörtökönként
18.00 órától FRANKEL BARÁTI KÖR. Csevegés, társasjáték, kártya, sakk. Várjuk új tagok jelentkezését!

GYEREK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK A FRANKELBEN

3-10 ÉVESEKNEK
Szombatköszöntő foglalkozás, minden pénteken 18.30

8-12 ÉVESEKNEK
Talmud Tóra, minden vasárnap 10.00

8-12 ÉVESEKNEK
BBYO JUNIOR ifjúsági közösség, informális zsidó oktatási program, minden vasárnap 10.30-12.00

13-18 ÉVESEKNEK
BBYO - a tinédzserek zsidó közössége - nemzetközi programok, táborok, ünnepek, minden szombaton 18.30-20.00

Információ, jelentkezés: info@hillel.hu 

Mindenkit sok szeretettel várunk rendezvényeinken!

Március 01.   18.00 órától KÚTVÖLGYI ERZSÉBET, Kossuth-díjas, nagy színésznő lesz a klub vendége. A pályája elejétől
(vasárnap) a Vígszínház tagja. Komédiában, tragédiában, zenés darabban egyaránt kiváló. Legendás alakítások sora fűződik
  a nevéhez. Talentuma, segítőkészsége, embersége, mélyről fakadó humora köztiszteletnek, szeretetnek örvendő
  művésszé teszi. Beszélgetőtársa: BÓTA GÁBOR újságíró. Belépő: 500 Ft.

Március 06. 19.00 órától ZÁIN ÁDÁR HALVACSORA. Részletek a 3.oldalon.
(péntek)

Március 22. 18.00 órától PURIMI GÁLAKONCERT a Frankel Zsinagógában! Fellépnek: FEKETE LÁSZLÓ,
(vasárnap) NÓGRÁDI GERGELY és NOACH RESHEF főkántorok. Közreműködik: TESZTER NELLI, a Bálint Ház
  Közösségi Kórusával; csicsereg az aranytorkú PRETZ MIKI, a nagyközönségnek is bemutatkozik a Frankel
  Zsinagóga kántora, QUITTNER ZOLTÁN! Köszöntő beszéded mond TORDAI PÉTER elnök, ünnepi tanítást
  ad DR. VERŐ TAMÁS főrabbi. További meglepetés vendégek Magyarországról és az Egyesült Államokból! 
  Figyelem, összesen kétszáz jegy kerül eladásra, melyek február 1-től vásárolhatók meg elővételben a Micve
  Klubban 2000 forintos áron (csütörtökön 18 órától, pénteken 14 órától), vagy a helyszínen 2500 forintért. A
  bevételt teljes egészében jótékony célokra fordítják a szervezők! Ne maradjatok le erről az egyedülálló estéről!
  Bővebb információ: 06 1 326-1445.

Március 29. 18.00 órától KLUB-EST. Ezen az estén a HÖLGY ARANYBAN című amerikai filmet tekinthetik meg kedves
(vasárnap) vendégeink. A Hölgy aranyban lehengerlő igaz történetet mesél el egy nőről, aki azért küzdött, hogy visszaszerezze
  az örökségét, és hogy megtudja, mi is történt valójában a családjával. 60 évvel azután, hogy a II. világháború
  borzalmai elől elmenekült Bécsből. Maria Altmann (Helen Mirren) az idős zsidó asszony elhatározza,hogy
  visszaszerzi családja vagyonát, melyet anno a nácik koboztak el tőlük, köztük Gustav Klimt egy felbecsülhetetlen
  értékű festményével. Fiatal és tapasztalatlan, de merész ügyvédjével, Randy Schoenberggel (Ryan Reynolds)  az
  oldalán reménytelennek tűnő küzdelembe fog az osztrák elittel szemben, melynek során az amerikai legfelsőbb
  bíróságig is eljut, és családja múltját érintő súlyos sebeket is feltép. A film 109 perces.


