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Egy év vel ezelôtt re mél tük, hogy
bé kés jövônk lesz, bíz tunk ab ban,
hogy vé get ér a jár vány, baj és bá -
nat nél kül meg ér jük az év vé gét. 

Nem gon dol tuk, hogy nem si ke -
rül legyôzni a már egyéb ként is
meg sze lí dült ví rust, s el sem tud -
tuk kép zel ni, hogy Eu ró pá ban,
mel let tünk, a szom széd ban új ra
vé res há bo rú dúl majd. Ak kor fog -
tuk fel, hogy va la mi fél re sik lott,
mi kor meg je len tek temp lo ma ink -
ban a me ne kül tek, in téz mé nye ink -
ben gond ját kel lett vi sel ni a há bo -
rú elôl menekülôknek. Ôk sem hit -
ték, hogy el kell hagy ni uk ott ho na -
i kat, a biz tos nak tûnô jövô egy
szem pil lan tás alatt lett sem mis, az
ag res  szió el vet te a föld jü ket, a bé -
ké jü ket, és épp hogy meg kí mél te az
éle tü ket.

Az ô pél dá ju kon kel le ne okul -
nunk.

Mi kor szám ba ves  szük az el múlt
hó na po kat s ter ve ket ké szí tünk az
elôttünk ál lók ra, ös  sze vet jük múl -
tun kat s jövônket, lát juk, s nem
csu pán a fen ti pél dák ban, hogy a
leg job ban ki dol go zott el kép ze lé sek
is csak a leg rit kább eset ben va ló -
sul nak meg aka ra tunk sze rint. Pe -
dig mi bé ké ben élünk, ki szá mít ha -
tó nak tû nik kö rü löt tünk a vi lág,
még sem tör té nik sem mi sem pont -
ról pont ra úgy, ahogy sze ret nénk.

Ilyen kor per sze min dent és min -
den kit oko lunk a ku dar cért, a vál -
to zá so kért, hos  sza san ele mez zük a
kö rül mé nyek szá munk ra ked-
vezôtlen össz já té kát, de so sem 
ves  szük nyu god tan tu do má sul,
hogy va la mi fél re sik lott. Egyet len

A zsi dó nap tár ban elul hó nap ja
az ön vizs gá la tot, a bûn bá na tot je -
len ti. Mó zes elul hó nap elsô nap ján
ment fel a Szináj-hegyre, hogy az
ös  sze tört kôtáblák he lyett új ra
meg kap ja a pa ran cso la to kat. A ros
hásonó és jom kippur kö zöt ti úgy -
ne ve zett fé lel me tes na pok lel ki fel -
ké szü lést és tisz tu lást hoz nak a zsi -
dó hí vek nek. 

Ti ze dik éve an nak, hogy a
Mazsihisz el nö ké vé vá lasz tot tak,
így el nök ként az Új Élet ben ez a
köszöntôm ép pen a ti ze dik. Há rom -
szor vá lasz tott meg de mok ra ti ku -
san köz gyû lé sünk el nök nek, s Alap -
sza bá lyunk sze rint újabb cik lust
már nem vál lal ha tok. Utol só el nö ki
köszöntômmel ezért az el múlt tíz
év re fo gok vis  sza te kin te ni. Tíz esz-
tendô ko moly idôszak egy szer ve zet
éle té ben is. Rá adá sul a Bib li á ban a
tí zes szám a tel jes ség, a be fe je zett -
ség szá ma.

Mind an  nyi an tud juk, a 20. szá -
zad tör té nel me két szer de rék ba
tör te a ma gyar or szá gi zsi dó kö zös -
sé get. A holokauszt tra gé di á ja,
majd az azt követô val lás el le nes re -
zsim okoz ta károk so ha nem hoz ha -
tók hely re. Kö zös sé günk a csa pá -
sok alatt el ve szí tet te tar tá sát, ér té -
ke ink megôrzésének kény sze rét,
büsz ke sé gét, és kis hí ján tört ge rin -
cû di asz pó rai zsi dó ság gá vál tunk.
Vál toz tat nunk kel lett. Tra dí ci ó ink
megôrzése mel lett egy transz pa ren -
sen mûködô, ér té ke i re büsz ke kö -
zös ség meg te rem té sé nek út já ra lép -
tünk. Komp ro mis  szu mok nél kül
ra gasz kod tunk a hi te les tör té ne -
lem szem lé let hez, el uta sí tot tuk már -
tír ja ink em lé ké nek meg gya lá zá sát,
és nem akar tunk új ra sem mi lyen
ha ta lom hû bé re sé vé vál ni. A de por -
tá lá sok 70. év for du ló já nak til ta ko -
zá sai, a Hóman-szobor fel ál lí tá sa
el le ni ak ci ónk, a Donáth-szobor le -
sze rel te té se, a Sza bad ság té ri em -
lék mû el le ni fel lé pé sünk en nek az
út nak a mér föld kö ve it je len tet ték.

Ros hásáná
Em ber! Ma van a szü le tés na punk,
Re mél jük, hogy sok föl di jót ka punk:
Az zal kezdôdik most egy szép kis show,
Bar che szünk re méz ke rül és nem só,
Sok szor elôvesszük majd a sófárt,
Ün ne pel jük ôt is, mint egy jó sztárt.

Lefkovics Pé ter

SCHÖNER ALFRÉD
Schoner 1.tif

„Hineni, hineni, Ké szen
ál lok, Uram!”

Leg szen tebb ün nep nap ja ink elôtt idéz zük a jámim noráim klas  szi kus
so ra it, az elôimádkozó imá já nak kezdô sza vát: HINENI! Ké szen ál lok,
Uram!

Leonard Cohen, szá za dunk leg is mer tebb zsi dó mû vé sze i nek egyi ke
utol só le me zé nek cím adó da lá ban is ezt a ref rént ének li: Hineni, hineni,
Ké szen ál lok, Uram.

Mi is készülôdünk. Ér zel mi leg, lel ki leg a tsuvá, a meg té rés ké pes sé gé -
vel.

Né ha ké tes in du la tok, bi zony ta lan cé lok ve zény lik az em bert. Tal mi ér -
té kek, nagy zo ló ál mok, meg va ló sít ha tat lan esz mé nyek.

Meg tu dunk sza ba dul ni ezektôl?
Mi kor ta lál juk meg azt a húrt, amely min den fül nek egy for mán zeng,

össz hang ba csen dül? Vi lá gunk jobb meg is me ré se, mo za ik sze rû tra dí ci -
ónk ban va ló el mé lye dés, hi tünk fun da men tu ma i nak mé lyebb át élé se, a
micvák, val lá si pa ran cso la tok be tar tá sa, az ér ze lem vi lág szí ne seb bé té te -
le, az egyén és a csa lád bol do gu lá sa, a kö zös sé gi élet fel vi rá goz ta tá sa, sze -
mé lyes pél da mu ta tás vi lá gunk job bá té te lé ért – mind-mind olyan ne mes
esz mé nyek, meg va ló sí tás ra vá ró ide á lok, ame lyek szent cél ként le beg nek
elôttünk.

Ha ke res sük Is tent, meg ta lál juk, ha kér dez zük az em bert, vá la szol ne -
künk, ha für kés  szük a vég te lent, ki csit job ban meg is mer jük.

A csa lád a 21. szá zad vál to zat la nul egyik leg szebb, de – saj nos – leg vi -
ta tot tabb fo gal ma. Átértékelôdnek olyan ré gen ki ala kult ta ní tá sok, me -
lyek ko ráb ban pél da ér ték kel bír tak. A követô ge ne rá ci ók min dig mást
tet tek, mint az elôzôek, mint a szülôk. Hány szor és hány szor mond tunk
el lent ne kik, kimondva-kimondatlanul?

Mi is lá zad tunk, igaz, de nem rá gal maz tunk, nem szí tot tuk a tü zet,
amely csak a nem te len vá da kat erôsíti fel. „Aki nyil vá no san szé gye ní ti
meg fe le ba rát ját, nincs ju tal ma a túl vi lá gi élet ben.” (Nezikim, Ávot 3.14.)
A mi nem ze dé künk is zú go ló dott. Va la hol a lel künk mé lyén azon ban
min dig ott volt anyánk vagy apánk sza vá nak el fo ga dá sa. Hit tünk az örök
ér té kû ta ní tás ban. Belevésôdött a szí vünk be, meg vál toz tat ha tat la nul.

Ke res tük min dig az ér té ke ket, eset leg a ha mis ér té ke ket a tá vol ban, és
nem min dig vet tük ész re azo kat, ame lyek ott vol tak mel let tünk. E gon do -
la tot egy mo dern ko ri le gen dá val vi lá gí tom meg.

A tör té net fôszereplôje a krak kói rab bi fia, aki a 18. szá zad ele jén – így
mond ja a tör té net – ál mot lá tott, hogy nem mes  sze Krak kó tól, a fo lyón
átívelô híd mel lett, a föld mé lyén, nagy kincs rej te zik. Más nap új ra ezt ál -
mod ta. S har mad szor is megismétlôdött a hí vo ga tó álom. Ek kor a rab bi
fia szó nél kül el uta zott, hogy meg ke res se a kin cset. Oda ért a híd hoz, és
el kez dett ás ni. Oda jött hoz zá egy sza kadt ru há jú em ber, s azt kér dez te,
mit csi nál.

HEISLER ANDRÁS

– Tíz
És most, a ros hásonót követô fé lel -
me tes na pok alatt lesz idônk el mél -
ked ni ar ról, va jon he lyes utat vá -
lasz tot tunk-e, s ará nyo san cse le -
ked tünk-e min dig. Meg jegy zem, bi -
zo nyo san nem. Ér té ke ink fel vál la -

lá sá val és gaz dál ko dá sunk transz-
parenciájának erôteljes nö ve lé sé vel
azon ban Szö vet sé günk egy na gyon
ne héz idôszakban a ma gyar köz élet
ka riz ma ti kus szereplôjévé vált.

Minden nek per sze ára van. A ki -
for rat lan de mok rá ci ák rend sze ré -
ben a szer vi liz must el uta sí tó kat a
ha ta lom bün te ti. Az anya gi elônyök
vagy a zsi dó büsz ke ség kö zött kel -
lett vá lasz ta nunk, s a Mazsihisz
köz gyû lé se az utób bi ra vok solt.

A tí zes szám és a tel jes ség szá mos
eset ben meg ta lál ha tó a Tó rá ban.
Az Úr Áb ra há mot tíz pró ba elé ál -
lí tot ta, és Egyip to mot is ép pen tíz
csa pás súj tot ta. Az utób bi tíz esz-
tendônk egyik mély pont ja ta lán a
Mazsihisz kö zös sé ge és el nö ke el len
in dí tott tá ma dás volt. Fake news-
generátorokkal pró bál ták mun -
kán kat el le he tet le ní te ni. A gyen gék
belülrôl, kö zü lünk csat la koz tak a
nem te len ak ci ó hoz. A Mazsihisz
fel je len té se egy je ru zsá le mi val lá si

bí ró ság nál már kö ze lí tet te a köz éle -
ti ab szur dot, még is fé lel me tes nek
tûnt. Erôsek vol tunk, és
megôriztük tar tá sun kat. A kö zös -
ség több sé gé nek kö vet ke ze tes bá -
tor sá ga megerôsítette kép vi se le ti le -
gi ti mi tá sun kat a ma gyar or szá gi
zsi dó kö zös ség fe lé. Mert a zsi dó
kö zös ség nek fon tos, hogy le gyen
kép vi se le te. A Mazsihisz ér dek vé -
del mi funk ci ó ját ma egy re ne he -
zebb megkérdôjelezni. El lát ni
azon ban vá lasz tott vezetôkkel le -
het, amit nem pó tol hat sem mi lyen
mes ter sé ge sen ös  sze ra kott in téz mé -
nyi há ló zat vagy erôs mé dia je len lét.
A kép vi se le ti le gi ti mi tást ki zá ró lag
a de mok ra ti kus vá lasz tá so kon
szer zett meg bí za tás iga zol ja.

Igen, a tí zes szám ma ga a tel jes -
ség. A Tíz pa ran cso lat két, egy for -
ma táb lá ra van vés ve, a táb lák
szim met ri á ja szin tén egy faj ta tö ké -
le tes sé get je lent. A tör vé nyek az
em be rek együtt élé se so rán meg tar -
tan dó nor mák és el vek ös  sze fog la -
lá sát ad ják, s a Tíz pa ran cso lat
egyút tal az is te ni rend tö ké le tes sé -
gét is kép vi se li.

Bár mi mes  sze va gyunk a
tökéletességtôl, de struk tú rá ink lát -
ha tó an fejlôdnek. Az el múlt tíz esz-
tendô so rán mû kö dé si és pénz ügyi
transzparenciánk a nem zet kö zi zsi -
dó szer ve ze tek részérôl is jól lát ha -
tó. A zsi dó szo ci á lis há ló hi á nyá nak
ér zé ke lé sét követôen sor ra kap tunk
olyan se gít sé ge ket, me lyek kel meg
tud tuk va ló sí ta ni a covid alat ti krí -
zist enyhítô prog ra mun kat. Be csü -
let tel vég re haj tot tuk a rend kí vül
bo nyo lult má sod ge ne rá ci ós pro jek -
tet, és se gít sé get tud tunk nyúj ta ni a
menekülô uk rán zsi dó kö zös ség
tag ja i nak. Szo ci á lis rend sze rünk
ék kö ve a holokauszttúlélôket tá mo -
ga tó MAZS Ala pít vány, mely szer -
ve zet ala pí tói jo ga it a vi lág egyik
leg na gyobb zsi dó ci vil
szervezetétôl, az ame ri kai Jointtól
vet tük át. Ez olyan bi zal mi tôke,
ami vel a jövôben él ni kell.

Tí zes szám! Ta lán az sem vé let -
len, hogy az Ószö vet ség ben a leg na -
gyobb, ki ejt he tet len szent ség, Is ten
ne ve is ez zel kezdôdik. A szó ele jé -
nek alap ja a jod, a hé ber ábé cé ti ze -
dik be tû je. A Min den ha tó hoz kö -
nyör günk ros hásonó nap ján, hogy
be írat tas sunk, majd jom kippurkor

FRÖLICH RÓ BERT

Ne héz esztendô áll mö göt tünk

(Folytatás a 2. oldalon)(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon)

kö rül ményt nem vizs gá lunk, vagy
csak igen fe lü le te sen ves  szük szem -
ügy re: ön ma gun kat.

Min den el kép ze lé sünk alap ja a
sa ját ma gunk ba ve tett hi tünk.
Hisszük, hogy ké pe sek va gyunk
legyôzni az elôttünk tor nyo su ló
aka dá lyo kat, his  szük, hogy elég
erôsek és el szán tak va gyunk ah -
hoz, hogy sem mi ne húz za át a ter -
ve ket. De va jon hi szünk min den -
ben, ami kell a si ker hez? Hi szünk
min den ben, ami erôt ad hat? Va jon
tény leg van elég te het sé günk, adott
min den ké pes sé günk a si ker hez?

Ne kap kod juk el a vá laszt. Ha
mé lyen ön ma gunk ba pil lan tunk,
és ôszintén vá la szo lunk csak ma -
gunk nak a csak ma gunk ban fel tett

MES TER TA MÁS

Az 5783. zsi dó új év kö szön té se
Tisz telt Hit test vé re im! Ked ves

Ol va sók!
Az Örök ké va ló aka ra tá ból az idô

örök kör for gá sa so sem áll meg: a
na po kat he tek, a he te ket hó na pok,
a hó na po kat évek kö ve tik. 

Ros hásáná, az az a zsi na gó gai új
esztendô be kö szön te és az azt
megelôzô elul hó nap üze ne te a
bûn bá na ton túl az, hogy az Örök -
ké va ló sze re ti né pét, ke gye lem mel
íté li meg a zsi dó nép min den egyes
tag ját. Nem fé le lem mel, ha nem
tisz te let tel és sze re tet tel kell hoz zá
for dul nunk, ez ve zet majd el az
iga zi bûn bá nat hoz, és így áll ha -
tunk majd elé az íté let nap ján a
lehetô leg tisz táb ban.

Fon tos, hogy elul hó nap ban vé -
gig gon dol juk a tet te in ket, szá mot
ves sünk az el múlt év vel, és meg lás -
suk, hol, mi ben kell vál toz nunk,
fejlôdnünk. 

Ez zel együtt ez a hó nap
lehetôséget is ad szá munk ra, hogy
kö ze leb bi, mé lyebb kap cso lat ba
ke rül jünk a Vi lág Teremtôjével.

Az el múlt esztendôvel va ló
szám ve tés azon ban nem kön  nyû
fel adat, ilyen kor min den ki vis  sza-
vis  sza la poz nap tá rá ba, fel jegy zé -
se i be: mik is tör tén tek a mö göt -
tünk ha gyan dó év ben. Ta valy ros
hásáná ide jén an nak örül tünk,
hogy más fél esz ten dei online imád -
ko zást követôen is mét meg nyíl tak
zsi na gó gá ink ka pui, és együtt le -
het tünk sze ret te ink kel, ba rá ta ink -
kal a temp lo ma ink ban. Sze ren csé -
re ez az idén sem lesz más kép pen. 

Azon ban a Vi lág Teremtôje
újabb meg pró bál ta tá sok elé ál lí -
tott va la men  nyi ün ket, a szom szé -
dunk ban zaj ló uk rán–orosz há bo -
rú a lel kün ket tá mad ja, míg a nyo -
má ban já ró ener gia- és vár ha tó ál -
ta lá nos gaz da sá gi vál ság min den -
nap ja in kat fog ja – re mé nye im sze -
rint mi nél ki sebb mér ték ben – ne -
he zí te ni. 

Ezen sú lyos idôkben még fon to -
sabb, hogy lel kün ket ki tár juk az
Örök ké va ló irá nyá ba, hi tün ket
mé lyeb ben él jük meg, fe le ba rá ta -
ink fe lé még na gyobb sze re tet tel
for dul junk. Így egy más sal ös  sze -
ka pasz kod va, a Vi lág Teremtôje
fe lé for dul va kö zös erôvel úr rá le -
he tünk bár mi lyen ne héz sé gen.
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Jaír Lapid a Mazsihisz el nö ké nek:
Ne kem kü lö nö sen fon to sak 

a ma gyar kap cso la tokMis kolc
Rit ka öröm tel jes és em lé ke ze tes

ese mény tör tént a mis kol ci kö zös ség
éle té ben. Gá ti Kár oly és Föl di Ju dit
hit test vé re ink ép pen egy fél év szá za -
da, 5732. elul 5-én es küd tek örök hû -
sé get egy más nak Bu da pes ten, a Do -
hány ut cai Hôsök temp lo má ban. Ak -
ko ri ban dr. Salgó Lász ló fôrabbi szûk
csa lá di kör ben es ket te ôket ös  sze.

Most, öt ven év után, 5782. elul 7-
én csak nem száz mis kol ci zsi dó ta nú
je len lét ében erôsítették meg a fri gyet
Markovics Zsolt fôrabbi ál dá sá val az
ima te rem ben ki fe szí tett hüpe alatt.

Utá na az ün ne pelt pár gaz dag
kiduson lát ta ven dé gül a minjen tag -
sá gát és a meg hí vot ta kat. A cso dá la -
tos chászene fôszereplôit az elsôk
kö zött kö szön töt te Deutsch Mik lós,
a hit köz ség el nö ke és Erdôs Ju dit, a
nôi kö zös ség vezetôje, akik sze rény
aján dék kal tet ték em lé ke ze tes sé a ju -
bi le u mot.

***
Az újon nan meg nyílt mis kol ci zsi -

dó mú ze um kö ré ala ku ló ba rá ti kör -
ben több ér de kes elôadással ké szül -
nek az in téz mény nép sze rû sí té sé re.

Elsôként Markovics Zsolt mis kol -

Körzeti kitekintô

A Mazsihisz el nö ke,
Heisler And rás nem
sok kal a mi nisz ter el -
nök ké va ló ki ne ve zé se
után gra tu lá ló le ve let
írt Jaír Lapid iz ra e li
kormányfônek. A mi -
nisz ter el nök nem ré gi -
ben sze mé lyes han gú
vá lasz ban kö szön te
meg a jó kí ván sá go -
kat, mely nek kü lön
ér de kes sé ge, hogy
ked ves gesz tus ként
kéz zel rá ír ta azt is: Servus.

A Mazsihisz jó kí ván sá ga it tol má csol ta Heisler And rás el nök a ma gyar szár -
ma zá sú Jaír Lapidnak, Iz ra el Ál la ma új mi nisz ter el nök ének ki ne ve zé se al kal -
má ból, ami re nem ré gi ben sze mé lyes han gú, an gol nyel vû vá lasz le vél ér ke -
zett. Az iz ra e li kormányfô egye bek mel lett azt ír ja:

Iz ra el nagy ra ér té ke li a zsi dó kö zös sé gek kel ápolt kü lön le ges kap cso la ta in -
kat szer te a vi lá gon, és szá mom ra, te kin tet tel a csa lá dom tör té ne té re, ter mé -
sze te sen sze mé lye sen is kü lö nö sen fon tos a Ma gyar or szág zsi dó kö zös sé gé vel
va ló kap cso lat.

Amint azt a cik künk höz mel lé kelt ké pen lát hat ják, a le vél re Lapid rá ír ta azt
a szót is, hogy Servus.

Kö szön jük a ked ves gesz tust, s to váb bi jó mun kát kí vá nunk a zsi dó ál lam
mi nisz ter el nök ének!

ci fôrabbi be szél majd a zsi dó ság tör -
vé nyei kö zött elôkelô he lyen sze-
replô kó ser étkezésrôl, az ez zel kap -
cso la tos szo ká sok ról. Ta buk nél kül
mond ja el a vé le mé nyét az zal kap -
cso lat ban, men  nyi re tart ha tók be
Ma gyar or szá gon, fôleg vi dé ken ezek
az elôírások. Azt is meg tud hat juk,
mi ként ala kult ki ez az elôírás, és
van-e kö ze az egész sé ges élet mód -
hoz. Ezen kí vül ar ról is szól, hogy a
zsi dó ság tör vé nyei mi lyen mély sé -
gig be fo lyá sol ják a val lá sos hívôk
min den nap ja it.

A je len le gi terv sze rint Markovics

Zsolt elôadása szep tem ber 21-én dél -
után 5 óra kor kezdôdik a zsi na gó ga
mel let ti ima te rem étkezôjében.

A következô hó na pok ban Pus kás
Pé ter Ybl-dí jas épí tész, majd
Szunyogh Lász ló, Mis kolc
fôépítésze lesz a ba rá ti kör ven dé ge.

Min den elôadás elôtt vagy után
megtekinthetô a mú ze um. A rész vé -
tel in gye nes, de ér de mes elôre re -
giszt rál ni az info@szantograf.hu e-
mail-címen vagy a +36-20-219-2391
te le fon szá mon, eset leg sze mé lye sen
a mú ze um ban.

Szán tó Ist ván

– Ások, ke re sem az ál mom ban lá tott kin cset – fe lel te a fiú.
– Én pe dig azt ál mod tam, hogy Krak kó ban, ott, ahol laksz, ott van a

na gyon ér té kes kincs.
A rab bi fia meg re me gett, hi szen pon to san azt az ut cát és ház szá mot

hal lot ta, ahol ô la kott. Azon nal ab ba hagy ta az ásást, és ha za u ta zott
Krak kó ba. Ott hon is el kez dett ás ni. Ám nem ta lált sem mit. Ami kor édes -
ap ja meg lát ta ôt, meg kér dez te, mit tesz. A fiú pe dig azt vá la szol ta, hogy
tá vol járt, ke res te a kin cse ket, az ér té ke ket, majd ha za jött, és itt hon is ás -
ni kez dett, de nem ta lált sem mit. A le gen da sze rint meg szó lalt az édes -
apa, a bölcs rab bi, és azt mond ta: fi am, nem kell se ho va utaz ni, nem kell
ás ni, mert a kincs, az ér ték itt van mel let ted a ház ban. Nem ve szed ész -

re? S a fiú meg lát ta csa lád ját, lát ta a köny ve ket, s hogy min den, ami kö -
rül ve szi, meg ele ve ne dik. S ak kor meg ér tet te, hogy az a kincs, ami kö rül -
vesz ben nün ket, amibôl egy élet re me rít he tünk.

Nagy ün ne pe ink nap ja i ban ezek re a szel le mi-ér zel mi kin csek re gon do -
lunk. Örök ér té kek re, me lyek ott vol tak-van nak mel let tünk, csak nem
min dig ves  szük ész re. Azo kat a fe lül múl ha tat lan ér té ke ket, ame lye ket a
szülôi ház ban kap tunk, s me lye ket meg pró bá lunk gyer me ke ink nek to -
vább ad ni.

A Hineni el mon dá sa az ün ne pi li tur gia igen fon tos ré sze.
A fôpap – a zsi dó ha gyo mány sze rint – Iz ra el kö zös sé gé ért imád ko zott.

Szer te a vi lá gon ugyan eze ket az imá kat mond juk el áskenázi vagy mo -
dern hé ber ki ej tés sel, vagy ta lán már nem is hé be rül, de ma gyar for dí -
tás ban. A 15. szá za di imád ság fo ga dal mak ról és fel ol do zá sok ról szól, ami
egész Iz ra el kö zös sé gé nek sa ját ja. Eh hez a gyü le ke zet hez, kö zös ség hez,
nép hez tar to zunk. Egyi künk úgy, hogy reg gel és es te a zsi na gó gá ban
imád ko zik, a má sik egy hé ten egy szer ke re si fel az ima há zat, a har ma dik
egy év ben há rom al ka lom mal jön el Is ten há zá ba. 

Va la men  nyi en hoz zánk tar toz nak.
Az, aki édes ap ja he lyé re ül, ugyan úgy kö zénk va ló, mint az, aki nek

még nem ada tik meg az is ten hit ke gyel me. A zsi dó ság nem térítô, ha nem
„visszatérítô” val lás. Szép szó val kér ve, nem erôszakkal.

Né hány hó nap pal ezelôtt volt egy fer ge te ges klezmerkoncert. Több ez ren
ül tek a ha tal mas zsi na gó gá ban. Ott ta lál koz tam egy húsz év kö rü li fi a tal
pár ral: ar cuk ról az el ra gad ta tás su gár zott. Kér dé sem re, hogy is me rik-e
ezt a ze nét, azt fe lel ték, úgy ér zik, va la mi kor hall hat ták e dal la mo kat.

Vis  sza csen gett a lel kük ben.
Mint ha év szá zad ok kal ezelôtt szó lalt vol na meg. Át vil lant az agya mon,

ta lán ez az elsô moz za nat, ami vis  sza hoz za ôket a zsi dó ság hoz. Lé lek ben
is le het imád koz ni. Mert ez egy olyan kö zös ség, ame lyet ös  sze tart a sors,
s adott eset ben a kül vi lág har so gá sa is, ami kor fenyegetôen zúg nak kö rü -
löt tünk or das esz mék, fáj dal mas jel sza vak. 

A VIII. ke rü let szí vé ben lévô sulban, a Te le ki té ri ima ház ban a Ga lí ci -
á ból ide te le pült zsi dók, akik na gyon-na gyon sok szen ve dé sen men tek ke -
resz tül szülôvárosaikban, ima ter mük ke le ti fa lá ra va la mi olyan, a li tur -
gi á ból jól is mert mon da tot ír tak fel a 20. szá zad ele jén, amely hi tü ket és
re mé nyü ket fe je zi ki. Né hány év ti zed del ezelôtt még ol vas hat ta e jel leg -
ze tes mon da tot az oda belépô:

Schoner 2.tif
„Iz ra el ôrzôje, ôrizd meg a Te né ped ma ra dé kát, ne en gedd, hogy Iz ra -

el né pe el pusz tul jon” – ol vas suk a szlichoti és a köz na pi imá ink ban. Vá -
gya ik, re mé nye ik raj zo lód nak ki eb ben a szö veg ben. Az ima ház még min -
dig he lyet ad az ott fo hász ko dó, sze fárd rí tust követôknek, de az imént
idé zett mon dat a fa lon már nem lát ha tó.

Csak a szí vek ben és imá ink ban él to vább.
Ávinu Málkénu!
Men  nyei Atyánk, Vi lág Al ko tó ja! Nézz le re ánk és áldd meg a te kö zös -

sé ge det az 5783. zsi na gó gai esztendôben. Add meg az op ti miz mus re mé -
nyét, hogy ta lán a hol nap szebb lesz, mint a teg nap volt, hogy a hol nap -
után ta lán nyu god tabb lesz, mint a hol nap.

Én hi szem tel jes hit tel, hogy lesz hol nap, hogy még édes a fény, mely -
nek nap su ga ra it idônként el ta kar ják a ter ror ár nyai. Épí tünk to vább hit -
éle tet, ott hont és mun ka he lyet, kö zös sé get és kö zös ér té ket. Ami kor az
5783. zsi na gó gai évet kö szönt jük, idéz zük a nagy pró fé ta sza va it.

„És te ne félj, szol gám, Já kob, úgy mond az Örök ké va ló, és ne ret tegj,
Iz ra el, mert én meg se gí te lek tá vol ból.” (Je re mi ás 30.10.) Ben ne, a Vi lág
Al ko tó já ban bí zunk, aki ke gye lem mel, sze re tet tel és ir ga lom mal vi sel te -
tik az alá za tos lé lek kel, és meg hall ja fo há szun kat, s bé két ad Iz ra el nek s
az egész vi lág nak. Egész sé gért, nyu ga lo mért, éle tért, bé kes sé gért, bé ké ért
imád ko zunk e na pok ban. Hoz zon az Örök ké va ló bol dog sá got, op ti miz -
must és re ményt az ar ra szom ja zók nak.

E gon do la tok kal kö szön töm hit test vé re in ket ha tá ra in kon be lül és az
em ber lak ta föld min den ré szén:

Schoner 4.tif
Élet öröm ben gaz dag új zsi na gó gai évet kí vá nok egyén nek, kö zös ség -

nek, egész Iz ra el nek!

kér dés re, azt kell ta pasz tal nunk,
hogy a fe le let nem le ges. 

Mi kor ké szü lünk va la mi új ra,
fel mér jük és szám ba ves  szük, me -
lyek az erôsségeink, meg vizs gá -
lunk min den kö rül ményt, ami
csak fel buk kan hat a jövôben. Lo -
gi ka, kéz ügyes ség, fi nan ci á lis
lehetôségek, segítôtársak, mind -
ezek meg fon to lás és stra té gia épí tés
tár gyát ké pe zik.

Ami kor azon ban vé gül még sem
úgy si ke rül, ahogy el ter vez tük,
ami kor azt ta pasz tal juk, hogy más
lett az ered mény, mint ami re szá -
mí tot tunk, két ség beeset ten ke res -
gél jük, mit is fe lej tet tünk el.

Ma te ri á lis vi lág ban élünk, és en -
nek fo lyo má nya ként el fe led jük,
hogy lé nyünk nek, em be ri mi vol -
tunk nak két as pek tu sa van: fi zi kai
és spi ri tu á lis. Fi zi kai énünk ter vez,
fi zi kai lé tünk ke re si és szer ve zi a
jövôt, ám el fe led ke zünk lel ki va -
lónk ról, szel le münk jövôjérôl.

El fe led jük a lel künk ere jét
szám ba ven ni, nem gon do lunk ar -
ra, hogy a szel le münk nek épp úgy
kell a fel ké szü lés, mint a fi zi kai va -
lónk nak. 

Most, az új esztendô kü szö bén,
a leg jobb al ka lom kí nál ko zik,
hogy a spi ri tu á lis énünk ke rül jön
elôtérbe. Ha min den kor más kor
meg is fe led ke zünk Ró la, 
most jus son eszünk be az, 

====Frolich 1====, 
ki nek tró nu sa elôtt nincs fe le dés.
Vall juk meg Elôtte legfôbb hi bán -
kat, hogy nem Ben ne bíz tunk,
hogy nem Ô volt az elsô szá mú szö -
vet sé ge sünk, hogy nem az Ô út jai
vol tak az út ja ink.

Nem tu dunk bé két hoz ni a szom -
széd ba. Nem mi fog juk legyôzni a
be teg sé ge ket. De mi va gyunk azok,
akik ké pe sek meg bán ni a vét ke ket,
akik meg tud juk újí ta ni nap ról
nap ra szö vet sé gün ket az Ég Urá -
val. Csak egy ap ró ság szük sé gel te -
tik eh hez: nem sza bad el fe lej te -
nünk, hogy ott van min dig és min -
den kor mel let tünk, csak a han -
gunk ra vár, hogy szó lít suk.

Rajs hásonó nap ja i ban (és min -
den más na pon) szó lít suk Ôt, és se -
gít sé gé vel, tá ma szá val, sze re te té -
vel vá la szol ni fog!

Ne héz
esztendô áll
mö göt tünk

„Hineni, hineni, Ké szen
ál lok, Uram!”

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)
Év szá za dos ha gyo má nyunk sze -

rint ez idô tájt ami kor ismerô-
seinkkel ta lál ko zunk, vagy le ve let,
elekt ro ni kus üze ne tet írunk a szá -
muk ra, szo kás jó be írást és be pe -
csé te lést kí ván ni egy más nak. Ez a
ros hásáná nap ján meg nyi tott és
jom kippurkor le pe csé telt élet
köny vé re utal, mely ben mind an  nyi -
unk ne vét ott sze ret nénk tud ni.

Ked ves Hit test vé re im, jöj je nek
mi nél na gyobb szám ban a Bu da -
pes ti Zsi dó Hit köz ség kör ze ti zsi na -
gó gá i ba a nagy ün ne pek al kal má -

ból, kö szönt sük együtt az új, 5783-
as esztendôt, hall gas suk együtt a
sófár szív be mar ko ló hang ját, fi -
gyel jünk rab bi ja ink emel ke dett ün -
ne pi gon do la ta i ra, fo gad juk be a
lel ki táp lá lé kot min den na pi
teendôinkhez. 

Kí vá nom, hogy a bu da pes ti zsi dó
kö zös ség min den tag ja, a ma gyar -
or szá gi zsi dó ság, egy ben ha zánk
min den pol gá ra egész ség ben és bol -
dog ság ban él je meg a következô
zsi na gó gai év min den egyes nap ját.

Lösonó tajvó, jó be íra tást és be -
pe csé tel te tést mind nyá juk nak!

Az 5783. zsi dó új év kö szön té se

– Tíz
(Folytatás az 1. oldalról)

hogy be pe csé tel tes sünk az élet
köny vé be. Hoz zá for du lunk a fé lel -
me tes na pok alatt is, és re mény ke -
dünk a jövôben.

Ab ban a jövôben, amit a
Mazsihisz köz gyû lé se irány ként
sza bott meg szá munk ra. A vál to zó
vi lág ra nyi tott zsi dó ság at ti tûd jét a
ma gyar or szá gi zsi dó ság túl élé si
stra té gi á ja ként al kot tuk meg. Fon -
tos axi ó ma, hogy a Mazsihisz ve ze -
té sé ben so ha és sen ki nem gon dol -
ko dott val lá si re form ban, s az új
szlo gen a szé le sebb ér te lem ben vett
zsi dó kö zös ség re nyit aj tó kat s kí -
nál együtt mû kö dé si lehetôségeket,
szol gál ta tá so kat. Sze ged zsi na gó gá -
já nak külsô fel újí tá sát, a Rumbach
va rázs la tát és a Sze re tet kór ház
meg úju lá sát követôen fi gyel mün -
ket a kövekrôl a lel kek fe lé kell irá -
nyí ta nunk. Oda fi gyel ni egy más ra,
be von za ni a távollévôket, emel ni
in téz mé nye ink szol gál ta tá si szín vo -
na lát. Meg kell te rem te ni a Szö vet -
sé gen be lü li bé két. Ha nem most,
ak kor a ti zen egye dik év ben egy új
el nök kel, egy új ve ze tés sel. Ros
hásonókor a sófár hang ja min den -

kit kö zös sé ge ink be szó lít. A temp -
lom já ró kat és a szekulárisokat egy -
aránt. A neo ló go kat és a prog res  szí -
ve ket, a hi de ge ket és a me le ge ket, a
csa lád ban élôket és a szing li ket, ba -
rá ta in kat és ha ra go sa in kat. Min -
den kit, mert a zsi dó val lás tisz te li a
sok szí nû sé get, sze re ti a sza bad gon -
dol ko dást, és ir tó zik a dog mák tól.

Ros hásonó, az az a zsi dó újesz-
tendô és jom kippur, az engesztelô-
nap a zsi dók szá má ra nem csak egy
zsi na gó gai esztendô le zá rá sát és egy
újabb év meg nyi tá sát, de az el múlt
idôszakkal történô el szá mo lást, bû -
ne ink meg bá ná sát és a jövôben va -
ló bi za ko dást is je len ti. A ma gyar
zsi dó ság nak szük sé ge van rab bi ja -
ink ál dó ke zé re. Mi köz ben tes tün -
ket egy alat to mos ví rus ve szé lyez te -
ti, gon dol nunk kell lel künk har mó -
ni á já ra is. Kéver oveszkor el huny -
ta ink tól ké rünk és re mé lünk se gít -
sé get. De en nél több re len ne szük sé -
günk. El kell ér nünk a több sé gi tár -
sa da lom ban az an ti sze mi tiz mus
éledô ví ru sá nak meg fé ke zé sét, hogy
re mé nye ink sze rint jövô ilyen kor
együtt kö szönt hes sük a Teremtôt,
ami ért az el telt 5783-as esztendô is
ál ta la ál dott le he tett. 
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Ná ci te to vá lá so kat viselô nô
vál tott ki meg rö kö nyö dést

Cse pe len
A fe hér felsôbbrendûséget hir-

detô White Power jel szó és több
ho rog ke reszt volt te to vál va an nak
a nônek a fel kar já ra és lá bá ra, aki
kis gyer me ké vel együtt tért be vá -
sá rol ni egy cse pe li üz let be.

A szó ban for gó test fe lü le te ket
sem mi lyen ru há zat nem ta kar ta,
így a ki szol gá lók és a ven dé gek
meg döb ben ve szem lél ték, amint a
ná ci jel ké pe ket viselô nô, akit
elôször lát tak az üz let he lyi ség -
ben, a leg na gyobb nyu ga lom mal
vá sá rol – ér ke zett a be je len tés a
Tett és Vé de lem Ala pít vány
(TEV) for ró drót já ra.

A TEV fel je len tést tesz az ügy -
ben.

Mazsihisz
Amint ar ról a mé dia hírt adott, egy

szélsôséges jobb ol da li párt el he lyez -
te Hor thy Mik lós szob rát a Par la -
ment egyik al el nök ének hi va ta li iro -
dá já ban.

A Mazsihisz egyet ért dr.
Schweitzer Gá bor jog tu dós irány adó
le ve ze té sé vel, mi sze rint a Hor thy -
szo bor Par la ment ben történô el he -
lye zé se Alap tör vény-el le nes, és az
Or szág gyû lés al el nö ke nem jár hat el
az Alap tör vény el le né ben.

A Par la ment a ma gyar nem zet
szim bo li kus épü le te, ezért sem ott,
sem azon kí vül nincs he lye egy
olyan em ber szob rá nak, aki nek a
reg ná lá sa alatt em be rek szá zez re it
fosz tot ták meg alapvetô em be ri jo ga -
ik tól, aki meggyôzôdéses an ti sze mi -
ta ként és Hit ler szö vet sé ge se ként
száz- és szá zez rek tra gi kus ha lá lá ért
felelôs, és aki az or szág tör té ne té nek
egyik leg na gyobb ka taszt ró fá já ba
kor má nyoz ta ha zán kat.

A Hor thy -szo bor par la men ti el he -
lye zé sé ben kifejezôdô Hor thy -kul -
tusz rom bol ja a de mok rá ci át Ma -
gyar or szá gon. A 600 ezer ma gyar ál -
lam pol gár de por tá lá sá ért és meg -
gyil ko lá sá ért, va la mint a do ni had se -
reg száz ezer ka to ná já nak el pusz tu lá -
sá ért felelôs államfô sem ma, sem a
jövôben nem le het re fe ren cia sze -
mély a ma gyar po li ti ká ban.

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé -
gek Szö vet sé ge ar ra ké ri Kö vér
Lász ló ház el nö köt, hogy a kor mány -
zat ál tal az an ti sze mi tiz mus el len
meg hir de tett zé ró to le ran cia je gyé -
ben, va la mint az Alap tör vény szel le -
mé ben in téz ked jen a Hor thy -szo bor
Parlamentbôl va ló el tá vo lí tá sá ról.

Heisler And rás
a Mazsihisz el nö ke

Iz ra el ma gyar or szá gi 
nagy kö vet sé ge

Ne héz el -
kép zel ni,
hogy a

mo dern Ma gyar or szá gon, Eu ró pa
szí vé ben, ma is van nak po li ti kai kö -
rök, ame lyek az zal fog la la tos kod -
nak, hogy dicsôítsenek egy sze mélyt,
aki felelôs volt ma gyar ál lam pol gá-
rok szá zez re i nek em ber te len szen ve -
dé sé ért és ha lá lá ért, köz tük a zsi dó
kö zös ség tag ja i nak több sé gé ért.
NINCS he lye to le ran ci á nak az an ti -
sze mi tiz mus sal és az an ti sze mi ta
esz mék kor sza ká val szem ben.

NÜB
A Ná ciz mus Ül dö -
zöt te i nek Bi zott sá ga
(NÜB) a holo-

kauszttúlélôk ne vé ben til ta ko zik
Hor thy Mik lós szob rá nak par la men ti
el he lye zé se mi att, s azt kö ve te li a
ma gyar ál lam vezetôitôl, hogy lép je -
nek fel a szo bor el tá vo lí tá sa ér de ké -
ben, mert az nem csak sér ti, de va ló -
ság gal szem be kö pi a Hor thy -rend -
szer ál do za ta it, az Or szág ház épü le -
tét pe dig meg becs te le ní ti.

A NÜB mély sé ges fel há bo ro dás -
sal és csa ló dott ság gal ér te sült ró la,
hogy 2022-ben az Or szág gyû lés
egyik hi va ta los iro dá já ban el he lyez -
het ték a há bo rús bû nös nek tekinthetô
Hor thy Mik lós szob rát.

Egye sü le tünk meggyôzôdése sze -
rint ne ve zett nek nem le het szob ra az
Or szág ház ban, még ak kor sem, ha
azt egy al el nö ki iro dá ban he lyez ték
el, a Par la ment ugyan is nem a szél-
sôjobboldali képviselôk ma gán te rü -
le te, ha nem a nem zet szim bo li kus
épü le te.

A Hor thy Mik lós ne vé vel jel zett
po li ti kai rend szer ül dö zött jei ma is
köz tünk él nek, és ezek nek az idôs
em be rek nek a szem be kö pé sé vel ér
fel az egy ko ri kor mány zó szob rá nak

Hi á nyos cím tár
Az 1934-es ki adá sú Rendôrségi zseb könyv cím lap ján majd nem ugyan olyan

a ma gyar cí mer, mint a mai. La poz ga tok a 370 ol da las Bu da pes ti út mu ta tó és
cím tár köny vecs ké be: ak ko ri ban a fôváros ut cá i nak és te re i nek szá ma 1907
volt. Az egyik leg hosz  szabb a Szt. Gel lért tértôl a Ke len föl di pu.-ig nyú ló
Hor thy Mik lós út: 2880 mé ter. Van még Hor thy Mik lós kör tér és Hor thy
Mik lós bás tya sé tány. Utób bi a Bé csi ka pu tól a sik ló ig tar tott.

Az út mu ta tó ti zen egye dik ol da lán ez áll:
„Ma gyar or szág kor mány zó ja: vi téz nagy bá nyai Hor thy Mik lós ôfôméltósá-

ga, a vi té zek fôkapitánya, cs. és kir. ka ma rás, a ka to nai Má ria Te ré zia-rend
lo vag ke reszt jé nek, a ma gyar ér dem ke reszt nagy ke reszt jé nek, a ha di dí szít mé -
nyes II. o. ka to nai ér dem -
ke reszt nek a kar dok kal, a
ha di dí szít mé nyes Li pót-
rend lo vag ke reszt jé nek a
kar dok kal, a ha di dí szít mé -
nyes III. o. Vas ko ro na-
rend nek a kar dok kal, a
ha di dí szít mé nyes III. o.
ka to nai ér dem ke reszt nek
a kar dok kal, a bronz ka to -
nai ér dem érem nek a ka to -
nai ér dem ke reszt sza lag -
ján a kar dok kal, a bronz
ka to nai ér dem érem nek a
pi ros sza la gon, a Kár oly
csa pat ke reszt nek, a se be -
sü lé si érem nek egy sáv val,
a II. o. tisz ti ka to nai szol -
gá la ti jel nek, a Ju bi le u mi
em lék érem nek a fegy ve res
erô szá má ra, a Ka to nai
ju bi le u mi ke reszt nek, az
1912/1913. em lék ke reszt -
nek, az olasz Annunziata
Rend nek, a souverain
mál tai ka to nai lo vag rend
nagy ke reszt jé nek, a len -
gyel Fe hér Sas-rend nek, a
gö rög Meg vál tó Rend
nagy ke reszt jé nek tu laj do -
no sa, a Johannita-rend
díszkommendatorja, az I. o. po rosz ki rá lyi Vas ke reszt nek, a II. o. po rosz ki rá -
lyi Vas ke reszt nek, a II. o. po rosz ki rá lyi vö rös Sas-rend nek a kar dok kal, a III.
o. po rosz ki rá lyi ko ro na rend nek, a II. o. Ba jor szt. Mi hály-rend nek, az Ot to -
mán csá szá ri Imtiáz-éremnek a kar dok kal, az Ot to mán csá szá ri Vas fél hold -
nak a II. o. és III. o. Medjidijeh-rendnek, a II. o. bel ga ko ro na rend nek, a II.
o. Montenegroi Danillo-rendnek a csil lag gal, a Montenegroi Ju bi le u mi érem -
nek, az észt sza bad ság ke reszt I. osz tá lyá nak, az al bán Besa-rend nagy ke reszt -
jé nek és az észt Vö rös ke reszt em lék jel vé nye I. osz tá lya elsô fo ko za tá nak tu laj -
do no sa.”

Skacok, ez a cím tár nem hi ány zik a most fel szen telt szob rocs ka mellôl? Ha
igen, ki kel le ne egé szí te ni egy sor ral: a vi lág leg ran go sabb bol se vik ve zé re
men tet te meg a szob ro zot tat at tól, hogy meg kap ja a há bo rús bû nö si cí met...

Politzer Ta más

Til ta ko zá sok 
a Hor thy -szo bor miatt

par la men ti je len lé te. Nem is be szél -
ve azok ról a ma gyar csa lá dok ról,
ame lyek nek felmenôi a Don-ka nyar -
ba ve zé nyelt ma gyar had se reg ben
szol gál va vesz tet ték éle tü ket. Emi att
a NÜB nem „zsi dó bel ügy nek” te -
kin ti a szo bor el le ni til ta ko zást, hi -
szen a kor mány zó nem csak mint egy
600 ezer ma gyar zsi dó ha lál tá bor ok -
ba va ló hur co lá sát néz te tét le nül, de
a Don nál oda ve szett mint egy 100
ezer ma gyar ka to na is az ér tel met len
és át gon do lat lan ka to na po li ti ká já nak
ál do za ta volt.

Egye sü le tünk fel szó lít ja a ma gyar
ál la mi vezetôket, köz tük a köz tár sa -
sá gi el nö köt, a mi nisz ter el nö köt és
az Or szág gyû lés el nö két, hogy te -
gye nek meg min dent a Hor thy -szo -
bor el tá vo lí tá sa ér de ké ben. Ha ezt
nem te szik meg, az nyílt be is me ré se
lesz an nak, hogy va ló já ban egyet ér -
te nek a szo bor par la men ti je len lé té -
vel an nak el le né re, hogy az meg -
becs te le ní ti azt az épü le tet, ahol a
ma gyar Szent Ko ro nát el he lyez ték.
Ha nem cse le ked nek, ak kor ez alá tá -
maszt ja azt a gya nút is, hogy a mi -
nisz ter el nök nek a fa jok ke ve re dé sét
ellenzô tusványosi be szé de nem vé -
let len el szó lás volt, ha nem tu da tos
kifejezésválasztás – el vég re ép pen a
Hor thy -rend szer volt az, amely ben
tör vé nye ket hoz tak a zsi dók és nem
zsi dók há zas sá ga, az az a kul tú rák
ke ve re dé se el len.

Schiffer Já nos el nök

Mazsike
A Ma gyar Zsi dó
Kul tu rá lis Egye sü let
kö zös sé gét mély sé -
ge sen meg döb ben -
tet te és fel há bo rí tot -
ta, hogy az Or szág -
gyû lés épü le té ben

fel ál lí tás ra ke rül he tett Hor thy Mik -
lós szob ra.

A szob rot ál lí tó szélsôjobboldali
Mi Ha zánk párt képviselôi vagy nin -
cse nek tisz tá ban tör té nel mi té nyek -
kel, vagy is me rik eze ket, és en nek
el le né re em lé ket kí ván tak ál lí ta ni an -
nak a Hor thynak, aki nek kor mány -
zó sá ga ide jén el pusz tult a II. ma gyar
had se reg kö zel 200 ezer ka to ná ja,
mun ka szol gá la to sa, több mint 450
ezer zsi dó, ci gány és más ki sebb ség -
hez tar to zó ma gyar ál lam pol gárt de -
por tál tak, ép pen a ma gyar ad mi niszt -
rá ció hat ha tós köz re mû kö dé sé vel.

Ez a szo bor ál lí tás olyan jel kép,
ame lyet min den tisz tes sé ges és jó ér -
zé sû ma gyar ál lam pol gár el uta sít. Ez
üt kö zik a kor mány ál tal hir de tett zé -
ró to le ran ci á val és az Alap tör vény -
ben rög zí tett el ve ink kel is. Sér ti min -
den ál do zat em lé két.

El fo gad ha tat lan szá munk ra a Ház -
el nök ál lás fog la lá sa, mert nem ma -
gán lak osz tály ról, ha nem a ma gyar
ál la mi ság szim bó lu má ról, a Par la -
ment épületérôl van szó. Ér tet le nül
ál lunk az elôtt, hogy a de mok ra ti ku -
san meg vá lasz tott, fel es kü dött, tisz -
tes sé ges gon dol ko dá sú képviselôk,
párt ál lás tól füg get le nül, sze mé lyes
je len lét ük kel nem aka dá lyoz ták meg
a Ma gyar or szág ra szé gyent ho zó,
nyíl tan neo ná ci tet tet.

A Mazsike meg íté lé se sze rint ez a
szo bor ál lí tás erôsíti a kirekesztô
gon dol ko dást, konf lik tust szít a
szom szé da ink kal és a szö vet sé ge se -
ink kel. Ve szé lyez te ti a biz ton sá got,
és mély sé ge sen elítélendô a bé kés
együtt élés el vei alap ján.

A Mazsike kö ve te li, hogy ezt a
nem zet kö zi szé gyen fol tot, az Or -
szág gyû lés al el nök ének iro dá já ban
fel ál lí tott Hor thy szob rot az Or szág -
gyû lés el nö ke azon nal tá vo lít tas sa
el!

Re mél jük, hogy til ta ko zá sunk hoz
min den de mok ra ti ku san gon dol ko dó
ci vil kö zös ség csat la ko zik.

A Mazsike El nök sé ge
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Heisler And rás be szé de
az OR-ZSE tan év nyi tó ján

Höl gye im és Ura im! Tisz telt Egye te mi Pol gá rok! Ked ves Ven dé ge ink!
A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge mint az egye tem fenn tar -

tó ja ne vé ben tisz te let tel kö szön töm Önö ket az Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó
Egye tem év nyi tó ján. Eu ró pa leg ré geb bi zsi dó felsôoktatási in téz mé nye 1877

óta mû kö dik, 2000-tôl már ál la mi akkreditációval bí ró egye tem ként. Kö szö -
net az in téz mény ko ráb bi vezetôinek, Scheiber Sán dor nak, Schweitzer Jó -
zsef nek, Schöner Alfréd nak és Vaj da Kár oly nak, hogy a holokauszt utá ni kor -
szak ban biz to sí tot ták a fo lya ma tos sá got és a fejlôdést.

Egye te münk val lá si jel le ge a rabbinikus zsi dó ság ún. neo lóg ha gyo má nya -
it kö ve ti, ami a ha gyo mány nak és a ha la dás nak egy ide jû vál la lá sá ban, a tár -
sa dal mi és kul tu rá lis fejlôdés modernitásának el fo ga dá sá ban ölt tes tet.

A Mazsihiszt al ko tó hit köz sé gek több sé ge, köz tük a leg na gyobb, a BZSH
is, a neo lóg irány za tot kép vi se li, ma ga a Szö vet ség köz jo gi lag az ál lam ál tal
„be vett” egy ház. Alap sza bá lyun kat 2020-ban mó do sí tot tuk, és a Sulchán
Áruch rend szer vál tás kor meg fo gal ma zott sze re pét kor ri gál tuk. A Sulchán
Áruch ki zá ró la gos sá ga he lyett tag hit köz sé ge ink jo got kap tak ar ra, hogy meg -
ha tá roz zák sa ját val lá si irány za tu kat a Tó ra, a Misné Tó ra, a Sulchán Áruch
és a Döntvényirodalom-Kommentárok ke re tei kö zött. A köz gyû lé si dön tés
emblematikus kifejezôdése a Vál to zó vi lág ra nyi tott zsi dó ság szlo ge nünk nek,
ami nem nél kü lö zi a tör té nel mi elôzményeket. 

Az egyetemünktôl elköszönô rek to runk is meg szál lot tan hitt a neo ló gia
jövôjében, és te het sé gé hez mér ten min dent meg tett e jövôért. Az OR-ZSE-t a
neo ló gia zász lós ha jó ja ként vi zi o nál ta. 2018-tól pro fes  szor dr. Vaj da Kár oly
volt az elsô vi lá gi sze mély az OR-ZSE élén. 

Az új ve ze tés hi te les sé gé hez és el kö te le zett sé gé hez sem fér het két ség. Dr.
Ba lázs Gá bor és dr. Biró Ta más az OR-ZSE rektorhelyetteseiként a neo lóg
ha gyo má nyo kat tisz te lik. Tu dá suk megkérdôjelezhetetlen, s most mind ket ten
bi zo nyít hat ják al kal mas sá gu kat. Ké rek min den kit, ta ná ro kat, pro fes  szo ro kat
és di á ko kat, se gít se nek ne kik! Kü lön kell szól nom a Dok to ri Is ko lá ról. Mû -
kö dé se, az ott fo lyó tu do má nyos mun ka az egye te münk höz ezer szál lal
kötôdô dr. Gá bor György pro fes  szor ve ze té sé vel fog meg újul ni. A Dok to ri Is -
ko la to vább ra is az egye tem egyik leg fon to sabb, nagy önál ló ság gal ren-
delkezô in téz mé nye, az egye tem tu do má nyos ar cu la tá nak legfôbb hor do zó ja.

Ma ga a rek to ri po zí ció egyelôre be töl tet len ma rad, ami más egye te mek éle -
té ben sem pél dát lan. A ve ze té si fel ada to kat az egye tem két rektorhelyettese,
dr. Ba lázs Gá bor ál ta lá nos rektorhelyettes és dr. Biró Ta más tu do má nyos rek-
torhelyettes lát ja el, így az egye tem za var ta lan mû kö dé sét a fenn tar tó
Mazsihisz biz to sí tott nak lát ja. Az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott rek to ri funk ci -
ó kat az ál ta lá nos rektorhelyettes töl ti be. E funk ci ó kat a volt rek tor for má li -
san, írás ban is át ad ta szá má ra.

Tisz telt Egye te mi Pol gá rok! Az OR-ZSE min den kép pen új ki hí vá sok elôtt
áll és új fenn tar tói el vá rá so kat kell tel je sí te nie. To vább kell lép ni a nem zet kö -
zi kap cso la tok fej lesz té sé ben, szo ros funk ci o ná lis kap cso la tot kell ki ala kí ta ni
a bu da pes ti zsi dó is ko lák kal, biz to sí ta ni kell a judaisztikatanárok kép zé sét, az
akkreditációnak va ló meg fe le lést, és a leg ne me sebb zsi dó és in téz mé nyi ha -
gyo má nyo kat kö vet ve meg kell ta lál ni uk a vá la szo kat a 21. század tu do má -
nyos és ok ta tá si ki hí vá sa i ra. 

Az egye tem min den nap ja i ban a judaisztika alap sza kon és a kul tú ra tör té net
mes ter sza kon zaj ló ok ta tás nak, a Dok to ri Is ko lá ban fo lyó ku ta tó mun ká nak
egy aránt a tu do mány pil lé rén kell nyu god nia. Az egye tem val lá si élet tel
összefüggô szak ja i nál (rabbihelyettes, rab bi, liturgika és kán tor sza kok) a tu -
do mány, a ta ní tás és a ta nu lás te vé keny sé gét ös  sze kell kap csol ni az is ten tisz -
te le tek közösségépítô szol gá la tá val. A fe le ke ze ti szoc. mun kás és a zsi dó
közösségszervezô alap kép zé si sza kok nál pe dig fenn tar tói el vá rás a zsi dó kö -
zös ség hez va ló szo ro sabb kap cso ló dás meg te rem té se.

A ha gyo má nyos zsi dó köz gon dol ko dás az em be ri éle tet a tu dás ban és a
jám bor ság ban va ló foly to nos meg fe le lés ben mé ri. Az OR-ZSE vár ja fa lai kö -
zé a tu dá su kat el mé lyí te ni, em ber tár sa i kat szol gál ni kí vá nó kat, füg get le nül
azok val lá si ho va tar to zá sá tól, szár ma zá sá tól, szo ci á lis vi szo nya i tól. Az egye -
tem egész kö zös sé ge büsz ke le het ar ra, hogy hoz zá já rul a tár sa dal mi mo bi li -
tás hoz és ki ve szi ré szét a tár sa dal mi felelôsségvállalásból. A Dok to ri Is ko lán
be lül fo lyó tu do má nyos mun ká val kap cso la tos fo lya ma tos el vá rá sunk a val -
lás tu do mány rend szer vál tás utá ni aka dé mi ai presz tí zsé nek vis  sza szer zé se.

Gaz da sá gi te rü le ten az egye tem mû kö dé sé nek komp lett át vi lá gí tá sát kez de -
mé nye zi a Mazsihisz me nedzs ment je, kü lö nös te kin tet tel az ál la mi for rá sok
ké se del mes be ér ke zé sé re és a Mazsihisz ál tal nyúj tott át hi da ló köl csö nök fel -
hasz ná lá sá ra.

Min den okunk meg van rá, hogy dr. Ba lázs Gá bor és dr. Biró Ta más rek-
torhelyetteseknek és dr. Gá bor György pro fes  szor nak, a Dok to ri Is ko la
vezetôjének tu dá sá ra és szak mai kom pe ten ci á já ra bíz zuk egye te münk ve ze -
té sét. Mind ezen fel ada tok el lá tá sá hoz kí vá nok covidmentes sze mesz te re ket,
új ra eu ró pai bé két, sok ki tar tást, szor gal mat és egész sé get. A Mazsihisz ere -
jé hez mér ten a to váb bi ak ban is min dent meg tesz az egye tem mû kö dé sé hez
szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sá ért. Nem lesz kön  nyû évünk, elég csak a
kép te len ener ge ti kai hely zet re gon dol ni, de az új ve ze tés tel jes bi zal mun kat
él ve zi.

Meg ér ke zett az új ame ri kai
nagy kö vet

A faj sú lyos ame ri kai dip lo ma ta ko ráb ban úgy nyi lat ko zott, hogy meg kell
küz de ni a Ma gyar or szág kor má nyát érô orosz be fo lyás prob lé má já val.

Az Egye sült Ál la mok Ma gyar or szág és a ma gyar em be rek ba rát ja – je len -
tet te ki a bu da pes ti ame ri kai nagy kö vet ség élé re je lölt dip lo ma ta.

David Pressman a Liszt Fe renc Nem zet kö zi Repülôtéren új ság írók nak ki -

Prof. dr. Vaj da Kár oly rek tor az
el múlt évek ben a vál lalt fel ada ta it
min den ki meg elé ge dé sé re ma xi má -
li san tel je sí tet te. Az el múlt idôszak-
ban mind az ORZSE, mind a Dok to -
ri Is ko la akkreditációja si ke re sen le -
zá rult. Az egye tem nem zet kö zi kap -
cso la tai ki szé le sed tek és el mé lyül -
tek. A 2018-ban vá zolt prog ram
nagy ban meg va ló sult, ezért 2022.
szep tem ber el se jei ha tál  lyal Vaj da
Kár oly rek to ri idôszaka vé get ér.

Mind az egye tem ve ze té se, mind a

Vál to zás az ORZSE ve ze té sé ben

Fo tó: MTI / Koszticsák Szi lárd

fenn tar tó ne vé ben kö szön jük ed di gi
mun ká ját, és to váb bi tu do má nyos és
ok ta tói te vé keny sé gé hez sok si kert
kí vá nunk. A rek to ri po zí ció
egyelôre be töl tet len ma rad, ami más
egye te mek éle té ben sem pél dát lan
hely zet.

A ve ze té si fel ada to kat az egye tem
két rektorhelyettese, dr. Ba lázs Gá -
bor ál ta lá nos rektorhelyettes és dr.
Biró Ta más tu do má nyos rektorhe-
lyettes lát ja el a to váb bi ak ban, így
az egye tem za var ta lan mû kö dé se

biz to sí tott. Az SZMSZ-ben meg ha -
tá ro zott rek to ri funk ci ó kat az ál ta lá -
nos rektorhelyettes töl ti be.

A leg ne me sebb zsi dó és in téz mé -
nyi ha gyo má nyo kat kö vet ve az új
ve ze tés cél ja, hogy kö zös
erôfeszítéssel meg ta lál ja a vá la szo -
kat a 21. szá zad tu do má nyos és ok -
ta tá si ki hí vá sa i ra.

Dr. Ba lázs Gá bor Dr. Biró Ta más
ál ta lá nos tu do má nyos
rektorhelyettes rektorhelyettes

emel te, hogy ne héz idôket élünk, és ne héz idôkben min den ed di gi nél fon to -
sabb, hogy a ba rá tok ös  sze tart sa nak, ol vas ha tó a Ki bic cik ké ben.

„Ugyan nagy le het a po li ti kai zaj kö rü löt tünk, de ez egy fon tos pil la nat a
ré gi ó ban és a vi lá gon, és ah hoz, hogy ezt jól csi nál juk, szük sé günk van egy -
más ra” – fo gal ma zott.

David Pressman, aki faj sú lyos dip lo ma tá nak szá mít, ko ráb ban a sze ná tu si
meg hall ga tá sán még úgy nyi lat ko zott, hogy meg kell küz de ni a Ma gyar or -
szág kor má nyát érô orosz be fo lyás prob lé má já val, és en nek nyíl tan han got is
fog ad ni. Azt is hang sú lyoz ta, hogy a ma gyar kor mány szán dé kos és tu da tos
dön té sé nek tart ja a saj tó sza bad ság, il let ve az igaz ság szol gál ta tás füg get len sé -
gé nek kor lá to zá sát, a sé rü lé keny tár sa dal mi cso por tok el le ni fel lé pést.

A nyi lat ko zat nem ma radt vá lasz nél kül. Szijjártó Pé ter kül ügy mi nisz ter így
re a gált sza va i ra:

„Tisz te let tel vár juk a nagy kö vet urat, mert akár kit küld ide az Egye sült Ál -
la mok el nö ke, mi ôt az Egye sült Ál la mok képviselôjének tart juk. Ami kor én
nagy kö ve te ket kül dök más or szá gok ba, én nem azért kül döm ôket, hogy hely -
tar tók le gye nek, hogy be le be szél je nek – hogy ne dur vább ki fe je zést hasz nál -
jak – a cél ál lo má sul szol gá ló or szág bel po li ti kai vi szo nya i ba.”

David Pressman zsi dó csa lád ban nôtt fel. A New York Egye te men vég zett 45
éves jo gász szá mos pon ton kötôdik a De mok ra ta Párt hoz. Dol go zott Madeleine
Albright né hai kül ügy mi nisz ter mel lett em be ri jo gi ta nács adó ként, majd Ba rack
Obama el nök sé ge alatt. Joe Biden je löl te bu da pes ti nagy kö vet nek.

Evés nélkül nincs ünnep – kivéve,
ha böjtrôl van szó. A legtöbb kie-
melt zsidó napnak létezik preferált
elemózsiája. Leggyakrabban nem
azért fogyasztjuk az adott ételt, mert
kötelességünk (kivéve peszáchkor a
maceszt), hanem azért, mert a
hagyomány így diktálja. Ez nincs
másképp a zsidó újév, ros hásáná
esetében sem.

Az egyik legjellemzôbb ros hásá-
nái étel a méz. Fogyasztásának oka
igen egyszerû és logikus: azt szeret-
nénk, hogy a következô évünk édes
legyen. Az sem elhanyagolható,
hogy a méz igen egészséges, ami az
ôszi idôszak vírusai ellen védelmet
nyújthat, megerôsítve immunrend-
szerünket. A mézzel kapcsolatban
érdemes megjegyezni, hogy szinte
mindenhez illik. Ros hásánától egé-
szen szukkot végéig a bárcheszt
nem sóba, hanem mézbe mártjuk. A
bárchesz alakja is szimbolikus. Arra
törekszünk, hogy az év elsô napjain

kerek kalácsot fogyasszunk, nem
meglepô módon azért, hogy egész,
teljes legyen az elôttünk álló idô-
szak.

Szokás almát is mézbe mártani,
amihez hasonló jelentés kapcsoló-
dik, mint a kerek kalácshoz.

Újév környékén gyakori az aszta-
lon a mézzel megfûszerezett hal és
hús. A zöldségekhez ugyanolyan jól
megy az édes elemózsia, mint a
semlegesebb ízvilággal rendelke-
zôkhöz. A cimesz az egyik legis-
mertebb zöldséggel és mézzel
készült askenáz étel. Leggyak-
rabban sárgarépát, némi hagymát,
olajat és mézet tartalmaz. A modern
korban szeretik ezt a hagyományos
ételt is megbolondítani a séfek, sok-
szor szárított vagy aszalt gyümöl-
csök és más zöldségek (pl. édesbur-
gonya) is a tálba kerülnek. A
cimeszhez hasonló étel a mézzel
megkent egész sárgarépa, amit sütô-
ben sütve köretként lehet tálalni.

Szombaton és más ünnepekkor
szokás halat enni. Ros hásánákor
természetesen a megédesített pikke-
lyesek a népszerûek. Ilyen lehet pél-
dául a mézzel és fokhagymával
bekent lazacfilé.

A fôételt, a húst is igen jól lehet
mézzel pácolni, legyen szó csirké-
rôl, marháról vagy az egyes közös-
ségekben az idôszakban preferált
bárányról. Ha már bárány, létezik
egy másik szokás is. Újévkor (jom
hádin – az ítélet napja) eldôl, hogy
milyen év vár ránk, „fejek vagy far-
kak” leszünk-e a következô hóna-
pokban. Elôbbi elôidézése érdeké-
ben az ünnepi asztalon helyet kap a
halfej vagy a bárányfej. A bátrab-
bak esznek is ezekbôl.

Az újévi ételszimbolika része a
gránátalma. A hagyomány szerint
azért fogyasztjuk, hogy annyira sok
jó cselekedetünk legyen jövôre,
mint ahány magja van a gyümölcs-
nek (egyesek szerint akár 613 is
lehet, ahány micva található a
Tórában).

A desszert esetében sem maradhat
el a méz. Bármely piskótához, süte-
ményhez kiváló összetevô, akár
cukor helyett is.

Ez után a leírás után minden ked-
ves olvasónak sáná tová umetuká,
jó és édes évet kívánok!

Miklós Dóri

Újévre tálalva
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200 ki ló mû anyag ból ké szült
strand lab da Tel-Avivban

Egy re több olyan vá ros -
ról le het hal la ni, ame lyik
meg pró bál meg ol dást ta -
lál ni a hi he tet len men  nyi -
sé gû fel gyü lem lett hul la -
dék ra. A por tu gá li ai
Sintra pél dá ul el dob ha tó
masz kok ból ter vez köz té -
ri bú to ro kat lét re hoz ni,
Wa les ben pe dig pe len -
kák ból ké szült út ról le he -
tett hal la ni.

Most Tel-Avivról ér -
kez tek hí rek, ahol Tal
Ten ne Czaczkes iz ra e li
mûvésznô ten ger par ti
stran do kon ös  sze gyûj tött
mû anyag hul la dék ból ké -
szí tett ha tal mas strand lab -
dát a Gor don par ton.

Az al ko tás ki he lye zé sét
a vá ros ve ze té se kez de mé nyez te az zal a cél lal, hogy tu da to sít sák az em be rek -
ben a kör nye zet vé del mé nek fon tos sá gát.

Az ön kén te sek ál tal a stran do kon gyûj tött mû anyag ból ös  sze ál lí tott 200 ki -
lo gram mos lab da lát tán ne héz kö zöm bös nek ma rad ni. A lá to ga tók mo soly gós
szelfiket ké szí te nek mel let te, de köz ben a mû anyag hul la dék okoz ta kör nye -
zet vé del mi ka taszt ró fá val is szem be sül nek.

Tel-Aviv pol gár mes ter ének Twitter-posztja sze rint 20 mil lió ton na hul la -
dék ke rül a vi zek be min den év ben, és 34 ezer da rab mû anyag pa lack jut a
Föld kö zi-ten ger be min den perc ben. Az ös  szes mû anyag 10 szá za lé ka vég zi a
ten ge rek ben.

Travelo.hu

Egy be ve tés ben el pusz tult Zili,
a ter ro ris ták el len har co ló ku tya

Egy ter ro ris ták el fo gá sát cél zó nabluszi har ci mû ve let so rán ta lá lat ér te
Zilit, az iz ra e li had se reg ter ro ris ták fel ku ta tá sá ra és el fo gá sá ra ki kép zett ku -
tyá ját. Az ál lat az el múlt nyolc év ben szá mos, ter ro ris ták el len irá nyu ló harc -
ban vett részt, s akár csak az Iz ra el biz ton sá gá ért har co ló hôs ka to nák nak, ne -
ki is so kat kö szön het az or szág, így a négy lá bú har cos ha lá lá ról az iz ra e li saj -
tó ban is mél ta tó cik kek so ra je lent meg.

A 9 és fél éve sen el pusz tult ál la tot az Iz ra e li Vé del mi Erôk egye dül ál ló ku -
tya te nyész té si pro jekt jé ben te nyész tet ték és ké pez ték ki. Zilinek köszön-
hetôen si ke rült el fog ni töb bek kö zött azt a ter ro ris tát is, aki 2019-ben meg -
gyil kol ta Ori Ansbachert.

Az iz ra e li saj tó ban négy lá bú har cos ként mél ta tott ku tya más fél éve sen állt
szol gá lat ba, és az el múlt nyolc év ben szá mos had mû ve let ben vett részt, nagy -
ban se gít ve a ter ro ris ták fel ku ta tá sát, ár tal mat la ní tá sát és el fo gá sát.

Iz ra el nem tá mo gat ja a pa lesz tin
ter ro ris ták se gé lye zé sét

Iz ra el vis  sza tart a pa lesz ti nok szá má ra be sze dett adóbevételekbôl 610
mil lió sékelt (mint egy 70 mil li árd fo rint), amen  nyi vel a Pa lesz tin Ha tó ság
(PH) a ter ro ris tá kat és csa lád ja i kat se gé lye zi – je len tet te a Jediót
Ahronót cí mû új ság hír por tál ja, a Ynet.

Az iz ra e li biz ton sá gi ka bi net dön tött a ter ro ris ták se gé lyé re szánt ös  szeg le -
vo ná sá ról. Ezt a lé pést a kor mány szá má ra egy 2018-ban el fo ga dott tör vény
ír ja elô, amely nem biz to sít mér le ge lé si jo got. A vé del mi mi nisz té ri um nak át
kell ad nia a szük sé ges in for má ci ó kat – va gyis a PH ter ro ris ták és csa lád tag -
ja ik ré szé re ki fi ze tett se gé lye i nek ös  sze gét – a biz ton sá gi ka bi net nek, és az
adóbevételekbôl éven te be kell fa gyasz ta ni ezt a pénzt. A tel jes ös  sze get 12
rész let ben, ha von ta von ják le az iz ra e li ha tó sá gok.

A ka bi net ülé sén csak a bal ol da li li be rá lis Merec párt élén ál ló Nicán
Horovic egész ség ügyi mi nisz ter tar tóz ko dott a sza va zás tól, a szo ci ál de mok -
ra ta Mun ka pár tot vezetô Merav Michaeli köz le ke dé si mi nisz ter vi szont igen -
nel vok solt.

Ôsi mikvét 
ta lál tak 

a Si ra tó fal
kö ze lé ben

Megkezdôdtek a Si ra tó fal nál
létesítendô lift elôkészítô mun ká la -
tai. Az épít ke zést megelôzô kötelezô
ása tás már is ér de kes le le tet ho zott:
egy ôsi mikvét tár tak fel, ír ja a
Jewish Press nyo mán a zsido.com.
Ahogy az már szám ta lan eset ben be -
bi zo nyo so dott, Iz ra el ben se hol egy
ka pa vá gást sem le het ten ni anél kül,
hogy ôsi zsi dó em lék re, te le pü lés re
vagy hasz ná la ti tárgy ra ne buk kan -
nánk. Tíz sze re sen igaz ez Je ru zsá -
lem ben, ahol a vá ros min den négy -
zet cen ti mé te re ôsi tit ko kat rejt.

A fel vo nó cél ja az, hogy meg -
könnyít se a Si ra tó fal meg kö ze lí té sét
az Óvá ros felsô részébôl. Az épít ke -
zés elôtt vég zett fel tá rás a Si ra tó fal
elôtti té ren fo lyik. A ré gé szek lép-
csôket és egy bolt íves fo lyo sót ta lál -
tak ott, aho va a fel vo nó alap za tát ter -
vez ték. A lépcsôk kó ser mikvéhez,
va gyis ri tu á lis fürdôhöz ve zet tek,
me lyet a má so dik Szen tély idôsza-
kában hasz nál tak. A Szen tély be va ló
fel me ne tel elôtt meg kel lett me rül ni
a mikvében, hogy ri tu á li san tisz tán
lép je nek a szent hely re. A Szen tély
idôszakából szá mos ha son ló épít -
mény is mert.

A most meg ta lált mikvét a fel vo -
nó val uta zó lá to ga tók hely re ho zott
ál la pot ban te kint he tik majd meg. A
hely szí nen dol go zó ré gé szek be szá -
mol tak ar ról is, hogy egy ko ráb bi, az
elsô Szen tély ko rá ból szár ma zó ri tu -
á lis fürdôt is ta lál tak, me lyet a lá to -
ga tók szin tén meg te kint het nek majd.

Re form -
zsi na gó gát
ron gál tak

meg Natanján

A natanjai re form gyü le ke zet
vezetôi fel je len tést tet tek a rendôrsé-
gen, mi u tán fel fe dez ték, hogy zsi na -
gó gá ju kat meg ron gál ták, ima-
kendôket, kipákat és ima köny ve ket
dob tak a föld re, és ki tép ték az ab la -
kot a fürdôszobában, je len tet te a
Háárec hír por tál nyo mán az
ujkelet.live.

Leg utóbb há rom éve ron gál ták
meg a zsi na gó gát.

A gya nú sze rint a be tö rés va la mi -
kor tisá böáv kör nyé kén tör tént, ami
idén szom bat es te kezdôdött. A zsi -
na gó ga az nap nem volt hasz ná lat ban.

A kárt ak kor fe dez ték fel, ami kor a
gyü le ke zet egyik tag ja hétfôn es te
be ment a zsi na gó gá ba, hogy fel ké -
szül jön egy ren dez vény re. Ha tal mas
ren det len sé get ta lált – mond ta Lior
Ben-Cur, a Natan Ja, Iz ra el egyik
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Lapid iz ra e li mi nisz ter el nök

Horovic rá mu ta tott a Pa lesz tin Ha tó ság gal foly ta tott biz ton sá gi és pol gá ri
együtt mû kö dés fon tos sá gá ra, me lyet meg ne he zít a le vo nás, no ha az el múlt
évek be fa gyasz tott pén ze i nek nagy ré szét köl csön for má já ban át ad ták vé gül a
PH-nak.

Michaeli azt ja va sol ta, hogy kezd je nek po li ti kai pár be szé det a pa lesz ti nok -
kal, mert sze rin te van haj lan dó ság a PH-nál ab ba hagy ni a ter ro ris ták és csa -
lád ja ik pén ze lé sét, de Naftali Bennett el le nez te ezt a di a ló gust, mert sze rin te
nincs mirôl be szél ni: a PH-nak ab ba kell hagy nia a ter ro ris ták se gé lye zé sét.

A PH ala pít vá nyo kon ke resz tül fo lyó sít bevételeibôl pén ze ket a ter ror tá ma -
dás ok el kö ve té sé ért iz ra e li bör tö nök ben lévô pa lesz ti nok nak, va la mint az iz -
ra e li ek meg tá ma dá sa köz ben meg ölt pa lesz ti nok csa lád ja i nak. Ezt az ala pot a
pa lesz ti nok már tír alap nak ne ve zik – em lé kez te tett a Jerusalem Post hon lap -
ja.

A hos  szabb bör tön bün te tés sel súj tott pa lesz ti nok ma ga sabb ha vi se gély ben
ré sze sül nek, így mi nél sú lyo sabb bûn cse lek ményt kö vet tek el iz ra e li ek el len,
an nál több pénzt fi zet ne kik a PH.

Az 1993-as os lói meg ál la po dá sok alap ján Iz ra el sze di be az áfát és a vá mo -
kat a Pa lesz tin Ha tó ság te rü le té re irá nyu ló im port után, amely iz ra e li
ellenôrzôpontokon megy ke resz tül. Ez je len ti a PH leg na gyobb be vé te li for -
rá sát, de Iz ra el emel lett jö ve de lem adót és egész ség biz to sí tá si já ru lé ko kat is
be szed szá muk ra az iz ra e li ek nek dol go zó pa lesz ti nok után. (Shiri Zsu zsa,
MTI)

Tal Ten ne Czaczkes iz ra e li mûvésznô ten ger -
par ti stran do kon ös  sze gyûj tött mû anyag hul la -
dék ból ké szí tett ha tal mas strand lab dá ja

For rás: MTI / EPA / Abir Szultan

leg ré geb bi re form gyü le ke ze te ta ná -
csá nak tag ja.

Né hány nap pal ko ráb ban be tö ré si
kí sér le tet je len tet tek a ten ger par ti vá -
ros kon zer va tív gyü le ke ze té nél. Mi u -
tán az elkövetô nem tu dott be jut ni a
Bét Jiszráél zsi na gó ga aj ta ján, be tör -
te az épü let egyik ab la kát. Egyéb kár
nem ke let ke zett.

Nem vi lá gos, hogy a két bûn cse -
lek mény kö zött van-e ös  sze füg gés.

Ag gasz tó azon ban, hogy ez egy
ten den cia ré sze – mond ta Jáir
Lootsteen, az iz ra e li re form moz ga -
lom el nö ke. Az iz ra e li prog res  szív
moz gal mak el le ni uszí tás kö ze pet te
azt kell mon da nom, hogy nem va gyok
meg lep ve, ami kor ilyen dol gok tör -
tén nek.

A be tö rést a zsi na gó gá ban lévô tér-

figyelô ka me rák rög zí tet ték, mond ta
Ben-Cur. A fel vé te le ket át ad ták a
rendôrségnek, hogy ez zel is se gít se -
nek ne kik el kap ni az elkövetôt.

Nem ez len ne az elsô eset, hogy
egy re form zsi na gó gát tá ma dás ér az
or szág ban. Az el múlt nyolc év ben
két szer is meg ron gál ták a ránánái re -
form gyü le ke ze tét. A fa lak ra fes ték -
szó ró val fel fes tett graffiti mind két
eset ben egy ér tel mû bi zo nyí té kot
szol gál ta tott ar ra, hogy a bûn cse lek -
mény val lá si in dít ta tá sú volt. A leg -
utób bi al ka lom mal ha lá los fe nye ge -
tést tar tal ma zott a re form moz ga lom
iz ra e li és egye sült ál la mok be li
vezetôire, és az elkövetô – egy ultra-
ortodox zsi dó, akit vé gül vád alá he -
lyez tek – meg fo gad ta, hogy fel gyújt -
ja a zsi na gó gát.
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Kán tor kon cert
Új pes ten

Vég re! Is mét!
A több száz fônyi ven dé get a kör zet rab bi ja, Szerdócz Er vin nar rá tor ként

fo gad ta. El mond ta, hogy az elôadókat ti zen ket te dik éve ze ne kar kí sé ri. Most
a MÁV szim fo ni ku sai, ôket itt elsô íz ben Far kas Ró bert ve zény li. Hoz zá tet te:
a kán tor kon cert cél ja az, hogy vi lá gos sá got áras  szon, ter jes  sze a ha gyo má -
nyos zsi dó li tur gi ai és jid dis né pi dal la mo kat. 

Min den to váb bit megelôzve, Fe ke te Lász ló fôkántor gyász imá ja hang zott
fel egy hir te len el tá vo zott ze ne ka ri tag em lé ké re.

Majd a kör zet val lá si vezetôjétôl meg tud tuk, hogy a ren dez vény szervezô-
je most is Székelyhidi Haj nal ope ra éne kes, a Li tur gia Tan szék vezetôje, a rab -
bi egy ko ri ta ná ra, aki ki vé te les elôadói stí lu sá val sze re pel ni is fog.

Hang sú lyoz ta, hogy az ese mény nem jö he tett vol na lét re az Új pes ti Pol gár -
mes te ri Hi va tal mint ki emelt tá mo ga tó hat ha tós anya gi hoz zá já ru lá sa, va la -
mint a Mazsök, a BZSH és az ORZSE tá mo ga tá sa nél kül. A kon cer tet je len -
lé té vel meg tisz tel te má sok mel lett Frölich Ró bert or szá gos fôrabbi és Pasz ter -
nák Ta más, a Mazsihisz pénz ügyi vezetôje is.

Bedô Ka ta al pol gár mes ter beszédébôl idéz nék.
A ha gyo má nyos új pes ti kán tor kon cert im már tra dí ci ó vá vált, ez a ren dez -

vény is szí ne sí ti a nyár vé gi új pes ti vá ros na pok prog ram ja it, ter mé sze tes mó -
don be ágya zó dik és hoz zá tar to zik Új pest kul tu rá lis ese mé nye i hez.

A kán tor ság ös  sze tett fel adat, nem elég a szép hang, tisz tá ban kell len ni a
zsi dó li tur gi á val is.

Hi te le sen rep re zen tál ják a zsi dó val lá si éle tet, és a gyü le ke ze ti teendôik
mel lett ének mû vé szek is. Má ra már szín há zak ban, ope ra há zak ban, zsi na gó -
gák ban sok szor, ma is, el káp ráz tat mind nyá jun kat. A ma gunk ön cé lú örö mén
túl ab ban a re mény ben kí vá nok jó szó ra ko zást, hogy ez a ren dez vény is szol -
gál ja a kán tor mû vé szet hez tar to zó ze nei kul tú ra egy re szé le sebb kö rû meg is -
me ré sét és meg sze re té sét.

Szerdócz Er vin há zi gaz da ként be mu tat ta az est szereplôit, a kán to ro kat és
az ORZSE kán tor je lölt je it, majd a ren dez vény mot tó ja ként egy zsol tár ból idé -
zett: Mi lyen jó és kel le mes a test vé rek együtt lé te egyet ér tés ben.

A kon cert bevezetô da rab ja ként Ver di Nabucco cí mû ope rá já nak nyi tá nya
hang zott el, majd Fe ke te Lász ló fôkántor adott elô Taube – Buch Magor hang -
sze re lé sé ben egy szom ba ti ima rész le tet, a Tikánto sáboszt. 

Ezt megelôzôen és a késôbbiek so rán is a kör zet val lá si vezetôje be szélt a
szá mok keletkezésérôl, mon da ni va ló já ról.

Bu dai Mik lós szin tén egy ün ne pi ima rész le tet, a Stern–Bucz ál tal meg ze né -
sí tett Kádsánut éne kel te, Rapaport–Bucz ros hásánát megelôzô kö nyör gé sét,
a Há bét misomájimot pe dig Zucker Immánueltôl hall hat tuk.

A Hállél zsol tár cso kor ból, a 115.-bôl kö vet ke zett egy rész let
(Carlebach–Bucz: Jövoréh esz bész Jiszroél), amely nek szö ve ge egye bek
mel lett a gondviselésrôl szól, ar ról, hogy a zsi dó nép meg haj lik a sors, a
Teremtô aka ra ta elôtt. In terp re tál ták a kán tor hall ga tók: Dési Ta más, Fe ke te
Dá ni el és Ró nai Gá bor, va la mint egy már vég zett kán tor, Heindl Pé ter.

A berdicsevi Lévi Jiczhák rab bi is mert da la, a Dudele (Hi szen ha ne künk
nem len né nek bû ne ink, ugyan mit kez de nél a meg bo csá tá sod dal?) Raáb Gá -
bor tól hang zott el.

A szü ne tet követôen a kon cert Sol ti Ár pád két szer ze mé nyé vel foly ta tó dott.
Az elsô, az Ojfn pripecsik (a ha gyo mány nem csak a szülôre bíz za gyer me kei
ne ve lé sét...) Zucker Im má nu el elôadásában. A má so dik, a Zál sajn (a lublini
rab bi mond ta egy szer: „Cso dá la tos. Em be rek jön nek hoz zám, aki ket bá nat
szo ron gat, és ami kor el men nek, de rû sek, no ha én ma gam...) szin tén Zucker
Im má nu el és a kán tor hall ga tók elôadásában.

Buch Magor hang sze re lé sé ben, Bu dai Mik lós in terp re tá lá sá ban fel hang zott
a Brief zum Reben le vél szö veg a lubavicsi chászidok kul tu szá ról, Liad vá ro -
sá ból, Mogilev já rás ból.

A kon cert rendezôje, Székelyhidi Haj nal Kányádi Sán dor for dí tá sá ban egy
jid dis dalt (Mit akar az esô né kem), Tóth Ár pád for dí tá sá ban pe dig Shel ley
ver sét (Aj kam sza vá ból pró fé tás varázs/Kürtöljön az al vók nak! Óh, te Szél,/
Kés het a Ta vasz, ha már itt a Tél?) ad ta elô.

Is mét kán tor hall ga tók kö vet kez tek Meisels–Bucz Csi ri bi ri cí mû szá má val.
Is mert és cso dá la tos dal, Zyilberberg–Bucz jid di se máméja (mi lyen jó an -

nak, aki nek él a drá ga ôsz ha jú édes any ja...) hang zott fel Raáb Gá bor in ter-
pre tá lá sá ban.

Ellstein–Buch: Jidl mit’n Fidl szá ma Fe ke te Lász ló fôrabbi elôadásában ko -
moly té mát érin tett: Az élet olyan ne héz, mint egy tó ra te kercs. Ha már egy -
szer a ke zed ben tar tod, nem is olyan ne héz – mondta Dovid Mose rab bi.

Kán to rok, kán tor je löl tek és a kö zön ség együtt éne kel te Nachman–Bucz
Kol Ho’ojlom Kulámját. Ta lán so ha nem volt ak tu á li sabb gon do lat: Tudd
meg, ez a vi lág egy kes keny híd és... leg fon to sabb do log, hogy nem kell fél -
ni...

A fi ná lé Fe ke te Gyu la hang sze re lé sé ben az Osze sálom, a bé ke him nu sza
volt kö zös elôadásban.

Majd új ra, vis  sza tap so lás, a kö zön ség nem en ged te el az elôadókat.
A há zi gaz da kö szö ne tet mon dott a hall ga tó ság nak szí ves, kitüntetô érdek-

lôdéséért; a fellépôknek, az éne ke sek nek, a MÁV Szim fo ni ku sok nak, a kar -
nagy nak, a kon cer tet rendezô, a hát tér mun kát ma gá ra vál la ló Székelyhidi
Haj nal nak és mind azok nak, akik se gí tet tek, ötleteltek, bá to rí tot tak, je len lé-
tük kel biz ton sá gos sá tet ték az ese ményt. Ha az ön kor mány zat és szpon zo ra ink
anya gi se gít sé gük kel lehetôvé te szik, ha min den rend ben lesz, ha önök meg tisz -
tel nek érdeklôdésükkel, ak kor Be Sana Haba Birusáláim, de ha még sem, ak -
kor fel tét le nül jövôre önök kel ugyan itt – bú csú zott el Szerdócz Er vin rab bi.

A cikk író ja há lá san kö szö ni a meg hí vást, a meg bí zást és a fe lejt he tet len él -
ményt.

gáljuli

Ó, mondd, mi a ne ved?
A ve ze ték név vi szony lag újkeletû

je len ség nek szá mít, az askenáz zsi -
dók kö ré ben egé szen a 18. szá za dig
be vett szo kás volt, hogy a gyer me -
kek nek csak utó ne vet ado má nyoz -
tak. Eh hez bi zo nyos ese tek ben hoz -
zá tet ték az any ja vagy az ap ja ne vét
(a kön  nyebb be azo no sít ha tó ság ér -
de ké ben). Az anya vagy apa ne vé nek
a gyer mek ne ve mel lett mon dá sa a
mai na pig szá mos val lá si al ka lom -
mal meg tör té nik.

Ez zel szem ben a spa nyol (sze fárd)
zsi dók a kö zép kor óta hasz nál ják a
csa lád ne ve ket, leg in kább a spa nyol
ink vi zí ció óta. So kan a vi rá gok után
kap ták ne vü ket. Az isz lám vi lág ban
a zsi dó ne vek gyak ran szár ma zá si
he lye ket je löl nek, mint az Al-Fassi
(a ma rok kói Fezbôl), az Isfahani (a
per zsa Iszfahánból) és a Yerushalmi
(Jeruzsálembôl).

A sze fárd és az askenázi ne vek
sok szor eltérôen hang za nak, még is
ugyan azt je len tik. A Montefiore pél -
dá ul je len té sé ben meg egye zik a
Bloomberggel, a vi rá gok he gyé vel
ola szul, il let ve né me tül. Egyes ve ze -
ték ne vek askenázok és szefárdok is
le het nek. Ezek gyak ran va la me lyik
törzs höz, a kohanitákhoz, le vi ták hoz
vagy iz ra e li ták hoz va ló tar to zást je -
lö lik.

1787-ben Auszt ria ve ze té se ar ra
kényszerítette zsi dó la ko sa it, hogy
ve gye nek fel né met hang zá sú csa lád -
ne ve ket. Sok zsi dó nem ke vés pénzt
adott ki a vi rá gok ból és drágakövek-
bôl szár ma zó von zó pél dá kért (mint
az Edelstein – drágakô, Bernstein –
bo ros tyán és Rosenthal – ró zsák völ -
gye). A ke vés bé sze ren csé sek hét -
köz na pibb ne vet kap tak (Klein – ki -
csi, Schwartz – fe ke te); vagy akár
nem kí vá na tos ne ve ket, mint pél dá ul
Taschengregger (zseb tol vaj) vagy
Ochsenschwantz (ökör fark).

A 20. szá za di Nagy-Bri tan ni á ban
és ki sebb mér ték ben Dél-Af ri ká ban,
az USA-ban, Ka na dá ban és Auszt rá -
li á ban a zsi dó hang zá sú ne ve ket
gyak ran an go lo sí tot ták. Ez azon ban
nem fel tét le nül azért tör tént, mert 
as szi mi lá lód ni akar tak. Idônként ré -
sze volt a ne vek an go lo sí tá sá ra irá -
nyu ló szé le sebb ten den ci á nak, pél -
dá ul az elsô vi lág há bo rú ide jén a Né -
met or szág irán ti el len szenv még a
brit ki rá lyi csa lád ne vét is meg vál -
toz tat ta Szász-Coburg-Gotháról
Windsorra. Nagy-Bri tan ni á ban ki rá -
lyi pa rancs ra tör tént az an go lo sí tott
ne vek fel vé te le (ezért pél dá ul La jos
battenbergi her ceg fel vet te a
Mountbatten csa lád ne vet, amely a
Battenberg an gol nyel vû vál to za ta).
A má so dik vi lág há bo rú ide jén a zsi -
dó ka to nák an gol hang zá sú ne ve ket
vá lasz tot tak, hogy el ke rül jék a biz tos
ha lált, ha a ná cik el fog ják ôket, pl. a
Cohent Cahillre cse rél ték.

Iz ra el ben gyak ran érez ték úgy az
új be ván dor lók, hogy a né met, az
arab és a spa nyol csa lád ne vek „get -
tó sza gú ak”, ezért az au ten ti kus hé ber
ne ve ket vá lasz tot ták ezek he lyett.
Ma ga Eliezer Ben Jehuda Perelman
né ven szü le tett. Az új ne vek gyak ran
úgy hang zot tak, mint a ré gi ek. David
Ben Gurion ko ráb ban Gruen, Levi
Eskol Skolnik, Si mon Peresz pe dig
Perski volt. Má sok olyan ne ve ket vá -
lasz tot tak, ame lyek ugyan azt je len -
tik: pél dá ul a Novik (’új’) Ha das lett.

A zsi dó ve ze ték ne ve ket különbözô
cso por tok ra oszt hat juk (idônként
egy név több ka te gó ri á hoz is tar toz -
hat):

Pat ron ima (egy fér fi ôs sze-
mélynevébôl szár ma zik): Néz zük
meg pél da ként az Áb ra hám ne vet.
Az utónévbôl szá mos mó don ké pez -
tek ve ze ték ne vet, pl. Abrahams,
Abrams, Abramov, Abramoff,
Abramsky, Abramovitch, Abra-
mesku, Abrahms/zon, Abrampur,
Abramzada, Barhumi, Barami, Ben
Avraham, Avrahami. Al ter na tív meg -
ol dás ként a patroním ala pul hat rö vi -
dí tett be ce né ven, pl. Jacob – Jankel
vagy Koppel.

Matronima: Nôi ôs személyneve
plusz utó tag. Pl. So ros – Sorotskin

Szár ma zás (pa pi, lé vi ta): A szár -
ma zás ne vek kö zött az elsôdlegesek
azok, ame lyek a ha gyo má nyos iz ra e -
li ta pap ság hoz, a kohanitákhoz kap -
cso lód nak, akik Áron tól, az elsô
fôpaptól, Mó zes báty já tól szár maz -
nak. Míg ri tu á lis funk ci ó ik meg szûn -
tek a má so dik temp lom le rom bo lá sá -
val i. sz. 70-ben, sok pa pi csa lád
megôrizte szár ma zá si kö te lé két, és a
zsi na gó gá ban olyan szer tar tá si funk -
ci ó kat kap tak, mint a tó rá hoz va ló
elsô fel hí vás, vagy az elsôszülött 
– pidjon ha bén – ki vál tá sa. A leg -
újabb DNS-vizs gá la tok azt mu tat ják,
hogy több mint 3000 éve nyo mon
követhetô a fér fi le szár ma zá si vo nal.

Föld raj zi név vagy hely név (vá -
ros, ré gió vagy or szág): A zsi dó ve -
ze ték ne vek nagy szá za lé ka tar to zik
eb be a cso port ba. Né pünk ván dor lá -
sát tük rö zik. A ne vek le het nek pél -
dá ul te le pü lé sek (Galinsky – Kalin;
Kanevsky – Kanev), ahon nan a csa -
lád szár ma zott, mielôtt vá ro si köz -
pon tok ba ván do rolt vol na, ahol fel -
vet ték csa lád ne vü ket. A ne vek a zsi -
dó vi lág ban a vá ro sok ból
(Yerushalmi, Ham bur ger, Braun-
schweiger, Toledano, Sanani, Sha-
rabi, Yazdi) és tar to má nyok ból
(Walach, Bloch) szár ma zó mig rá ci ós
min tá kat tük röz het nek (egye sek az
ül döz te té sek, ki uta sí tá sok mi att). Or -
szá gok ne vei is sze re pel het nek ve ze -
ték ne vek ben.

Fog lal ko zás (a szak má hoz kap -
cso ló dó alap anyag ok, kész ter mé kek
vagy esz kö zök is): Szá mos ve ze ték -
név a viselôje fog lal ko zá sá ra utal.
Nem csak a szak mát jegy zik fel, ha -
nem az ipa ros ál tal fel hasz nált anya -
go kat és eset leg az al kal ma zott esz -
kö zö ket, va la mint a kész ter mék for -
gal ma zá sát is. Pél dá ul a tex til gyár tás
és -kereskedelem gya ko ri volt, sok

ve ze ték név vel: Chayat, Schneider,
Portnoy, Kravitz, a szak ma esz kö zei:
Nudel, Needleman, Fudem (cér na),
Fingerhut (gyû szû), Scherman (vá -
gó).

Mes ter sé ges név, amely gyak ran
két gyökbôl áll: Ezek a ve ze ték ne vek
alapvetôen askenázi je len sé gek,
ame lye ket a he lyi ha tó sá gok és ma -
gán sze mé lyek mes ter sé ge sen hoz tak
lét re csa lád ne vek meg adá sa cél já ból.
A ki fe je zé sek a következô cso por -
tok ba oszt ha tók: szí nek: roit, roth
(pi ros), grin, gruen (zöld), weiss (fe -
hér), schwartz (fe ke te), gelb, gel
(sár ga), blau, blaub (kék); ter mé szet:
bach (pa tak), berg (hegy), stein (kô),
stern (csil lag), thal, tal (völgy,
völgy), wasser (víz); fé mek és drá ga -
kö vek: arany (arany), zilber (ezüst),
kupfer, cooper (réz), eisen (vas), dia-
mante (gyé mánt), ru bin (ru bin), perl
(gyöngy); nö vé nyek: boim, baum
(fa), wald (erdô), blatt (le vél), blum,
bloom, blit (vi rág), roiz, ros, roz (ró -
zsa); anya gok: holtz (fa), gluz, üveg
(üveg), wein (bor); tes ti tu laj don sá -
gok: shein, shen (szép), lang (ma gas,
hos  szú), grois, gross (nagy, nagy sze -
rû); klein (rö vid) + mann (fér fi).

Zsi dó ér ték vagy val lá si fo ga -
lom: Ez egy vi szony lag kis cso port,

olyan ér ték fo gal ma kat tük röz nek,
ame lye ket a zsi dók nagy ra tar ta nak.
Pél dá ul: Rahamim, Nissim,
Teshuvah, Nehamah, Sion.

Zsi dó kom mu ná lis funk ci o ná ri -
u sok: Ez a ka te gó ria be mu tat ja a zsi -
dó kö zös sé gi ve ze tést és funk ci o ná -
ri u so kat, aki ket a csa lád ne vek gaz -
dag gyûj te mé nye kép vi sel.
Legjellemzôbb pél da a rab bi –
Rabin, Rabinowitz, Rabiner, Ra bi,
Hacham, Lamdan.

Fi zi kai jellemzôk: haj szín vagy
arc szín (Negrin, Amarillo és lásd
fent a mes ter sé ges szín ne ve ket); ma -
gas ság: Lang, Gross, Tawil, Klein,
Kurtz, Katan, Ma lik; szép ség: Jaffe,
Naeh, Hassan, Jamili, Shein,
Ermosa; test- vagy arc vo nás ok vagy
hi á nyos sá gok: Atrash (sü ket),
Blinder, Krumbein.

Ter mé szet (nö vé nyek és ál la tok):
Az ál la ti ve ze ték ne vek na gyon gyak -
ran a né pi pat ron imák ból szár maz -
nak, az az olyan utó ne vek, ame lyek
bib li ai ala kok hoz kap cso lód nak.

Idô (nap, hó nap, év szak vagy zsi -
dó szent nap): Van né hány név,
amely különbözô idôszakokhoz kap -
cso ló dik, pél dá ul a hét nap jai
(Sontag, Montag, Mitttwoch, Freitag
és Ben Sheshet, Ben Shabbat); hé ber
hó nap ne vek (Kislev, Nisan, Sivan,
Tammuz); év szak ok: ta vasz, nyár,
ôsz (Herbst), tél vagy zsi dó ün nep
(Yomtov, Bondi).

Né hány gya ko ri zsi dó ve ze ték név
Gel ler: jid di sül azt je len ti: sár ga.

Gya ko ri volt, hogy olya nok nak ad -
ták a ne vet, akik vi lá gos vagy vö rö -
ses szí nû haj jal ren del kez tek.

Gold: arany. So kan ne mes fé mek
után vet ték fel ve ze ték ne vü ket.

Goldberg: az arany vá ros létezô te -
le pü lés volt nagy zsi dó kö zös ség gel

Né met or szág ban és Len gyel or szág -
ban.

Greenberg: az egy kor vi rág zó zsi -
dó kö zös sé gek re utal a len gyel or szá -
gi és né met or szá gi Grunberg vá ro sá -
ból.

Horowitz: Horovice cseh vá ros ra
utal, ahol jelentôs zsi dó kö zös ség élt
egy kor.

Kaplan: a kohén né met alak ja.
Katz: be tû szó – kohen cedek, az az

igaz kohén.
Kravitz: a szláv sza bó szó ból ered.
Mizrahi: ke le ti, a kö zel -ke le ti csa -

lá dok ra utal.
Rabinowitz: szláv név, je len té se a

rab bi fia.
So ros: a hé ber Sárá névbôl szár -

ma zik, je len té se hercegnô.
Stern: je len té se csil lag, az oszt rák

zsi dók kö ré ben volt igen nép sze rû.
Fel hasz nált for rás:
https://aish.com/the-meaning-of-

some-common-jewish-last-names/
https://www.anumuseum.org.il/

databases/family-names/jewish-
family-names-introduction/

https://bje.org.au/knowledge-
centre/jewish-family/jewish-family-
names/

Mik lós Dó ri
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A környezô, sze líd
za lai dom bok,
s egy fenyô-óriás
daj kál ja a bé kés ha lált
hal tak ó- és új sír ja it,

A sír kert kö ze pén
egy kô-tórával
ékes em lék mû
ôrzi az idô elôtt
lán gok ba ta szí tot tak
meg szen telt ne ve it.

Még sem
csüggesztô

kegy hely ez,
hi szen a sok sír ba té telt lá tott,
sok kaddist hal lott
ha tal mas fenyô
nem csak a vá ros ka
itt hon el tá vo zott
mózeshitû la kó i ra em lé ke zik:

a tá vol ban meg öl tek nek
is szün te len dú dol ja
il la tos al ta tó ját,
nem-fo gyó da la it.

Petrôczi Éva

Né met or szág bo csá na tot kér
azért, hogy meg tör tén he tett az
1972-es mün che ni olim pi án az iz -
ra e li csa pat el len el kö ve tett ter ror -
tá ma dás – je len tet te ki Frank-
Walter Steinmeier államfô a 11 iz -
ra e li ál lam pol gár ha lá lát oko zó tá -
ma dás öt ve ne dik év for du ló já ra
ren de zett em lék ün nep sé gen.

A szö vet sé gi el nök a túsz drá ma
utol só hely szí nén, a Mün chen mel -
let ti Fürstenfeldbruck lé gi tá masz -
pon ton tar tott meg em lé ke zé sen ki -
emel te, hogy a Fe ke te Szep tem ber
pa lesz tin ter ror szer ve zet tá ma dá sa
há rom szo ros ku darc Né met or szág -
nak.

Az elsô, hogy nem volt megfelelô
az olim pia biz ton sá gi kon cep ci ó ja, a
má so dik, hogy meg tör tén he tett a tá -
ma dás, a har ma dik pe dig, hogy az
ügy ke ze lé sét né met részrôl a fel dol -
go zás he lyett a hall ga tás, az el foj tás
és a fe lej tés jel le mez te – mond ta.

Ki fej tet te: Iz ra el a Né met or szág
irán ti bi zal mát is ki fe jez te az zal,
hogy alig né hány év ti zed del a ná ci
dik ta tú ra után részt vett a né met föl -
dön ren de zett nyá ri olim pi án, nem -
ze ti csa pa tá nak tag jai kö zött
holokauszttúlélôkkel, de a há zi gaz -
dák nem vol tak mél tók er re a bi za -
lom ra, mert a ku dar cos fel ké szü lés
mi att nem tud ták meg aka dá lyoz ni a
me rény le tet.

Hoz zá tet te: Né met or szág bé kés,
ba rát sá gos de mok rá ci a ként akar ta
meg mu tat ni ma gát a nem zet kö zi kö -
zös ség elôtt a mün che ni olim pi án,
ame lyet azon ban a ter ro ris ták a zsi -
dó gyû lö let és az erôszak nem zet kö zi
szín te ré vé tet tek.

A szem be né zés, a fel dol go zás el -
ma ra dá sa mi att öt év ti ze dig tar tott,
mi re si ke rült meg ál la pod ni az ál do -
za tok jó vá té telt követelô hoz zá tar to -
zó i val – utalt az államfô az év for du -
ló elôtti na pok ban vég le ge sí tett meg -
egye zés re, mi sze rint Né met or szág
28 mil lió eurót fi zet az iz ra e li ál do -
za tok ro ko na i nak.

Így is sok még a nyi tott kér dés,
egye bek kö zött nem tud ni, hogy az
el fo gott pa lesz tin ter ro ris ták pon to -
san mi lyen kap cso lat ban áll tak né -
met or szá gi szélsôségesekkel, és mi -
ért to lon col ták ki ôket a ha tó sá gok
feltûnôen gyor san – tet te hoz zá
Frank-Walter Steinmeier.

Be je len tet te, hogy az ügy fel tá rá -
sá ra történészekbôl ál ló né met–iz ra -
e li mun ka cso por tot ala kí tot tak.

Alá húz ta, hogy a ter ro ris ták nem
Né met or szág ból szár maz tak, és a
felelôsség a pa lesz tin elkövetôket és
lí bi ai segítôiket ter he li. Meg je gyez -
te: ke se rû ta pasz ta lat, hogy pa lesz tin
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Né met or szág bo csá na tot kér 
a mün che ni olim pi án tör tént 

ter ror tá ma dás ért

és lí bi ai részrôl egyet len po li ti kai
tisztségviselô sem fe jez te ki saj ná la -
tát a tör tén tek mi att, vagy együtt ér -
zé sét az ál do za tok hoz zá tar to zó i val.

Mind ez nem men ti fel Né met or -
szá got, hi szen há zi gaz da ként gon -
dos kod nia kel lett vol na az olim pi ai
já té kok biz ton sá gá ról – mond ta
Frank-Walter Steinmeier.

A ta nul sá gok kö zött ki emel te,
hogy a sza bad ság és a biz ton ság kö -
zött nem el len tét fe szül, ha nem köl -
csö nös függôségi kö te lék, ezért a de -
mok rá ci á nak ké pes nek kell len nie az
ön vé de lem re. A sza bad ság ra épülô
tár sa da lom ugyan nem tud tel jes vé -
del met biz to sí ta ni a ter ror tá ma dá-
sok kal szem ben, de tö re ked ni kell
er re, éber nek kell len nünk a de mok -
rá cia belsô és külsô el len sé ge i vel
szem ben, mert olyan kor ban élünk,
amely ben a li be rá lis de mok rá ci át
egy re in kább tá mad ják belülrôl és
kívülrôl egy aránt – fej tet te ki Frank-
Walter Steinmeier.

Markus Söder ba jor mi nisz ter el -
nök is bo csá na tot kért az ál do za tok
hoz zá tar to zó i tól. Mint mond ta, Ba -
jor or szág tar to mány ne vé ben bo csá -
na tot kér a hi bá kért és mu lasz tá so -
kért, és azért is, hogy év ti ze de kig el -
hú zó dott a nyílt pár be széd meg in dí -
tá sa és az ál do za tok hoz zá tar to zó i -
nak mél tó kár pót lá sa.

Jichák Hercog iz ra e li államfô – aki
há rom na pos hi va ta los lá to ga tás ra ér -
ke zett Né met or szág ba – bá tor nak és
tör té nel mi jelentôségûnek ne vez te
Frank-Walter Steinmeier be szé dét,
és egész Né met or szág nak kö szö ne tet
mon dott a ter ror tá ma dás ügyé nek
fel dol go zá sa irán ti el kö te le zett sé gé -
ért. Mint mond ta, Iz ra el szá má ra a
me rény let nem ze ti ka taszt ró fa, ame -
lyet öt év ti zed alatt sem he vert ki,
ezért is ki emel ten fon tos a tény fel tá -
rás, kü lö nö sen a kö zös tör té nész cso -
port mun ká ja.

A pa lesz tin ter ro ris ták 1972. szep -
tem ber 5-én a mün che ni olim pi ai
park ban meg tá mad ták az iz ra e li csa -
pat szál lá sát, két spor to lót lelôttek,
ki len cet tú szul ej tet tek, és el ba ri ká -
doz ták ma gu kat. Iz ra el ben fog va tar -
tott pa lesz tin ter ro ris ták és Né met or -
szág ban fog va tar tott né met szél-
sôbaloldali ter ro ris ták sza ba don bo -
csá tá sát kö ve tel ték. A ter ror el há rí -
tás ban ta pasz ta lat lan né met ha tó sá -
gok túszmentô ak ci ó ja nem si ke rült,
a ros  szul ki vi te le zett mû ve let vé gé re
meg halt va la men  nyi spor to ló, öt ter -
ro ris ta és egy né met rendôr. A túsz -
drá ma után – a mo dern olim pi ák tör -
té ne té ben elsô al ka lom mal – a já té -
ko kat egy nap ra fel füg gesz tet ték.
(MTI)

A zalaszentgróti zsi dó temetôben

AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szi ge ti Mik -
lós, tel.: 220-0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze lés!
Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák! Tár sas há zak ta -
ka rí tá sát és ki sebb ker ti mun ká kat vál la -
lunk! Dr. Bí ró An na, 06-70-505-9394,
Lôrincz Pé ter, 06-70-383-5004.

Ré gi sé gek-ha gya ték, örök ség fel vá -
sár lá sa kész pénz ért. 06-20-932-6495,
www.antikbudapest.hu, e-mail:
antik@antikbudapest.hu 

Nerc, ró ka és min den faj ta szôrme-
bundát vá sá ro lok, va la mint tel jes ru ha ne -
mû-ha gya té kot, kiegészítôket, ék sze re -
ket, köny ve ket, dísz tár gya kat, ré gi sé ge -
ket. 06-20-229-0986.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa ga ran -
ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay u. 45. 06-
70-505-5620, www.jungoras.hu

Az égi büntetôítélet két sé ge
Rábbá az éh ség éve i ben meg nyi tot ta élés tá rát, és így szólt: Akik Tó rá val,

Misnával, Gemárával, háláchával, aggádával, fog lal koz nak, jöj je nek és egye -
nek! De az egy sze rû, ta nu lat lan em ber ne jöj jön.

Rab bi Jonáthán ben Ámrám er re elôlépett, és mond ta: Mes ter, adj en nem!
Az kér dez te: Ol vas tad az Írást? – Nem. Ta nul tad a Misnát? – Nem! Ha így

van, ak kor mi re fel ad jak ne ked en ni?
Adj ne kem leg alább úgy, mint a ku tyá nak vagy a hol ló nak!
Ami kor el tá vo zott, Rábbá le ült, és el kez dett bán kód ni, mond ván: Jaj ne -

kem, mert nem ad tam kenyerembôl an nak a ta nu lat lan em ber nek.
Er re így szólt hoz zá Si mon rab bi: Nem de Rab bi Jonáthán ben Ámrám volt

ná lad elôbb, aki a Tó ra is me re té nek tisz tes sé gét akar ja él vez ni? Meg vizs gál -
ták az ügyet, és úgy is ta lál ták, hogy va ló ban a ta nult rab bi volt, aki en ni kért.
Er re így szólt: Min den ki be jö het és egyen! Majd hoz zá tet te: A büntetôítélet a
ta nu lat lan mi att jön a vi lág ra!

Egy szer a ró mai csá szár adót ve tet ki Tibériás vá ro sá ra. A la ko sok
Rábbához fu tot tak, és kér ték: a rab bik is já rul ja nak hoz zá. Rábbá így fe lelt:
Nem! – Ak kor mi el me ne kü lünk a vá ros ból! – Me ne kül je tek! Mi kor az tán a
fe le el me ne kült, az adó költ sé gét a vá ros ban mar adot tak ra ve tet ték ki. Ek kor
ezek is men tek Rábbá elé, és kér ték, hogy a rab bik is já rul ja nak a költ sé gek -
hez. Ô azon ban is mét így fe lelt: Nem! – Ak kor mi el me ne kü lünk! – Me ne -
kül je tek! Ek kor a má so dik fe le is el me ne kült, és csak a víz hor dó ma radt a vá -
ros ban. Mi kor er re akar ták ki vet ni az egész költ sé get, ez is el me ne kült.

Ek kor a ró mai csá szár el en ged te az adót!
Er re így szól tak a rab bik Rábbához: Most lá tod, hogy a büntetôítélet el en -

ge dé se a ta nu lat lan em ber mi att jön a vi lág ra. (Tal mud Bává Bátrá 8.a alap -
ján)

Tör tént egy szer, hogy az en gesz te lés nap já nak elôestéjén az ima elôtt a rab -
bi várt egy ki csit, és kö rül né zett a te rem ben. Ek kor ész re vett egy sí ró em bert
a sa rok ban. Oda ment hoz zá, és meg kér dez te, mi ért sír. Hogy ne sír nék? Min -
de nem meg volt, és most nyo mor gás a ré szem. Rab bi, a fa lu ban, ahol él tem,
egyet len éhezô sem tá vo zott úgy, hogy jól ne la kott vol na. Fe le sé gem az ut -
cá ról hív ta be a ván do ro kat, és el lát ta ôket min den nel. Ek kor jött Ô – és az
ég re mu ta tott –, és el vet te fe le sé ge met. De ez sem volt elég! El égett a há zam.
Há rom ár va ma radt, sem fe le sé gem, sem há zam. Volt egy ré gi ima köny vem.
Ben ne min den ima és ének. Az is el égett! Mondd meg, rab bi, meg bo csát ha -
tok Ne ki? A rab bi ment és ke re sett egy ugyan olyan ima köny vet, amirôl az
em ber be szélt. Oda ad ta az em ber nek, és meg kér dez te: Most már meg bo csá -
tasz Ne ki? Az em ber a rab bi ra né zett, és azt mond ta: Igen!

Ek kor a rab bi el kezd te az en gesz te lés na pi es ti imát: „Kol nidré... Min den
fo ga da lom...”

Szerdócz J. Er vin fôrabbi
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Spánn Gá bor 84 – ez út tal a Síp ut cá ban
A Mazsihisz Dísz ter mé ben ün ne pel ték Spánn Gá bor új ság író

84. szü le tés nap ját. Hát ha van olyan ol va só, aki szak mai pá lya -
fu tá sát nem is me ri, így be mu tat nám.

Negy ven éven át volt az egy ko ri Ma gyar Te le ví zió mun ka tár -
sa, több mint húsz évig a Té vé hír adó gyártásvezetôje, majd Te -
le text jé nek fôszerkesztô-helyettese. Emel lett éve kig a Ma gyar
Rá dió Kos suth Kró ni ká já nak jegy zet író ja ként mû kö dött.

Nyug díj ba vo nu lá sa után a kon ti nu i tás je gyé ben dol go zott az
ak kor ala ku ló ke res ke del mi csa tor nák, az MSat és a ko rán
„meg halt” TV3 adá sa i ban.

Örö költ te het sé ge foly tán nem bír ta ki szín pad nél kül sem, sa -
ját öt le tét a kön  nyû mû faj ban az ak kor reg ná ló ORI se gít sé gé -
vel meg va ló sít va, sok éven át ve zet te Moldoványi Ákos (az
MTV ak ko ri „ar ca”) tár sa sá gá ban a Mu zsi kál a mo zi cí mû mû -
sort a Tol di mo zi ban.

Szin te pár hu za mo san ez zel, hét vé ge -
ken kon fe rált a Hauer cuk rász da ká vé -
há zi ka ba ré já ban, melyrôl nem ré gi ben a
Pa ti nás cuk rász dák tör té ne te te le ví zi ós
mû sor is meg em lé ke zett.

Éve kig ta ní tott az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye te men mint
kom mu ni ká ci ós ok ta tó, és ta lán re kor -
der ként az utób bi ti zen két év ben több
mint há rom száz hu mo ros jegy ze te je -
lent meg az Új Élet ben.

Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke
Ku nos Pé ter ügyvezetô igaz ga tó je len -
lét ében mon dott kö szö ne tet ed dig vég -
zett mun ká já ért, majd kö vet kez tek a
mél ta tá sok.

Heisler And rás
Nincs an nál fur csább, mint ha a

köszöntô úgy pró bál ja meg mél tat ni
az ün ne pel tet, hogy köz ben el kezd sa -
ját ma gá ról be szél ni. Én most pon to -
san így fo gok ten ni – kér ném el néz ni,
el fo gad ni.

Tud no tok kell, hogy el nök ként az
el múlt tíz esztendôben leg alább 70
holokauszt-megemlékezésen mond -
tam be szé det, szám ta lan ren dez vényt
kel lett meg nyit nom, sok he lyen kel -
lett fel szó lal nom, köszöntôt vagy ép -
pen pub li cisz ti kát ír nom. Tud no tok
kell azt is, hogy min dig fin  nyás vol -
tam ar ra, lehetôség sze rint min den
be szé de met sa ját ma gam ír jam meg.
Mert meggyôzôdésem, hogy a köz éle -
ti sze rep lé sek nem szín pa di tel je sít -
mé nyek, az az csak ak kor ké pes az em ber hi te le sen át ad ni
gon do la ta it, ha azok a sa ját jai.

Egyet len si ker te len pró bál ko zást követôen ho zott ös  sze a
sors Spánn Gá bor ba rá tom mal, aki egy szer rész ben meg di -
csér te már nem em lék szem, me lyik be szé de met, de egy ben
je lez te an nak ap ró hi bá it, és fel aján lot ta, hogy küld jem át
ne ki a következôt, és ô na gyon szí ve sen ki ja vít ja a sti lisz ti kai
hi bá kat, s ha kell, akár a tar tal mi ak ra is ja vas la tot tesz. Hát
en nek leg alább 6-8 éve, és en  nyi idô alatt ki ala kult köz tünk
egy olyan ba rá ti mun ka kap cso lat, ami ben már fél sza vak ból
is meg ért jük egy mást. Ezer ta ná csot kap tam tôle, s volt köz -
tük né hány, amit leg alább tu cat szor kel lett el is mé tel nie,
mert min dig ugyan ab ba a sti lisz ti kai csap dá ba sé tál tam be -
le. Csak né hány pél da Spánn úr intelmeibôl:

– And ris kám, ez ger ma niz mus, ilyet mû velt em ber nem
hasz nál.

– El nök úr, ne ked nem kell ma gya ráz kod nod, se
mentegetôznöd, te vagy az el nök, a vé le mé nyed fon tos, vál -
lal jad fel, hagyd ki azt az egész be kez dést.

– Na ilyet egy el nök nem ír hat le. Ilyen sza va kat so ha ne
hasz nálj – leg alább is írás ban. Az meg ma rad.

– And rás, a cikk ele jén ezt már ír tad, mi nek is mét led ma -
gad. Az egész be kez dést hagy jad ki.

– Ide fi gyelj! Már megint nincs vé ge az írá sod nak, el kell
varr ni va la mi vel, de rög tön le dik tá lok ne ked egy ös  sze tett
mon da tot, és az zal az egész cikk a he lyé re ke rül.

Arany Já nos mond ta: „A gon dol ko zó sti lisz ta fen na kad
min den lép ten.”

Hát ô is ezt te szi. Gá bor, kö szö nöm se gít sé ge det, szak ma i -
sá go dat, gya ko ri éles lá tá so dat, kö szö nöm ezt a fi nom han go -
lást, s min den kri ti ka köz ben a ba rá ti han got.

Ugye min den új ság ol va só em ber elôször meg né zi a
cím la pot, majd az utol só ol dal ra hajt. Spánn Gá bor 
szös  sze ne tei (ezért még majd ka pok tôle), szó val ezek
min dig ott ta lál ha tók az utol só ol da lon. Van nak köz te
egé szen ki vá ló ak – per sze ki vál ni csak ab ból le het, ha ke -
vés bé bri li án sok kal is ta lál koz ha tunk. De a szep tem ber
el se jei Új Élet cik ke Gá bor ab szo lút prof iz mu sá ról ad bi -
zo nyí té kot. Aki nem ol vas ta, most bán hat ja, mert nem
fo gom el is mé tel ni Dolfi nagy pa pá ja tra gi kus tör té ne tét.
An  nyit azon ban ér de mes tud ni ró la, hogy Dolfi nagy pa -
pa hó ba ve szett holt test ét ép pen 84 éves ko rá ban ta lál ták
meg 1945-ben Óbu dán, a Bé csi úton. S Gá bor, aki épp
teg nap volt 84 éves, ké pes volt év ti ze de ken ke resz tül visz -
 sza tar ta ni ezt a tör té ne tet, tü re lem mel ki vár va a sa ját
84. élet év ét, hogy egy va la mi ko ri vi dám és bo hém em ber,
Dolfi nagy pa pa ön ma gá ban is drá mai tör té ne te még
meg rá zób ban, még ka tar ti ku sab ban je len jen meg a la -
punk ban egy ma is vi dám és bo hém em ber tol lá ból. El -
gon dol kod ta tó! Gá bor prof iz mu sát csak az élet be ve tett
hi te, az op ti miz mu sa tud ja fe lül múl ni, mert ki a fe ne bír -
ta vol na ki raj ta kí vül, hogy hos  szú év ti ze de kig ma gá ban
tart sa a tör té ne tet, s bíz zon ab ban, hogy a Min den ha tó

majd 84 éves ko rá ban meg ad ja a lehetôséget ne ki, hogy
még ép és  szel meg ír ja azt.

Ked ves Gá bor, eh hez a prof iz mu sod hoz és a pá rat lan op -
ti miz mu sod hoz kí vá nom, ôrizzed meg egész sé ges ke dé lye -
det, kí vá nom, hogy még év ti ze de kig tud jad bos  szan ta ni hû -
sé ges tár sa dat, ked ves fe le sé ge det, és el ké pesz te ni Ri csi fi a -
dat az „öreg” szülô élet sze re te té vel. Kö szö nök min dent,
legfôképpen ba rát sá go dat.

Ezt követôen a Mazsihisz el nö ke át ad ta a dísz kö té ses ok le ve -
let az ün ne pelt nek.

Schöner Alfréd
A rabbiképzô rector emeritusa üd vö zöl te a meg je len te ket, kü -

lön Spánn Gá bor fe le sé gét és fi át. Mél ta tá sa az ün ne pelt nek
szólt. Ol vas sák hát.

Ami kor azt a megtisztelô fel ké rést kap tam mint a csa lád
„há zi rab bi ja”, hogy pár gon do lat ere jé ig kö szönt het lek,
gon dol kod tam, mi lyen él mé nye ket os  szak meg ve led, il let ve
a töb bi ek kel.

Az elsô elég ré gen volt, 1985-ben. Ab ban az esztendôben
ke rül tem a Do hány ut cai zsi na gó gá ba, és sá besz délelôt-
tönként min dig a fôbejáraton lép tem be. Ál ta lá ban 9 óra kor
kezd tünk, de én jó val ko ráb ban ér tem oda, s a zsi na gó ga tel -
je sen üres volt még. Egyet len em ber állt az utol só pa dok mö -
gött ma gá ba for dul va, és csend ben imád ko zott. Ô volt
Spánn Gá bor. Csak ô davenolt.

Eszem be ju tott a klas  szi kus tör té net a Tánáchból, me lyet
Éli fôpap fo gal maz meg, ami kor lát ja Chánát a Min den ha -
tó hoz imád koz ni. El hagy ja ak kor aj kát a Szent írás-iro da -
lom egyik leg szebb mon da ta: „Csak az aj kai mo zog tak, de a
hang ja nem hal lat szott.”

Aho gyan te ott áll tál és imád koz tál, úgy érez tem, hogy az
aj kad imád ko zik va la ki ért, va la ki hez. Né hány hét múl va rá -
kér dez tem, azt mond tad, hogy ter mé sze te sen a Teremtôhöz,
és drá ga em lé kû édes anyá dért. Be lém vésôdött, so ha nem fe -
lej tem el.

A má so dik kép az OR-ZSE zsi na gó gá ja, ahol még né hai
Scheiber pro fes  szor ide jé ben rend sze re sen ta lál koz tunk,
Ági és Gá bor ott is mer ked tek meg s kö töt tek há zas sá got.

En nek a zsi na gó gá nak vol tam rab bi ja az in téz mény ve ze -
té se mel lett, ami kor egy al ka lom mal ezt mond tad: Fré di,
ugye ugyan úgy, mint Schweitzernél nagy ün ne pen, Ovinu
Málkénunál Ri csi vel együtt én nyit ha tom ki a frigy szek rény
aj ta ját? Ter mé sze te sen, mond tam.

Oda men te tek, ki nyi tot tá tok, ke zed ben ott volt az ima -
könyv, de nem a hé ber szö ve get, még csak nem is a ma gyar
for dí tást mond tad, az aj ka id még is mo zog tak.

Egy szer ar ról be szél tünk, hogy a Teremtô mi lyen nyel ve -
ken ért. Azt fe lel tem, hogy ter mé sze te sen hé be rül, meg a vi -
lág ös  szes nyel vén, s ezen túlmenôen még azt is meg ér ti, ha
va la ki nem sza vak kal fe je zi ki gon do la ta it.

A har ma dik em lék a Csákyhoz kötôdik. So ka dik al ka lom -
mal men te tek Tö rök or szág ba nya ral ni. Azt mond tad, vi szed
ma gad dal az ima köny ve det, és majd el mon dod a Pirké Ávot,
az Atyák traktátus vo nat ko zó fe je ze tét. Ak kor ép pen az elsô
fe je ze tet ol vas tuk, ami ezen a hé ten a má so dik kal bôvül.

Az elsô fe je zet elsô mon da ta a leg klas  szi ku sabb Misna-
idézet, amely így hang zik: „A Szináj he gyén meg kap ta Mó -
zes a Tó rát és át ad ta... ge ne rá ci ó kon ke resz tül.”

Ami kor ha za jöt tél a nya ra lás ból, azt mond tad, hogy ez
na gyon mély be nyo mást tett rád, mert eb ben ben ne van a
foly ta tó la gos ság, a kon ti nu i tás.

Igen. Ben ne van. Amit kap tál és hoz tál ott hon ról a szüle-
idtôl, amit Ági val együtt meg él te tek, és amit át ad tok Ri csi nek.

Az utol só kis kép pon to san ti zen négy év vel ezelôtti. Ági ke -
re sett meg en gem, és azt mond ta, egyelôre Gá bor nem tud -
hat ja meg, mi re ké szül, sze ret ne egy zsi na gó gai mo za ik ab la -
kot csi nál tat ni a tisz te le té re, het ve ne dik szü le tés nap já ra.

An nak ide jén több mint száz üveg ab la kot ké szít tet tünk,
ezekbôl egy Ági aján dé ka. Meg kér dez tük, mi le gyen a té ma,
mit áb rá zol jon? A vá lasz: le gyen ben ne ke rí tés, ami el vá -
laszt ja a múl tat és a jövôt, le gyen ben ne te le ví zió, és két hé -
ber be tû, a cháj, az az élet. Ezt sze re tett mû vé szünk, aki saj -
nos már nincs ve lünk, el ké szí tet te, ma is lát ha tó az OR-ZSE
zsi na gó gá já ban.

A ke rí tés a múlt és a jövô; a te le ví zió az örök kom mu ni ká -
ció, amely ne ked ál lan dó sa já tod, mes ter sé ged, sze rel med,
hi va tá sod; és a szó: cháj, élet, te ma gad vagy.

Ta lán 12 év vel ezelôtt az OR-ZSE ak ko ri rek to rá nak volt
lehetôsége meg hív ni té ged az egye tem re és fel kér ni, hogy ta -
níts. Hos  szú éve ken át tet ted, ta ní tot tál min den kit. Majd el -
tá vo lí tot tak té ged on nan, ahogy több kitûnô elôadót, de a ta -
ní tá si hû ség, an nak sze re te te ben ne él a szí ved ben.

Ezt tet ted te le ví zi ós, rá di ós idôsza-
kodban, szerkesztôként, fôszer-
kesztôként, gyártásvezetôként, ri-
 por ter ként, író ként és új ság író ként
egy aránt.

Leg utóbb meg je lent köny ve det Be -
ne dek Ist ván Gá bor mu tat ta be, né -
hány szó val én is kö szön töt te lek, és
azt kér dez tem tôled: Gá bor, mit kí -
ván hat nék ne ked? Vá la szod: Sze ret -
ném, ha a következô kö te te met is be -
mu tat hat nám kö zön ség elôtt, és te is
szólj.

Az óta nem lát tam a köny vet...
Gá bor stí lu sa a ma ga szel le mes sé -

gé vel, in tel lek tu sá val Ka rin thytól
hú zó dik egé szen Moldováig.
Kér tél ar ra, hogy rabbinikus ál dás -
ban ré sze sít se lek. Íme.

Spánn Gá bor
Elsôként kö szö net az elismerô ok le -

vél ért, hos  szú éle tem so rán ko ráb ban
is kap tam már ha son ló kat. Az elsôt
14 éve sen, ami kor meg nyer tem az
Or szá gos Rá ko si Má tyás Iro dal mi
Vetélkedôt. Té má ja „A szo ci a lis ta re -
a liz mus ha tá sa Jó kai Mór mun kás sá -
gá ra” volt. Majd 1956-ban ál dott em -
lé kû édes anyám az óvó pin cé ben oda -
súg ta: Ahogy fel me he tünk, el ás suk
ezt az ok le ve let. S mi ket ten késô es te
gyer tya fény nél a sze nes pin ce mé lyé -
re rej tet tük.
Tel tek, múl tak az évek, szá mos is ko -

lát el vé gez tem, te le ví zi ós let tem 1959-
tôl négy év ti ze den át. Ter mé sze te sen ott is volt ré szem el is -
me ré sek ben. Meg kap tam a Mun ka Ér dem rend arany fo ko -
za tát, a Szo ci a lis ta Kul tú rá ért ér dem ér met, sôt a
Magyar–Szovjet Ba rá ti Tár sa ság arany ko szo rús jel vé nyét
is. Egyet nem tud tam el ér ni, s az a „Tisz ta ud var, ren des
ház” ok le vél volt...

1990-ben, a rend szer vál tás kor édes anyám már nem le he -
tett mel let tem, így egye dül ne kem kel lett meg ijed nem: Te jó
ég! Ezekbôl ne kem még ba jom is le het? Újabb pin ce, újabb
ásás... Ôszintén mon dom, már bá nom, mert ha vé let le nül
vis  sza jön nek az oro szok, ez a vö rös csil la gos ki tün te tés jót
te het ne a nyug dí jam nak.

Ko moly ra for dít va a szót, nyolc év alatt jó szim bi ó zis ala -
kult ki Heisler And rás és kö zöt tem. Ez azért is le he tett, mert
be le búj tam a bôrébe, a gon do la ti sá gá ba – s ez az, amit nem
más tól, tôlem tu dott meg kap ni, s ta lán ez is oka a meg be csü -
lés nek.

Schöner fôrabbi úr in ten ci ói alap ján min den szom ba ton
ol va som az Atyák Köny ve so ros sza ka szát. Ezek egyi ke tag -
lal ja, hogy egy zsi dó em ber ilyen kor ban mi re al kal mas. Azt
ír ja, ami kor el jut a nyolc va na dik hoz, hogy az ilyen em ber
már ag gas tyán. Ar ra jó, hogy ta ná cso kat ad jon a fi a ta lab -
bak nak, az „ôsz fô” pe dig dicsôsége. Ar ra gon dol tam, mi -
lyen ke gyes volt ve lem a Teremtô, hi szen mind a 32 szál fe -
hér ha jam meg van, meg ada tott a dicsôség, meg ada tott a ta -
nács adás lehetôsége, és a si ker is.

Hadd árul jak el egy mû hely tit kot. Olyan kor, ami kor meg -
ér ke zik az el nök úr írá sa – me lyet ol vas ni sze ret nék, s kor -
ri gál ni, ha van mit –, mi u tán a szá mí tó gé pet nem tu dom ke -
zel ni, Ri csi fi am a hard ve rem. Elsô ol va sóm min dig a fe le sé -
gem, Ági.

És még va la mi! Hu mo ros jegy ze te im elsô ol va só ja is ô, ki -
nek jó íz lé se min dig ki szû ri, ami nem oda va ló. Az ok le vél
így ôt is il le ti.

Te xas ban mû kö dik egy ak vá ri um, mely ben ki zá ró lag
emberevô cá pá kat tar ta nak. A lá to ga tó kat táb la is fi gyel mez -
te ti, hogy ne men je nek túl kö zel a me den ce szé lé hez. Ugyan -
itt sze re pel a hir de tés: az ak vá ri um tu laj do no sa 100.000 dol -
lárt fi zet an nak, aki egyik ol da lán be ug rik a me den cé be, és a
túl ol da lon él ve száll ki. Ter mé sze te sen ezen min den ki ne vet
csak . Van egy al ka lom, ami kor egy girnyó kis em ber ke hir te -
len be ug rik a me den cé be, és me ne kül ve cikk cakk ban át úsz -
 sza, és él ve ki is jön belôle. Meg ro han ják a té vé sek, és kér de -
zik, hon nan vet te a bá tor sá got er re a le he tet len ka land ra. El -
ké kült száj jal fe le li: Ké rem, én nem akar tam be ug ra ni, csak
mö göt tem állt a fe le sé gem, és meg lö kött. Mi ebbôl a ta nul -
ság? Min den si ke res fér fi mö gött ke res sé tek a nôt!

A most ka pott dísz ok le vél re úgy te kin tek, hogy nem csak
em lék lesz, de meg van a gya kor la ti hasz na is. Ab ban a pil -
la nat ban, ahogy a Mi Ha zánk moz ga lom meg ala kít ja Zsi -
dó Ta go za tát, s eh hez el nö köt ke res nek... na gyon jó aján ló -
le vél!

gáljuli

Együtt a csa lád
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