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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

MEGHÍVÓ
2008. szeptember 21-én, vasárnap, délelôtt 9.30-kor a

Rákoskeresztúri temetôben (Budapest X., Kozma u. 6.) a mártíremlék-
mûnél, utána az ismeretlen munkaszolgálatos emlékmûvénél
gyászmegemlékezést tartunk mártírhalált halt drága hittestvéreink
emlékére.

Az emlékbeszédet Schôner Alfréd fôrabbi tartja.
A kántori funkciót Tóth Emil fôkántor látja el.
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk hittestvéreinket, és megje-

lenésükre számítunk.
Budapesti Zsidó Hitközség

Chevra Osztály

Kedves olvasóink! Ünnepi számunk technikai okok miatt október 3-án jelenik meg.

Itt a szombat! Itt a sábesz!
(A megváltás üteme és módozatai) (3. oldal)

Elul

Mártíremlékmû a terezini temetôben
(Gondolatok az emlékezésrôl) (5. oldal)

Jókedv a Hannában. Középen Löwy Lajos
(„Pontyos” leírás a tokaji táborról) (4. oldal)
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Olvasóink véleménye

Körzeti kitekintô

F E L H Í V Á S !
A budapesti hagyományokat ápolva, amikor is a Dob u. 35.-ben mûködött

Tajrász Emesz a diákok számára, a hatvanas években jesiva-fiataloknak,

késôbb kajlel-felnôtteknek, ezen oktatási formákat újra kívánja szervezni az

ortodox hitközség. Legyen a Dob u. 35. mint régen, a fôvárosi zsidó vallási

tanulás fellegvára. Szeretettel látunk mindenkit korra való tekintet nélkül; aki

most ismerkedik a vallással, ugyanúgy megtalálja a helyét, mint aki a tudását

mélyíteni szeretné. Irányzatok nem számítanak. Aki amilyen szinten jelenleg

áll, megtalálja az érdeklôdési körének megfelelô fokozatot. Akár kocsival ér-

te megyünk iskolájához vagy otthonához, hogy a közlekedési nehézségek ne

jelentsenek akadályt. Szélesre tárjuk kapunkat minden jelentkezô elôtt. Lá-

nyok és asszonyok részére is indítunk csoportot. Már ezen év oktatási idôsza-

kában, tehát szeptembertôl kezdjük a siurt. Nem akadály az sem, ha valaki

máshol tanul bármilyen iskolában, segítünk a gyakorlásban vagy mélyítjük

tudását. Tekintettel leszünk minden elfoglaltságra, olyan idôpontot keresve,

amely a résztvevôk számára a legideálisabb.

Ne késlekedjünk, jelentkezzünk minél hamarabb, hogy a munkát megkezd-

hessük. Részletes felvilágosítás a 351-0525 telefonszámon kérhetô. Hívását

várjuk.

ráv Weiszberger Mojse Tajvio Zév Paskesz
fôrabbi fôtitkár

A jól ismert és népszerûségnek
örvendô péntek esti összejövetelek
szeptember 19-én, a Dohány utcai
zsinagóga istentiszteletének befejez-
te után az eddigi helyen, a Városi
Kultúrház Dísztermében (Wesselé-
nyi u. 17.) a Mindenható segítségé-
vel megkezdôdnek.

A megnyitó összejövetelt köve-
tôen szeptember 19-én, majd október
3-án, 17-én és 31-én tartanak kidus
estet.

Mint ismeretes, az elmúlt esztendô
során kiváló elôadók közremûködé-
sével ismerhették meg a résztvevôk a
zsidó vallás, irodalom és történelem
tanításait, bepillantást nyertek a vi-
lágirodalom és a zsidó irodalom ma-
gyar vonatkozású témáiba, nemkü-
lönben az orvostudomány és a tech-
nika világának egy-egy érdekes rész-
letébe.

Minthogy a folyó polgári évben a
világ sok részén a Biblia Éve alkal-
mából a Szentírással kapcsolatos té-

Egy izraeli rabbibizottság, amely a repülôutakat fel-
ügyeli vallási szempontból, közzétette megfigyeléseit és
tanácsait, amelyek az ortodox utazóközönséget kötelezik.
Ebben három kategóriát állapítottak meg.

Ezúttal nem a szombati utazásról van szó, mert az El-
Al, Izrael nemzeti légitársasága nem utazik szombaton,
hanem a szemérmesség követelményeirôl, fôleg a vetített
filmekrôl. A rabbik követelik, hogy a légi utakon ne ve-
títsenek filmeket egyáltalán, mert azok „erkölcstelenek,
rontó hatásúak, és alantas ösztönöket ébresztenek”. Több
kelet-európai járatnál ezt el is érték. Jelentésük dicséri a
Malévet, az ukrajnai légitársaságot, a Brussel Airlinest és

még egy-két céget, amelyek rövid, néhány órás útjaikon
nem vetítenek filmeket.

Amelyek vetítenek, azokat kérik a rabbik, hogy a fil-
mek ne legyenek „ordenárék”, és a fedélzeten legyen
mindenki elôtt egy saját képernyô, amit adott esetben le
lehet hajtani. Ezzel elérhetô, hogy az a vallásos utas, aki
nem akarja látni az „ordenáré” filmet, az becsukhatja
nemcsak a szemeit, hanem a vászonra vetített filmet is.

Az izraeli Arkiá és Jisraair nem kapják a harmadik ka-
tegóriát sem, mivel ezek elôször is szombatszegôk, más-
részt vetített filmjeik „különlegesen alantasok”.

A. J.

A Páva utcai zsinagóga és a

Holokauszt Dokumentációs Központ

közösen rendezett kántorkoncertjén

ismét nyilvánvalóvá vált, hogy bár-

milyen gyakorta lehetünk is részesei

ilyen eseménynek, a telt ház mindig

biztosított.

Kétszáznál többen voltak kíváncsi-

ak ez alkalommal is a kántorokra (ti-

tok marad számomra, milyen alapon

válogatták ki ôket, hagyták ki néhá-

nyukat), akiket Weisz Ferenc kivéte-

lével az elmúlt években avattak fel.

Totha Péter Joel, a templomkörzet

vallási vezetôje üdvözölte a megje-

lenteket, köztük Domán István fô-

rabbit, Darvas István rabbit, elnökö-

ket, elöljárókat, s köszönetet mon-

dott Székelyhidi Hajnalnak, az

ORZSE adjunktusának, Martin-

kovics Juditnak, a HDKE vezetô

tisztségviselôjének, hogy e megszen-

telt falak közt létrejöhetett a nagy-

szabású program, mely egyúttal em-

léket állított Gottschall Jakab

zeneszerzô-karnagynak is.

A fellépôket Mihalics János kísér-

te zongorán. A rabbi minden szám

elôtt röviden vázolta a keletkezési

körülményeket és a mondanivalót.

Így hallhattuk (a teljesség igénye

nélkül) Weisz Ferenc, a zsinagóga

kántora interpretálásában a nyitó-

zsoltárt, Székelyhidi Hajnaltól a Ha-

bét misámájimot és Ravel Kadisát,

Vencel Györgytôl (Hunyadi téri kör-

zet) a Dudelét és az Es brenntet,

Biczó Tamástól (Frankel Leó út) a

Hinöni heánit és a Jom ze löjiszráélt,

Jakal Zoltántól (Vasvári Pál u.) a

Hámávir bánávot, valamint a Sömá

Jiszráélt, Zucker Immánueltôl

(Nagyfuvaros u.) a Modimot és a

Vöhu ráchumot.

Voltak együtténeklések is, ketten-

négyen adtak elô imarészleteket,

zsoltárokat.

A kétrészes program jól sikerült,

és már lehetett számolni a napokat a

következô megmutatkozásig.

Gju

Kiállítás-
megnyitó

A Zsidó Múzeum ezúttal is siker-
gyanús kiállítással rukkolt ki „Éne-
kek éneke és Jonathan kalligrafái”
címmel.

A hivatalos megnyitón Békési Éva
mb. igazgató köszöntötte a vendége-
ket, majd bizonyos szempontból for-
mabontónak titulálta a kiállítást. Ki-
emelte: a különféle kultúrák bemuta-
tását igen fontosnak ítéli. Végezetül
köszönetet mondott a múzeum ko-
rábbi fôigazgatójának, Ben Turán
Róbertnek, valamint Rusznák Ritá-
nak kurátorként végzett munkájáért.

Fazekas Lajos irodalomtörténeti
szempontból adott átfogó és igényes
elemzést, egyebek mellett szólva ar-
ról, hogy lehet a Sir hásirim, ez a
vérforralóan tüzes szerelmi líra ka-
nonizált szent irat (ami rabbi Akiba
nevéhez fûzôdik, aki szerint az egész
világ nem ér fel azzal a nappal, ami-
kor az Énekek éneke Izraelnek ada-
tott).

Beszélt sok évtizedes barátságáról
Benedek István Gábor író–újságíró-
val, közös mesterükrôl, Scheiber
Sándorról és más neves elôdökrôl.
Az I. számú teremben látható, BIG
által hexameterben fordított Énekek
éneke a rabbiszeminárium egyik év-
folyamának volt a tudós professzor
által kiadott „vizsga házi feladata”. A
hexameter nem héber, hanem görög
versforma, így abszurdnak tekint-
hetô, ilyen még nem volt!

BIG a kéziratot éveken át újra meg
újra elôvette, finomította, csiszolta, s
ebben éppen Fazekas Lajos és Garai
Dénes voltak segítségére. Most érez-
te úgy, hogy eljött a publikálás ideje.

Jonathan (Robert Windmüller)
kalligrafái („a kalligráfia a szavak ár-
nyéka”) látványként uralják a kiállí-
tást. A vászonra vetített mûalkotások
kontrasztokból állnak, gyakran hori-
zontális megjelenésként függôleges
anyagon ábrázolva. A kézírás
legôsibb elemét használja fel, több
rétegben felrakva, melyek elfedik-
felülírják egymást. Ezt egyfajta imá-
hoz hasonló meditációként éli meg a
mûvész, aki a sivatag színeit vászon-
ra álmodva, eredeti anyagokat hasz-
nálva gyermekkora tájait hívja elô.

A mûvész néhány mondatos be-
szédében elmondta: a zsidóságban az
írott szó szent. Az írnok, a szófer fel-
adata a tóraírás, így elmondhatjuk,
hogy a zsidó hagyományban ô
tekinthetô kalligráfusnak. Végül
megköszönte a kiállítás lehetôségét.

Minden évben Füred
A Hunyadi téri templomkörzet Generációk Klubja egy nyertes Mazsihisz-

pályázat jóvoltából idén augusztusban egy hetet tölthetett Füreden. S a dolog
hivatalos része épp ennyi volt.

Pocsék, esôs napok után félve indultunk el, hiszen annak a néhány ember-
nek ez a lehetôség biztosíthatta az egyetlen olyan idôszakot az évben, ami nem
a mindennapok megélését, az orvosokhoz járást, a gondokat jelenti, ergo
„jár” a napsütés.

Nem tud a koordinátor olyan elôrelátó lenni, hogy ne a megérkezés után
szembesüljön extra kérésekkel, igényekkel. A szervezés idôszakában még „jó
lesz az emeleti szoba”, a helyszínen: „képtelen vagyok lépcsôt mászni”, vagy
„bárkivel elalszom”, de „á, ez nekem nem megy”.

Miskolci Krisztián nem az a típusú üdülôvezetô (maga az üdülô sem
nevezhetô tipikusnak), aki mereven tartja magát a papíron lévô jelzésekhez.
Némi átcsoportosítás, és majd minden és mindenki a helyére kerül.

Az ellátás idén is osztályon felüli volt mennyiségben és minôségben is. Nyil-
vánvaló, hogy nem mindenkinek egyformán ízlett, de a gyomrok aznapi álla-
potáról (mit szeretett volna valaki enni és mi került a tányérra) nem a fôsza-
kács tehetett.

Tulajdonképpen minden klappolt. K. Éva elôzô heti gyomorrontása (köszö-
net az orvoslátogatást követô diétáért, törôdésért) elmúlt, s ez a cserfes tár-
saság jókedvét is visszahozta. Az idôsek örömére csivitelô gyermekhangok,
mûanyag biciklik, matchbox autók tarkították a teraszt és a kertet, s ez jó volt
nagyon. Kicsit az otthon maradt unokákra, saját gyermekeik kiskorára emlé-
kezhettek.

Programban sem volt hiány, és a napfürdôzést, a tó szépségét is megtapasz-
talhatták. Sábbátra minján ugyan nem volt, de a Frankel Leó úti körzet osz-
lopos tagja, elôimádkozója szintén a csoporttal üdült, és neki meg Davidovics
Aninak (aki erre a turnusra érkezett, szinte friss gyásszal, hiszen tavaly még
Béla bácsi zcl. is velünk ült és beszélgetett a teraszon) köszönhetôen mégis-
csak „történt” valami. A drósét pedig egy hároméves bûbáj, Danó „szinkron-
tolmácsolta” végig, komolykodó arccal, feladatára koncentrálva. Általa, a
gyermekek által 3-4 generációs lehetett a társaság, a sokat emlegetett gene-
rációs problémák nélkül!

Megköszönjük hát mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy néhány
napot kellemesen és gondtalanul tölthessünk. Jövôre? Reméljük!!!

gjuli

A Biblia Éve – újabb variáció
Nem tudjuk, a naptári évvel végzôdik-e a Biblia Éve vagy más dátum-

mal. Ha az elôbbi, akkor még sok idô van a program paródiává
silányítására. A legfrissebb: Szegeden, Markovics Zsolt fôrabbi szol-
gálati helyén nemzetközi biblikus konferenciát rendeztek. Nélküle. Ha az
olvasónak hiányérzete támadna, igaza van.

Nemrégiben kíváncsiságunknak adtunk hangot, vajon a Keresz-
tény–Zsidó Társaság hogyan vélekedik mellôzésünkrôl. Most megkaptuk
a választ, ha nem is írásban.

A poén: a zsidó imákról a társaság elnöke, egy egykori katolikus teoló-
gus beszélt. Így már egészen más!

Témában ott lehettünk...
(kápé)

Szeged
A hitközség székházában 2000-ben alakult meg a Dr.

Birnfeld Sámuel Könyvtár. A névadó (1906. december
6. – 1944. december 28.) tanár, rabbi és mûfordító volt.
Szegeden született és fiatalon halt mártírhalált. A könyv-
tár állománya mintegy 3200 dokumentum, amely magá-
ban foglal autentikus zsidó irodalomtól szépirodalomig
számtalan, adományként kapott vagy pályázatból nyert
pénzeszközökbôl vásárolt kiadványt. Vezetôje Ábrahám
Vera könyvtáros, aki társadalmi munkaként szervezi a te-
vékenységet. Legutóbb a megszûnt nemzetiségi könyvtár
zsidó témájú anyagát helyezte ki a Somogyi Könyvtár
gyûjteményébe. A hitközség tagjain kívül más érdek-
lôdôk is látogatják intézményünket. A 2007/2008-as tan-
évben 17 hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra a bib-
liotékában, 2008 augusztusában pedig öt könyvtáros-in-
formatikus szakos jelentkezett gyakorlati oktatásra. A

könyvtár köré csoportosult tagok és a gyakorlaton részt
vevôk Szirén könyvtári rendszerre viszik fel az adatbá-
zist, melynek betûrendes sorba rakása már megtörtént.
Tervezik a temetô számítógépes adatbázisának elkészíté-
sét is, elôbb Excel, majd késôbb Acces programba, amely
utóbb bôvíthetô lesz fotókkal, síradatokkal. Az egyetem-
mel való együttmûködés során egy könyvtár szakos hall-
gató már írt szakdolgozatot anyagunkból. Folyamatban
van internetes weblapunk készítése. A könyvtárvezetô a
hitközség nyugdíjas tagjainak ingyenes intenzív alapfokú
számítógépes tanfolyamot szervez és vezet szeptem-
bertôl. Készülôben van a temetôrôl szóló elsô kötet (te-
repmunka, könyvtári és levéltári kutatások). A könyvtár
önállóan pályázik, eredményei Ábrahám Vera aktív tevé-
kenységének köszönhetôen Szegeden túl is ismertté vál-
tak. Elérhetôsége: abraham.szeged@gmail.com vagy
birnfeldkonyvtar@gportal.hu

L. A.

Köszönet a megjelenteknek
Egy nyári napon az özvegy férj 28 éves fiával, valamint régi jó barátok,

ismerôsök, volt munkatársak álltak kegyelettel a nagyon fiatalon, 33 évesen

elhunyt Golde bász Csárne, Szentgyörgyi Róbertné Hajdú Magdolna

(1955–1988) sírjánál.

Húsz éve hunyt el e fiatal teremtés és hagyta árván imádott egyetlen kisfiát,

Ákost, akit édesapja egyedül nevelt fel. Apa és fia elhatározta, hogy az évfor-

duló emlékére felújíttatja a sírkövet, amihez Karádi Gábor úr maximális

segítséget és támogatást nyújtott.

A jó barátok, ismerôsök átéléssel hallgatták Darvas István úrnak, a

Nagyfuvaros utcai templom rabbijának megható beszédét, Klein Ervin úrnak,

a Hegedûs Gyula utcai templom fôkántorának szívhez szóló liturgiai gyász-

imáját.

A férj felkérésére Streit Sándor úr, a Nagyfuvaros utcai templomkörzet

elnöke emlékezett vissza a fiatalon elhunyt Magdikára. Beszédében hangsú-

lyozta a szoros apa-fia kapcsolat fontosságát.

Ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik jelen voltak a húsz év után

felújított sírkô avatásán:

Szentgyörgyi Róbert és Szentgyörgyi Ákos

Schweitzer József: a Biblia Évérôl is
szó lesz

Megkezdôdnek a Schweitzer
Baráti Kör péntek estéi

mák kerülnek elôadásra, ezt a szem-
pontot a péntek esték rendezôi igye-
kezni fognak figyelembe venni.

Az eddigi résztvevôket és a hoz-
zánk csatlakozó érdeklôdôket a pén-
tek esték rendezôi nagy szeretettel
hívják és várják körükbe.

A Malév a „szemérmes” repülôk között

Kántorkoncert a Pávában
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„Amikor majd beteljesednek rajtad az áldásnak és átoknak mindazon
szavai, amelyeket eléd tártam, és megszívleled azokat mind a népek kö-
zött, ahova számûzött téged az Örökkévaló, a te Istened, és megtérsz az
Örökkévaló Istenedhez és fiaiddal együtt teljes szívvel és teljes lélekkel
hallgatsz a szavára, úgy, ahogy ma megparancsolom neked, akkor jóra
fordítja sorsodat Istened, az Örökkévaló, megkönyörül rajtad, össze-
gyûjt minden nép közül, ahová elszórt téged... Ha a világ végéig (szó sze-
rint: az ég széléig) számûzött téged Istened, az Örökkévaló, még onnan is
összeszed, onnan is elhoz és bevisz téged arra a földre, amely atyáid bir-
toka volt” (5Mózes, 30,1–5).

FELMERÜL a kérdés, az Írás miért említi meg újból az áldásokat is, hi-
szen itt elsôsorban arról van szó, hogy a megváltás csak akkor következik be,
ha a zsidók megtérnek, jóváteszik vétkeiket, tehát elegendô lenne csak az át-
kokról beszélni.

Jichák Arámá, az „Ákédát Jichák” szerzôje ennek jobb megértését egy ha-
sonlattal magyarázza meg:

Az olyan ember, aki születésétôl kezdve szegény, és soha nem volt része
másban, mint nélkülözésben, nem szenved annyira a szegénységtôl, mint az
olyan, aki korábban gazdag volt és a jólét jutott neki osztályrészül, de egyszer
csak mindenét elveszíti. Ezért említi az Írás elôbb az áldást, mert ez jelenti a
jólétet, s ha ezután következik be a büntetés, az átok, akkor ennek hatására a
zsidók mielôbb igyekeznek megtérni, hogy újból élvezhessék az áldásból fa-
kadó jó életet.

Egy más magyarázat azt fejtegeti, hogy a legnagyobb „nevelô” hatása an-
nak van, amikor jó és rossz, áldás és átok egy idôben jelenik meg. Ha minde-
nütt csak córesz van – szól a vélekedés –, azt a zsidók esetleg csak véletlen-
nek tekintik, és nem vonnak le megfelelô következtetést, mondván, az egész
világ „egy csónakban ül”. Ha viszont egyeseknek jó, másoknak nem, akkor
azok, akiknek rosszul megy a sora, arra gondolhatnak, hogy talán velük nincs
valami rendben. Ez pedig elsô lépés lehet a megtérésük felé (Ohel Jákov).

* * *
EGY MÁS magyarázat szerint az Írás-vers azt is sugallja, hogy az Örökké-

való a számûzetésben is veled van, ott is osztozik népe sorsában, miként a
zsoltáros király mondja: „és minden bajuk neki is baj”. Ha ennek tudatában
vagy, akkor ez még jobban fáj majd neked, mint saját bajod. S akkor azonnal
megtérsz, hiszen lelkileg nem leszel képes elviselni azt, hogy az isteni dics-
fény számûzetésben, gálutban legyen – miattad (Noám Megadim).

* * *
MÓZES, amikor az idôk végét említi, valójában a messiási idôrôl szól,

amikor majd a zsidók megtérnek és visszatérnek országukba, a zsidóságuk-
hoz. „Teljes szívvel és teljes lélekkel” – mondja, de azt nem, hogy „minden
erôddel”, vagyis anyagi lehetôségeiddel (ahogy ez a Smá Jiszráél imában
van). Ugyanis a Talmud azt állítja, hogy „Dávid fia (a Messiás) mindaddig
nem jön, míg a garas ki nem fogy a zsebbôl”, azaz mindenki koldusszegény
nem lesz.

* * *
A MEGVÁLTÁS ütemérôl és módjáról hiteles zsidó forrásokban többféle

vélemény található.
Maimonides szerint (Hilchot Mláchim, 11. fej.) elôbb eljön a Messiás, fel-

épül a Szentély, s csak ezt követôen történik meg a szórványok összegyûjté-
se. „Felépíti Jeruzsálemet az Örökkévaló és Izrael szétszórtjait egybegyûjti”
(Dávid zsoltárai, 147,2).

Ugyancsak Maimonides mondja: „A messiási korban éppenséggel nem vál-
tozik meg semmi azon kívül, hogy visszatér a zsidó állami lét” (Maimonides
Misna-magyarázata, Szánhedrin, Chélek).

A Jeruzsálemi Talmud szerint is elôbb felépül a Szentély, majd jön a Mes-
siás, végül helyreáll Dávid királysága (Jer. Máászér Séni, 5).

A midrás (Sohér Tov, 70) valamint a Zohár (Toldot) is azt állítják, hogy
elôbb felépül ismét a Szentély, majd ezután egybegyûjtik a szórványokat.

A Midrás Rábbá (Nászó, 13) más véleményen van. „Amikor felébred a
Messiás, aki északon van, jön és felépíti a Szentélyt, ami délen van...

A Chinuch könyve (a 613 parancsolat gyûjteménye és magyarázata) azt
vallja, hogy elôbb épül fel Erec Jiszráél, mint a Szentély.

A hagyomány két Messiást is említ: Másiách ben Jószéf és Másiách ben
Dávid.

Miért kell kettô? – kérdi reb Zundl, a kamenitzi prédikátor. – Azért – feleli –,
mert az egyik minket vált meg és visz ki a gálutból, a másik pedig belôlünk ve-
szi ki a gálutot.

* * *

MINDIG is voltak a zsidóságon belül Messiás-várók, akik „nézték az órát”
és napról napra, percrôl percre lesték, mikor jön a Megváltó. Maimonides is
azt írja a 13 hitágazatban, hogy „még ha késlekedik is, naponta várom, hogy
eljöjjön”.

A vityebszki reb Mendele olyannyira várta, hogy minden este, midôn nyu-
govóra tért, megkért valakit, figyeljen, s ha meghallja a Messiás kürtjét, azon-
nal ébressze fel ôt.

Lévi Jichák, a berdicsevi cádik, lánya eljegyzési okmányába azt írta: „Az
esküvô, Isten segítségével, Jeruzsálemben lesz megtartva, ekkor és ekkor. Ha
Isten ôrizz, addig nem jönne el a Messiás, akkor itt, Berdicsevben.”

A rimanovi reb Mendele, a chászidok egyik elismert személyisége, egy
szombatot Lembergben töltött. Késôbb híveinek azt mondta, hogy a Messiás
eljövetelét úgy képzeli el, ahogy a szombat jön el Lembergben.

Hogyhogy?
Elmesélte, hogy pénteken már kora délután nagyon szerette volna, ha bekö-

szönt már a szombat. Ezért folyton kiküldte a sameszát, nézné meg, készülôd-
nek-e már a zsidók. Az kiment, kérdezôsködött, de a zsidók türelmetlenül azt
válaszolták, hogy hagyja ôket békén, nekik még rengeteg dolguk van, ne mo-
lesztálja ôket, és a szombat, ha jön, majd itt lesz.

Végül mégiscsak bezárták az üzleteket, a zsidók sietôsen fejezték be dolgu-
kat. Itt a szombat! Itt a sábesz!

– Nos, így jön majd el a Messiás is. A zsidók el lesznek foglalva ügyes-ba-
jos dolgaikkal, aztán befejezik ténykedésüket és szaladnak, hogy fogadják a
Messiást...

Naftali Kraus

A megváltás üteme
és módozatai

ZSOLTÁROK KÖNYVE

A 68.  zsoltár
A soron következô zsoltár bibliai

könyvünk egyik legnehezebb mûve,
ezért számos, egymástól eltérô ma-
gyarázatot ismerünk rá, mind tartal-
mát, mind szövegértelmezését ille-
tôen. A legtöbben úgy gondolják,
hogy a vers veszélyhelyzetben kelet-
kezett, s a költô Isten segítségét kéri
a nép érdekében, bízva abban, hogy
imája meghallgatásra talál. Mások
úgy vélik, ez inkább gyôzelmi ének,
és vannak olyanok, akik szerint a
költemény Isten uralmát hirdeti,
amelyet a zsidó új esztendô (ros
hásáná) alkalmával adtak elô a Szen-
télyben, vagy talán a végítélet isten-
királyságát énekli meg. Olyan véle-
mény is akad, miszerint zsoltárunk
nem egységes, hanem több dalból
lett összeállítva. Sôt, arra is gondol-
nak, hogy valójában egy listával van
dolgunk, amely több (egyébként el-
veszett) zsoltár elsô sorát tartalmaz-
za.

A címet (1. vers), az Istent meg-
szólító bevezetô sorokat (2–4. vers)
leszámítva zsoltárunk két nagyobb
részre bontható, amelyek azonban
magukban sem egységesek:

1. A szerzô felsorolja mindazt a jó-
tettet, amelyet Isten választott népe
érdekében megvalósított: 5–20. vers.

2. Költônk kéri Istent, segítse meg
ismét a népet, megújítva csodatetteit,
hogy mindenki tisztelje Ôt: 21–34.
vers. Tartalmilag a záró sorok
(35–36. vers) is ide sorolhatók.

S most következik a zsoltár fordí-
tása:

A karmesternek, Dávid zsoltáréne-
ke. Támadjon fel Isten, szóródjanak
szét ellenségei, gyûlölôi menekülje-
nek Elôle. Felszálló füstként oszlasd
szét ôket, mint tûztôl olvadó viasz,
vesszenek a gonoszok Isten elôl. S az
igazak örvendjenek, vigadjanak Is-
ten elôtt, ujjongjanak vidáman. Da-
loljatok Istennek, zengjétek nevét,
egyengessétek útját a pusztákon Vo-
nulónak, Örökkévaló nevével ujjong-
jatok Elôtte! Árvák atyja, özvegyek
védelmezôje Isten, az ô szent hajlé-
kában. Otthont teremt a magányo-
soknak, a megkötözött foglyokat ki-
szabadítja, ám a lázadók kietlen föl-
dön lakoznak. Isten, hajdan néped
elôtt vonultál, a pusztában haladtál,
szela. Megrendült a föld, az ég is ve-
rejtékezett Isten elôtt, maga a Szináj
is Isten, Izrael Istene elôtt. Jótékony
esôt hullattál, Istenem, eltikkadt bir-
tokodat Te frissítetted fel. Híveid te-
lepedtek le ott, jósággal segíted a
szegényt, Istenem. Uram, elküldöd
szózatod, hírvivô asszonyok nagy se-
regével: (az ellenséges) seregek ki-
rályai elfutnak, elbújdokolnak, s a
ház úrnôje szétosztja a zsákmányt.
Ha a kemence mellett is pihentetek,
ezüsttel borított galambszárny (lett
zsákmányotok), tollai aranyfénnyel
ékesek. Midôn királyokat ûzött el,
Mindenható, hóval borítod Calmon
(hegyét). Isteni hegy a Básán hegye,
ormos hegy a Básán hegye. Ti ormos
hegyek, miért irigykedtek a hegyre,
melyet Isten hajlékául választott? Az
Örökkévaló ott lakozik mindörökké!
Isten szekérhada kétszer tízezer,
mennybéli ezrek: Uram velük (jön)
Szinájról, szentségével. Magasba
emelkedtél, foglyokat ejtettél, az em-
berrel adományt szereztél, (még) a
lázongókkal is, hogy az Örökkévaló
Isten (köztük is) lakozzon. Áldott az
Örökkévaló, aki napról napra gon-
doskodik rólunk, segítségünk Istene
(Ô), szela. Isten a mi segítô Istenünk,
Uram, az Örökkévaló a halálból is
kivezet. Bizony, Isten összetöri ellen-
ségei fejét, fürtös koponyáját annak,
aki bûnben jár. Megmondta az Úr:
visszahozom ôket Básánból, a tenger
mélyébôl is kimentem, hogy lábad a
vértôl elszínezôdjék, ellenségeidbôl
kutyáid nyelve is részesüljön. Isten,
látták érkezésed, ahogy bevonultál
Istenem, Királyom a Szentélybe. Elöl
jönnek az énekesek, mögöttük zené-
szek, dobverô leányok között. Közös-
ségben áldjátok Istent, Uramat ti,
akik Izrael forrásából (eredtek). Ott
(vonul) elöl az ifjú Benjámin, Juda
vezetôi seregestôl, Zebulon és
Naftáli vezérei. Istened hatalmat

rendelt neked, isteni hatalmat, Te tet-
ted ezt velünk. Jeruzsálemi hajlékod-
ba Néked hoznak ajándékot a kirá-
lyok. Fékezd meg a nádi vadat, biva-
lyok csordáit, népek bikáit, amelyek
pénzért háborúznak, szórd szét a né-
peket, amelyek hadra lelkesednek.
Eljönnek majd a fejedelmek Egyip-
tomból, Etiópia Istenhez (imára)
emeli kezét. Ti földi hatalmak, éne-
keljetek Istennek, daloljatok az én
Uramnak, szela. Aki a mennyben
száguld, az ôsi égen, most hangját
hallatja, erôteljes hangon. Hirdessé-
tek Isten erejét, kinek büszkesége Iz-
rael, s hatalma a mennyekben van.
Félelmetes vagy Szentélyedbôl, Is-
ten, Izrael Istene, erôt és hatalmat ad
a népnek. Áldott legyen a mi Iste-
nünk!

Az 5–6. mondataiban Isten külön-
féle megtisztelô címeivel találko-
zunk: „árvák Atyja, özvegyek
Védelmezôje”. A „pusztában Vonu-
ló” minden bizonnyal a 40 éves
pusztai vándorlás korára utal, amikor
egyedül a Mindenható gondoskodott
Izrael népérôl. Mások viszont a hé-
ber aravot szót az avim (= felhôk) ro-
konának tartva, a mennyben vagy
felhôkön Vonulóról beszélnek. A
mellette álló SZ-L-L ige azonban
„utat egyengetni” jelentéssel bír. Az
„Örökkévaló nevével”, olvassuk a
továbbiakban, és itt a „halleluja” szó-
ból ismert kétbetûs istennevet (JA)
láthatjuk az eredeti zsoltárszöveg-
ben. Ez az istennév szerepel Mózes
diadalénekében is, amely a Nádas-
tengeren való átkelés után keletke-
zett, így valószínû, hogy a szerzô itt
éppen erre az eseményre utal. „Meg-
rendült a föld”, írja a költô, ezzel a
Szináj hegyi kinyilatkoztatásra utal-
va, ami a pusztai vándorlás
következô és legfontosabb állomása,
majd a kánaáni honfoglalás jelen-
tôségét, az Örökkévaló áldását mél-
tatja az ország bôsége érdekében. Is-
ten „Otthont teremt a magányosok-
nak”, olvassuk a 12. versben. Egye-
sek elhagyottaknak, hajléktalanok-
nak fordítják, holott a héber jehidim
szó egyértelmûen magányost, egye-
dülállót jelent.

Ezután a költô Izrael gyôzelmérôl
és a hadi zsákmányról beszél, amely
a Mindenható segítségének köszön-
hetôen olyan nagy (lesz), hogy a csa-
tában részt nem vett „hírvivô asszo-
nyoknak” is jut belôle. Sôt, „a ház
úrnôje szétosztja a zsákmányt”. Van-
nak, akik ez utóbbi kifejezést Izrael
gyülekezete vagy a Szentély szimbó-
lumának tartják. A 14. mondatban a
különös „ezüsttel borított galamb-
szárny, tollai aranyfénnyel ékesek”
szerepel. Az eredetiben ugyan nem
az „aranyfényû”, hanem a „zöldes”
szín szerepel, csakhogy a Biblia ko-
rában a zöld héber szava (jarok) még
sárgát is jelentett, mert annak idején
nem különböztették meg a két színt.
Itt e szónak a megkettôzését találjuk:
jerakrak, ami valószínûleg halvá-
nyabb árnyalatot jelöl: kb. „zöldes”
vagy „sárgás” (vö. Mózes II. könyve,
13. fejezet 42. vers). A zöldet jelentô
szóval (valójában a sárgával) kap-
csolatos a malária (a régi magyarban
a sárgaláz) bibliai neve: jérakon (Je-
remiás könyve, 30. fejezet 6. vers).
Érdekes, hogy a zsoltárvers értelme-
zését a Talmud is felveti: „Milyen
zöldes ez a zöldek között? Elázár
rabbi mondta: Olyan volt, mint a vi-
asz, vagy mint a Karmel lilioma”
(Szukot Jerusalmi, 3. fejezet), vagyis
sárga! Egyébként ez zsoltárunkból is
kitetszik, mert ezek a sárgás, arany-
nyal kirakott, tehát aranyfényû (talán
réz) tollak minden bizonnyal az
ellenségtôl zsákmányolt harci jelvé-
nyek lehettek. Az ezüsttel borított,
aranyfényû galambszárny feltehetô-
leg olyan szerepet tölthetett be, mint
a római légiók élén vonuló hatalmas
sasok harci jelvényei.

A zsoltár legnehezebben értelmez-
hetô része a 15. verssel kezdôdô né-
hány mondat. Feltehetô, hogy a
szerzô itt egy konkrét eseményre, Iz-
rael egyik gyôztes csatájára emlé-
keztet, amikor a Mindenható (és itt a
SADÁJ istennév szerepel) csodála-

tos módon megsegítette ôket: egy
váratlan hóesés elûzte az ellenséges
sereget. „Hóval borítod Calmon (he-
gyét)”. Ez a hegy minden bizonnyal
a közép-izraeli Somron vidékén ta-
lálható (vö. Bírák könyve, 9. fejezet
48. vers), mások viszont a Jordán
túloldalára, a gazdag legelôirôl és ki-
magasló hegyeirôl híres Básán vidé-
kére gondolnak. A költô szerintük
éppen ezért fordul az ormos básáni
hegyekhez: ne bízzák el magukat,
mert Isten nem a magas, hanem a
szerény csúcsú jeruzsálemi Cion he-
gyét választotta örök lakhelyéül. A
„miért irigykedtek” kifejezésben az
R-C-D gyök a Bibliában egyedül itt
fordul elô (tudományos névvel ha-
pax legomenon), ezért értelmezése
csak a rokon nyelvek segítségével le-
hetséges, és ennek következtében
többféleképp fordítják.

„Isten szekérhada kétszer tízezer”,
olvassuk a 18. mondatban. Egyesek
szerint ez az angyalok seregére vo-
natkozik, mások viszont úgy vélik, a
„mennybéli ezrek” valójában az ál-
dást hozó esôfelhôk, amelyeket Isten
hoz magával a Szináj hegyérôl Jeru-
zsálembe, választott hegyére. Ám
mindenképp a Tízparancsolatot tar-
talmazó két kôtáblára utal a szerzô,
ami a Szinájról jutott el a Szentély
legszentebb helyére. Egyesek szerint
a „mennybéli” szó helyes fordítása
„kettôs”, és ez éppen a kettôs
kôtáblára vonatkoztatható. „Magas-
ba emelkedtél”, ez a talmudi bölcsek
szerint nem Istenrôl, hanem
Mózesrôl szól, aki a hagyomány sze-
rint feljutott Istenhez, és visszatért,
amikor lehozta a két kôtáblára írt
Tízparancsolatot.

A 20. verssel fejezôdik be a zsoltár
elsô nagyobb része, majd a 21.-kel,
hasonló szavakkal kezdôdik a máso-
dik. A záróvers népszerûségét mutat-
ja, hogy átkerült az imakönyvbe is.
A 24. mondatban szereplô M-H-C
gyök jelentése „szétzúz”, „lefejez”,
ezért sokan így fordítják: „lábad vér-
ben gázoljon”, de valószínûleg itt
betûcsere (tudományos szóval meta-
tézis) történt, és a H-M-C gyök (=
„kipirul”, „elszínezôdik”, vesd össze
Jesája könyve, 63. fejezet 1. vers),
ami valójában a vérben taposás kö-
vetkezményére utal. A vers utolsó
szava (miná) egyedül itt fordul elô a
Szentírásban (ez is hapax legome-
non), ez azonban a közismert maná
(= adag, porció) rokona, ami a ku-
tyák részesedését érzékelteti. Ez a
mai szemmel borzasztó kép az ókori
Keleten a teljes gyôzelem és a vétke-
sek bûnhôdésének megszokott kife-
jezése volt. A bûnös izraeli király,
Áháb vérét is kutyák nyaldosták a
bibliai történet szerint.

A költô egy nap ünnepi felvonulás
(a Szentély avatása, nagyünnepi-
újévi köszöntô, vagy egy gyôzelmi
ünnep?) képét mutatja be, ahol a ze-
nészek felvonulása után az egyes tör-
zsek (vezetôi) vonulnak fel. Mivel
Jeruzsálem és a Szentély Benjámin
területén volt, érthetô, hogy Jákob
legifjabb fiának törzse, mellesleg a
legkisebb törzs vezérei mennek elöl.
Utánuk „Juda vezetôi seregestül” kö-
vetkeznek, ôk voltak ugyanis a leg-
népesebb törzs képviselôi. Itt (28.
vers) a héber rikmá szó található,
amely szintén egyedülálló a Bibliá-
ban. Legtöbben ezt (arab párhuzam
alapján) „tömegesen” értelemben
fordítják. Mások asszír példa szerint
„zajosan” értelemben fordítják, és
vannak, akik úgy gondolják, a szó a
héber rikmá (= szôttes) rokona, s eb-
ben az esetben helyes fordítása:
„díszruhában”.

A 32. vers végén található „(imára)
emeli kezét” kifejezéssel kapcsolat-
ban szeretnénk arra a korábban álta-
lunk már említett gyakorlatra utalni,
hogy a klasszikus ókorban és az óko-
ri Közel-Keleten az imádkozó szét-
tárt, magasba emelt kézzel (latin ere-
detû szóval: oráns mozdulattal) for-
dult Isten felé. Az összekulcsolt te-
nyér imádkozó mozdulatát Európa
csak jóval késôbb, a Távol-Keletrôl
vette át.

Raj Tamás

(Nicávim hetiszakasz)
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Immár negyedik alkalommal ren-
dezte meg a zuglói körzet Tokajban
vallási hagyományôrzô táborát. A
mindig a nyár közepén tartott és a
tokaji imaház köré szervezôdô tábor
elôkészítésében és lebonyolításában
nagyon sokat segített Lôwy Lajos,

aki Tokajban és környékén a zsidó
tradíció egyetlen ôrzôje és fenntar-
tója. Magányos harcosként próbálja
menteni, ami menthetô, és kulturált
elhelyezést biztosítani a környékbe-
li, legendás rebbék sírjaihoz zarán-

„Pontyos” leírás a tokaji táborról
Régi iratok, ha megszólalnak 

címmel Rajnáné Sághy Gabriella kötete került a kezembe, s beismerem, vár-
tam néhány napot, míg belelapoztam. Családregényt sejtettem, mûfaját te-
kintve amolyan „Saga”-t, amely az esetek többségében nem is szélesebb réte-
get céloz meg.

Kellemesen csalódtam. Ez a könyv olvasmányos, a több szálon futó cselek-
mény követhetô, a szereplôkkel azonosulni tudunk, feszülten figyeljük sorsu-
kat, amely természetesen korkép is, történelmi eseményekre alapozottan.

A történet az askenáz zsidó Rindauer Salamonnal (aki jóképû, bajuszos fi-
atalemberként a kötet utolsó lapjain megnézhetô a képtárban) kezdôdôen a
messzi múltba nyúlik vissza. A nyolcgyermekes család (már magyarosított
néven Rajna) Nándor fia (budapesti mentôegyesületi fôorvos, majd további
gyógyító tevékenység) a következô meghatározó személy a mûben. Apa-fia
levelezéseit olvasva, feltárul az 1900–1910-es évek korrajza, személyes örö-
me-szomorúsága.

Nándor történetén, levélváltásain keresztül már elhagyjuk az országot, Zág-
ráb, Tátra, újabb remek emberekkel ismerkedhetünk meg, de Európa megis-
merése nem csak önként vállalt utazásokból állt természetesen.

Házasság a lengyel Hellával, idillikus (munka, pihenés, társadalmi élet)
együttlét, Márai szavaival élve, a mértékletesség polgári erényével. Három
fiú: Herry, Jancsi és Tomi, „puha mackókkal és építôkockákkal körülvett, tej-
begrízszagú világban”.

A családregény más szála felidézi a Titanic tragédiáját a Carpathia hajóor-
vosa visszaemlékezésében, az 1912. április 15-i értesüléstôl a mentésig, fog-
lalkozva a felelôsség kérdésével is.

I. és II. zsidótörvény, numerus clausus. Munkaszolgálat.
A könyv a továbbiakban a három fiú életét, sorsát, kapcsolatait, pályafutá-

sát is nyomon követi, különleges hivatások, emberi kapcsolatok, dialógusok,
levelezések tükrében, egészen 2005-ig.

Ajánlom, olvassák el.
GálJuli

* Ajánlat a Könyv népének *

dokló külföldi és magyar csopor-
toknak.

A program a kánikula és a szabad-
ságolási idôszak ellenére idén is sok
embert vonzott. Fôképp az idôsebb
korosztályokból verbuválódott az
évek során összeszokott társaság,
amely élô példája annak, hogy lehet
a vallásosságot és az önfeledt pihe-
nést összekötni. Zinner Iván zuglói
elnök, a tábor fôszervezôje inter-
júnkban többek között bevezet a te-
lefonos tóratanulás rejtelmeibe, és a
folyó parti város révén természete-
sen szóba kerülnek halászati szak-
kérdések is.

– Egy évig készítettük elô ezt a tá-
bort, óriási munka van benne. Mikor
a tavalyiról hazaérkeztünk, rögvest
elkezdtük szervezni a mostanit: pá-
lyázatírás, pénzgyûjtés és sok-sok
más egyéb szervezômunka elôzte
meg. Táborunkat a BZSH, a
Mazsihisz, a Tokaj-hegyaljai Zsidó
Hagyományôrzô Egyesület, Mord-
che Berkovits, Orbán Ferenc és
Lôwy Lajos támogatta.

Ez nemzetközi tábor: Izraelbôl, az
Egyesült Államokból, a Nagyfuvaros
utcából, a Hegedûs Gyula utcából és
persze Zuglóból jöttek résztvevôink.
Összesen harmincöten fordultak meg
a táborban, de ez nem állandó lét-
szám, mert volt, aki pénteken jött és
sábbát után távozott, és olyan is, aki
vasárnap érkezett és hétfôig, az utol-
só napig maradt.

Csütörtökön elfoglaltuk a szállá-
sokat, pihentünk egy kicsit, és össze-
rázódott a csapat. Este már tanul-
tunk, amit Mordche Berkovits vezé-
nyelt Amerikából telefonon. Ez na-
gyon hasznos része a programnak,
és sokat segített azon hittestvéreink-
nek, akik mélyebben még nem merül-
tek el a zsidó vallásban. A tfilinlé-
golás is egy szint, de ezek a közös ta-
nulások sokkal többet és részleteseb-
bet nyújtanak ennél. Egy olyan tu-
dásanyagot, amellyel a ma 50–60
éves emberek többsége már nem ren-

Kövek meséi
címmel kisméretû, igényes kiállítású, hollófekete borítójú könyvet jelentetett
meg nemrég a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. A sötét tónusú, már-már a
Chevra Kadisa gyászfüzeteit idézô borítón a mai világ könyveire jellemzô szen-
zációhajhász és figyelemfelhívó képek helyett csak egy teljesen profán, hétköz-
napi felvétel látható. A Gozsdu-udvar belseje: lekopott vakolat, meztelen tég-
lák, kifakult levelek, keveredve az utca piszkával. Egy hosszú, több társasházat
összekötô folyosó, melynek végén fény, udvar, szabad és vidám világosság hí-
vogat. De az is látszik, hogy addig még sok lépést kell megtenni.

A vékony kis kötet alcíme érdekes, tanulságos, szomorú-vidám városi ki-
rándulásra invitál: Irodalmi séták a pesti zsidónegyedben, Érdekes kettôsség,
amely zavarba hozza, és fogalmainak újragondolására készteti az olvasót: sé-
ta konkrét testmozgás és részvétel nélkül? Helytörténeti kiadvány vagy no-
vellagyûjtemény? Múlt vagy jelen? Sok-sok kérdés, amelyekre teljesen és
megnyugtatóan a könyv elolvasása után sem kaphatunk választ. Ugyanis a
Mazsike legújabb kiadványa nem kategóriákban, elôre megszabott stílusok-
ban és oldalszámokban, hanem utcákban, terekben, zsinagógákban és kicsiny,
rég megszûnt imaszobákban gondolkozik. Egy városrészben, amelyet való-
színûleg ezerszer láttunk és megjártunk már, de nem ilyen „idegen-
vezetôkkel”. Az olvasót ugyanis kortárs zsidó vagy a zsidósággal szimpatizá-
ló írók, gondolkodók kísérik végig Budapest egyik legjellegzetesebb és leg-
patinásabb részén. Ez nem hagyományos útikönyv, nem térképeket közöl tör-
ténelmi adatok és nevezetességek unalmas, száraz felsorolásával, hanem
különbözô nyelvezetû és stílusú
novellákon, tárcákon és töprengé-
seken keresztül mutatja be Erzsé-
betváros zsidónegyednek neve-
zett részét. Utunkon olyan elis-
mert írók a kísérôink, mint
Sárközy Mátyás, Lábass Endre,
Benedek István Gábor, Lugosi
Viktória, Deutsch Gábor, Szántó
T. Gábor, Németh Gábor és Zeke
Gyula. Több generáció és életfel-
fogás, szellemi és vallási irányzat
gondolatai rakódnak itt egymásra,
a szavak és képek elképesztô sok-
színûségével mutatva be ezeket a
sokat látott utcákat.

Kazinczy utca, Király utca,
Holló utca, Vasvári Pál utca…
Mesélô, saját történelemmel ren-
delkezô helyek, tele nagyrészt is-
meretlen és elmondatlan sztorik-
kal, sorsokkal, örömökkel és tra-
gédiákkal. Az utóbbi években
nagy divat lett Budapestet világ-
városnak nevezni. Népszerû
(jel)szó, politikai program,
amely jól megfér a modernitás és a városrehabilitáció elsôre szintén jól
csengô kifejezéseivel. Azonban az éremnek, mint minden más esetben, itt is
két oldala van: buldózerek árnyékában éljük életünket, amelyben a múltnak
sokak szerint nincs helye. Csak foglalja a telkeket… Valami azonban nem
hagy nyugodni: miért akarunk mi annyira világvárossá válni, ha már egy-
szer azok vagyunk? Nagyon-nagyon hosszú idô óta. Elég csak ezekre a ki-
csi, törékeny, de annál szebb erzsébetvárosi utcákra gondolni, ahol évszá-
zadok óta együtt él nagy- és kispolgár, kereskedô, mesterember, zsidó, ma-
gyar, tót, cigány, osztrák és bajor.

Ide vezet el ez a könyv, piciny utcákba piciny novellákon keresztül. Aláme-
rülhetünk a Kazinczy utcai mikvében, meglátogathatjuk a Vasvári Pál utcai
zsinagógát, beleshetünk a Rumbach Sebestyén utcai templom ódon kapuján,
majd jót beszélgethetünk és pihenhetünk rég elfelejtett kávéházak asztalainál
vagy éppen a legendás Király utcai borpincészet hûvös járataiban.

Deák Andrea, Gyárfás Katalin és Pári Mirella csendes, szelíd könyvet
szerkesztett. Tiltakozás, petíciók és aláírásgyûjtések helyett „csak” megmu-
tatják, mit veszíthetünk.

SZIP

delkezik. Csütörtöktôl kezdve – sáb-

báton kívül – esténként „futottunk”

az imaterembe, ahol már csörgött a

telefon: Mordche Berkovits hívott

bennünket. Elôször felolvastuk a bib-

liai szövegeket, majd mindenki el-

mondta a véleményét, amelyeket

Berkovits úr kiegészített vagy ponto-

sított.

– Hányan vettek részt ezeken az
alkalmakon?

– Minden férfi, sôt az elsô bemu-

tatkozó tanulásra a nôk is eljöttek,

szem fel a horgászok között sok
magvas vitát kiváltó kérdést.

– Sima, azt nehezebb pucolni – ne-
vet fel Zinner Iván. – Streit Sándor

BZSH-elnök úr is szépen kivette ré-

szét a konyhai munkákból, hol irá-

nyított, hol pedig megfogta a kést, és

ô maga is pucolta a krumplit. Szom-

baton davenoltunk, majd ebéd után

pihenés vagy séta a városban, meg

persze szúnyogcsipkedés volt a

„program”. Mivel egyszerre áradt a

Bodrog és a Tisza is, nagyon sok volt

hogy Berkovits úr ellenôrizhesse a
létszámot. Mindenkihez odavittük a
telefont, és bemutatkoztak magyarul
és héberül is. Péntek reggel koráb-
ban kezdtük a sáchritot, mert reggeli
után végiglátogattuk Olaszliszka,
Bodrogkeresztúr és Sátoraljaújhely
zsidótemetôit.

Sátoraljaújhelyen megtekintettük a
Teitelbaum Mózes sírja köré ameri-
kai támogatásból épített emlékhe-
lyet, vallásos komplexumot, amely-
ben a mikvétôl kezdve az ebédlôig
minden elérhetô.

– Ezek az intézmények mûköd-
nek, látogatják ôket?

– Sok látogatójuk van, fôként a
nagy rabbik Jahrzeitjain: többségük-
ben külföldrôl jönnek, és személye-
sen is találkoztam olyan csoporttal,
amelyek tagjai napokig davenoltak a
sírok közelében. Teitelbaum Mózes
volt az, aki annak idején Kossuth La-
josról már elôre megmondta, hogy
nagy ember lesz.

– Hogyan ünnepeltétek meg a
sábbát bejövetelét?

– Pénteken úgy szerveztük a prog-
ramot, hogy még idôben visszaérkez-
zünk Tokajba, és a kedves hölgyek
elô tudják készíteni a péntek-szom-
bati vacsorát és ebédet. A sólet pél-
dául pompás volt, azért nincsenek
körmeim, mert már lerágtam ôket –
mosolyodik el kedélyesen az igen-
csak hasbarát körzeti elnök, aki, be-
állva az asszonyok közé, maga is
elôkészítette a halakat a pénteki va-
csorához. – Eredetileg halászlét
akartunk, de a kocsonya gyorsabban
megvolt, és jobban ki lehetett porci-
ózni. Nem voltak olyan két évvel
ezelôtti dolgok, hogy 6–7 kilós hala-
kat hoztak, ezek maximum 2-2,5 kilót
nyomtak!

– Honnan hozták a halakat?
– Akkor fogták ki a Tiszából ôket, a

helyi halas közremûködésével jutot-
tak el hozzánk. Nagyon szép halak
voltak, pontyok.

– Sima vagy tükörponty? – te-

belôlük. Szombat délelôtt Streit Sán-
dor vezetésével tanultuk a Pereket.
Vasárnap forgalmas nap volt, többen
is kifejezetten ekkorra jöttek le, mi
pedig kimentünk eléjük az állomás-
ra. Délelôtt egy rövid fórumot tartot-
tunk, amelyen részt vett Zoltai Gusz-
táv, a Mazsihisz üv. igazgatója,
Streit Sándor és Kardos Péter zuglói
fôrabbi úr. Nem sokat kérdeztünk,
mert nagyon meleg volt, korgott a
gyomrunk és gyorsan ment az idô.
Régi vágyamra, a hajókirándulásra
nem került sor, de majd jövôre!

Korda Gábortól, a tábor egyik
Izraelbôl jött résztvevôjétôl megtu-
dom, hogy kint rendszeresen nyo-
mon követik a magyarországi ese-
ményeket: „A Duna tévét tudjuk fog-
ni, és elégedettek vagyunk vele, mert
korrekt tudósításokat közöl az izrae-
li eseményekrôl. Sok minden törté-
nik itthon, ami nem tetszik az izraeli
közvéleménynek: az árpádsávos
zászlók, a Gárda vagy éppen a gyû-
löletbeszéd. Legfôképpen a frissen
kivándoroltaktól hallani, hogy „pont
jókor jöttünk ki”. Korda úrék egy
éve költöztek ki Izraelbe, ahol hamar
megtalálták boldogulásukat: míg a
rabbiképzôben végzett Korda Gábor
judaisztikatanárként egy vallásos is-
kolában felügyel és tanít, felesége
dadusként dolgozik: „A gyerekeknél
jobban senkitôl sem lehet héberül ta-
nulni, mert mindenre válaszolnak,
van türelmük” – tudom meg Korda
úrtól, aki szerint Izraelben egy ma-
gyar zsidó lehet szép fiú, de okos
nem. Ugyanis nagyon sok széles lá-
tókörû és vallásilag is tájékozott em-
ber él a zsidó államban.

Zinner Iván interjúnk lezárásaként
elmondja, büszke rá, hogy ilyen so-
kan eljöttek idén is. Külön örömére
szolgált, hogy a Mazsihisz majdnem
teljes vezetése és Kardos Péter zuglói
fôrabbi is meglátogatta a táborozókat,
akik megismerhették a környék tu-
risztikai és vallási érdekességeit.

Szilágyi Iván Péter

Tokaj: együtt a „nagy csapat”
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FFOORR SSAALLEE??

Az év kérdése

Nagy Károly nyugalmazott ügyész
sokoldalú ember, jog- és kultúrtör-
ténész, minden jó kezdeményezés és
nemes ügy lelkes pártfogója. Különös
elôszeretettel ápolja a tiszaeszlári vér-
vád során az igazságnak végül érvényt
szerzô jogászok emlékét, ô a Kozma
Sándor Emlékbizottság elnöke, az
Eötvös Károly Társaság vezetôje, több
kiállítást rendezett róluk, de neki
köszönhetjük a Shakespeare-szobrot is
a Duna-korzón. Sokat tett szülôvárosa,

Szikszó zsidósága emlékének meg-
ôrzéséért, írt róluk, kiharcolta az emlék-
táblát az áldozatoknak.

Közismert munkássága sok barátot
szerzett neki, Deutsch Gábor új könyve,
az Elmondjuk Néktek elsô írása róla
szól.

Ô szervezte a megemlékezéseket a
gyalázatos tiszaeszlári pert lezáró fel-
mentô ítélet 125. évfordulóján, amikor
is felkeresték az egykori jogászok
emlékhelyeit. Kozma Sándor egykori

országos fôügyész Nádor utcai emlék-
táblájánál, a Vajkay Károly ítélôtáblai
elnökrôl elnevezett belvárosi utcában,
Vázsonyi Vilmos terézvárosi emlék-
táblájánál és a Tóth Lôrinc kúriai tanács-
elnök nevét viselô hegyvidéki utca elsô
házánál rövid ünnepséggel adóztak az
egyenlôség és igazság harcosainak.
Koszorúik az egykor ártatlanul megvá-
dolt tizenöt egyszerû falusi zsidó
embernek is szóltak!

R. P.

Könyvtárnyi irodalom foglalkozik
a zsidóellenesség természetével,
okaival, megjelenési formáival. Leg-
nagyobb részük 1945 elôtti idôsza-
kot tárgyal, ami tulajdonképpen
megfelel annak a logikus elvárásnak,
amely szerint a holokauszt borzalma
után nem szabad többé elôállni ilyen
nézetekkel. Sajnos ez a remény nem
vált be! Ha nem is a régi erôvel és
némileg változott formában, de to-
vábbra is találkozhattunk – sôt talál-
kozhatunk – ezzel a Komoróczy pro-
fesszor által „másodlagosnak” neve-
zett antiszemitizmussal.

Ezért hézagpótló Standeisky Éva
történész munkássága, amely már
több jelentôs mûvet eredményezett a
háború utáni hazai antiszemitizmus
vizsgálata terén. Antiszemitizmusok
címmel az Argumentum kiadónál
megjelent könyve már a többes
számmal is jelzi, hogy a zsidóelle-
nesség több fajtáját elemzi, és való-
ban kitér a társadalmi-politikai és a
hagyományos pogromjellegû anti-
szemitizmusra egyaránt. Külön rész
tárgyalja az ideológiai-politikai és a
társadalmi antiszemitizmus megjele-
nési formáit, és az utolsó részben
ezek összefonódását.

Mint elôzô könyvében, a Gúzsba
kötve címûben, itt is sokszor alapítja
megállapításait megfigyelôk, ügynö-
kök jelentéseire, ezek olyan
megjegyzésekrôl is beszámolnak,
amelyeket az illetôk nem szántak a
nyilvánosságnak. Nagyon keveset
foglalkoztak eddig az idônként meg-
figyelhetô kommunista pártbeli anti-
szemita jelenségekkel, amelyeket a
könyv két fejezetben is feldolgoz,
megmutatva a polgárellenességnek
és a személyi kultusz felszámolásá-
nak átcsapását nyílt zsidózásba. Idé-
zi a „goromba Berija” és a megfé-
lemlített Rákosi megnyilatkozásait,
Losonczy Géza levelét Révai József-

hez. Ezt a fajta antiszemitizmust az
1957-es megtorlásban is felleli. Az
56-os forradalomban szórványosan
elôforduló zsidóellenes kilengéseket
(pl. a miskolci lincselés) is elemzi,
valamint egyes értelmiségi csopor-
tok Kádár-korszaki elôítéleteit.

Figyelemre méltó utóbbiak köré-
ben az Eichmann-per negatív és az
1967-es izraeli gyôzelem kedvezô
fogadtatása. Hosszasabban vizsgál
egy diákszervezkedést, amelynek
éles antiszemitizmusa ellenére zsidó
származású tagja is volt. Az összefo-
nódásokat vizsgáló utolsó részben
visszatér a koalíciós idôszakhoz,
mintegy újra elemezve az általa már
említetteket. Kunmadaras, Miskolc
pogromjainál az okokat is megvilá-
gítja, bár ezekben az eseményekben
középkori vérvádhiedelmek is fel-
tûnnek, mintegy igazolva Jakob
Wassermann szomorú szavait: „Ósdi
elôítéletek újakat teremtenek, mint
férgek a dögön.”

Zsidó szempontból nézi 1956-ot,
majd a problémakör bonyolultságát
egy 1956 miatt elítélt szereplô életút-
jával érzékelteti.

Növeli a mû hitelét a szerzô anti-
szemitizmusról kiadott publikációi-
nak hosszú listája, a névmutató meg-
könnyíti az eligazodást a könyvben,
és némileg a témában is. Rengeteg
nevet, eseményt említ, ezek néha el-
lentmondanak egymásnak, lábjegy-
zetek igazolják eredetüket.

Néha vannak bizonytalanságok,
pl. Benjámin László és Karikás Fri-
gyes származásánál, sok újat ad, így
Kunmadarason cigányok részvétele
a zsidók bántalmazásában.

Alapossága és objektivitásra tö-
rekvése értékes segítséggé teszi
Standeisky Éva könyvét történészek
és érdeklôdôk számára egyaránt!

Róbert P.

Közgyûlés Tokajban
A világ eseményeirôl az elsô tudósításokat a kereskedôk hozták-vitték. Fel-

világosítást adtak a vándorkalmárok egy-egy ország speciális termékeirôl,
különlegességeirôl. Így került be Tokaj, amely nem túl nagy helység, a Tal-
mud magyarázatai közé. A Joma traktátus 21. lapján olvasható, hogy a Szen-
télyben aranynövények álltak, amelyek gyümölcsöt hoztak. A Szentély meg-
szentségtelenítésének, illetve pusztulásának idején a gyümölcsök elszáradtak.
A kérdés logikus: hogyan nôhetnek aranyágon élô gyümölcsök? Rási, a nagy
kommentátor szerint a fákat vonták be arannyal. Jákob Emden (1697–1776)
német rabbinikus író és vitázó szerint elképzelhetô az eredeti szöveg is. Mert
megbízható hírnökök szerint Tokajban aranymagot ültettek, sôt aranyszálakat,
esetleg indákat. Bizonyára eljutott Németországba az a népi legenda, hogy
Tokaj szôleiben egykoron aranymagokat vetettek, és innen a bornak egyedül-
állóan ragyogó sárgás színe és fenséges íze.

A város környékén, a teljes Hegyalján részben még ma is foglalkoznak
szôlôtermesztéssel és borászattal. Sok vendég és zarándok keresi fel a tájat, a
közelben van ugyanis a bodrogkeresztúri, a kállói, a mádi, a sátoraljaújhelyi
rabbik sírja. Tokaj alkalmas tehát, hogy centrumot képezve, pihenô- és ima-
helye legyen a zarándokoknak, ahol fizikailag és szellemileg felfrissülhetnek.
Ezt megértették azok, akik érzelmileg a városhoz és környékéhez kötôdnek.

Éppen öt éve, hogy a Tokajból elszármazottak tíz taggal megalakították a
Tokaj-hegyaljai Zsidó Hagyományôrzô Egyesületet. Elnökének Kalmanovits
Miklóst, titkárnak a most is a városban élô Lôwy Lajost választották. A meg-
alakuláskor még élt Kálmán Berkovits, az utolsó tokaji rabbi. A fia, Mordhe
Berkovits ma is figyelemmel kíséri az egyesület munkáját, rendkívül sok se-
gítséget adva. Az egyesület tagjainak száma jelenleg 38. Szorgalmazásuk
nyomán a templom épületét az önkormányzat rendbe hozta, s kulturális cent-
rumnak használja. De a tôszomszédságában kis imaházat, bész hámedrest épí-
tettek közös összefogással, a tagok, a Mazsihisz és külföldi támogatók rész-
vételével. Az imaháznak Mordche Berkovits ajándékozott kóser tórát, és
bôségesen ellátta a legkülönbözôbb típusú imakönyvekkel, ünnepiekkel és
hétköznapiakkal, tehát szidurral, máchzorral. Igen szép, jól olvasható, több-
nyire magyar fordítású kötetekkel. Az önkormányzattól visszakaptak három
lakást, ebbôl kialakítottak egy kis konyhát, amely fôzésre vagy melegítésre
használható. Legtöbbször a pesti Hannából szállítják az élelmet. Étkezô-
tanácskozó terem is létesült, ahol tanulni is lehet. Ez az egyetlen hely a kör-
nyéken, ahol imádkozásra és kóser ellátásra van lehetôség.

A körzetben nyugvó nagy rabbik halálozási évfordulóján hosszú hétvégét
rendeznek, sírlátogatással, fohászkodással és oktatással egybekötve. Évi köz-
gyûlését az egyesület természetesen Tokajban tartja. Az idén augusztus
15–16–17-én került erre sor. Nagy megtiszteltetés, hogy Mordche Berkovits is
részt vett az értekezleten. Ô New Yorkban munkája mellett a See Gate zsinagó-
gában a gabe funkcióját tölti be. E távoli országban sokan szimpatizálnak a ha-
gyományt ôrzô egyesület tevékenységével. A már említett lehetôségeket éven-
te többször a zuglói és a Nagyfuvaros utcai közösség tagjai is kihasználják, az
egykori tokajiak ôszinte örömére. Az egyesület tagjai a Smuél Szabó által veze-
tett alapítvány segítségével rendbe hozták a tokaji zsidótemetôt, és folyamato-
san igyekeznek a keresztúri, mádi, sátoraljaújhelyi új köztemetô gondozását vé-
gezni. Feladat tehát van bôven. Egy héttel késôbb a pesti Kazinczy utcában
szombat délelôtt kidust rendeztek Mordche Berkovits tiszteletére az egyesület
tagjai és barátai. A jelenlévôk nevében ráv Weiszberger Mojse fôrabbi köszön-
te meg azon áldozatos tevékenységet, amelyet a távolból az ünnepelt Tokaj és
környéke hagyományainak megôrzése érdekében kifejtett és kifejt.

D. G.

Antiszemitizmusok

Igazságos jogászokra emlékeztek
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Ilyenkor, a zsidó újév elsô napján,
„mindenki” a zsinagógában van (igen,
kedves olvasó, Ön is…), vagy bent,
vagy kint. Ha bent van, zavartan la-
pozgat az imakönyvben, nem tudja,
hol tartanak, mit mondanak.

Engedjék meg, hogy bemutassam
Önöknek a máchzort, a ros hásánái
imakönyvet, és eláruljam, hogyan le-
het az Örökkévalót „elcsábítani”.

Van, aki a nagy ünnepeken, ros
hásánákor és jom kippurkor azért
megy el a zsinagógába, mert boldo-
gult édesapja is el szokott menni. Van,
aki csak azért, hogy egy jót smúzoljon
ott barátaival, akiket hasonló ok hoz
ide. És van, aki érez a levegôben vala-
mi fuvallatot; valamit, amit elul hava
hozott magával, valami meghatároz-
hatatlant; erôs vágyat valami után,
ami valamikor volt, és ma – nincs.

Mindegy hogy miért megy el. El-
ment, itt van, ösztönösen körülnéz, lát-
ja-e valaki, bár az eszével tudja, hogy
nem kell félnie, de ez a zsigereiben
van. Bemegy, leül, van hely elég, ha
nem is vett elôvételben, és valaki elé
tesz egy kopott, szakadt, jobb napokat
látott szidurt (imakönyvet) vagy mách-
zort. Ez utóbbi az ünnepi imakönyv,
ezt használják ros hásáná elsô napján.

A kántor trillázik, egész jó hangja
van. De mit mond, hol tartanak? Nem
meri szomszédját megkérdezni, hátha
az se tudja (na és?), de a dallam
ismerôsnek tûnik. A héber betûk is.
Valamikor tudott jól olvasni…

– Szerkesztô uram, hadd mutassam
be az olvasóknak a ros hásánái mách-
zort, hogy tudják, mit mikor monda-
nak, és kiismerjék magukat benne. Tu-
dom, röviden, nincs sok hely erre.

Tehát: ez az esti, ünnepfogadó ima
hasonló a péntek estihez, csak az idén
nincs Löchá dodi és az azt megelôzô
zsoltárok, és egyenesen Bárchunál
kezdünk, a speciális ünnepi dallam-
mal. Ezt a kántorra kell bízni. Az elsô
és egyetlen jelentôs változás az
Ámidá, amit Smona eszrének (vagy
„magyarul” Simeneszrének) hívunk, a
18 áldás miatt. Most ez nem 18, ha-
nem csupán 7 áldás. Itt kezdôdik el az
a négy betoldás, amit a Félelmetes
Napokon mondunk, egész jom kippur
utánig (Emlékezz ránk, hogy éljünk…
Ki hasonlítható Hozzád… Jegyezd be
jó életre szövetséged tagjait! és Az
élet könyvében említessünk meg!).

„A halak is remegnek 
a vízben”

Ja igen, hogy mik azok a Félelmetes
Napok? Ezek elsôsorban ros hásáná,
jom kippur és a köztük lévô napok,
vagyis összesen tíz nap, amit úgy is
nevez a hagyomány, hogy a Bûnbánat
Tíz Napja (ôsi nyelvünkön: Ászeret
Jömé Tsuvá). Ezt elôzik meg az elôzô
hónapban, elul havában a szlichot
imák, amikor is eleink hagyománya
szerint, amit ôk még jiddisül vagy
„hochdeutschul” fejeztek ki, „a halak
a vízben is remegtek félelmükben”,
ugyanis ros hásáná nálunk az Ítélet
Napja, amikor az égi felsôbíróság el-
dönti, mi lesz velünk a következô év-
ben. Jom kippurig lehet fellebbezni,
illetve megjavulni. Akkor pecsételik
le az ítéletet.

A ros hásánái (és jom kippuri)
Ámidá egyik fontos része, amit a ha-
gyomány Rávnak, a babilóniai ámorá-
nak tulajdonít, arra kéri az Örökkéva-
lót, hogy „terjessze ki félelmét az
egész világra”, vagyis segítse az em-
bereket abban, hogy istenfélôk lehes-
senek; szerezzen becsületet népének,
Izraelnek, úgymond „Hozz örömöt
Országodra, vígságot Városodra (Je-
ruzsálemre), és növeld meg hamaro-
san, napjainkban, Dávid szolgád te-
kintélyét…; lássák ezt és örüljenek az
igazak, vigadjanak a becsületesek,
zengjenek öröméneket a jámborok, a
jogtiprás meg tartsa a száját, a go-
noszság tûnjön el, mint a füst…”

De mire lettünk kiválasztva?
Ennek utána logikus a következô

megállapítás, miszerint „Te választottál
ki bennünket a népek közül. Szerettél
és kiemeltél minket, és megszenteltél
bennünket parancsolataiddal, hogy

Mit is imádkozunk ros hásánákor?
Máchzor-bemutató

• A Zsidó Diákok Európai Szövet-
sége (EUJS) hagyományos nyári
programja, a „Summer-U” keretében
mintegy ötszáz fiatal látogatott Isz-
tambulba. Ez a 34 országban, mint-
egy 200 000 taggal mûködô szerve-
zet huszonötödik szünidei rendezvé-
nye volt. A szervezôk a zsidó és a
muzulmán kultúra közötti kapcsola-
tokat, egymás kölcsönös megismeré-
sét akarták elôsegíteni. A szövetség
kiemelt figyelmet fordít a kisebbsé-
gek helyzetére, ezért támogatják az
Európában élô muzulmánokkal való
párbeszédet is. Az EUJS tevékenysé-
gének fontos célja, hogy erôsítsék a
zsidó identitást és ôrizzék a múlt
örökségét. A rendezvény sikerét mu-
tatta a résztvevôk szokatlanul nagy
száma. A Turkish Daily News mél-
tatta, hogy az EUJS képviselôi hang-
súlyozták Törökország Európához
tartozását.

• Befejezéséhez közeledik a szófi-
ai zsinagóga rekonstrukciója, ami a
budapestit és az amszterdamit
követôen Európa harmadik legna-
gyobb zsidó temploma. A felújítás
költségeit a bolgár kormány, izraeli

Ünnepek elôtt – áhítatról
és imákról

A mindennap elmondott imák a megszokott szöveg eldarálásává kophat-
nak. A bölcsek fontosnak tartották, hogy erre a veszélyre figyelmeztessenek.
„Ha imádkozol, ne tedd azt, mint valami kiszabott munkát, hanem úgy, mint
aki irgalomért könyörög Istenhez.” (Ávot 2:18.) „Aki megszokásból imádko-
zik, annak az imádsága nem esdeklés.” (Bráchot 4:4.)

A bölcsek támpontokat adtak az áhítat – a káváná – feltételeinek biztosítá-
sához, mert e nélkül az imádkozásnak nincs értelme. Ezek a támpontok: a
gondolat tisztasága és a hely szentsége, az imádkozás alatti helyes és tiszte-
letteljes magatartás. Ezért

– tilos imádkozás alatt beszélni, fecsegni;
– tilos ima közben másra figyelni;
– tilos komolytalankodni, viháncolni és más effajta tiszteletlen viselkedést

tanúsítani.
Többek között ezeknek a szabályoknak a betartása is hozzásegítheti az

imádkozót a szellemi elmélyüléshez. A többi természetesen rajta múlik.
A reggeli imát mindennap felkeléskor kell elmondani, közvetlenül a mosa-

kodás és a felöltözés után. Az Örökkévaló elôtti tiszteletlenségnek számít, ha
valaki imádkozás elôtt eszik. Aki nem bírja ki, hogy közvetlenül fölkelés után
ne egyék – különösen szombaton, amikor a reggeli imádkozás tovább tart –,
az ihat egy kis teát, kávét vagy gyümölcslét.

A mindenkori imádkozás lényege az Ámidá. Smone Eszrének is nevezik,
mert eredetileg tizennyolc áldásból állt. Ez az ima a mindennapi reggeli, dél-
utáni és esti, sôt a szombati és ünnepi istentisztelet legfontosabb mozzanata.

Az Ámidát csendben kell elmondani, állva, egyenes tartással, összezárt láb-
bal. A betegek és rokkantak mondhatják ülve, esetleg fekve.

Az Ámidá közben nem szabad másra figyelni, minden zavaró gondolatot
számûzni kell.

Az Ámidát nem szabad festmény vagy szobor felé fordulva mondani, és tü-
kör elôtt is kifejezetten tilos.

Az Ámidá elmondása közben Izrael felé – Izraelben Jeruzsálem felé, Jeru-
zsálemben a Templom-hegy felé – kell fordulni. Aki nem tudja, merre kell
fordulnia, az „irányítsa szívét Mennyei Atyja felé”.

A közös istentiszteleteken – az esti mááriv szertartás kivételével – az
elôimádkozó mindig megismétli az egész Ámidát. Ez azért van, hogy azok,
akik nem tudnak imádkozni, vagy hibásan imádkoznak héberül, figyelmesen
meghallgathassák, és minden áldás után „Ámén!-t” mondhassanak. Így be-
kapcsolódnak az imába, mintha maguk imádkoztak volna.

„Tudd, hogy ki elôtt állsz!” – szokták kiírni a zsinagóga és a frigyszekrény
falára. Ez is a tudatos imádkozásra hívja fel a figyelmet.

Elterjedt szokás, hogy az Ámidá befejezése után három lépést hátrálnak. Ez
az úr és a szolga, a király és az alattvaló közti viszony ôsi szokás szerinti ki-
fejezése: a szolga, az alattvaló így vett búcsút urától. A zsidók is így búcsúz-
nak a Királyok Királyától, az Egyetlen Szenttôl – áldassék –, kifejezve, hogy
mindannyian az Ô szolgái, alattvalói.

A reggeli Ámidát – a sáchritot – a napfelkeltétôl napnyugtáig tartó nap elsô
harmadában bármikor lehet mondani. Ha elkerülhetetlen, a nap feléig meg le-
het hosszabbítani a határidôt.

A délutáni Ámidát – a minchát – a nap felezôideje utáni elsô fél órától kezd-
ve napnyugtáig lehet elmondani.

Az esti Ámidát – a máárivot – alkonyatkor kell elmondani, de lehet elôbb is.
Az asszonyoknak nem kell meghatározott idôben imádkozniuk és részt

venniük a napi istentiszteleteken. Ôk általában fel vannak mentve azok alól a
felszólító parancsolatok alól, amelyeknek teljesítése idôhöz van kötve –
seházmán grámá –, mert elsôsorban házastársi és anyai kötelességeiket kell
teljesíteniük. Az anya például nem hagyhatja ott gyermekét, hogy idôben
imádkozhassék. A férfinak mindenben alá kell rendelnie magát a vallási kö-
telességeknek. Bár nem minden nô feleség és anya, a törvény nem tesz kü-
lönbséget: minden nôvel szemben megelégszik néhány kötelesség teljesítésé-
vel.

Imádkozniuk persze a nôknek is kell, de ezt bármikor megtehetik, amikor
idejük van rá, és nem kell részt venniük az istentiszteleten sem. Dicséretes, ha
mindent megtesznek, hogy ott legyenek a zsinagógában szombaton és ünnep-
kor – s a vallásos asszonyok ott is vannak –, de a törvény nem írja elô ezt szá-
mukra.

(Donin: Zsidónak lenni)

alapítványok, külföldi és helyi vál-
lalkozók fedezik. Az 1300 hívô be-
fogadására alkalmas, spanyol-mór
stílusban épült zsinagóga 1909. no-
vember 9-én történt ünnepélyes ava-
tásán Ferdinánd bolgár cár is megje-
lent. A második világháború elôtt
Bulgáriában mintegy 50 000 szefárd
hagyományokat követô zsidó élt. Az
ortodox egyház és a hatóságok hu-
mánus magatartásának köszön-
hetôen hittestvéreink túlnyomó több-
sége nem vált a holokauszt áldozatá-
vá. A nácik „csak” a megszállt
Trákiából, illetve Macedóniából tud-
tak deportálni 11 000 zsidót. A fel-
szabadulás után mintegy 43 000 sze-
mély alijázott. Jelenleg 2300–2500
zsidó él az országban, akiket a
Salom egyesület fog össze. Szófia
mellett, Plovdivban is van zsinagó-
ga, de a közösségnek nincs állandó
rabbija.

• Christina Kirchner argentin el-
nök kérésére Hugo Chávez venezue-
lai elnök Caracasban fogadta Ronald
Laudert, a Zsidó Világkongresszus
és Jack Terpinst, a Latin-amerikai
Zsidó Kongresszus elnökét és

Abraham Levyt, a venezuelai zsidó
közösség vezetôjét. A megbeszélé-
sen jelen volt a zsidó származású
Hector Timerman, Argentína nagy-
követe az USA-ban, aki a találkozót
elôkészítette. Chávez kijelentette,
hogy Christina Kirchner argentin,
valamint Lula da Silva brazil elnö-
kökkel vállvetve kíván küzdeni az
antiszemitizmus és mindenfajta
diszkriminációt ellen Latin-Ameri-
kában. Javasolta, hogy a zsidó
vezetôk létesítsenek közvetlen és fo-
lyamatos kapcsolatot vele. Abraham
Levy kijelentette, hogy a venezuelai
zsidók békében, nyugalomban akar-
nak élni, és mindig részt vettek az or-
szág felemelkedéséért folytatott
munkában. Aggodalomra adott okot
azonban, hogy a hatóságok kétszer
házkutatást tartottak a Hebraica szer-
vezetnél. Jack Terpins szerint „a ta-
lálkozó fontos esemény volt”. Kér-
déses, hogy az Izrael-ellenes iráni
rendszerrel szoros kapcsolatokat
ápoló Chávez részérôl a zsidó
vezetôkkel folytatott tárgyalás csak
taktikai lépés volt-e, vagy valóban
változtatni kíván eddigi politikáján.
Jelenleg mintegy 12 000 zsidó él az
országban, akiknek a száma az el-
múlt években négyezer fôvel csök-
kent.

kovács

szolgálatodba állíts bennünket”. Ezért
nemcsak a nem zsidók szekálták a zsi-
dókat (íme, a kiválasztott nép…), de a
zsidók maguk sem igen tudták, a mág-
lyák és az inkvizíció kínzókamrái „fé-
nyében” mire lettek kiválasztva. Íme a
magyarázat, ami olyan egyszerû, hogy
az „Izrael fohásza” máchzor lábjegy-
zetében (42. oldal) megtalálható: „Ki-
választottál bennünket”. Az Ámidá
központi áldása itt a zsidó nép kivá-
lasztottságáról beszél (Bab. Talmud,
Bécá, 17a). Ennek célja az isteni kül-
detés, a parancsolatok teljesítése, a
monoteizmus terjesztése az emberek
között. Ily módon a kiválasztottság
nem elôjogokat, hanem megterhelést,
kötelezettséget jelent.

Ezután elérkezünk a tóraolvasáshoz
és a haftarához, majd következik a
nap központi része, a sófárfúvás.

A midrásban ezt olvassuk: Rabbi
Jósijá mondotta: Mit jelentsen az,
amit az Írás mond (Zsolt. 89,16), hogy
boldog az a nép, amely a sófár rival-
gását ismeri? Hát a világ népei nem
tudnak sófárt fújni? Hiszen hány kürt-
jük, trombitájuk, fuvolájuk van a né-
peknek, te pedig azt mondod, hogy
boldog a nép, amely a (sófár) rivalgá-
sát ismeri?

De Izrael fiai tudják a titkot, hogyan
lehet az Örökkévalót „elcsábítani”,
vagyis rávenni valamire, és addig fúj-
ják a sófárt, amíg át nem ül az irgalom
trónusára (a szigorú ítélet trónusáról),
és meg nem könyörül rajtuk (Midrás
Vájikrá Rábbá, 29).

A mainzi mártír imája
Itt elérkeztünk a Muszáf imához,

amely hétköznapokon nincs, csak
szombaton és ünnepnapokon találko-
zunk vele. Az eleje olyan, mint a
sáchriti Ámidá, benne az állandó jel-
legû betoldások, majd az ünnepi piju-
tok, melyek lényege a megtérés, a
bûnbánat és a könyörületes Isten di-
csérete, közöttük az Unetáne Tókef, a
mainzi rabbi Amnon imája (a történet
a máchzorokban olvasható).

A hármas imafüzér
A Muszáf ima további részeiben egy

hármas imafüzér található, amely bib-
liai versekkel ismerteti Isten királysá-
gát a világ fölött, majd az emberi em-
lékezetet, melynek segítségével felele-

venítjük, mi minden történt az emberi-
séggel a világ teremtése óta, és a végén
jön a kürt szava, amely Száádjá gáon
szavaival élve megremegteti a szíve-
ket, és megtérésre ösztökéli még a leg-
távolibb, legmesszebbre rugaszkodott
és legrozsdásabb szívû embert is.

A megtérés, a megbánás a lényege
tehát a ros hásánái imának. Az Örök-
kévaló a szívet akarja-kéri – mondja a
Talmud. Nyissatok nekem egy olyan
kis kaput, mint a tû hegye, és én óriá-
si kaput nyitok nektek, akkorát, mint a
Szentély csarnokának kapuja – mond-
ja az Örökkévaló.

Ros hásáná elsô napjának délután-
ján van a Táslich ima, amikor a folyó-
ba dobjuk vétkeinket. De ez egy jelké-
pes aktus. A lényeg – a vétkek elveté-
se – a szívekben történik.

Naftali Kraus

Kicsit régies, de zsinagógáink többségében ebbôl imádkoznak



Festmények vétele! Budapesti galéria a
Dohány zsinagóga szomszédságában ma-
gas áron, azonnali készpénzfizetéssel vá-
sárolja 19. és 20. századi neves magyar
festôk mûveit. Antik 2000Stúdió. Üzlet-
cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 9.
Tel.: 06-1-344-2728, 06-20-924-5370.
www.antik2000studio.hu

Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
nagyméretû és kisebb festményeket,
EZÜSTTÁRGYAKAT, porcelánokat, ré-
gi álló-, fali- és díszórákat, BRONZ-, FA-
ÉS MÁRVÁNYSZOBROKAT, barokk
bútorokat, TABERNÁKULUMOT,
SZEKRETERT, RENESZÁNSZ DOL-
GOZÓSZOBÁT veszek. (Hibásakat is.)
Teljes hagyatékért elsô vevôként a legma-
gasabb árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN.
Tel.: 214-4850, 06-20/323-4104.

Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés, gázké-
szülék-javítás, lakásfelújítás. Tel.: 242-
2028.

Háziorvosi és eü. fogl. rendelés Zugló-
ban, XIV., Róna köz 6. Szerda–csütörtök
15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel: 251-
8525.

Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt. Ist-
ván krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-20-
496-2223, dr. Virág Péter.

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület
és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott
Dávid Goldberg mohéllal (Németország),
aki zsidó fiúgyermekek körülmetélését vál-
lalja. Amennyiben az Ön családjában ilyen
szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkezzen a
Rabbiságon a 413-5580-as telefonszámon
vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com e-
mailen keresztül, hogy a gyermeket Ábra-
hám szövetségébe felvehessük.

Gyûjtô vásárol ezüsttárgyakat, cukordo-
bozt, gyertyatartókat, tálcákat, gyümölcs-
tálakat, evôeszközkészleteket (hiányosat
is), judaikatárgyakat stb. T.: 06-20-476-
7144.

Könyvnyomtatás, füzetkészítés, színes
nyomtatás, plakátnyomtatás. Messinger:
315-0264.

Kárpótlási jegyéért a jövô években is a
legtöbbet fizetem. Kérésre házhoz me-
gyek, készpénzzel. Tel.: 06-30-323-1976.

Fogorvosi magánrendelômet, amely 25
éve mûködik, a XIII., Pannónia u. 5. (1.
csengô) alá helyezem. 2008. szeptember
2-tôl kedden és csütörtökön 16–19 óráig
várom régi és új betegeimet. A teljes körû
fogorvosi ellátáson túl lehetôség van hip-
nózisban történô kezelésre is. Bejelentke-
zés: +36-20-808-5580. Dr. Diamant János
fogszakorvos, hypnodonta.

Fejfájással és mozgásszervi panaszok-
kal küzdô betegeimet várom Szent István
körúti rendelômben csütörtökönként.
Idôpont-egyeztetés: 30/205-7375. Dr.
Rosenberg Ágnes.
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Hírek, események

röviden

APRÓHIRDETÉS
VEGYES

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
ujelet01@freemail.hu

Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft

Külföldre 5760 Ft/év
USA és Izrael: 6240 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

Kanadai gyûjtô vásárol mindenfajta régi-
séget. 06-30-871-5062.

Újlipótvárosban, Tátra utca elején eladó
egy elegáns, 91 m2-es, háromszobás, két
fürdôszobás, teljes körûen felújított, má-
sodik emeleti lakás liftes házban. Érdek-
lôdni lehet 9–20 óráig a 06-30-317-1811
telefonszámon.

Nagyszüleim, dédszüleim áldott emléké-
re alapítandó emlékmúzeumba kiállítás,
oktatás, a zsidóság kultúrájának meg-
ôrzése céljából várom családi emlékek
(képek, dokumentumok, kegytárgyak) fel-
ajánlását. Ezúton is köszönöm az eddigi
adományokat Rosenfeld Dániel, 1074 Bp.,
Alsóerdôsor u. 22. 06-70-562-8244.

Leinformálható ápolónô (55 éves) eltar-
tási szerzôdést kötne idôs hölggyel vagy
úrral, ottlakás nélkül. Bármilyen megol-
dás érdekel. Elérhetôségem: Judit, 06-20-
912-8797.

M A S S Z Á Z S VA R I Á C I Ó K !
Gyógymasszôr vállal svéd, lazító, stressz-

N A P T Á R
Szeptember 19. péntek Elul 19. Gyertyagyújtás: 6.29
Szeptember 20. szombat Elul 20. Szombat kimenetele: 7.31
Szeptember 21. vasárnap Elul 21. Az elsô szlichot
Szeptember 26. péntek Elul 26. Gyertyagyújtás: 6.15
Szeptember 27. szombat Elul 27. Szombat kimenetele: 7.17
Szeptember 29. hétfô Elul 29. Erev ros hásáná
Szeptember 30. kedd Tisri 1.

Ros hásáná 1–2.
Október 1. szerda Tisri 2.

Halálozások

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept. 19. Szept. 20. Szept. 26. Szept. 27.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.00 9.30 19.00 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 18.45 8.00 18.30 8.00
Alma u. 2. 18.45 8.00 18.30 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 19.30 7.30 19.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.00 19.00 9.00
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 18.45 9.00 18.30 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.10
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

oldó-beszélgetôs, talp- és gyógy-
masszázst, gyertyás fül- és testkezelést,
narancsbôr elleni, illetve zsírégetô keze-
lést. Kedvezô árak, rugalmas idôbeosztás.
Házhoz is megyek. Tel.: 06-70-577-8117.

A Chevra Kadisa nôi taharó-alkalmazot-
tat keres. Jelentkezés Kálmán Tamás igaz-
gatónál: 413-5500/127.

Gyógytornát otthonában vállalok. Tel.:
06-20-354-6156.

18 év tapasztalatával várom önt, ameny-
nyiben társra vágyik. Az emberi sorsok
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetô-
ségeim: Györgyi asszony, 326-5989, reg-
gel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-mail: gyor-
gyi11@vivamail.hu

Salom társközvetítés. Tel.: 316-0265.

Zsuzsanna Nemzetközi Társközvetítô,
www.atars.hu, 06-20-988-6839, 06-1-
266-5401.

75 éves özvegyasszony vagyok, társat
keresek. Rossz egyedül. 06-30-605-
5880.

HÁZASSÁG

– A WIZO a következô ülését szep-
tember 23-án (kedd) 16 órakor a
Frankelban tartja.

– A kitüntetésem alkalmából küldött
gratulációkat ezúton szeretném minden-
kinek megköszönni. Schôner Alfréd.

– Adományok. Schlesinger Éva el-
hunyt családtagjai emlékére az Újpesti
Szociális Otthon idôsei részére 10 000
Ft-ot adományozott.

– A lichtenwörthi táborcsoport za-
rándokutat szervez Gönyübe. A zarán-
dokút ideje október 20-a, hétfô (az ün-
nep bejövetele elôtt hazaérkezünk). Aki
részt szeretne venni, jelentkezzen szep-

Jubileum Budán
Zsidó születésnapokon gyakran hangzik el a 120 évre vonatkozó hagyományos

jókívánság. Nos, a Frankel Leó úti zsinagóga esetében ez valóra vált: az 1888 au-
gusztusában átadott templom, túlélve a viszontagságokat, ma is a budai zsidóság
központja.

Augusztus utolsó napján a reggeli ima után Villányi András képkiállításának
megnyitásával kezdôdött az ünnepség, ahol Láng Zsolt II. kerületi polgármester,
Ernyei Gábor kerületi fôtanácsos és Benedek István Gábor író mondtak beszédet.
Az ORZSE, a Mazsihisz, a BZSH és a budai körzet közös emléknapján Schôner
Alfréd rektor megnyitója után Radnóti Zoltán rabbi elôadása sok történetet elevení-
tett fel az óbudai zsidók históriájából. Volt idô, amikor a pesti hitközség az itteni-
nek volt alárendelve, ami az óbudai rabbik szigorúsága mellett nem volt mindig
könnyû dolog! Darvas István rabbi Kiss Arnold, a budai pap költô irodalmi és egy-
házi munkásságáról beszélt, Markovics Zsolt fôrabbi a mártír Vidor Pál rabbi élet-
útját vázolta fel, kitérve irodalmi vitájára Móricz Zsigmonddal, majd a moderátor
Schôner Alfréd tartott elôadást Benoschofsky Imrérôl, egyaránt méltatva tudomá-
nyos és pedagógiai érdemeit. Domán István fôrabbi Geyer Artúrra emlékezett, ki-
emelve hányatott sorsú bibliográfiáját. Schweitzer József ny. orsz. fôrabbi tanulsá-
gos kiegészítéseket fûzött az elhangzott elôadásokhoz, sok adalékkal és személyes
visszaemlékezéssel.

Délután a tudományos szekcióval folytatódott a konferencia, Staller Tamás rek-
torhelyettes vezetésével. Lichtmann Tamás professzor családtörténeti jellegû esszé-
je után Kivovics Péter a vendéglátó zsinagóga helyiségét és tárgyait mutatta be, re-
mek halachikus magyarázatokkal. Staller Tamás a visszatérôk és a prozeliták prob-
lémájához közelített filozófiai alapon. Hrotkó Larissza régi budai zsidó nôk alakját
hozta közel a hallgatósághoz, Babits Antal Benoschofsky Imrérôl beszélt. Vajda
Károly a zsidó közösségek múltjával kapcsolatban a neológia sajátosságait elemez-
te.

Ezután a résztvevôk testületileg átvonultak a Bécsi út 134. szám elé az új
holokauszt-emlékmû avatására, amely az 1944 tragikus ôszén a Téglagyárba hur-
colt tízezrek szenvedéseire emlékeztet. Bús Balázs III. kerületi polgármester és Ha-
raszti György történészprofesszor beszéde után Horváth Csaba fôpolgármester-
helyettes leplezte le az emlékmûvet.

Este a Goldmark Kórus koncertje szépen fejezte be a méltó megemlékezést.
Róbert Péter

Fájdalommal tudatjuk, hogy Hatvani

Lászlóné született  Adler Márta életé-

nek 84. évében váratlanul elhunyt. A

gyászoló család. (x)

Oroszlán Gyógyszertár
1135 Budapest, Lehel u. 28.

Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–18-ig

Tel./fax: 339-7525

• Bankkártyát és egészségpénztári kártyát elfogadunk •

• Gyógyszer ingyenes házhoz szállítása a XIII. kerületben •

• Vállaljuk orvosi rendelôk gyógyszerellátását •

tember 29-én de. 11-kor a Népszínház
u. 27. I. em. 6.-ban (NÜB) Kovács
Györgynénél, vagy a 361-5995 telefon-
számon du. 16 és 18 között.

– Dr. Jólesz László négy évvel
ezelôtt, tisri hó 5-én hunyt el. Emlékét
megôrzik szerettei, tisztelôi, tanítvá-
nyai.

– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra kö-
zött. Telefon: (1) 455-33-33. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu.

A ZSIDÓSÁG ALAPJAI – 
TANFOLYAM A FRANKELBEN

A FLORENCE MELTON ADULT MINI-SCHOOL, a JERUZSÁLEMI HÉ-
BER EGYETEM akkreditált felnôttoktatási programja 1986 óta több mint 60 vá-
rosban mûködik világszerte. Minden kurzus bibliai, talmudi és kortárs szövegek
tanulmányozásán és értelmezésén keresztül mutatja be az egyes témaköröket.
Alaptudás nem szükséges.
A programmal párhuzamosan Talmud-Tóra mûködik gyerekek számára a Micve
Klubban.

KURZUSOK

1. ZSIDÓSÁG (elsô év, 30 elôadás)
A zsidó ünnepek és az olyan fontosabb események, mint a brit mila, bar/bat
micva, esküvô, gyász tanulmányozása. A hallgatók forrásanyagok elemzésén ke-
resztül ismerkednek meg a zsidó élet hétköznapjaival és ünnepeivel.

2. A ZSIDÓ HIT (elsô év, 30 elôadás)
A kurzus megismerteti a zsidóság alapvetô teológiai eszméit és hitvallását a Biblia,
a Talmud és más szent szövegek elemzésén keresztül, és választ kínál azokra a kér-
désekre, hogy a zsidó hagyomány szemszögébôl mi lehet az élet értelme és célja.

3. A ZSIDÓSÁG FEJLÔDÉSÉNEK DINAMIKÁJA (második év, 30 elôadás)
Történelmi szövegek tükrében értelmezzük a zsidó történelem egyes korszakai-
nak jelentôs eseményeit, tapasztalatait, kérdéseit és egyedülálló fejlôdését.

4. A ZSIDÓ ÉLET ETIKÁJA (második év, 30 elôadás) Talmudi és kortárs szö-
vegek értelmezésével kutatjuk a zsidó hagyomány és az erkölcsi alapelvek viszo-
nyát, olyan témákat érintve, mint igazság, élet és halál, szexualitás és közösség.

Elôadó: Balázs Gábor általános és zsidó filozófia- és vallástanár
Tanulási forma: elôadás, szövegelemzés, párbeszéd, hevruta
Kezdés: 2008. szeptember 14., vasárnap
Idôpont: vasárnaponként 10–12
Helyszín: 1023 Budapest, Frankel Leó út 49., Mezüze Klub (az udvarban

jobbra a zsinagógától)
Részvételi díj: 30 000 Ft/szemeszter (támogatás igényelhetô)

Web: www.hillel.hu • E-mail: info@hillel.hu
Telefon: 06/30-305-3115 (Verô Bán Linda)

Támogatók:
Chais Family Foundation
The L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora

}
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Tilos a tfilin
A legújabb „gezérá”: a Jerusalem

Post tudósítása szerint a jordániai
hatóságok újabban szigorúan meg-
vizsgálják az izraeli turisták pogy-

gyászát, és elkoboznak minden val-
lási relikviát (tálit, tfilin, mezuza
stb.), míg a más vallásúak vihetnek
be mindent kedvük szerint.

Amikor az egyik csoport vezetôje
megkérdezte a jordán határôrség
parancsnokát arról, miért ez az an-
tiszemita megkülönböztetés, amaz
biztonsági okokra hivatkozott: így
akarják a zsidó turistákat „megvé-
deni” az esetleges terrorcselekmé-
nyek ellen.

Mire volt jó az olimpia …?
Most, hogy már vége, elmondhat-

juk, hogy – majdnem semmire. A si-
ralmas izraeli eredmények nem iga-
zolták a nagy felhajtást, kiadásokat és
a nép bolondítását. Az egyetlen, aki
ebbôl profitált, az a pekingi Chabad-
küldött, rabbi Simon Freundlich volt.
Ô volt az egyetlen, aki nem hivatalo-
san volt ott, de mindenki az olimpia
rabbijának tekintette, és akinek vala-
mi problémája volt zsidó ügyekben, az
nem az izraeli küldöttség vezetôihez,
hanem Freundlichhoz fordult, aki el-
mondja mindenkinek, aki hajlandó
meghallgatni, hányan ettek kósert az

ZZ ss ii dd óó   VV ii ll áá gg hh íí rr aa dd óó
általa üzemeltett vendéglôben, hány
zsidóval légolt tfilint stb.

Voltak persze problémák – a zsidó-
ság nem elismert vallás Kínában –, de
Freundlich, aki nagy szakértôje a kis-
kapuk nyitogatásának, mindent elinté-
zett, ha nem törvényesen, akkor de
facto. Még imakönyvek behozatalát is
engedélyezték, ami általában tilos az
ateista kínai államban, és Freundlich
még barcheszt is sütött, mert „anélkül
nincs szombat”, és – természetesen –
„szombat nélkül nincs zsidóság”.

A barcheszsütés nem volt egyszerû.
A kínaiak felügyelôket küldtek, akik az
eljárás legapróbb részletét is
ellenôrizték, minden fázist lefotóztak,
az alapanyagokat laboratóriumi vizs-
gálatnak vetették alá, majd aláírattak
Freundlichhal egy papírt, hogy min-
denért ô a felelôs. Freundlich aláírta,

A
ki Izraelbe látogat, annak látnia kell a Szentföld
kegyhelyeit. Elsôsorban a három monoteista vallás
által tisztelt Jeruzsálem fehér köveit és a Nyugati Fa-

lat. Kifogyhatatlanok ezek a minden monoteista vallást
illetô szent helyek, sorolhatnám ôket Illés próféta barlang-
jától az ôsanyák, ôsatyák sírjáig. Végül jönnek a történelmi
hírességek, a Massada, az Armageddon völgye és a többi-
ek. Aki viszont üdülni jött, az sem fog csalódni, megtalálja
az ízlésének megfelelô helyet. Degeszre tömött pénztárcá-
val a luxust ûzheti a szédületes tempóban fejlôdô Tel-Aviv
sudár szállodasoraiban, de háló-
zsákozhat a Földközi-tenger
aranyhomokján, árnyas pál-
maerdôk rejtekén vagy bárhol.
Megtalálja a síterepet a Hermon-
hegy csúcsain, a trópusi forróságot
Eilátban, a gyógyulást a Holt-ten-
ger vízében vagy a Bibliában any-
nyit emlegetett Genezáreti-tó mel-
lett Tibériásban. Ezeket mindenki
ismeri, ezeket sulykolják az utazási
irodák kecsegtetô, színes prospek-
tusai. De én mást ajánlok: Akkót!!

* * *
Az óváros az ide visszajáró turisták, zarándokok szíve-

csücske! Nekem annál is több! A szívverésem! Aki egyszer
itt járt, annak mindig visszafáj, sajog még álmaiban is.
Akkó idôtlen. Akkó kövei jelzik az emberré válás, a sumer
városállam, az ókori görög demokrácia, a lehanyatlott ró-
mai hódítás, a keresztes háborúk, a hatalmas Oszmán Bi-
rodalom, a korrupt egyiptomi királyság, a kemény angol
mandátum és a zsidó államalapítás mártírjainak emlékeit.
Akkó egy kis ékszerdoboz! Elôre-hátra nézô Janus-arca
fürkészi a múltat és a jövôt. Karcsú minaretekkel, aranyku-
polás bahaji templommal, illatos rózsakerttel ôrzi a csen-
det, közben pedig egy zajgó, nyüzsgô, bûzlô hal- és zöld-
ségpiac. A profán és az emelkedett, a fenséges és az aláva-
ló itt elválaszthatatlanul keveredik. Minden kô történelem
és tanulság. A halászkikötô drogtranzitpiac, romantikus ta-
lálkahely, kulináris élvezetek színhelye, turisztikai látvá-
nyosság.

Most Akkó lepihenni készül. A Karmel-hegy felôl dereng
rá vissza a sápadt téli nap. Gyorsan, oldalazva, szélszag-
gatta felhôkön nyargalva vonul végig az égbolton, alig
emelkedve a téli viharoktól tajtékos tenger fölé. Már-már
víz alá merül, de elôbb még sietôsen narancsszínûre,
bíborlilára, gránátalmavörösre festi az ódon, masszív fala-
kat, lángba borítja a halászkikötôt. A kis bárkák, csónakok
mint égô istállóban a megvadult lovak a kötôféket, úgy rán-
gatják köteleiket. Egy-egy hullám rágördül a mólóra,
mennydörögve porlik szét, a vízcseppek egy eldobott kô
erejével repülnek szerteszét. A védett északi oldalon a par-
ti sziklákhoz csapódó, a várfal lábaihoz guruló hullámok
taraján évezredes léptékkel, hétmérföldes csizmában jár
vissza a múlt, lassú, lusta, kimért, tempós léptekkel biceg
elôre a jövô idô, döccen elôre egyet-egyet a történelem ke-

reke. A csoportosan érkezô, idegenvezetô által terelt turis-
ta ebbôl nem sokat lát. Akkón egyedül, ráérôsen kell, érde-
mes bóklászni.

Az óváros alatt kiásott, földalatti második város monu-
mentális lovagteremének tíz méter magas boltívei között
komor, kôbe faragott, talpig páncélba öltözött harcosok
várják a feltámadást. A föld alatt futó, sok kilométer hosszú
menekülôfolyosók labirintusaiban és fenn, a karavánszeráj
széltôl-esôtôl csipkézett oszlopai között régmúlt korok
dicsô emlékei kísértenek. A masszív falak réseibe kapasz-
kodó szívós bokrokat most kopaszon rázza a szél.

Érdekes, hogy Napóleon katonazsenije volt tüzértiszt lé-
tére sem ismerte fel a Nagy Szulejmán, a Kegyetlen Murád
és a szultánok hosszú sora által évszázadok rabszolgamun-
kájával az ókori Ptolemais falaira emelt bástyák bevehetet-
lenségét. Egy kisebb hegynek is beillô dombot emeltetett
ütegei számára, valamivel távolabb, mint ameddig az ak-
kor már szétesô Oszmán Birodalom talán Mohácsot is
megjárt avult csatakígyóinak kôgolyói hordtak, onnan lö-
vette a falakat, és mégis kudarcot vallott. Nem úgy fél szá-
zad multán az angol flotta, amelynek tömör vasgolyóit má-
ig is ôrzik a három öl vastag falak. A csatahajók feketelô-
por-töltetû, kezdetleges, visszapattanó bombáit viszont el-
nyelte a tenger.

Az ötvenkét apácanôvér mártírhalálát emléktábla hirde-
ti. Ôk nemrég, mondhatni a napokban, alig hét-nyolc év-

század elôtt szent dalokat énekelve, Isten dicsôségét hirdet-
ve égtek benn a klastromban, a megbecstelenítés helyett in-
kább a megdicsôülést választva. Akkón az idôt más mérték-
kel mérik, mint a világ más tájain,

Relativitás: eszembe jutnak a Budán táblával jelölt há-
rom-négy évszázados, földszintes, mûemlékké nyilvánított
patrícius házak, Mátyás palotájának kincsként ôrzött fara-
gott kômaradványai Visegrádon. Mikor kifaragták, lerak-
ták ôket, ezeknek a falaknak az alapjai már kétezer éve áll-
tak. Láttak ostromokat, kalmárnyüzsgést, hajóhadak kötöt-

tek itt ki, a fedélzeten kaftános efen-
dik falták a faggyús piláfot, máskor
vasinges hidalgók vedelték a tüzes
katalániai borokat, keresztes zászló
vagy lófarkas lobogó lengett az ár-
bocokon, de alant, az evezôsoroknál,
egyformán korbácsolt hátúak, ürü-
lékszagúak voltak a gályarabok.
Pusztított itt döghalál, éhínség, más-
kor pedig suhogott a selyem, csen-
gett az aranypénz a bazársoron,
szólt a zene a palotákban, a kuny-

hókban formálódott a jövô. Magyar történelmi vonatkozá-
sa is van Akkónak. Itt szálltak partra a keresztesek, közöt-
tük II. Endre magyar király is, azután a szeldzsuk törökök,
Szaladin szultán lovasai kiûzték ôket.

Télen Akkó korán kel, és a tyúkokkal fekszik le aludni. A
halászkikötô vendéglôinek lámpái kihunynak, didergetô
szél vágtat a sötét víz tetején táncoló csónakok, bárkák fe-
lett. A néhai karavánszeráj boltíveibôl kialakított hálórak-
tárakban gyülekezô halászok szájából új legendák, mesék
születnek. Itt semmi sem felejtôdik el.

Az ABOU CRISTO vendéglô tengerbe nyúló nyitott tera-
szán már nincsen vendég, de az üvegházhoz hasonló belsô
terem felôl ínycsiklandó sültek, fôként az olívaolajban
sercegô hal csábító illata áramlik a mohos köveken bóklá-
szó elkésett turisták orra alá.

Bevalljam, hogy azért tanyázom én is itt Manuellel, mert
engem is egy legenda csábított ide? Mindketten a Karmel-
hegy sötétkék kontúrjait figyeljük. Ebben az öböl vizét
átszelô vonalban, az akkói világítótorony és Illés próféta
hegybe vájt barlangjának átlójában kell lennie annak, amit
keresünk: a kincsnek. Kinn már sötét van, egy-egy elkésett
sirály húz el a víz felett, aztán az egész tájra rázuhan a
mediterránium estje. A csillagok felfénylenek, villogni kezd
az akkói világítótorony üzenô fénye, szemben, az öböl túl-
oldalán, a haifai felel neki.

Kilencezer louis d’or vár ránk. Kilencezer súlyos, 22 kará-
tos aranyból vert érme. Manuel szemei lázas lámpások,
uzsoráskarmai vannak, amint képzeletében már számolja is
ôket. Nyomra bukkantunk, és holnap folytatjuk a remények-
kel kecsegtetô keresést. A réznyomat, amit Manuel az asztal-
ra fektetve a viharlámpa fényénél újra és újra tanulmányoz,
elôtérben egy turbános török férfit, háttérben a tengeren fo-
lyó csatát, mögötte a Karmel-hegyvonulat távoli képét mu-
tatja. A kérdés az, hogy hol állt a török.

– Csakis itt állhatott, ezen a bástyán – mutat az ABOU
CRISTO vendéglô mellett álló, vízbe rogyott, veszedelmesen
megdôlt falmaradványra Manuel. Az évszázadok és a roha-
mozó hullámok által térdre kényszerített kôóriás szinte csak
karnyújtásnyira van a vendéglô teraszától. A toronybástya
mázsás kövekbôl emelt falait túróval és tojással ragasztották
egymáshoz a Kegyetlen Murád által Afrikából hozott fekete
rabszolgák ezrei. Még sok tél és nyár, sok-sok ezer vihar kell
hozzá, hogy megadják magukat az idô vasfogának.

A kilencezer átszámlált louis d’ort a francia nemzetgyû-
lés, a konvent küldte Napóleonnak, aki akkor még csak tá-
bornok volt. Lázongó tisztjeit kellett volna kifizetnie belôle,
akik a papírpénzt, az assignatát nem akarták elfogadni,
mert a török kéjhölgyek is aranyban követelték szolgáltatá-
suk ellenértékét.

Itt! Itt küldték a tenger fenekére legendás rakományával
a COURRIER-t, a FUTÁRT, egy háromárbocos, fürge kis
francia korvettet az Angol Királyi Flotta öblös hajóágyú-
inak vasgolyói! Manuel rábök a térképen egy pontra. Hol-
nap ott folytatjuk a keresést.

A szentjánoskenyérfa illatos tüzén már ropogósra sült a
fûrészes sügér és néhány táskarák. Ideje nekilátni a vacso-
rának, és eltenni magunkat holnapra. Igen, a holnapra,
amely ki tudja, mit hoz. Csak a remény és Akkó örök…

(Részlet az író Búvárkalandok bibliai vizeken c.
munkájából)

A Sabbathsong együttes nyilvános fôpróbát tartott a Szeretetkórház
kertjében, lehetôséget teremtve, hogy azok az idôsek, akik már nem tud-
tak részt venni a Nyári Zsidó Fesztivál színes programjain, egy fergete-
ges klezmerkoncertet hallgathassanak meg. Ezen a kellemes nyári dél-
utánon mintegy 60–70 beteg élvezhette a remek zenét. Ennek anyagi fe-
dezetét a Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány teremtette
meg, a projektet a hospice csoport szervezte. Az alapítvány által finanszí-
rozott programok egyik kiemelkedô eseménye volt a koncert.

Nem mehetne Jordániába...

Fesztivál a Szeretetkórházban

Csomós Róbert

Akkó

és pénteken minden zsidó, akit felku-
tatott és aki kidust akart csinálni, ka-
pott két kis barcheszt. A második
szombaton már nyolcvanan voltak…

… és mire nem volt jó?
Arra, amit az izraeli úszóbaj-

nok, Alon Mandel csinált. Mandel
édesapja egy nappal az olimpiai
játékok megkezdése elôtt hunyt el,
és a bajnokjelölt, aki annyira biz-
tos volt aranyérmében, nem volt
apja temetésén, nem ült sivát, ha-
nem Kínában képviselte a „mo-
dern” Izraelt.

Mivel a gyász ilyen negligálása a
zsidó törvények szerint a legna-
gyobb bûnök közé tartozik, ezt Iz-
raelben többen kritizálták, és egy
ismert rabbi, Jiszráél Rózen ezt
szóvá is tette a Jediot internetes ol-
dalán. Kapott is erre hideget-mele-
get („Mi köze a rabbinak ehhez,
mit avatkozik bele?” stb.). Fölösle-
ges mondani, hogy Alon Mandel
nem hozott sem aranyat, sem ezüs-
töt, de még bronzérmet sem
Pekingbôl, hanem – sokak szerint
– csak szégyent és gyalázatot azzal,
amit apjával csinált.

A piacon


