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A Mazsihisz fenn tar tá sá ban
mûködô Sze re tet kór ház fel újí tott
Reichmann-szárnyát ün ne pé lyes
ke re tek kö zött ad ták át. A már ré -
geb ben el kez dett és több sza kasz -
ban zaj ló re konst ruk ció har ma dik
üte me ként új hely re ke rül az I. Bel -
gyó gyá sza ti Osz tály.

Az át adá son be szé det mon dott
Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke,
dr. Ta kács Pé ter, a Bel ügy mi nisz té ri -
um egész ség ügy ért felelôs ál lam tit -
ká ra, dr. Müller Ce cí lia or szá gos
tisztifôorvos, Moran Birman, Iz ra el
bu da pes ti nagy kö vet ség ének nagy-
követhelyettese, va la mint dr.
Shemesh Assaf, a Sze re tet kór ház
fôigazgatója.

Heisler And rás sze mé lyes em lék -
kel kezd te: „Né hány év ti zed del
ezelôtt ha ven dég ér ke zett hoz zánk,
és meg akar ta te kin te ni a Mazsihisz
Sze re tet kór há zát, a kö rül mé nyek re
te kin tet tel min dig ma gya ráz kod ni
kény sze rül tünk, és ar ra hi vat koz tunk,
hogy ez az épü let va la ha nem is kór -
ház nak épült, csu pán Men ház volt.
Ma ga az épü let az ál la mo sí tás so rán
vé let le nül ma radt hit köz sé gi tu laj -
don ban, és kényszerbôl kap ta meg a
kór há zi stá tuszt.”

Joel Berger, ali as Berger
György, hi va ta los cí me Württem-
berg tar to má nyi rab bi, a pes ti rab-
biképzô vég zett je, Scheiber Sán -
dor, Schweitzer Jó zsef és a töb bi
nagy pro fes  szor ta nít vá nya. Ava tá -
sa után ún. vándorrabbiként al -
kal maz za a Hit köz ség, az az min -
den hé ten más-más vi dé ken funk -
ci o nál. A 60-as évek ben el hagy ja
az or szá got, és az óta több né met -
or szá gi kö zös ség meg be csült val lá -
si vezetôje. Az aláb bi ak ban a
Stuttgarter Nach rich ten köszön-
tôjét kö zöl jük.

Joel Berger rab bi jó egész ség ben
ün nep li 85. szü le tés nap ját fe le sé ge,
No é mi tár sa sá gá ban, aki tor tá val ké -
nyez te ti ôt a nagy na pon.

A hos  szú idô el tel te nem lát szik
raj ta. Az esze még min dig bo rot va -
éle sen vág. Ô az az em ber, akit az
Israelitische Religionsgemeinschaft
Württemberg el nök sé gé nek szóvivô-
je, Bar ba ra Traub a judaizmus va ló di
ér te lem ben vett ta ní tó já nak ne vez.

Zoom
Még ma nap ság is min den té má ban

ott hon van. Berger je len van, Berger
ak tív, akár a gyü le ke ze té vel tar tott
he ti Zoom-találkozókon, akár cik kek
és rá dió mû sor ok szerzôjeként. Még
min dig el va rá zsol ja hall ga tó it a rá -
dió ké szü lé kek nél gyors re a gá lá sa i -
val és csípôbôl adott vá la sza i val, ír -
ja Bar ba ra Traub. A ka to li ku sok kal
va ló pár be széd ben ugyan olyan ke re -
sett vi ta part ner, mint sok más pó di u -
mon. És há la Is ten nek, mond ja a ju -
bi láns, nem pa nasz kod ha tom az
egész sé gem re sem.

Nincs nagy bu li
Ha len ne oka a pa nasz ko dás ra, az

az len ne, hogy a csa lád nem tud ja
mél tó mó don meg ün ne pel ni a szü le -

Reuven Rivlin és Heisler And rás
ta lál ko zó ja Bu da pes ten

Reuven Rivlin, Iz ra el ko ráb bi államfôje és a repülôtérrôl Izraelbôl ép -
pen megérkezô Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke Bu da pes ten foly ta tott
ba rá ti hang vé te lû esz me cse rét. Rivlin a meg be szé lé sen ki fej tet te: de mok -
ra ta ként, a li be rá lis de mok rá cia hí ve ként a Mazsihiszt te kin ti a ma gyar -
or szá gi zsi dó kö zös ség egy ér tel mû képviselôjének.

A ki fe je zet ten ba rá ti hang vé te lû be szél ge tés so rán – ame lyen je len volt
Yacov Hadas-Handelsman, Iz ra el bu da pes ti nagy kö ve te is – Rivlin volt el nök
hang sú lyoz ta: Iz ra el egy ér tel mû en el tö kélt ab ban, hogy felelôsséget vál lal jon
a vi lág zsi dó sá gá ért, min den egyes zsi dó ért, a di asz pó ra tag ja i ért. Ez ed dig is
így volt, és a jövôben sem fog vál toz ni.

A volt államfô ki fej tet te: de mok ra ta ként, a li be rá lis de mok rá cia hí ve ként a
Mazsihiszt te kin ti a ma gyar or szá gi zsi dó kö zös ség egy ér tel mû képviselôjé-
nek, hi szen a Mazsihisz szer ve ze tét ha gyo má nyo san de mok ra ti ku san vá lasz -

Jom kippur
Bár rég volt, ám hiába, a sértés még most is mar.
Hiába most a jó szó, a szép terített asztal.
Kedvesen próbálkozik, jó szóval még marasztal,
De cipelem régvoltak súlyát számos ballaszttal.
Pedig de jó lenne a sértést elfelejteni:
Összegubancolódott szálakat lefejteni,
A sima fonalakból valami újat kötni,
És engem, téged, a világot kiengesztelni.

Lefkovics Péter

NAGY SI KER A MAZSIHISZNEK

110 mil lió fo rin tot kap tunk
az 1%-os adó fel aján lá sok ból
Nagy öröm mel szá mo lunk be ró la, hogy az adó ha tó ság fris sen köz zé -

tett ada tai alap ján a ta va lyi szá mok hoz ké pest – to váb bá az el múlt évek
növekedô ten den ci á já nak megfelelôen – idén is jelentôsen nôtt a
Mazsihisz szá má ra az adófizetô pol gá rok tól ka pott 1%-os fel aján lá sok
szá ma és ös  sze ge. A Mazsihisz ta valy 11.158 adó zó tól mint egy 90 mil lió
fo rin tot, míg idén 11.885 fôtôl kö zel 110 mil lió fo rin tot ka pott! Kö szön -
jük a bi zal mu kat, meg szol gál juk!

A ta va lyi szám adat ok hoz ké pest idén mint egy 20 mil lió fo rint tal nôtt az adó-
fizetôk ál tal a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ából a Mazsihisz szá má ra be folyt
ös  szeg, sôt, si ke rült nö vel nünk a fel aján lók szá mát is több mint 700 fôvel.

Ez azért szá mít kü lö nö sen nagy si ker nek, mert az or szá gos ten den cia en nek
ép pen az ellenkezôje, hi szen ál ta lá ban vé ve évek óta csök ken az egy há zak nak
adott 1%-os fel aján lá sok szá ma és ös  sze ge.

De lás suk a konk rét szá mo kat két má sik zsi dó egy ház zal, az Egy sé ges Ma -
gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség gel (EMIH) és a Ma gyar or szá gi Au to nóm
Orthodox Iz ra e li ta Hit köz ség gel (MAOIH) ös  sze ha son lít va!

A 2021-es ada tok:
1. Mazsihisz: 89,8 mil lió fo rint ös  sze sen 11.158 adó zó tól.
2. EMIH: 15,4 mil lió fo rint ös  sze sen 2513 adó zó tól.
3. MAOIH: 2,3 mil lió fo rint ös  sze sen 331 adó zó tól.
A 2022-es ada tok:
1. Mazsihisz: 109,8 mil lió fo rint ös  sze sen 11.885 adó zó tól.
2. EMIH: 17,3 mil lió fo rint ös  sze sen 2502 adó zó tól.
3. MAOIH: 2,5 mil lió fo rint ös  sze sen 333 adó zó tól.
Az ada tok ból lát szik, hogy a Mazsihisznek föl aján lott ös  szeg nagy sá ga és

a fel aján lók szá ma is jelentôsen nö ve ke dett: a neo lóg fe le ke zet mint egy 20
mil lió fo rint tal töb bet ka pott, mint ta valy, a fel aján lók szá ma pe dig több mint
700-zal nôtt. Eh hez ké pest az EMIH a ta va lyi fel aján lók hoz ké pest mi ni má -
lis fel aján lót vesz tett, mi köz ben a ne kik be folyt ös  szeg is csu pán 1,9 mil li ó -
val nôtt. A MAOIH ered mé nyei lé nye gé ben alig nö ve ked tek. A Mazsihisz
ese té ben te hát foly ta tó dik az a növekedô ten den cia, amely az el múlt éve ket
jel le mez te a fe le ke ze tünk nek adott 1%-os adó fel aján lá sok ös  sze gét illetôen.

Min den egyes fel aján ló nak kö szön jük a bi zal mat! Meg szol gál juk!

Fel újí tott épü let szár nyat ad tak át
a Mazsihisz Sze re tet kór ház ban

A Reichmann-szárny 32 év vel
ezelôtti bôvítését a ka na dai
Reichmann csa lád és több ame ri kai
tá mo ga tó nagy lel kû fel aján lá sa tet te
lehetôvé, nap ja ink ra azon ban az épü -
let rész tel jes kö rû, a 21. szá zad igé -
nye i nek megfelelô fel újí tá sa el ke rül -
he tet len lett.

Heisler And rás ki tért ar ra is, ho gyan

Dr. Ta kács Pé ter ál lam tit kár, dr. Müller Ce cí lia or szá gos tisztifôorvos, 
dr. Shemesh Assaf, a Sze re tet kór ház fôigazgatója és Heisler And rás, a
Mazsihisz el nö ke át vág ják a sza la got

Reuven Rivlin és Heisler And rás Fo tó: Szentgyörgyi Ákos / BZSH

szü le tett meg az ál la mi tá mo ga tás
konst ruk ci ó ja: „2017 nya rán Ma gyar -
or szág mi nisz ter el nö ké vel sze mé lye -
sen ta lál koz tam, és rö vi den fel vá zol -
tam kór há zi ve ze té sünk el kép ze lé se it.
Az egy há zi kór há zak fenn tar tói és
vezetôi kö zö sen ala kí tot ták ki azt az
el lá tá si struk tú rát, amely le fe di szin te
a la kos ság tel jes spekt ru má nak el lá tá -
si igé nyét. En nek nyo mán Ma gyar or -
szág kor má nya még ab ban az év ben
dön tést ho zott ar ról, hogy jelentôs for -
rá so kat sza ba dít fel az egy há zi kór há -
zak re konst ruk ci ó já ra.”

A Mazsihisz a több ütem ben érkezô
for rá sok fel hasz ná lá sá val rend re és
pon to san el szá molt. A pro jekt be fe je -
zé sé hez még 2,5 mil li árd fo rint ra lesz
szük ség, de a ma gyar kor mány – a
lát ha tó an ne héz gaz da sá gi kör nye zet
el le né re is – be kí ván ja fe jez ni az el -
kez dett be ru há zá so kat. A Mazsihisz
el nö ke az zal a ké rés sel for dult a kor -
mány kép vi se le té ben je len lévô dr.
Ta kács Pé ter ál lam tit kár hoz, hogy ezt
az igényt to váb bít sa az il le té ke sek -
hez. „Mi csak an  nyit ígé rünk, hogy
min den fil lért to vább ra is a be teg el lá -
tás és az ápo lás ér de ké ben fo gunk fel -
hasz nál ni” – fûz te hoz zá le zá rás ként
Heisler And rás. 

A re konst ruk ci ós prog ram be fe je -
zé se kor az em lí tett kor mány ha tá ro -
zat nak megfelelôen az in téz mény
egy ben 240 ágyas geriátriai ok ta tó-
szak kór ház ként is mû kö dik, or szá gos
el lá tá si kö te le zett ség gel.

Dr. Müller Ce cí lia az egész ség ügyi
dol go zók ál do za tos mun ká já ról be -
szélt, dr. Ta kács Pé ter meg ígér te: to -
váb bít ja a ké rést, Moran Birman
nagy kö vethe lyet tes sok si kert és
ered mé nyes gyó gyí tó mun kát kí vánt,
dr. Shemesh Assaf, a Sze re tet kór ház
fôigazgatója pe dig je lez te, mi nél
elôbb sze ret né nek dol goz ni az új
szárny ban, meg pen dít ve, hogy per sze
sen ki nek nem kí ván ja, hogy ide ke -
rül jön, de ha még is: ter mé sze te sen az
elérhetô leg jobb el lá tás ban lesz ré sze. 

Az épü let öt szint jét érin tet te a be -
ru há zás; az ed di gi ka pa ci tás há rom
ápo lá si szin ten 39 ág  gyal, egy 200
négy zet mé te res, új in té ze ti gyógy -
szer tár ral, va la mint egyéb ki szol gá ló
egy sé gek kel bôvült. Az új rész le gen
1-2 ágyas kór ter me ket ala kí tot tak ki,
min den szo bá hoz aka dály men tes
fürdôszoba tar to zik, a ké nyel met te -
le ví zió és lég kon di ci o ná ló be ren de -
zés szol gál ja. Az új köz pon ti la bo ra -
tó ri um jelentôsen megnövekedett
alap te rü let tel önál ló épü let be ke rült.

Ter mé sze te sen min den he lyi ség aj -
ta ján mezüze ta lál ha tó: az utol sót a
fôbejárat aj tó fél fá já ra – a sza lag át vá -
gás ce re mó ni á ja után – Rad nó ti Zol -
tán fôrabbi he lyez te fel.

BJI

Joel Berger 85

tés nap ját. A ko ro na ví rus tól va ló fé -
lel münk ben ma gunk közt ma ra dunk,
ahogy fe le sé ge, No é mi mond ja. Ki -
vé tel per sze Ant wer pen ben élô lá -
nyuk lá to ga tá sa.

Aki va la ha is járt ná luk, ven dég -
sze re te tü ket No é mi sütômûvészete
ké pé ben is meg ta pasz tal hat ta, aki
sze rint a fér fi a kat a gyom ru kon ke -
resz tül le het meg fog ni és meg tar ta ni.
Így hát most is fi nom sü te ményt és
ked venc éte le it ké szí ti fér jé nek.

Fe renc vá ros über alles
Nem sok bol dog na pom volt egyet -

len ott ho ni kor mány alatt sem,
mond ta egy szer évek kel ezelôtt, de
azt a né hány bol dog órát a fe renc vá -
ro si klub nak, a Fra di nak kö szön he -
tem.

Két szer szen ved a to ta li tá ri us
rendszerektôl. Gyer mek ként a pes ti
get tó ban éli túl a holokausztot, az
56-os for ra da lom után pe dig bör tön -
be zár ják. 1968-ban ér ke zik Né met -
or szág ba. Düs sel dor fi és bré mai ál -
lo más he lye után 1981 óta Stutt gart -
ban vég zi szol gá la tát, amel  lyel min -
dig utat ta lál az em be rek agyá hoz és
szí vé hez, ahogy Traub fo gal maz.

A cikk Bar ba ra Traub jó kí ván sá -
ga i val zá rul: Dr. Joel Berger rab bi -
nak még sok-sok bol dog és egész sé -
ges évet kí vá nok fe le sé gé vel, No é mi -
vel, gyer me ke i vel és uno ká i val, bis
120.

tott sze mé lyek ve ze tik, vá lasz tá suk ra és a Szö vet ség mû kö dé sé re vi lá gos sza -
bá lyok vo nat koz nak. Ezt min den ki nek el kell fo gad nia – mon dot ta az Iz ra el -
ben és a vi lág ban ma is nagy te kin tél  lyel rendelkezô po li ti kus.

A meg be szé lé sen el hang zott: Iz ra el volt el nö ke ki fe je zet ten fon tos nak te -
kin ti, hogy Iz ra el és Ma gyar or szág egy aránt mûködô de mok rá cia. Meg ha tá -
ro zó szá má ra, hogy Ma gyar or szá gon a zsi dó kö zös ség fi zi kai biz ton sá ga
jobb, mint né mely nyu gat-eu ró pai or szág ban, és a nem zet kö zi po li ti ká ban
Ma gyar or szág sza va za tá ra Iz ra el min dig szá mít hat.

Heisler And rás – egyet ért ve Rivlin el nök kel – hang sú lyoz ta, hogy az an ti -
sze mi ta in ci den sek szá ma ugyan ak kor mind a köz be széd ben, mind a szo ci á -
lis mé di á ban emel ke dés nek in dult. Ez nyil ván va ló an ag gasz tó ten den cia, hi -
szen az el múlt idôszak komp lex ki hí vá sai, az inf lá ció, az ener gia hely zet bi -
zony ta lan sá ga nyo mán tár sa dal mi elé ge det len ség re le het szá mí ta ni, ezért
ügyel ni kell ar ra, hogy a mos ta ni re la tí ve kedvezô hely zet ér té ke it meg le hes -
sen ôrizni.

Heisler And rás utol já ra 2019-ben ta lál ko zott Reuven Rivlinnel az el nök je -
ru zsá le mi iro dá já ban, aki ha tá ro zot tan meg véd te a Mazsihisz el nö két az ak -
kor Schmidt Má ria ál tal tu laj do nolt Figyelô nem te len tá ma dá sá tól.
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Máramarossziget.... erdôk ren ge te -
gé ben meg bújt „Szi get”. Há rom fo lyó
te szi szi get té: a Ti sza, az Iza és a Má -
ra. Há rom csen des, festôi fo lyó. 

„Az Örök ké va ló hang ja zúg a vi zek
fe lett” (29. zsolt. 3.).

Is me rik ám a máramarosiak a vi zek
zú gá sát! Az egyip to mi ak a Ní lus tól
függ tek. A ta va szi ára dás biz to sí tot ta
a jó ter mést, a meg él he tést. A szi ge ti -
ek fél tek a ta va szi ára dás tól! A ha va -
sok, me lyek kö rül ve szik a vá rost,
meg ta ní tot ták be csül ni a ter mé sze tet.
Meg ta ní tot ták fél ni Is tent.

Az ára dás min dig ta vas  szal jött.
Máramaros fal vai fel vol tak ké szül ve
a ta va szi nagy víz re. A fal vak úgy
épül tek, hogy szá mol tak a ma gas víz -
ál lás sal. Az ala cso nyan fekvô há zak
iga zi lát vá nyos sá gok: két mé ter ma -
gas, kôbôl ra kott alap ra épül tek. A víz
így nem ér te el ôket. A Ti sza, az Iza és
a Má ra ta va szi ára dá sa nem oko zott
sok bajt. A tu ta jo sok meg tud ták ül ni a
hul lá mo kat. Ta vas  szal, ami kor jött az
ár, még nem volt be vet ve a krump li,
ká posz ta, ku ko ri ca, pa szuly. Mi u tán
el vo nult az ár, kezdôdtek a ker ti mun -
kák. A pó pák jár ták a fo lyó part ja it, és
füs tö lög tet tek a nagy víz el len...

A baj az ôszi ára dás sal volt. Alat to -
mos ve szély. El vit te a ter mést, ve szé -
lyez tet te a meg él he tést. Rá adá sul az
ára dás sal jött a ko le ra jár vány. Jár vány
volt 1831-ben, 55-ben, 66-ban, 72-
ben, 92-ben, 93-ban.

Az ára dás csak az 1900-as évek ele -
jén ol dó dott meg a gá tak épí té sé vel.

A „nagy ár víz” 1855-ben volt, 2361
ál do zat tal. A jár vány fel bor zol ta a
nem zsi dó szi ge ti ek ke dé lyét. A tisz ti -
or vos ren de le té re a kór ház ban el huny -
ta kat mind kö zös sír ba te met ték, füg -
get le nül at tól, mi ben halt meg az
illetô. A meg ásott ha tal mas gö dör be
fo lya ma to san he lyez ték el a nap-nap
után el huny ta kat. Az ár vi zet követô
ko le ra jár vány 2361 ál do za ta kö zött
egyet len zsi dó sem volt! Ha egy zsi dó
meg halt, a te me té si egy let, a Chevra
Kadisa em be rei éj jel ki ás ták a kö zös
sír ból, meg mos ták, fel öl töz tet ték, és
sza bá lyo san el te met ték. Mi vel a vá ros
la ko sa i nak több sé ge zsi dó volt, a vá -
ros te he tet le nül néz te a zsi dók „kü -
lönc kö dé sét”.

A ko le ra jár vány ab ban az év ben a
Sát rak ün ne pe elôtt tört ki. A szi ge ti
pol gár mes ter, aki nagy an ti sze mi ta
volt, meg til tot ta a zsi dók nak, hogy
sát ra kat épít se nek. A ha tó sá gi pa rancs
in do ka az volt, hogy az Ün ne pi Sá tor
jár ványt terjesztô. Mit volt mit ten ni,
Szi get fôrabbija, Jehuda Jekutiel
Teitelbaum, aki nem akart ujjat húz ni
a ha tó ság gal, mielôtt ren del ke zett, 
ös  sze hív ta a vá ros min den rab bi ját és
min den elöl já ró ját. Nem volt kön  nyû
hely zet ben. Úgy érez te ma gát, mint
Mó zes a Sás-ten ger elôtt! Mö göt te a
ha tó ság sze kér ha da a til tás sal, elôtte a
ten ger nyi zsi dó el len ál lás. Hogy,
hogy nem, meggyôzte a több sé get. El -

A sá tor

fo gad ták az el fo gad ha tat lant, be lát ták
azt, ami ben nin csen be le lá tás! Meg -
szü le tett az el kép zel he tet len ren de let:
ab ban az év ben nem lesz Szi ge ten sá -
tor. No sza: Sát rak ün ne pe, sá tor nél -
kül. Csak hogy a zsi dók nál a sza bá lyo -
kat és ren de le te ket nem a fôrabbi ír ja.
Szi ge ten száz rab bi volt. Fo gad ja el
bár men  nyi tekintélytisztelô a ren de le -
tet, min dig akad, aki nem is mer csak
EGY te kin télyt.

A vá ros egyik rab bi ja, Mordechele
Koppel, nem törôdve az elôírással,
nagy sát rat épí tett beszamedrese ud -
va rán. Per sze a hír azon nal el ju tott a
pol gár mes ter hez. Amint tu do mást
szer zett a re ni tens rab bi ról, ro hant,
hogy pél dát szol gál tas son, hogy ér vé -
nye sít se te kin té lyét: sze mé lye sen kö -
te lez te a rab bit a sá tor le bon tá sá ra.
Vedd tu do má sul – mond ta a rab bi –,
Mordeche, az én nagy apám volt a rab -
bi Meir Nádvorner! Mit ér de kel en -
gem a ma ga nagy ap ja – kap ta fel a vi -
zet a pol gár mes ter –, azon nal bon tas -
sa le a sát rat. A rab bi er re kér te, hall -
gas son meg egy tör té ne tet:

Élt egy pó pa, és an nak tíz fia volt.
Mind egész sé ges volt, su dár ro mán fi -
úk mind, mint tíz céd rus. A pó pa büsz -
ke sé ge: nagy gyü möl csö se. Szebb nél
szebb fák kal, fi no mabb nál fi no mabb
gyü möl csök kel. Mit gon dolt egy szer?
Mért ne len ne vi rá gos kert je is a sok fa
kö zött? Bé re se ket fo ga dott, és ki vá ga -
tott ki lenc fát. Annyi te rü le tet tett sza -
bad dá, ami elég egy „ta ka ros” vi rá -
gos kert hez. Mi tör tént? Ahogy ki vá -
gat ta a fá kat, fi ai hir te len és vá rat la -
nul meg be te ged tek. Or vo so kat hí va -
tott, a leg jobb or vo so kat... legidôsebb
fia még is meg halt. Er re vé gig jár ta a
kör nyék ku ruzs ló it, fi ai még is egy más
után hal tak meg. Vé gül csak leg ki sebb
fia ma radt élet ben. Élet és ha lál kö -
zött le be gett. Úgy tûnt, ô sem ke rü li el
test vé rei sor sát. Bi zal mas ba rá tai azt
ta ná csol ták, men jen el rab bi Meir
Nádvornerhez. A pó pa utál ta a zsi dó -
kat. A rab bi kat még en nél is job ban. A
vé gén, mi kor nem ma radt más, mit

volt mit ten ni, el ment a Nádvorner
rab bi hoz. El mond ta tör té ne tét, kér te a
rab bit: te gyen cso dát, ment se meg
egye dül ma radt egy szem fi át. Er re a
rab bi el gon dol ko dott. Ös  sze von ta
szem öl dö két, és meg dor gál ta a ke vély
pó pát: Szép gyü möl csös ker ted volt, és
ne ked vi rá gos kert kel lett? Ezért ki -
vág tál ki lenc szép élô fát? Tudd meg,
Is ten a ki vá gott fák mi att vág ta ki ki -
lenc fi ad. Nem ol vas tad a Tó rát? Ez
áll ben ne: „...mert az em ber a mezô
fá i hoz ha son lít” (V.M. 20/19.).

De ha már el jöt tél hoz zám, imád -
koz ni fo gok fi a dért: leg ki sebb fi ad
élet ben ma rad. És va ló ban, imád ko -
zott, és a fiú élet ben ma radt.

A szi ge ti pol gár mes ter tü rel met le -
nül sza kí tot ta fél be a rab bi tör té ne tét:
Mi nek mon dod el ne kem ezt a kép te -
len tör té ne tet? Azért, foly tat ta csen de -
sen a rab bi, mert az a fiú, aki élet ben
ma radt, az te vagy: Szi get pol gár mes -
te re. Ez a ju tal ma an nak, hogy nagy -
apám, rab bi Meir Nádvorner meg -
men tet te az éle ted?

A pol gár mes ter er re el pi rult, majd
el sá padt. Meg volt bé nul va at tól, amit
hal lott! Vé gül a rab bi lá bai elé ve tet te
ma gát, és kö nyör gött: Bo csás son
meg, rab bi, meg ér tet tem! Va ló ban így
tör tént, ahogy mond tad. Épít se tek hát
an  nyi sát rat ün ne pe tek re, amen  nyit
csak akar tok.

Min den tör té net ben van egy „DE”!
Eb ben a szi ge ti tör té net ben az volt a
„de”, hogy már nem volt idô, hogy
Szi ge ten a zsi dók meg épít sék sa ját
sát ra i kat. Szi ge ten ab ban az év ben
egyet len egy sá tor volt. Men tek a zsi -
dók mind, egytôl egyig, fe le sé ge ik kel
meg gyer me ke ik kel Mordechele
Koppel sát rá ba, hogy el mond has sák
az ál dást: „Ál dott vagy te, Uram, Is te -
nünk, a vi lág ki rá lya, aki meg szen telt
min ket pa ran csa i val és meg pa ran csol -
ta, hogy ül jünk a haj lék ba...”

És ha nem is lak hat tak sát ra ik ban,
de Szi ge ten ab ban az év ben is volt
sza bá lyos Sát rak ün ne pe.

Szerdócz J. Er vin fôrabbi

Mártírjainkra emlékeztünk
a Kozma utcai temetôben

A rossz idô ellenére is sokan – fiatalabbak, idôsebbek – eljöttek a
mártíremlékmû elôtti területre, hogy együtt emlékezzenek mindazokra, akik
azért távoztak idô elôtt közülünk, mert az antiszemita eszmék térnyerését
követôen a nácik meggyilkolták ôket.

Hegedûs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész szavait köve-
tôen Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke emlékezett meg a
holokauszt áldozatairól, kiemelve, hogy évrôl évre kötelességünk ezen a
napon fejet hajtani azok emléke elôtt, akik a náci tömegmészárlás során éle-
tüket vesztették a haláltáborokban.

Az elnököt követôen Moran Birman, Izrael budapesti nagykövethelyette-
se mondta el beszédét, majd Verô Tamás fôrabbi emlékezô szavait hallgat-
hatták meg a megjelentek. A fôrabbi kiemelte, hogy ahogy telnek az évek,
egyre kevesebben lesznek, akik személyesen tudnak beszámolni a soá rémsé-
geirôl, de nekünk az a feladatunk, hogy a múlt borzalmaira mindig emlékez-
zünk, és egyben emlékeztessük is a jövô generációit.

Az alkalomhoz illô gyászzsoltárt Nógrádi Gergely fôkántor énekelte el,
majd felhangzott a gyászolók kádisa. Ezután a jelenlévôk elhelyezték a
kegyelet köveit a Kozma utcai mártíremlékmûnél.

Megható volt látni, amint egy túlélô is letette saját kavicsát, így emlékez-
ve mindazokra a hittestvéreire, akik nem élték túl a nácik népirtását.

A Zsidó Világkongresszus elnö-
kével, valamint több nemzetközi és
amerikai zsidó szervezet vezetôjé-
vel is találkozott egyesült államok-
beli hivatalos látogatásakor Novák
Katalin köztársasági elnök, aki
részt vett az ENSZ Közgyûlésének
77. ülésszakán tartott magas
szintû politikai hét megnyitóján.

A magyarországi zsidóság hely-
zete is szóba került a Zsidó
Világkongresszus elnökével a szer-
vezet New York-i székhelyén tartott
megbeszélésen. Ronald S. Lauder
magyarul köszöntötte az államfôt,
majd zárt ajtók mögött tárgyaltak.

Novák Katalin találkozott több
nemzetközi és amerikai zsidó szer-
vezet vezetôjével is, többek mellett
William Daroff-fal, az Amerikai
Zsidó Szervezetek Elnöki Konferen-
ciájának vezérigazgatójával, Eric
Greenberggel, a Simon Wiesenthal
Központ ENSZ-kapcsolatokért fele-
lôs igazgatójával, valamint a Zsidó
Világkongresszus további vezetôi-
vel. A megbeszélésen Takács

Emlékülés 
Schweitzer József tiszteletére
A Mazsihisz, az OR-ZSE, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga és a

Magyar Hebraisztikai Társaság ünnepélyes emlékülést szervez
Schweitzer József zcl. születésének 100. évfordulója alkalmából, díjáta-
dással és könyvbemutatóval egybekötve.

Idôpont: 2022. október 13., 16.30
Helyszín: Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga
Háziasszony és moderátor: Kiss Henriett, a Rumbach igazgatója

Program:
• Videobejátszás a Schweitzer József fôrabbival készült mûsorból,

interjúból
• Heisler Andrásnak, a Mazsihisz elnökének köszöntôje
• Biró Tamásnak, az OR-ZSE rektorhelyettesének köszöntôje
• A Schweitzer család emlékezése
• Radnóti Zoltán fôrabbi és Verô Tamás fôrabbi beszéde a tanítványok

nevében
• Vörös István Károly helytörténésznek, a pécsi Leôwey Klára

Gimnázium tanárának elôadása
• Frojimovics Kinga történész-levéltárosnak, a bécsi Wiesenhtal

Intézet kutatójának elôadása
• Schweitzer József-emlékdíj átadása, laudációt mond Komoróczy

Géza
• Max Bruch: Kol Nidre, op. 47. – kamarazenei átirat
• A Magyar Hebraisztikai Társaság Schweitzer Józsefrôl szóló jubileu-

mi kötetének bemutatója

Novák Katalin: Magyarország
Izrael és a zsidó közösségek barátja

Mester Tamás és Heisler András Fotók: Szentgyörgyi Ákos

Novák Katalin államfô és Ronald Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke
Fotó: Novák Katalin / Facebook

Szabolcs washingtoni magyar nagy-
követ köszöntötte a résztvevôket.

Novák Katalin megbeszéléseinek
tapasztalatát a közösségi médiában
megjelent üzenetében úgy foglalta
össze, hogy Magyarország Izrael és a
zsidó közösségek igaz barátja – ez volt
az egységes üzenete a mai találkozó-
imnak zsidó szervezetek vezetôivel.

Az ENSZ Közgyûlése 77. ülés-
szakának megnyitása alkalmából
kiadott üzenetében az államfô a béke
fontosságát emelte ki. A magyar
delegáció vezetôjeként azon leszek,
hogy közelebb kerüljünk a békéhez,
ez nem csak magyar érdek, ez min-
den ember érdeke – fogalmazott.
(MTI)
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Jom kippur – ma gya rul gyak ran
jankipernek mond ják – a zsi dó ság
nagy lehetôsége. Ab ban a val lás ban,
amely nem is me ri a vétkezés-gyónás-
vezeklés-vétkezés vég te len kör for gá -
sát, egyet len egy szer egy év ben meg -
ada tik a bûn bá na tot követô en gesz te -
lés lehetôsége. A Tó ra le ír ja a jom
kippuri szen tély szol gá lat kötelezô ál -
do za ta it, szám sze rint ti zen öt öt, ami -
ket Áháron fôpap és utó dai, a min -
den ko ri fôpapok mu tat tak be, hogy
en gesz te lést nyer je nek ma guk nak,
há zuk nép ének és Iz ra el kö zös sé gé -
nek. Az ál do za tok kö zött sze re pelt
egye bek mel lett két kecs ke bak, me -
lyek kö zül az egyi ket Is ten nek ál doz -
ták fel, ez volt a bûn bak, a má si kat
pe dig a pusz ta ság ba küld ték, hogy
ma gá val vi gye Iz ra el min den vét két.
(Leviticus 16,22). A szer tar tá sok
szim bo li kus je len té se i vel kom men tá -
to rok so ra fog lal ko zott.

A jom kippur volt az év egyet len
nap ja, ami kor a Szen tek Szen té lyé be
– ezt a Szen tély ben egy kü lön el zárt
rész ké pez te – a fôpap be lép he tett, és
ott bûn val lo mást tett a ma ga és az
egész nép ne vé ben. Ami kor az tán ép -
ség ben vis  sza tért a hí vek kö zé, nagy
volt az öröm, mi vel ez azt je len tet te
szá muk ra, hogy a fôpap ál tal bûn bo -
csá na tot nyer tek.

A Szen tély pusz tu lá sa után az ál do -
za ti kul tusz he lyét az imák fog lal ták
el. Ez mindenekelôtt a jom kippuri
muszáf imá ban fog lal el jelentôs részt.
Itt sze re pel az ál do za ti rend le írá sa,
mely nek so rán a fôpap val lo mást tesz:
Is te nem, vét kez tem, jog ta la nul cse le -
ked tem és bûnt kö vet tem el el le ned, én
és há zam né pe... (Jóma 4). Val lo má sá -
ban ek kor ej ti ki a fôpap azt a ki mond -
ha tat lan négy be tûs Is ten-ne vet, amit
zsi dó em ber nem ejt ki és nem ír le so -
ha, és a fôpap is csak ezen a na pon.
Ami kor a Szen tély ben a gyü le ke zet
ezt meg hal lot ta, mind nyá jan arc ra bo -
rul tak, és fel ki ál tot tak: Ál dott le gyen a
Ne ve, aki nek dicsô ki rály sá ga örök -
kön örök ké tart. Ezt jel ké pe zi a
muszáf ima alat ti ma ga tar tá sunk, ami -
kor is több íz ben le bo ru lunk.

***
Egy kö zép kor ból szár ma zó könyv -

ben egye dül ál ló ta nú ság té tel ol vas ha -
tó. Egy Marcus ne vû ró mai pol gár,
aki feltehetôen hos  szabb ide ig élt Je -
ru zsá lem ben, ha za tér te után el mond ta
nép ének, amit a sa ját sze mé vel lá tott,
amint a fôpap jom kippurkor a Temp -
lom ba ment, és on nan ki jött az ün nep
ki me ne te le kor. Íme a le írás, rö vi dít ve:

...hét nap pal az elôtt a nap elôtt,
amit ôk kippurnak ne vez nek – ez
egyéb ként leg na gyobb ün ne pük – a
fôpap há zá ban elôkészítenek ülôhe-
lyeket a Fe je de lem nek (ez alatt a
szánhedrin el nö két kell ér te ni), a fel-
sôbíróság el nö ké nek, a fôpapnak és
he lyet te sé nek, va la mint a ki rály nak.
Ezen kí vül még 70 ezüst szé ket a szán-
hedrin het ven tag já nak. A leg öre gebb
kohanita (pap) pe dig fel ál lott, a fô-
paphoz for dult, és figyelmeztetô,
feddô sza va kat in té zett hoz zá: Tudd,
jó uram, ki elôtt állsz, ami kor bemégy
(a Szen tek Szen té lyé be), és ha el vé ted
a dol got és nem fi gyelsz oda, el ve szel
és meg halsz, és el vé ted Iz ra el bûn bo -
csá na tá nak lehetôségét. En nél fog va
az egész nép sze me raj tad függ, gon -
dold meg jól, hát ha ter hel va la mi lyen
vé tek, még ha cse kély is az, hi szen lé -
te zik olyan vé tek, amely több micvá-
val egyen ér té kû. En nek mér le ge lé se
Is ten ke zé ben van... És a fôpap vá la -
szá ban ki mond ja, hogy már mér le gel -
te dol ga it, és meg tért azok ban a dol -
gok ban, ami ket bû nül le het fel ró ni ne -
ki... a töb bi kohanita is ké szen áll a
szent szol gá lat ra, és ô meg es ket te
ôket an nak ne vé ben, aki Ne vét ad ta
en nek a Szen tély nek, hogy mind egyi -
kük meg bán ja vét ke it és meg tér. Ma -
ga a ki rály is nyug ta tó, vi gasz ta ló
sza va kat mond a fôpapnak, és meg -
ígé ri ne ki, hogy nagy tisz te let tel öve -
zi, amint a szol gá lat vé gez té vel el -
hagy ja a Szen tek Szent jét...

Utá na ki hir de tik, hogy most pe dig a
fôpap hi va ta lá ba megy, ami a Szen -
tély ben volt, és so kan a nép kö zül el -
kí sé rik ôt oda... Így lát ták sze me im:
elsônek ha lad nak elôtte azok, akik va -
la mi lyen ro kon ság ban van nak Iz ra el
ki rá lyi há zá val, utá nuk a Dávid-
házabeli di nasz tia le szár ma zot tai és a
herald ha lad elôttük, és fenn han gon
hir de tik: „Ad ja tok tisz te le tet Lévi há -
zá nak!” Har minc ha tez ren vol tak ôk

Jom kippur avagy jankiper
Ámnon rabbi mártíromsága és imája

(a le vi ták) és he lyet te se ik, ég szín kék
se lyem ru há ban, majd a kohaniták,
huszonnégyezren, fe hér se lyem be öl -
töz ve. Utá nuk az éne ke sek, utá nuk a
ze né szek, majd a kapuôrség és a töm -
jén készítôi és a füg gö nyök var rói,
utá nuk az ôrök és intézôk, majd egy
cso port, amit úgy hív nak, hogy
„katofilosz” (szék hor dók) és a külön-
bözô szak mák és cé hek képviselôi.
Utá nuk lép ked a szánhedrin het ven
tag ja. Utá nuk a száz kohanita, ke zük -
ben ezüst bo tok kal. Ezek biz to sí tot ták
az utat. Utá nuk jött a fôpap és a
kohaniták öreg jei, ket te sé vel... És az
ut ca sar ko kon ott áll tak a jesivák (tan -
há zak) vezetôi, és a fôpapot nagy ová -
ci ó val fo gad ták, mond ván: „Jó uram,
fôpapunk, Is ten ho zott! Imád kozz
Teremtônkhöz, hogy él tes sen ben nün -
ket, hogy ké pe sek le gyünk fog lal koz ni
Tó rá já val!”

Ami kor a Temp lom hegy hez ér kez -
tek, imád koz tak, hogy Dá vid há za so -
ká ig él jen. Utá na a kohanitákért,
majd a Temp lo mért imád koz tak. És a
nép áment mon dott a fo hász ra, és ez
olyan han got hal la tott, hogy az ott
röpködô ma da rak le es tek fé lel mük -
ben. Ez után a fôpap meg ha jolt a nép
fe lé, sír va fa kadt, és be ta kar ta ar cát...
Ez után két he lyet te se a hi va ta lá ba ve -
zet te a fôpapot, és ott ma gá ra hagy ták
ôt kohanita test vé rei.

Így tör tént be fe lé (ami kor be ment),
de ami kor ki jött a Szen tek Szentjébôl,
dup la tisz te le tet ad tak ne ki, és Je ru zsá -
lem egész né pe el ha ladt elôtte, ke zük -
ben vi lá gí tó fák lyák kal, fe hér ru há ban,
és az ab la kok fel dí szít ve hím zett pár -
nák kal és vi lá gí tó gyer tyák kal...

Me sél ték ne kem a kohaniták, hogy
ne megy szer a fôpap az ün nep ki me ne -
te le után éj fé lig nem volt ké pes há zá -
ba el jut ni, olyan nagy volt a zsú folt -
ság és olyan nagy tö me gek vol tak az
ut cá kon. An nak el le né re, hogy egész
nap böj töl tek, sen ki nem akart ha za -
men ni, amíg nem ju tott a fôpap kö ze -
lé be, hogy ke zet csó kol jon ne ki...

Más nap a fôpap nagy la ko mát csa -
pott, és meg hív ta a hoz zá kö zel ál ló -
kat. Ün nep nap volt ez ne ki, mi vel hogy
épen és bé ké ben ki jött a Szen tek
Szentjébôl...

Utá na ma gá hoz ren delt egy arany -
mû vest, aki nél egy arany táb lát ren -
delt, ami re a következô szö ve get vé -
set te: Én, ez és ez a fôpap, en nek és
en nek a fôpapnak a fia... szent mun kát
vé gez tem mint fôpap ezen nagy és
szent Ház ban an nak tisz te le té re, aki
Ne vét ad ta en nek a Ház nak, a vi lág te -
rem tés nek en nek és en nek az évé ben...
az, aki ér de me sí tett en gem er re a fel -
adat ra, az ér de me sít se fi a mat, hogy
utá nam vé gez hes se ezt a szent mun -
kát... (Sévet Jehuda).

Ér de kes, hogy a ró mai szem ta nú le -
írá sa men  nyi re ha son lít a Misna és
egyéb zsi dó for rá sok fenn ma radt szö -
ve ge i hez. Ez a le írás va ló szí nû leg a
má so dik Agrippa idejébôl ma radt
fenn, még a ke resz tény ség el ter je dé se
elôtti idôkbôl, így a po gány Ró má ból
jött ven dég megilletôdötten szem lél te
a tá vo li pro vin ci á ban élô kis nép ôsi
hi té nek meg nyi lat ko zá sa it. A jom kip-
puri szer tar tás szer ves ré sze az ün nep
be jö ve te le kor el mon dott Kol nidré,
mely ben azt ké rik a hívôk, hogy az év
köz ben tett és eset leg be nem tar tott
fo ga dal ma kat a Teremtô te kint se sem -
mis nek. So kan azt ál lít ják, hogy ez az
ima a spa nyol ink vi zí ció zsi dó ül dö zé -
se i nek ide jén ke let ke zett.

***
Jom kippur délelôtt is el mond juk az

Unötáne tókef kez de tû imát (amit
egyéb ként ros hásánákor is el mon -
dunk), s amely hez ér de kes tör té net
fûzôdik. A fôszereplô a mainzi rab bi
Ámnon, aki va la mi kor a kö zép kor ban
élt, és jó vi szony ban volt a he lyi püs -
pök kel. A le gen da sze rint – mely nek
for rá sa az Or záruá kö zép ko ri
halachikus gyûj te mény – rab bi
Ámnon nem ze dé ke nagy ja volt, bölcs,
gaz dag és szép fér fi, aki an  nyi ra meg -
nyer te vá ro sa ha tal mas sá ga i nak tet -
szé sét, hogy rá akar ták bír ni, ve gye
fel a ke resz tény sé get.

A rab bi ud va ri a san meg ta gad ta ezt
a ké rést, de a püs pök nem ha gyott fel

szán dé ká val. Szo rult hely ze té ben a
rab bi vé gül azt mond ta, hogy meg
kell fon tol nia a dol got – ez zel is idôt
nyer ve ma gá nak –, és há rom nap gon -
dol ko dá si idôt kért. Ha za ér vén be le -
gon dolt, mit is mon dott, hogy ne ki
gon dol kod nia kell azon, hogy meg ta -
gad ja-e egyet len Is te nét! Ez a gon do -
lat an  nyi ra le ver te, hogy sem en ni,
sem in ni nem tu dott töb bet, egy szó val
be le be te ge dett. Csa lád ja hi á ba pró -
bál ta ôt vi gasz tal ni, bá na tá ra nem volt
or vos ság.

Le telt a há rom nap, a püs pök el is
kül dött ér te, de rab bi Ámnon vis  sza -
üzent, hogy nem megy. Ek kor egy
tisz te let ben ál ló fér fi ak ból ál ló kül -
dött ség ment el ér te, de ne kik is meg -
ta gad ta a pa ran csot, hogy já rul jon a
püs pök elé. A püs pök vé gül ka to ná kat
me nesz tett ér te, meg pa ran csol ván ne -
kik, hogy akár erôszakkal is, de vi -
gyék szí ne elé.

Ami kor a püs pök elé ke rült, az szi -
dal maz ta ôt, ami ért ígé re te el le né re
sem ment el hoz zá. Rab bi Ámnon ki -
je len tet te, hogy be is me ri bû nös sé gét,
de ma ga sze ret né meg ha tá roz ni a
bün te té sét. A nyel vem – mond ta –,
amely ha zu dott ne ked, vágassék ki.
(Rab bi Ámnon ugyan is nyel vé nek ki -
vá gá sá val, mely a meg gon do lat lan ki -
je len tést tet te, Is ten ne vét akar ta meg -
szen tel ni.) A püs pök azon ban ezt nem
fo gad ta el. A nyel ve det – mond ta a
püs pök –, ami jól be szélt, nem vá ga -
tom ki. Ez zel szem ben lá ba i dat, me -
lyek nem jöt tek hí vá som ra, le vá ga -
tom, és ke ze id uj ja it is.

Ez zel a bos  szú ál ló püs pök meg pa -
ran csol ta, hogy hajt sák vég re íté le tét.
Mi köz ben kí noz ták, foly ton kér dez -
ték, haj lan dó-e már fel ven ni a ke resz -
tény sé get. De ô min dig nem mel vá la -
szolt. Vé gül ha za küld ték, s ô pe dig
már tí rom sá got szen ve dett hi té ért és
ma gá ra vál lal ta a bün te tést, csu pán
azért, mert ki sza ladt a szá ján, hogy
gon dol ko dá si idôt kér...

Ami kor el ér ke zett ros hásáná ün ne -
pe, rab bi Ámnon el vi tet te ma gát a
temp lom ba, s az elôimádkozó mel lé
he lyez tet te ma gát. A Kedusa imá hoz
ér vén, rab bi Ámnon el mond ta a ma ga
szer kesz tet te imát, amely így hang -
zott:

Hadd di csér jük a nap szent sé gét,
mely fé lel me te sen nagy, ezen a na pon
ma gasz ta ló dik ural mad és tró nu sod
ke gye lem re ala pul, míg Te az igaz ság
je gyé ben ülsz raj ta. Mert va ló igaz,
hogy Te vagy a bí ró, a feddô, a min -
den tu dó ta nú, aki fel je gyez és meg pe -
csé tel, szá mot ad az el fe le dett re. Te
nyi tod meg az Em lé ke zés Köny vét,
amibôl szin te ma gá tól ol va só dik, amit
min den em ber sa ját kéz írá sá val
erôsített meg... S egy szer csak meg -
szó lal a nagy sófár és halk fu val lat
hal lat szik, az an gya lok (is) meg ri ad -
nak, ijedt ség és re me gés lesz úr rá raj -
tuk, és azt mond ják: Íme, az Íté let
nap ja ez! (ami kor) szá mon ké rik az
Égi Seregektôl (is) vi sel ke dé sü ket,
mert (ele ve) ôk sem vét le nek Sze med -
ben, és min den te rem tett lény elé bed
áll és el vo nul elôtted, akár csak a juh -
nyáj... Ahogy a pász tor vizs lat ja nyá -
ját, egyen ként eresz ti át ôket bot ja
alatt, így eresz tesz Te át ben nün ket,
meg ol vas va és szá mot ad va min den
élôlénynek, ha tárt szabsz min den te -
remt mény nek és meg sza bod íté le tü -
ket... Ros hásánákor meg íra tik és jom
kippurkor meg pe csé tel te tik, há nyan
vesz nek oda és há nyan te rem tet nek, ki
fog él ni és ki hal meg, ki haj lott kor -
ban, ki fi a ta lon, ki tûz ben és ki víz ál -
tal, ki kard és ki vad ál lat ál tal, ki
éhín ség és ki szomj ha lál ál tal, ki föld -
ren gés és ki jár vány ál tal, kit foj ta nak
meg és kit kö vez nek meg, ki pi hen het
és ki nek kell lót ni-fut nia, ki él het édes
nyu ga lom ban és ki nek lesz po kol az
éle te, ki él bé kes ség ben és ki nek lesz
osz tály ré sze a szen ve dés, ki sze gé nye -
dik el és ki gaz dag szik meg, ki aláz ta -
tik meg és ki emel ke dik fel...

Ez zel az imá val reb Ámnon el fo -
gad ta az igaz sá gos Bí ró íté le tét, s
ami kor be fe jez te, meg halt, el hagy ta
ezt az ár nyék vi lá got. Ha lá la után pe -
dig meg je lent rab bi Klónius ben
Mesullám ál má ban, akit meg ta ní tott

az ima szö ve gé re, és ar ra kér te, ter -
jessze el Iz ra el né pe kö zött. így is lett,
(Or Záruá).

Kol nidré

A ha gyo mány úgy tart ja, hogy szö -
ve ge a spa nyol ink vi zí ció ide jén ke -
let ke zett. Ar ról szól, hogy a külön-
bözô kö rül mé nyek kö zött és hely ze -
tek ben tett fo ga da lom alól jom kip-
pur elôestéjén fel ment ve érez het jük
ma gun kat, és tisz tán áll ha tunk az
Örök ké va ló ítélôszéke elé. Ma ga a
szö veg azt ér zé kel te ti, hogy a maran-
nusok kö zül a ke resz tény sé get so kan
ki zá ró lag kényszerítô kö rül mé nyek
mi att fo gad ták el, a kierôszakolt es kü
pe dig nem ér vé nyes. Dal la ma szin tén
az ink vi zí ció ko rá ban szü le tett,
érzôdik ben ne a zsi dó már tí rom ság
min den fáj dal ma.

***
A jom kippuri ima rend egyik visz-

szatérô al ko tó ele me a bûn val lo más
(viduj), mely ben a zsi dó em ber meg -
vall ja bû ne it a zsi dó ábé cé sze rin ti
sor rend ben, és bûn bo csá na tot kér rá -
juk. A bûn val lo más sal kap cso lat ban
je gyez te meg egy szer reb Lévi
Jichák, a berdicsevi cádik: A mai
nem ze dék – hig  gyék el ne kem –
jobb, mint az elôzô ko rok nem ze dé -
kei. Azok ugyan is még jom kippur
szent nap ján, a temp lom ban is ren dü -
let le nül ha zud tak. Ver ték a mel lü ket
és mond ták: vét kez tünk, ra bol tunk,
csal tunk (ásámnu, bágádnu...), pe dig
ebbôl egy szó sem volt igaz. Mi vi -
szont csak olyan vét ke ket val lunk be,
ami kor a bûn val lo mást mond juk,
ami ket va ló ban el kö vet tünk, ki vé tel
nél kül. Mi nem ha zu dunk a Jó is ten -
nek. Már csak azért is meg ér de mel -
jük, hogy meg bo csás son ne künk.

***
Szel le mes vá laszt adott reb Bunim,

a psiszchai rebbe reb Mordecháj
Bannetnek, a nikolsburgi rab bi nak,
ami kor ez utób bi azt kér dez te tôle,
hogy mi ért ábé cé sor rend ben ír ták
meg a bûn val lo mást. En nek igen
egy sze rû és érthetô oka van. Ha nem
így len ne, nem le het ne tud ni, mi kor
kell be fe jez ni a vég nél kü li bûn bá -
nást.

Zsi dó va gyok!
Jom kippur dél után ján Jó nás pró fé -

ta köny vét ol vas sák a minchá imá -
ban. A tör té net a meg té rés fon tos sá -
gát és jelentôségét szim bo li zál ja: Is -
ten el kül di Jó nás pró fé tát Ninivébe, a
bû nös vá ros ba, hogy fi gyel mez tes se
la kó it, Szo do ma és Gomora sor sá ra
jut nak, ha nem tér nek meg. Jó nás
meg pró bál ki búj ni e kül de tés alól
(böl cse ink sze rint at tól tart, hogy a
ninivebeli po gá nyok hall gat nak rá, és
meg tér nek, ami rossz fényt vet majd
a nya kas és ma kacs zsi dók ra).

Is ten elôl me ne kül ve Jaffán ha jó ra
száll, hogy Társisba men jen. Ami kor
a ha jó vi har ba ke rül, ôt te szik meg

bûn bak nak, hi szen a vi har mi at ta tört
ki, mi vel a mat ró zok kér dé sé re, hogy
ki fia bor ja, mind ös  sze an  nyit vá la -
szol: Ivri ánochi (zsi dó va gyok), és az
egyet len Is tent fé lem.

A chászid ma gya rá zat sze rint elég
volt en  nyi, hogy egy jám bor em bert,
aki épp olyan utas volt, mint a töb bi, a
baj oko zó já nak ki ált sa nak ki, és
egyet len meg ol dás ként a ten ger be
ves sék. Jó nás is te ni cso da foly tán
meg me ne kül – a tör té net is mert, egy

nagy hal le nye li, a gyom rá ban tölt
há rom na pot –, mert az is te ni kül de -
tés alól nem le het ki búj ni...

Mit mond a háláchá?
A zsi dó ság leg szen tebb ün ne pe a

szom ba tok szom bat ja. Ki zá ró lag er re
az egyet len nap ra ír elô a Tó ra böj töt.
Ma gya rul még engesztelônapnak, va -
la mint hos  szú nap nak – utal va a 25
órás böjt re – is szok ták ne vez ni.

1. A böj tön kí vül Böl cse ink még
to váb bi négy meg szo rí tást, az az sa -
nyar ga tást ír nak elô er re a nap ra:
nem sza bad bôrbôl ké szült cipôt húz -
ni (csak gu mi- vagy fa szan dált); nem
sza bad tisz tál kod ni; nem sza bad
piperészkedni (il la tos kenôcsöt hasz -
nál ni), és ti los a há zas élet. Ma ga a
böjt rend kí vül szi go rú, mert még a
száj meg ned ve sí té se is ti los. Fér fi ak -
nál 13 év, nôknél 12 év fe lett
kötelezô a böj tö lés, de csak és ki zá ró -
lag egész sé ges em be rek ese té ben.
En nél fi a ta lab bak is szok tak né hány
órát böj töl ni, hogy fo lya ma to san
hozzáedzôdjenek a szo ká sok hoz, a
nap han gu la tá hoz. Amen  nyi ben va la -
ki nek az or vo sa meg tilt ja, hogy böj -
töl jön, ak kor is kö te les en ni, ha ma ga
eset leg úgy érez né, ké pes böj töl ni.

2. Mind az, ami szom ba ton tilt va
van, még fo ko zot tab ban ér vé nyes er -
re a nap ra.

3. Ezt a na pot a hívô em ber szin te
tel jes egé szé ben a zsi na gó gá ban töl ti
el. Ma ga az ima rend is el tér a töb bi
ünnepekétôl. A 24 órá ra kiterjedô
ima rend az aláb bi: a) Az ün nep
elôestéjén hang zik el a Kol nidré ima,
majd az es ti ima kö vet ke zik (árvit) a
zso lozs mák kal (pijut), me lyek
legfôképp a bûn bá nat ról szól nak. b)
Ün nep reg ge li ima, a sáchrit, meg ha -
tá ro zott be tol dá sok kal. Ezt kö ve ti a
Tó ra fel ol va sá sa, majd a ha lot ta kért
mon dott ima, a mázkir. c) Muszáf
ima, mely ben ben ne fog lal ta tik az
Ünötáne tokef kez de tû ima, me lyet
ros hásáná két nap ján is mon dunk, és
az egy ko ri Szen tély szol gá lat le írá sa,
vé gül a ró ma i ak ál tal meg ölt Tíz
Már tír ha lá lá nak költôi el be szé lé se.
d) Ez után kö vet ke zik a minchá ima,
amely nek ke re té ben Jó nás köny vét
ol vas suk fel. e) A neilá (zá ró) imát
ki zá ró lag jom kippurkor mond ják el.
Ek kor van az az utol só al ka lom ar ra,
hogy meg tér jen a bû nös és bûn bo csá -
na tot nyer jen (ka pu zá rás). f) Árvit
(es ti) ima, mely a na pot le zár ja. Ez -
után már csak Új hold szen te lés kö vet -
ke zik (kidus leváná), és vé ge az ün -
nep nek. Megkezdôdhet a szukkotra
va ló fel ké szü lés. 4. A böjt vé gét – a
neilá ima vé gez té vel – egy hos  szú
kürt fú jás jel zi.

Naftali Kraus
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Barbra Streisand leg szebb da lai
Barbra Streisanddal mû sort hir det ni min dig biz tos, nyerô tipp. Ter mé sze te -

sen a si ker at tól függ, mi lyen kva li tá sú éne ke sek vi szik szín re az idén nyol ca -
dik év ti zed ét is betöltô mû vész si ker da la it. A megelôlegezett bi za lom alap ján
tel jes ház ra le he tett szá mí ta ni a Do hány ut cai zsi na gó gá ban. Ös  sze is jött,
még az ol dal só pad sor ok is erôsen meg tel tek.

Szu lák And rea a kon cert hú zó ne ve, és na gyon jó part ne re ket vá lasz tott. Ta -
lán az én hi bám, hogy ed dig nem is mer tem a Don Lá zi (Láz ár Ist ván) ve zet -
te ze ne kart, amely mû fa ja és fel ál lá sa sze rint swingtet – de mél tó volt
Streisandhoz.

Barbra egész éle té ben be ska tu lyáz ha tat lan volt, így ami kor a leg szebb da -
lai cím nek kel lett meg fe lel ni, azt hi szem, a ne he zeb bik fel adat nem az volt,
hogy mi ke rül jön be le, ha nem az, mi ma rad jon ki. Ha le het hin ni a
Wikipédiának, 36 al bu ma je lent meg – és men  nyi dal van egy al bu mon!

A kon cert alap hang ját és han gu la tát Laziék ha tá roz ták meg, nyi tás ként a
szvingkorszak klas  szi ku sá val: I got music, la zán for dít va: Ze nét ne kem! És
ami kor Ve res Mó ni ka – a szín pa don csak Nika – kez di a Funny girl da lát, a
kö zön ség éret tebb ko rú ré szé nek le esik az ál la. Nika ugyan is sta di o no kat ké -
pes meg töl te ni, csak ép pen a fi a ta labb kor osz tály örö mé re. Itt azon ban egy
már meglévô, ki ala kult stí lus ba, Barbra bôrébe kel lett be le búj nia, és re me kül
csi nál ta. Csu dá la tos vivôerejû és min den fek vés ben ra gyo gó a hang ja, pi a nis -
si mói is té ved he tet le nül pon to sak. El hang zott per sze a klas  szi kus People is –
sum máz va: újabb ra jon gó kat szer zett az ezüst ko rú ak kö zött.

Szu lák And rea
csak utá na lé pett
a tó ra szek rény
elé, s né mi gye -
rek ko ri ra jon gást
is fel idé zett, azt
is, ami kor a fü -
ze te i re nem a sa -
ját ne vét ír ta, ha -
nem azt: BAR -
B A  R A
SZTRÉZAND...
És az tán Porgy
da lát, amit ki fe -
je zet ten Bar ba ra
szá má ra ír tak át
(I got plenty of
nuttin – is mét la -
za for dí tás ban: A pénzbôl nincs so ha elég). Szép ta lál ko zás Szu lák me sés
hang ja meg egy re kedt-füs tös Louis Armstrong-másolat, Lazi, aki ugye bár a
ze ne kart trom bi tá val ve ze ti – il lú zi ót keltô du et tet ad tak elô. Itt rög tön meg
kell em lí te ni, hogy bár Don Lazi swingtetje kis lét szá mú, még is si ke rült a réz -
kó rus nak ki fe je zet ten bigbandes ér zést kel te nie – leg alább is az ol dal só ré sze -
ken, ahol a hang zás nem kettôzôdött meg a di rekt hang tól.

Nika drá mai ha tá sú, csak zon go rá val kí sért da la után be szállt Gájer Bá lint
is: kel le mes (ha már régiekrôl be szé lünk: Bing Crosby és Frank Sinatra kö zé
be ál lít ha tó) hang ja jól pá ro sult Nikáéhoz a Smile dal ban. És az tán az It Had
to Be You, szin tén du ett ben: Gájer itt Michael Bublé szó la mát vet te át...

Köz is mert, me sél te el Lazi, hogy Barbra ope ra ra jon gó, ezért tisz te le té re (és
szó ra koz ta tás ra) szü le tett egy potpourri, va gyis egy ve leg fé le, még pe dig ösz -
 sze dol goz va Fi ga ro hí res belépôjét (ma gya rul: Lás sá tok ben nem a leg re me -
kebb bor bélyt) és a Rigolettóból a mantuai her ceg Kesz tyû ári á ját – és köz ben
fel em le get ték ko runk rop pant nép sze rû te nor ját, And rea Bocellit, aki nek sze -
rep kö ré be most Lász ló Bol di zsár lé pett be le. Nagy tom bo lás lett belôle, Nika
mel lett Boldi csengô te nor ja idé zi fel a New York-i elôadást. Az ame ri kai óri -
ás vá ros késôbb is elôkerült: Szu lák éne kel te a West Side Story egyik leg meg -
in dí tóbb da lát, az ere de ti leg du ett nek írt Somewhere-t. El hang zott még a Gibb
fi vé rek (Bee Gees) emblematikus szá ma, a Woman in Love, és zá rás ként még
egy Streisand/Armstrong va gyis Szulák/Lázi: What a Wonderful World – de
hát ezt le for dí ta ni sem kell.

A rá adá sok ból vi szont említendô a Hává nágilá, Boldi szó ló já val – na per -
sze min den ki, az egész nézôtér be le se gí tett. Hos  szú tap sos es tét él tünk át.

Bedô J. Ist ván

A kon cert nek a Rumbach Se bes -
tyén ut cai zsi na gó ga adott ott hont.
Telt ház volt, több sé gé ben fi a ta lok
ül tek a szék sor ok ban, akik han gos
ová ci ó val fo gad tak min den szá mot. 

A fesz ti vál ese mény szervezôi a
Mazsihisz és az Iz ra e li Kul tu rá lis In -
té zet volt, cél juk nak te kint ve e ze nei
kul tú ra nép sze rû sí té sét Bu da pes ten
is. A ren dez vényt meg tisz tel te je len -
lé té vel az iz ra e li nagy kö vet is.

Bevezetôként Deutsch Pé ter fôrab-
bi kö szön töt te a kö zön sé get, majd el -
mond ta, a Nigun re per to ár ja a ha -
gyo mány, a mo dern ze ne s a val lá sos
ág öt vö ze te, har mo ni kus ta lál ko zá sa.

Majd meg fúj ta az ôsi hang szert, a
sófárt, és sáná továt kí vánt min den -
ki nek.

Óri á si taps fo gad ta a szín pad ra
lépô kvar tet tet. Majd nem min den
dal ban más-más hang szer ka pott pri -
o ri tást, oly kor pe dig mint ha kér dés-
fe le let ját szó dott vol na le zon go ra és
dob, sza xo fon és zon go ra kö zött.

Ma gá val ra ga dó tu dás, prof iz mus
jel le mez te ôket. Lát ha tó an, hall ha tó -
an él vez ték, amit elôadtak. Ez ter mé -
sze te sen a kö zön ség tet szés-re ak ci ó -
já ból is érezhetô volt.

Opher Schneider (nagybôgôs) be -

mu tat ta ze nész tár sa it: Tom Lev (sza -
xo fon), Moshe Elmakias (zon go ra)
és Yosi Levy (do bok és ütôhang-
szerek). Be szélt meg ala ku lá suk
idôszakáról, tör té ne te ket me sélt, uta -
zá sa i kat em lí tet te, s azt, hogy mi ért
is vá lasz tot ták ezt a for má ci ót. Tet te
mind ezt vált va, hol hé be rül, hol an -
go lul. Tol mács nem volt. Mi u tán
egyik nyel vet sem is me rem ala po -
sab ban, egy fi a tal ra jon gó lány tól
kap tam in for má ci ót.

Az el hang zó szá mok több sé ge
bôvelkedett imp ro vi zá ci ó ban, dzsesz-
szes fel dol go zás ban.

Chászid dal la mok, édes-bús hang -
zás, tel jes át élés, nem csak az el hang -
zott szá mok, de a mi mi ka te kin te té -
ben is.

A re per to ár juk ból: The World to
Come, Yedid Nefesh, Berditchev
Nigun, Way to Eden.

Me ne dzse rük, Polina Fradkin kö -
szö net kép pen aján dé kot ve he tett át a
kvartettôl.

Elôadásuk vé gez té vel a kö zön ség
vis  sza tap so lá sa újabb szá mot ered -
mé nye zett.

Kel le mes es te volt, kö szö nöm a
lehetôséget.

gáljuli

4 vi lág,
4 év szak

Alig ha té ve dek, hogy a szep tem -
ber ele ji hang ver seny re Korcsolán
Or so lya szán dé ko san vá lasz tot ta
Bruch Kol Nidréjét in dí tó da rab nak
– hi szen a ha ma ro san beköszöntô
zsi na gó gai új év elôtt hang zik el a fo -
ga dal mak aló li fel ol do zás szö ve ge.
Max Bruch ere de ti leg csel ló ra és vo -
nós ze ne kar ra írott mû ve most a
Rumbach-zsinagóga esz mé nyi en
szép kör nye ze té ben csendült fel.

Korcsolán Or so lya ezt a lá gyan
éneklô dal la mot úgy szó lal tat ta meg,
mint ha há zi mu zsi ká lás len ne – meg -
ra ga dó in ti mi tás sal. Sôt: mint ha nem
is zsi na gó gai fo hász ko dás len ne, ha -
nem csa lá di kör ben meg ün ne pelt fel -
ké szü lés. Ez a sok szor (és több fé le
hang sze re lés ben) ját szott ze ne mû
sze líd, gyön géd ér zel me ket su gall, és
bár a ro man ti ka ko rá ban szü le tett,
még is va la mi fé le vis  sza fe lé te kin tést
ér zé kel tet. A he ge dû mû vész a ta lán
tíz per ces da rab ban elsôsorban a le -
he let nyi pi a nis si mók kal va rá zsol ja el
a hall ga tót (per sze nem csak azok -
kal). Ezek né ha olya nok, mint egy
se lyem szok nya lib be né sé nek hang ja,
amint viselôje át ha lad egy ba rokk fo -
ga dó ter men. A mû ele jén fel hang zó
alig né hány tak tus nyi, zsi dó
népzenébôl köl csön zött hang me net
csak el he lye zi a hall ga tót a mû ide jé -
ben – a töb bi: mint egy nosz tal gi kus
dal, ben ne a li tur gi át re ci tá ló kán tor
dal la má val.

Azon nal meg kell em lí te ni, hogy
az Anima Musicae ka ma ra ze ne kar
tö ké le tes pá ro sí tás a szó ló he ge dû höz
(akár csak a csel ló hoz a nagy ze ne -
kar): egyen súly van a pó di u mon. Ha -
bár Korcsolán min dig és min den hol
na gyon so kat tesz az el fe lej tett vagy
nem kellôen mél tá nyolt zsi dó
zeneszerzôk meg is mer te té sé ért – ez
al ka lom mal a mû volt fon tos. Csak a
ze ne tör té net ben ke vés bé já ra tos ol -
va só szá má ra jegy zem meg, hogy
Bruch e mû vét a kor je les csel ló mû -
vé szé nek fel ké ré sé re ír ta, ô ma ga
pro tes táns volt.

Men dels sohn 7. (d-moll) vo nós -
szim fó ni á ja szó lis ta nél kül vitt be a
zeneszerzô vi lá gá ba. Felnôttkori mû -
nek gon dol tam, csak né mi guglizás
után esett le az ál lam: 12-13 éves, ze -
ne i leg ko ra érett gye rek ír ta, ben ne
egy vil la nás ra meg szó lal a
Szentivánéji álom nem sok kal késôbb
szü le tett nyi tá nyá ból a halk ziz ze nés
– de csak mint egy vé gig nem gon dolt
öt let. És az tán: a zá ró té tel ben mint ha
vis  sza lép tünk vol na leg alább het ven-
nyolc van évet, gyö nyö rû és já té kos
fú ga szó lal meg, bár a zeneszerzô
nem az ôsforrás Bachhoz nyúlt visz -
 sza, ha nem Mo zart Ju pi ter szim fó ni á -
já ból me rí tet te az ih le tet.

Já vo ri Fegya – a klezmer sze rel -
me se, nagy kö ve te, népszerûsítôje –
volt a szerzôje az alig né hány per ces
Doinának, va gyis a klezmer tánc ház
egyik leg vi dá mabb ele mé nek. A
Men dels sohn-mû já té kos sá ga után
tû zi já ték ként szó lalt meg a csa pon -
gó, egy szer re sok fé le han gu la tot
keltô da rab a ze ne kar elôadásában.
Te gyük hoz zá, a doina bevezetô mu -
zsi ka a töb bi tánc dal lam elôtt, és bi -
zony a nézôtéren is le he tett ér zé kel ni
va la mi lyen tánc ra per dü lé si haj lan -
dó sá got...

A kon cert zá rá sa ként pe dig min -
den ba rokk ze ne-ra jon gó ál ma ke rült
sor ra: ka ma ra ze ne kar ral kí sér ve
Korcsolán Or so lya ját szot ta a Négy
év szak szó ló ját. Aki sok szor és sok -
fé le elôadásban hall hat ta, na gyobb
és ki sebb ze ne kar tól, ko mó to sab ban
vagy für géb ben Vi val di mû vét, nos,
az úgy érez het te, tíz pon tos elôadást
ka pott. A bra vúr rész le tek látszóla-
gos(!) kön  nyed sé ge, a ze ne kar csön -
des el bú já sa, hogy a szó lis ta csil log -
has son, vagy ép pen a ha tal mas tö -
mör hang zás – mind se gí tett fel idéz -
ni a pa tak fe lett fi no man ol va dó jég -
hár tyát, a tik kasz tó nap sü tést, a vi -
har je le ne tek ben ka var gó szür ke fel-
hôket, vagy akár az esôcsepegést a
nem túl szélsôséges itá li ai tél ben.

Új ra a Rumbachban, va sár nap es te, s egy
tût nem le he tett vol na le ej te ni, olyan so kan
vol tak kí ván csi ak Ma ra Aranda spa nyol vi -
lág sztár kon cert jé re.

A kü lön fé le saj tó or gá num ok a Föld kö zi-
ten ger királynôjének aposzt ro fál ják, ami
ta lán túl zás nak tûn het, de az elôadás so rán
a va ló ság ban is meg ta pasz tal hat tuk. A me -
di ter rán élet ér zés át ha tot ta prog ram ját. A
ré gi-új hang sze rek nek, a szá mok hoz illô
kéz-, fej- és láb moz gás nak köszönhetôen a
té ma a szö veg meg ér té se nél kül is va la -
men  nyi re felismerhetôvé vált.

Az est Borbás Gergô fel kon fe rá lá sá val
vet te kez de tét.

Min den kit üd vö zölt ter mé sze te sen, köz -
tük Yacov Hadas-Handelsman iz ra e li és
David Pressman ame ri kai nagy kö ve tet, va -
la mint hang sú lyo san Ve ra Soler del
Campót, Spa nyol or szág nagy kö ve ti ta ná cso sát, aki né hány gon do la tát is meg -
osz tot ta a jelenlévôkkel.

Ez után szín pad ra lé pett az énekesnô és a ze ne kar: Ma ra Aranda, Jota
Martínez, Fernando Depiaggi és Carlos Ramírez.

Ma ra a leg több szám elôtt szólt a da lo kat ihletô térségrôl, élethelyzetrôl, idôbe
és tér be he lyez ve azo kat. Tol mács nem volt, így rész le tez ni nem tu dom az el -
hang zot ta kat.

Az énekesnô öl tö ze te stí lu sá ban na gyon jel leg ze tes volt: hos  szú fe hér ru ha
arany szí nû min ták kal, fö löt te a ha ját is el ta ka ró le pel. Utób bi a há bor gó ten gert,
a fe hér a ha bot, a taj té ko kat, az arany a nap sü tést szim bo li zál hat ta.

Ma ra két hang szert is hasz nált a prog ram so rán, egy kasz ta nyet tát és egy úgy -
ne ve zett ké zi do bot.

Ze nész tár sai is cse re be rél ték a szitárt, a gi tárt, a do bot, a kongát s a bil len -
tyûst.

Majd a mû sor vé gez té vel le hul lott a le pel Ma ra ru há ja fölül, ze ne i leg en nek
is oka, ér tel me volt.

Vé gül vas taps, le vo nu lás, majd vis  sza...
A kö zön ség alig akart a ki já rat fe lé for dul ni. Meg ér tem!

gáljuli

Zse nik a zsiniben
A nem iga zán sze rény cím csak a va ló sá got tük rö zi, Müller Pé ter Szi á mi és

Szakcsi La ka tos Bé la már ko ráb ban ki ér de mel te a minôsítést, a ven dég Gubik
Pet ra pe dig na gyon-na gyon ígé re tes for mát mu ta tott.

A Zsi dó Kul tu rá lis Fesz ti vál he té nek ese mé nye, a Szi á mi-kon cert mond hat ni
az ôszi fesz ti vá li kí ná lat el ma rad ha tat lan ré sze. A job bá ra te ma ti kus prog ra mok
kö zé most ve gyes csok rot
kap tunk a He ge dûs Gyu la
ut cai nagy te rem ben. Szi á -
mi so kad szor dol go zik
együtt Szakcsival, nem
ke vés a kö zös da luk,
Gubik vi szont új
résztvevô. Ér de mes el ol -
vas ni az élet út ját a
Wikipédián – ilyen kor de -
rül ki, hogy a fôvárosi lé -
te zés men  nyi re szemel-
lenzôssé te het. Ke ve set
tu dunk ró la, csak mert
Pet ra a sze re pe i nek túl -
nyo mó ré szét Bu da pes ten
kí vü li ze nés szín há zak ban tel je sí tet te, az Ope rett szín ház ban csak al kal man ként
ka pott fel lé pé si lehetôséget – igaz, a Honthy-gyûrût is ott ér de mel te ki.

Szakcsit nem kell kü lö nö seb ben be mu tat ni, sejthetô volt, hogy lesz va la mi -
lyen dzses  szes meg le pe tés is, de per sze es sék szó az est prog ram ját megsz-
erkesztô Szi á mi nak a teljesítményérôl is.

Erôs fel ütés sel in dul tunk: az El nök urat meg szó lí tó, bé ké re és a fegy ve rek el -
hall ga tá sá ra fel szó lí tó san zon nal, amit egy da ra big friss nek le he tett gon dol ni –
csak a szö veg vé ge fe lé de rült ki, hogy a (má so dik) vi lág há bo rú ide jén ír ta Bo -
ris Vian, a for dí tó ja pedig Szi á mi. Amúgy a da lok leg na gyobb ré szé nek szö ve -
ge is az ô mun ká ja, a ze nék pe dig leg több ször Szakcsitól szár maz nak. (Né ha el-
el hang zik egy Seress Rezsô is...)

Szi á mi na gyon vakmerô öt let tel be ke ver te a mû so rá ba Piaf két le gen dás, de
fel tét le nül kar cos mez zo szop rán ra írt da lát is (Mylord, Nem bá nok sem mit sem),
csak azért, mert a fran cia nyelv sze rel me se, de az tán ezt ki egyen lí tet te egy 
blu e sos bugival (Éj sza kás nôvér), ami nek nem túl rej tett ero ti ká ja kis sé fri vol -
nak ha tott a zsi na gó ga fa lai kö zött.

Gubik Pet ra sely mes-pu hán éne kelt két szép, sze rel mes szá mot a készülô kö -
zös (MPSz–GP) nagylemezrôl. A következô, ci gány rit mu sok ból és me ló dia vi -
lág ból me rí tett, ala po san ki eresz tett hang gal bi zo nyí tó dal meg mu tat ta, men  nyi -
vel több re ké pe sek együtt. Egyéb ként Pet ra sze rel mes vagy ér zel mes da lai min -
dig ta nús kod tak re mek elôadói képességeirôl és min den fek vés ben erôvel meg -
szó la ló hangterjedelmérôl.

Nem kö vet ve a sor ren det, Szi á mi szí ve sen bo lon do zott is: a ve tés be tévedô
kan cá ról és csikajáról szó ló bre ton nép dal lal meg a zseb pénz ért tar há ló ka masz
kup lé já val.

Kü lön kell szól ni Szakcsiról. All-round mu zsi kus lé vén, kön  nye dén
(le)kísérte a bár mi lyen stí lu sú mû ve ket, de ha né mi sza bad sá got él ve zett, ak ko -
ra imp ro vi zá ci ót vá gott le, hogy a más ra fel ké szült kö zön ség csak kap kod ta a
fe jét. Az est lenyûgözô, nagy ta lál ko zá sa volt, ami kor az impró ki rá lya és a gyé -
mánt han gú Pet ra bársonyfinoman be le kez dett a Hává nágilába. Amit az tán a
Mozart–MPSz: Tö rök in du ló la zí tott, csa csa csá sít va (na azért nem az egész). 

Fesz ti vál mor zsák – ahogy tu dó sí tó ink lát ták

Szakcsi La ka tos Bé la, Müller Pé ter Szi á mi és
Gubik Pet ra

Nigun Kvar tett (Iz ra el)

Szu lák And rea és Gájer Bá lint

Na gyon jó volt be jár ni a vi lág
négy da rab ká ját a négy na gyon
különbözô ze né vel egy mû vés  szel,
aki – sze ren csénk re – évek óta el ma -

rad ha tat lan a ZsiKuFeszt koncert-
jeirôl. Aki idén nem hal lot ta, ne hogy
ki hagy ja a leg kö ze leb bi al kal mat!

Bedô J. Ist ván

Ma ra Aranda

A sze fárd ze ne ko ro ná zat lan
királynôje

(Folytatás a 7. oldalon)
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A köz is mert cuk rász so sem félt a ki hí vá -
sok tól: az elsôk kö zött volt itt hon, aki nek
cuk rász dá i ban egye di for ma tor tát le he tett
ren del ni, ahogy élen járt ab ban is, hogy sü te -
mé nye it webshopról árul ja. Vi lág hí rû vé tet -
te a flódnit, és meg pró bál ko zott a ha gyo má -
nyos ke let-kö zép-eu ró pai zsi dó kony ha meg -
újí tá sá val is. Si kert si ker re hal mo zott, ren ge -
teg kül föl di meg hí vás nak tett ele get, sa ját té -
vé mû so ro kat for ga tott, nem zet kö zi ku li ná ris
aka dé mi ák vá lasz tot ták tag ja ik kö zé, majd
jött a ko ro na ví rus-jár vány és egy tel je sen új
ki hí vás: a bu da pes ti tár sa sá gi élet ikonikus
alak ja min dent fel szá molt itt hon, és meg sem
állt Dél ke let-Ázsi á ig. En nek oka i ról most
elôször az In dex nek me sélt.

Bár mely fesz ti vá lon kön  nyû volt ki szúr ni,
hol is áll Raj Ráchel stand ja. Elôtte kí gyó zó
sor, ren ge te gen akar ták ugyan is meg kós tol ni a
cuk rász dá in kí vül is a több száz éves, tit kos
csa lá di re cept alap ján ké szült, vi lág hí rû vé vált
flódniját. Ke ve sek mond hat ják el, hogy egye -
dül si ker re vit tek kül föld ön is egy hungariku-
mot, jo go san büsz ke is rá. Ahogy ar ra is, hogy
ná la már ak kor le he tett itt hon egye di for ma tor -
tá kat ké szít tet ni, ami kor ez még is me ret len
mû faj volt a ha zai cuk rász dák ban.

Merôben új sze rû volt a Torta.hu el in dí tá sa
is, az idô tájt fur csa do log volt sütit ren del ni az
internetrôl. Az tán már nem volt elég szá má ra a
porcukorfelhô.

2020-ban je lent meg az elsô sza kács köny ve
(Éle tem a kony há ban), amely ben elôször mu -
tat ta meg, hogy a des  szer te ken túl is biz to san
mo zog eb ben a vi lág ban. A rész ben csa lá di re -
cep te ket át dol goz ta, és igye ke zett a 21. szá za di
el vá rá sok hoz iga zí ta ni a tra di ci o ná lis askenázi
(ke let-kö zép-eu ró pai zsi dó) re cep te ket, a köz -
is mert töl tött hal étel, a gefillte fisch pél dá ul ná -
la már la zac ból ké szül. Az tán egy szer csak jött
a covid.

Elôre lát ta a ven dég lá tás vál sá gát
A jár vány mi at ti le zá rá sok a jól menô vál lal -

ko zást is ér zé ke nyen érin tet ték. Bár a webes

ér té ke sí tés nôtt, nem an  nyi val, hogy kom pen -
zál ni tud ta vol na a töb bi be vé te li láb ki esé sét.
Mint fen tebb is ír tuk, a cég éle té ben nagy
jelentôségû volt a fesz ti vá lok ra va ló ki te le pü -
lés, de a vál la la ti meg ren de lé sek is el ma rad tak,
ahogy az esküvôk el ha lasz tá sa mi att tor tá ra
sem volt a 2020-as ta vasz–nyá ri sze zon ban
szük ség.

„Bár 2021-ben még orosz–uk rán há bo rú ról
szó sem volt, már jól lát szott, hogy nem igaz
az, hogy min den vis  sza fog áll ni a ré gi ke rék -
vá gás ba – me sél te Raj Ráchel az In dex nek. –
Ná lunk pél dá ul a for ga lom jelentôs ré szét tet -
ték ki a tu ris ták, akik a nem zet kö zi saj tó meg je -
le né se ink jó vol tá ból azelôtt nem mu lasz tot ták
el, hogy meg kós tol ják ná lunk a flódnit bu da -
pes ti tar tóz ko dá suk al kal má val. A bá tyám re -
mek üz let em ber, elôre lát ta ezt az ál la po tot,
ami be az egész szek tor ke rült mos tan ság, ami -
kor már nem le het an  nyit emel ni a sü te mé nyek
árán, hogy az egy aránt meg ér je az elôállítónak
és a fo gyasz tó nak is.”

Irány Pattaya!
Raj Ráchel báty ja több mint húsz éve él

Ázsi á ban, több éve te le pe dett le a ma gya rok
kö ré ben is nép sze rû thai föl di ten ger par ton és
nyi tott egy sa ját in gat lan iro dát a Remax há ló -
za tán be lül. Se gít ség kel lett ne ki, így fel ve tet te
a bu da pes ti tár sa sá gi élet ben ott ho no san moz -
gó hú gá nak, mi len ne, ha a jó kapcsolatteremtô
ké pes sé gét ez után egy má sik üz let ág ban ka ma -
toz tat ná, és így leg alább a csa lád is együtt len -
ne. Im már nyolc hó nap ja an nak, hogy Ráchel
és fér je fel szá mol ták ide ha za a vál lal ko zá su kat
és az éle tü ket, hogy a nap fé nyes ázsi ai or szá -
got vá las  szák új ott ho nuk gya nánt. Mi vel tár sa -
sá gi éle tü ket szin te ott foly tat ják, ahol ab ba -
hagy ták, így se gí te nek egy ki csit tisz táb ban lát -
ni, mi lyen is a lu xus élet az ide ha za re la tí ve ol -
csó nak tar tott or szág ban.

„Thai föld mint be fek te té si cél pont az
orosz–uk rán há bo rú óta még job ban
felértékelôdött. Oro szok és eu ró pa i ak sze ret -
nék itt biz tos he lyen, in gat la nok ban tar ta ni a

Fran cia or szág
Fran cia zsi dók a soá ide jén cím -

mel ki ál lí tás nyílt a Valéry-Larbaud
mé dia tár ban Vichyben. A vá ros ka a
né met meg szál lás alatt a Pétain mar -
sall ál tal irá nyí tott kol la bo ráns fran -
cia ál lam szék he lye volt. Fény ké pek
és do ku men tu mok se gít sé gé vel a ki -
ál lí tás rész le te sen be mu tat ja a végsô
meg ol dás hoz vezetô utat. A zsi dók
te vé keny sé gét kor lá to zó elsô ren de -
le tek 1940. ok tó ber 3-án je len tek
meg. Az 1942. jú li us 16–17-én Pá -
rizs ban vég re haj tott raz zia so rán
mint egy 13.000 hit sor so sun kat gyûj -
töt ték ös  sze a Té li Sport csar nok ban,
akik nek kö zel egy har ma da gye rek
volt. Tra gi kus út juk elôbb a
Drancyban lévô kon cent rá ci ós tá bor -
ba, majd Ausch witz ba ve ze tett. Ha -
son ló raz zi á ra ke rült sor a dé li „sza -
bad zó na” te rü le tén is, ahon nan szin -
tén Drancyba szál lí tot ták az el fo got -
ta kat. A cél ke reszt ben elôbb a kül -
föl di szár ma zá sú zsi dók, majd a
fran ci ák kö vet kez tek.

A ki ál lí tás kü lön fog lal ko zik a
fran cia tár sa da lom ma ga tar tá sá val, a
zsi dók rész vé te lé vel az el len ál lás -
ban, a gyermekmentô ak ci ók kal, a
holokauszt em lé ke ze té vel és más
kér dé sek kel. Frédéric Aguilera,
Vichy pol gár mes te re nyi lat ko za tá -
ban el mond ta, hogy part ner sé gi
meg ál la po dást kö töt tek kö zös ren -
dez vé nyek tar tá sá ra a Shoah
Memorial szer ve zet tel.

1939-ben 330.000 hit test vé rünk élt
Fran cia or szág ban, kö zü lük 76.000
sze mélyt de por tál tak. A ha lál tá bo-
rok ból 2.500-an tér tek vis  sza.

Pa ra guay
A fôvárosban, Asunciónban mû -

kö dik a dr. Walter Kochmannról el -
ne ve zett zsi dó mú ze um. Kochmann
a ná ciz mus elôl me ne kült né met csa -
lád ból szár ma zik, és so kat tett az in -
téz mény lét re ho zá sa ér de ké ben,
amely nek elsô igaz ga tó ja volt. A
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Pa ra guay. 
Az asuncióni zsi dó mú ze um

Nor vé gia. Az Em lé ke zés he lye az 
os lói Akershus rak par ton

THAI FÖL DI LU XUS IN GAT LA NO KAT ÁRUL RAJ RÁCHEL

Ilyen a flódnikirálynô új éle te
pén zü ket, az or szág sta bil gaz da sá ga és po li ti -
kai be ren dez ke dé se ga ran cia er re – mond ta el
Raj Ráchel. Il let ve je len eset ben már az sem el -
ha nya gol ha tó szem pont, hogy itt fû te ni sem
kell, a tél me leg, de a nyár sem ki fe je zet ten
esôs, Pattaya nincs an  nyi ra dé len, hogy za va ró
le gyen a mon szu nos év szak. Ott hon Thai föld -
nek nem va la mi jó a PR-ja, ho lott rop pant ele -
gáns vá ros ré szek és re mek is ko lák vár ják az itt
letelepülôket.”

Vil la par kok és te ma ti kus lu xus
A Bang kok tól csu pán más fél órás vo nat út ra

lévô nagy vá ros ban a thaiok is elôszeretettel
vesz nek nya ra lót – plá ne hogy a vas úti fej lesz -
té sek nek köszönhetôen csu pán fél órá nyi ra rö -
vi dül majd a tá vol ság. Ami nem ked vez mond -

Fo tó: Raj Ráchel

juk a shoppingolásnak, va ló szí nû leg Pattaya
eb ben nem fog to vább fejlôdni, hi szen min den
nagy vi lág már ká nak van nak sa ját lu xus sza lon -
jai a thai fôvárosban. Azon ban a szol gál ta tá si
szek tor na gyon oda tet te ma gát.

Menô golf klu bok, ele gáns ét ter mek és ho te -
lek ta lál ha tók itt, akár a ten ger par ton is elkok-
télozgathat az em ber – Ráchel ked ven ce pél dá -
ul a Pullman-láncolat he lyi egy sé gé nek, a Ho -
tel G-nek a poolbárja. A ré gió in ten zí veb ben
fejlôdik, mint va la ha: egy más után nônek ki a
földbôl a vil la ne gye dek és a lu xus la ká so kat,
penthouse-okat, tetômedencéket ma guk ba fog -
la ló to rony há zak. Az it te ni ingatlanfejlesztôk
sze re tik ma gu kat mar kán san meg kü lön böz tet ni

a kon ku ren ci á tól, Ráchel egyik ked ven ce a
Riviera Mo na co felhôkarcoló és a ha ma ro san
megépülô Arom Wongamat lu xus tár sas ház.

És hogy men  nyi az an  nyi? Ter mé sze te sen
min den ár fek vés meg ta lál ha tó a ré gi ó ban, de
itt az nem fur csa, ha 200 mil li ót, ne tán 1-1,5
mil li árd fo rint nak megfelelô thai bátot kér nek
egy jobb la ká sért vagy há zért. A cuk rász ból
lett ingatlanszakértô fi gyel mez tet azon ban,
elôbbit ma gán em ber is bár mi kor vá sá rol hat,
utób bit azon ban csak thai ál lam pol gár vagy
cég, a jog al ko tó így pró bál ta vé de ni, hogy a
föld ha zai tu laj don ban ma rad jon. A cég ala pí tás
itt olyan ru tin pro ce dú ra egy in gat lan iro da szol -
gál ta tá sá ban, ami em lí tés re sem mél tó.

Van-e vis  sza út a gaszt ro nó mi á ba?
Kér dé sünk re, hogy a káp rá za tos vil lák és la -

ká sok mu to ga tá sa mel lett nem vá gyik-e vis  sza
a sütô mel lé, a flódnikirálynô ha tá ro zot tan fe lel.
„So ha ne mondd, hogy so ha, de egyelôre na -
gyon él ve zem az új éle tem. Per sze tel je sen nem
tu dok tôle el vo nat koz tat ni, eb ben a nyolc hó -
nap ban sok thai ételt meg ta nul tam el ké szí te ni, a
ha zai re cept je i met is adap tál tam a he lyi alap -
anyag ok hoz. A kacsamájbonbont pél dá ul itt
nem áfo nyá val íze sí tem, ha nem man gó val és
ana nás  szal. De hoz hat nám pél dá nak azt is, ami -
kor a he lyi InterContinental ho tel séf jé vel ke -
res tük a megfelelô lisz tet a szu per mar ket ben,
amibôl bárcheszt tu dok süt ni. Egyéb ként alig -
hogy ide köl töz tünk, egy hó nap után meg ta lált
egy he lyi nagy resort, hogy ta lál jam ki a desz -
 szert me nü jü ket. Ak kor er re nem volt idôm, de
ab szo lút el tu dom kép zel ni, hogy szak mai ta -
nács adó ként meg ma rad jak ezen a te rü le ten is.”

A sza kács köny vén kí vül je len leg ide ha za
egy sü te mény ma radt meg Raj Ráchelbôl. Még
ta valy nyá ron ter vez te a bu da pes ti Marriott
Ho tel nek a Secret Charm (Tit kos báj) név re
hall ga tó des  szer tet, amely idén de cem be rig ott
lesz a lu xus szál lo da ét lap ján. A na ran csos, kar-
damomos, hab kön  nyû, fran ci ás sü te mény hez
ma gyar fû szer pap ri kát is hasz nált. Azt a faj tát,
amit ki is vitt ma gá val, és nagy si kert ara tott
ve le a fi ai is ko lá já ban. A koz mo po li ta pattayai
kö zeg egy sze rû en oda volt ugyan is a ma gyar
gu lyá sért.

A szerzô luxusszakértô.
TGR/index.hu

mú ze um há rom
terembôl áll. A Vö rös
Te rem a zsi dó ha gyo -
má nyo kat mu tat ja be,
ahol szá mos kegy tár -
gyat is meg te kint het -
nek a lá to ga tók. A
Fe ke te Te rem a
holokauszt em lé ke -
ze tét idé zi. A Kék
Te rem ben a pa ra gua -
yi zsi dók tör té ne té vel
kap cso la tos do ku -
men tu mok, em lék tár -
gyak és fény ké pek
lát ha tók. Ruth Cohan
igaz ga tó ki emel te:
azon dol go zunk, hogy
meg ta nít suk a fi a ta -
lo kat a diszk ri mi ná -
ció és a rassz iz mus
el uta sí tá sá ra.

Az elsô zsi dók a
19. szá zad vé gén
Fran cia or szág ból, Svájc ból és Olasz -
or szág ból ér kez tek Pa ra guay ba. A
20. szá zad ele jén Orosz or szág ból és
Len gyel or szág ból, va la mint Egyip -
tom ból és Tö rök or szág ból jöt tek
újabb be ván dor lók. A ná cik ha ta -
lom ra ju tá sát követô me ne kült hul -
lám után hit test vé re ink szá ma 1942-
ben el ér te a 3.000 fôt. Az elsô zsi na -
gó ga 1917-ben lé te sült Asunción-
ban. Je len leg há rom zsi dó temp lom
van a vá ros ban (askenázi, sze fárd és
Chábád). A mint egy ezer fôt szám lá -
ló, több sé gé ben askenázi kö zös ség
több kul tu rá lis, ok ta tá si és más in téz -
ményt mû köd tet. A kö zös ség
Hashavua (A hét) né ven online la pot
ad ki.

Nor vé gia
A Nem ze ti Örök ség Ta ná csa két

zsi dó em lék he lyet a vé dett nem ze ti
em lé kek kö zé kí ván so rol ni. A ja vas -
lat ban sze re pel az os lói Sofienberg
park ban lévô, 1885–1917 kö zött
mûködô ré gi temetô, ami ere de ti leg
egy nagy temetô ré sze volt. Ez a zsi -

dó kö zös ség hez kötôdô leg ré geb bi
he lyi em lék, ami az elsô nem ke resz -
tény te met ke zé si hely volt a nor vég
fôvárosban. A te rü le ten késôbb par -
kot ala kí tot tak ki, de a zsi dó val lá si
ha gyo má nyok tisz te let ben tar tá sa ér -
de ké ben az itt lévô 197 sír kö vet a he -
lyü kön hagy ták. A má sik ja vas lat az
1942–43-ban de por tál tak tisz te le té re
a nor vég kor mány meg bí zá sá ból
Antony Gromly an gol szob rász mû -
vész ál tal 2000-ben ter ve zett Em lé -
ke zés he lye el ne ve zé sû, az Akershus
rak par ton lévô em lék mû re vo nat ko -
zik.

A ná cik he lyi szö vet sé ge se ik köz -
re mû kö dé sé vel 773 zsi dót de por tál -
tak Nor vé gi á ból Ausch witz ba, akik
kö zül csak 35 sze mély ma radt élet -
ben. 900 hit test vé rünk nek si ke rült
Svéd or szág ba me ne kül nie.

Je len leg mint egy 1.400 zsi dó él
Nor vé gi á ban.

Ro má nia
A pá ri zsi Flammarion ki adá sá ban

au gusz tus vé gén je lent meg Sonia

Devillers új ság író Les exportés (Az
ex por tál tak) cí mû köny ve, amely a
ro má ni ai zsi dó ság tör té ne té nek egy
ke vés sé is mert és fel há bo rí tó fe je ze -
té vel fog lal ko zik. Devillers saj tó nyi -
lat ko za tá ban el mond ta: Csa lá dom
anyai ágon 1961-ben hagy ta el Ro -
má ni át. Azt le het ne mon da ni, hogy
emig rál tak vagy el me ne kül tek, de ez
nem pon to san fed né az igaz sá got.
Va ló já ban az tör tént, hogy az em be -
re ket fel be csül ték, és te nyész ál la-
tokért, va la mint
m e z ô g a z d a s á g i
termékekekért ex -
por tál ták. Ez any -
 nyi ra tit kos mû ve -
let volt, hogy a
legfelsôbb ve ze -
tés hez tar to zó
Nicolae Ceau-
sescu ál lí tó lag
csak 1965-ös ha ta -
lom ra ju tá sa kor
ér te sült ró la. A
nem zet kö zi fel há -
bo ro dás tól és a
bot rány tól tart va
azon nal le ál lí tot ta
az 1958 óta tar tó
ak ci ót. A ro mán
dik tá tor késôbb
szerzôdést kö tött
Iz ra el lel, amely -

nek ke re té ben mint egy 300.000 zsi -
dó hagy hat ta el az or szá got. A
Securitate ar chí vu má ban meg ta lál -
ha tók a Sonia Devillers csa lád tag jai
és má sok ex port já val kap cso la tos
ada tok.

Hit test vé re ink szá ma a har min cas
évek ben 750.000 volt. 1945-ben
még 350.000 zsi dó élt Ro má ni á ban,
ami nap ja ink ra 10.000 fôre csök -
kent. 

Ko vács

Fran cia or szág. A kiállításmegnyitó pla kát ja

Ro má nia. 
Bartermegállapodás: te nyész ál lat okért zsi dó kat
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„Ez a könyv min den bi -
zon  nyal nem szü le tett vol na
meg a nél kül a var sói get tó -
be li kis fiú nél kül, aki nek a
fény ké pe a szen ve dés és az
együtt ér zés mo dern jel ké-
pévé vált. Ez a fiú ta lán a
szá zad egyik leg na gyobb ze -
né sze lett vol na, de nem volt
jo ga az élet hez. Ne ki aján lom
az el múlt hét év ku ta tó mun -
ká já nak ered mé nyét, ezt a
köny vet, ame lyet a ze né nek
az em be ri sors sal, azon be lül
is en nek a kü lön le ges, a vi lág
min den tá ján szét szór tan és
ki sebb ség ben élô, új ra és új ra
ül döz te tés nek ki tett nép nek,
a zsi dók nak a sor sá val va ló
kap cso la tá ról ír tam.”

A ta valy el hunyt bel ga ze -
ne tu dós, Franc C. Lemaire
(1927–2021) köny ve há rom -
ezer év kultúr- és tár sa da lom tör té net ét me sé li el a zsi dó ze ne tör té ne tén és
zeneszerzôi sor so kon ke resz tül, ti zen négy te ma ti kus fe je zet ben, ér zé keny
elem zé sek kel meg vi lá gít va az adott kor szak ok szel le mi sé gét, ese mé nye it és
han gu la tát.

Az elsô fe je ze tek a szo ros ér te lem ben vett zsi dó ze nei vi lá got: a bib li ai, a
sze fárd és az askenázi ha gyo mány dal la ma it, azok kabbalisztikus, haszid
vagy jid dis vál to za ta it, va la mint a gre go ri án éne kek kel és az itá li ai re ne szánsz
po li fo ni kus mu zsi ká já val va ló kap cso la ta it mu tat ják be. A kö zép ko ri ke resz -
tény te o ló gia antijudaista szö ve ge i nek és kon tex tu sá nak ez után következô
vizs gá la ta ré vén a szerzô rá mu tat, hogy a nagyheti li tur gia, a misztéri-
umjátékokok, a re for má ció ko ra után pe dig a pas si ók, az ora tó ri u mok és a ba -
rokk kan tá ták mi lyen mér ték ben já rul tak hoz zá a zsi dók kal szem ben táp lált
el len ér zé sek fenn tar tá sá hoz vagy a meg tért zsi dók ki re kesz té sé hez. 

A fel vi lá go so dás, a zsi dó as  szi mi lá ció és a na ci o na liz mus idôszakával fog -
lal ko zó fe je ze tek szer te ága zó té mái kö zül ér de mes ki emel ni a Men dels sohn
csa lád felemelkedésérôl és pusz tu lá sá ról írt részt, va la mint Wag ner hír hedt
an ti sze mi ta pamf let jé nek és ope ra fi gu rá i nak elem zé sét. Önál ló fe je zet fog lal -
ko zik a Mo nar chia és fôként Bécs sok szí nû ze nei éle té vel, amely ben a kettôs
iden ti tás prob lé má ja, Mah ler és Schönberg da rab ja i nak és út ke re sé sé nek
elem zé se mel lett Goldmark Kár oly és Joachim Jó zsef pá lyá já ról is ol vas ha -
tunk. A XX. szá za di zsi dó ze né vel fog lal ko zó fe je ze tek té mái is rend kí vül
gaz da gok: az ame ri kai jid dis szín ház és a broad wa yi mu si ca lek vi lá gá tól az
Ausch witz utá ni val lá sos ze ne prob lé má ján ke resz tül a kor társ ze né ig ível az
át te kin tés, amelybôl nem ma rad hat ki a holokauszt pusz tí tá sá nak és kö vet kez -
mé nye i nek szám ba vé te le, de az sem, hogy mi ként pró bál ták fel szá mol ni a jid -
dis kul tú rát a sztá li ni Szov jet uni ó ban.

A tör té ne ti fe je ze te ket, ame lyek a pa lesz ti nai és iz ra e li ze nei élet elem zé sé -
vel zá rul nak, a 150 legjelentôsebb zsi dó zeneszerzô és ze ne tör té nész élet raj -
za egé szí ti ki Salamone Rossitól Steve Reichig, amely nem csu pán ze ne tör té -
ne ti füg ge lék, ha nem meg vi lá gí tó ere jû a zsi dó iden ti tás és a zsi dó ze ne sa ját -
sze rû sé gé nek te kin te té ben is. Utób bi kap csán Lemaire meg ál la pít ja, hogy „az
idôben és tér ben sok fe lé bo lyon gó zsi dó ze ne a kul tu rá li san sok szí nû kö zeg
külsô ha tá sa i val va ló telítôdése el le né re is ké pes volt megôrizni egy faj ta rej -
té lyes egy sé ges sé get”.

Vár ha tó meg je le nés: 2022. szep tem ber 30. 
Ter je de lem: 550 o. Ár: 5990 Ft

át fáz va a hi deg víztôl, izom láz,
ökör kö dés; ví zi pro duk ci ók. Szó ra -
koz tat tuk, né ha meg lep tük a me -
den ce szé lén ülô idôsebbeket. Min -
den fé le vidámkodást ki ta lál tunk,
ví zi öt le te ket. Pl. GÖ DÖR: hir te len
egyi künk GÖ DÖR! jaj ki ál tás sal el -
tûnt a víz alá. LÉPCSÔ: ugyan ott
volt, hogy lépcsôn le me ne telt utá -
noz tunk, LEJTÔ stb.

A me den ce mel let ti hirdetôoszlop
irá nyá ba ha ladsz, fe jed a me den ce
fe lé for dít va, nem fi gyelsz, el ját -
szod, hogy ne ki men tél fej jel az osz -
lop nak. Bár mi vel bôvíthetô a pro -
duk ció. Csu pa in tel li gens, mû velt
fi úk, lá nyok ál tal ki ta lált gegek. 

LAN GYOS ME DEN CE: gye rek -
me den ce. Én az uno kám mal men -
tem elôször a LAN GYOS me den -
cé be. Né hány ci gány fiú ön fe led ten
lab dá zott, éle tük ben elôször lát tak
stran dot. Leát, az uno ká mat öröm -
mel fo gad ták, és be vet ték a já ték ba.
Él vez te. 

Em lé ke ze tes szá mom ra a szaty -
rok, tás kák megôrzésére tett kí sér -
le tek. Elôször vol tak az egy pán tú,
felül össze hú zós zsák fa zo nok.
Késôbb egy re di va to sabb tás kák ban
egy re már ká sabb, drá gább hol mi kat
tar tot tak. Sok fé le iga zol vány, több
pénz. Ezért kü lön fé le tás ka vé de -
lem mel pró bál koz tak: a NA IV –
törölközôvel le ta kar ja. BÁ TOR:
ôrizetlenül hagy ja, igyek szik rá néz -
ni. OKOS: ismerôsök vé del mé re
bíz za. Ha nincs ismerôs, ak kor is -
mer ke dik elôször, elônyben ré sze -
sít ve a mo soly gós, kö zép ko rú, na -
po zó já hoz egész nap ra oda ta padt
höl gyet, urat. EZO TE RI KUS: va -
rázs igét mor mol és spi ri tu á li san le -
vé di a tás kát.

A ré gi stran dunk he lyén most egy
21. szá za di cso da strand áll. Gye -
rek pa ra di csom, felnôtt menny or -
szág, hú zós árak. Min den meg vál -
to zott, el tûnt a min den ki strand ja,
az elérhetô árú nép szó ra ko zás, a
ked ves, ré gi DEB RE CE NI NAGY -
ER DEI STRAND ÉS GYÓGY-
FÜRDÔ. El öre ged tél, el múl tál, de
te vol tál a mi sze rel münk, aki ben
so ha nem csa lód tunk. A mi ri-
viéránk a Nagyerdô kö ze pén. Biz -
tos pont az éle tünk ben, amit még
so ká ig si ra tunk.

Ked ves stran dunk el tûnt má ra,
Nagyerdônek menny or szá ga,
Gye rek ko runk bol dog sá ga.
Hi ány zol te ré gi-ré gi, vi dám, bol -

dog nyár!
Ahasvírus

Áll junk csak meg, 
ked ves naccsád!

Mu tas sa a pa pír ja it!
Igen, tes sék.
Lás suk csak, ki hez is van sze ren csénk vagy bal -

sze ren csénk, ha meg nem sér tem. Tart sad az
elem lám pát, Lipták test vér, hadd ol vas sak. Be -
cses ne ve?

Ba logh Mar git.
Szü le tett?
Ezer ki lenc száz hu szon egy, ok tó ber tíz.
Ed dig stimmt pa pi ros sze rint. Hol?
Ke resz te sen.
Ott is la kik, ugye?
Igen, Pest re azért jöt tem...
Én sej tem, hogy mi nek jött ide, ked ves naccsád,

de majd az zal még vár junk, jó? Mi kor jött?
Úgy há rom he te.
Oszt mi nek is jött?
Azt ír ta a je gyes, gyû rûs vôlegényem, hogy bi -

zo nyá ra el he lye zik ide, jöj jek, ta lál koz zunk a ro -
ko na i nál.

Hon nan jön ne a ked ves vôlegénye?
A front ról. La ka tos Sán dor a ne ve, ti ze des.
A front ról. Oszt me lyik ala ku lat nál szol gál?
Hát ô tá bo ri csendôr, és...
Nofene, ak kor jó ma gyar em ber ô is, re mé lem, a

csi nos ara se más fé le, bár so se tud ha tó, ugye. Ne

rö hin csél jen, Lipták test vér, vár ja ki a vé git. Mi vel
uta zott ide?

Vo nat tal.
Aha, és mi volt az elsô meg ál ló?
Püskiladány.
Tény leg? Azt hit tem, hogy Új fa lu, mert én úgy

em lék szek, az az elsô meg ál ló!
Nem is tu dom, hát biz tos el alud tam.
Ha meg nem sér tem, kér dez nék né há nyat a

szülôfalujáról, jó? A Nyí ri-fé le vendéglô mû kö -
dik-e még?

Hogy ne.
Dok tor Bikali Ger gely úr még a köz sé gi jegyzô?
Igen, igen, ô.
Ak kor azt mond ja meg né kem, tisz telt naccsád,

hogy kik a szom szé dok ott, ma guk nál, a Báthori
ut cá ban?

Jobb ról Ke néz né ni, bal ról a Garabuciék.
Aha. De tud ja! És a Ten gely kár pi tos is ab ban az

ut cá ban la kik?
Igen, szem ben, az ár té zi kút nál. A mû he lye is a

ház ban van.
Azt tud ja-e, hogy bi zo nyos Eisenbergeréknek az

Ár pád ve zér ut cá ban van-e még bolt juk?
Ne kik? Volt, üveg meg por ce lán, de már...
Ak kor vé gez tünk is, ked ves naccsád, vagy hogy

is be céz ze lek, biboldó kis bo ga ram! A pa pír ja id
szart se ér nek, tu dod-e, a vá la sza id ról nem is be -
szél ve. De édes egy mind egy! Már a vo na to zás nál
tud tam, hogy min den ki vagy te, csak nem Ba logh
Mar git! Hogy to vább so rol jam: a Nyí ri vendéglô
már há rom éve Hu szár éké, mert a Neu mann ból

lett Nyí ri me het, aho vá mi akar juk, ugye, Lipták
test vér? Bikali dok tor a jegyzô? Hát, ked ves akár -
ki lányaborja, ô az én ke reszt apám, ô meg már
évek óta Pestszentlôrincen él, fel jött ide, ke rü le ti
párt szol gá la tos lett, tud ja-e, ked ves ha zu do zó lel -
kem. Én elég sok szor nya ral tam ott, Ke resz te sen
ná luk, így oszt na gyon jól tu dom azt is, hogy a
Báthori ut cá ban nem la kik se Ke néz, se
Garambóci, vagy ki a frász ka ri ka, a Ten gely kár -
pi tos meg nem is lé te zik, tu dod-e? Mi van? Teccik
a kar sza la gom? Ne fél jél, lát ha tod még ele get.

Ahogy el hall gat tam a sok ha zug sza va i dat,
olyan pa ló cos vagy gömöries a szó lá sod, nemde-
ugyebár? Buj kálsz te, lel kem kis zsi da ja, sze mét
ha mis pa pí rok kal, job ban mond va csak buj kál nál,
ha en ged nénk. A me sét meg hi á ba mon dod, en -
gem nem le het ló vá ten ni. Nem en ged jük! Na -
gyon rossz me sé re ta ní tot tak be té ge det, akiktôl a
ha mis pa pírt vet ted! Bár úgy se hin ném el, amit itt
re begsz ne künk. Anél kül is vi szünk, aho vá ne -
künk kell, ahogy akar juk. Mert aka rom én, hogy
be lá to gas sál a párt ház ba. Szí ve sen fo ga dunk ott
ilyen rifkéket, tu dod? Na, mit szólsz hoz zá? Eny -
 nyit ér nek a pa pír ja id. Lipták test vé rem, nyu god -
tan tép jed csak széj jel. Mos tan tól ve lünk jössz,
me gyünk együtt a párt ház ba, meg néz zük, rej te -
getsz-e va la mi ér té kes ezt meg azt, ami kis he lyen
is el fér. Neeem? Úgy is jó, azér’ nem árt a mo to -
zás, hidd el, eh hez mi na gyon ér tünk. A
vôlegényed? Ó, sem mit ne félj, a párt ház ban any -
 nyi de rék le gény van, hogy pó tol ni fog juk, na,
szedd a lá bad!

Politzer Ta más

Strand si ra tó
Si ra tó dal:
Mes  szi a nagyerdô,
Ott volt a strandfürdô,
Oda jár tunk ba rá tok kal nya ran ta.
A strand an gol ere de tû szó. Je len -

té se ott ma radsz, ott ra gadsz, nem
vagy ké pes to vább men ni. Én hat -
van évig. Ta lán 5-6 éves le het tem,
em lék szem, hogy anyám mal jár -
tunk a strand ra, lu bic kol tam a me -
den cék ben, anyám le sem vet te ró -
lam a sze mét.

Úszó lec kék Rentka La ci bá csi -
val, aki ked ves sza vak kal tar tot ta
fenn a ren det: Te ví zi ló, ne bú vár -
kodj, ússzál! Be ava tá sun kat az
úszó vizs ga je len tet te. A szülôk kör -
be áll ták a mû ug ró tram bu lint, és
egyen ként be ug rot tunk a lengô
desz ká ról a 4 mé te res me den cé be.
Aki ki úszott, az át ment a vizs gán,
aki el sül  lyedt, azt a Ba csó úszó -
mes ter ki húz ta. Ba csó úszó mes ter
jel leg ze tes fi gu rá ja volt a strand -
nak, tisz te le tet pa ran cso ló, nagy
po ca kos, négerbarnára sült em ber
volt. Ô is ta ní tott úszást. A ha gyo -
má nyos mód szer hí ve volt: kö té len
ló gat ta be a ta nít vá nyo kat, és dik -
tál ta a tem pót. Majd a jól vég zett
mun ka után fel állt a me den ce szé lé -
re, és mint egy fa, mi kor kidôl,
beledôlt a me den cé be. Lát vá nyos
és egyé ni moz du lat volt. 

Tel tek az évek. Tíz éves ko rom tól
már önál ló an, il let ve ba rá tok kal is
me het tem. Öl tö zé künk: kem ping -
nad rág, pó ló, ele in te sa ru, késôbb
vi et ná mi ujj kö zi pa pucs. A pánt
gyor san ki sza kadt, né hány szor me -
zít láb men tem ha za.

Mi u tán be lép tünk a strand ka pu -
ján, az át öl tö zés kö vet ke zett. Nad -
rág le, az ott hon már fel vett fecs ke,
késôbb a mas  szív mû szá las úszó -
nad rág raj tunk, zu hany, majd az
uni ver zá lis bronz olaj. Vé dett a nap -
tól, bronz szí nû re szí nez te, bar ní tot -
ta bôrünket, és ázott ha junk ra ken -
ve is jó ha tás sal volt. Volt olaj -
komp res  szo ros le fú jó, aki 1 Ft-ért
tetôtôl tal pig le fújt. 

FOG LA LÁS: Ta lán a leg fon to -
sabb te vé keny sé günk volt a fog la -
lás. Amit fog lal ni kel lett: a dup la,
fa lé ces, ko pott na po zó ágy. Itt gyûlt
ös  sze a ba rá ti tár sa sá gunk va la me -
lyik na po zó pa don, amely hez nem
volt kön  nyû hoz zá jut ni. Aki leg ko -
ráb ban ér ke zett, ro hant fog lal ni,
törölközôit és ru há it rá te re get te:
fog lalt.

Ez után kezdôdhetett a stí ro lás és
az ismerôsök fel fe de zé se. En nek
volt egy ki ala kult szo ká sa: a strand
vé gé ben lévô röp lab da-, fo ci- és
fejelôpályánál kezd tünk. Itt vér re
menô sör mec  csek vol tak. Ácsin -
góz va néz tük a fan tasz ti kus tech ni -
ká val, hi he tet len lab da ér zék kel ját -
szó nagymenôket. Vár tuk, hogy va -
la me lyik csa pat ban eset leg le sé rül -
jön va la ki, és cse re ként be áll has -
sunk. Ki té ve ma gun kat a szi dás nak,
gú nyo ló dás nak, rug do sás nak, fel lö -
kés nek. Én né hány szor ka pus ként
áll hat tam be. Ilyen kor át ad tam ma -
gam szív vel-lé lek kel a já ték rit mu -
sá nak. Éle tem koc káz ta tá sá val fu -
tot tam ki a be ívelt lab dá ra,
vetôdtem, ha sa rok ra ment a lö vés.
Szin te láng ban ég tem. Ha ki kap -
tunk, ak kor min dig a ka pus ban volt
a hi ba. Ha nyer tünk, ak kor a gól-
lövôké volt a dicsôség.

A FEJELÔPÁLYÁN az ele gán -
sabb, ud va ri a sabb mo dor volt di -
vat ban. Itt az adott szó elég volt.
Meg be szél tük, hogy ki mi kor játsz -
hat a pá lyán. Meccs, vis  sza vá gó,
döntô. Jö het a következô csa pat.

HUL LÁM ME DEN CE: több funk -
ci ós. A me den cé hez tar to zott az 
5. sz. szo ci a lis ta bri gád ál tal dur vá -
ra be to no zott csúsz da, ami ha mar
tönk re tet te a fürdôruhákat. Ha te le
volt a me den ce, ak kor min den órá -
ban 10 perc hul lám. Han gos be mon -
dó: Fi gye lem, fi gye lem, a hullám-
fürdô 5 perc múl va üze mel!

Ek kor talp ra szök kent az ös  szes
gye rek és felnôtt, és za rán dok út
kezdôdött. Az ag gó dó szülôk el he -
lyez ked tek a me den ce mel lett. A
me den cé ben lévôk egy más mel lett
szo ro san áll va, nagy ság rend sze rint
vá ra koz tak a kintrôl be fe lé egy re
mélyülô me den cé ben. Elöl, a mély -
ben, a bra vú ros ko dó jó úszók. Mi -
kor vé ge lett a hul lám zás nak, óri á si
fütty kon cert, ki a bá lás tört ki. És el -
in dult a nép vis  sza fe lé.

Ha nem volt víz a me den cé ben,
re me kül le he tett ben ne fo ciz ni. A
talp ról a bôrt tel je sen le csi szol ta a
be ton alj zat. Ezt is ugyan az a szo ci -
a lis ta bri gád be to noz ta.

ÚSZÓ ME DEN CE: a 2 mé ter
mély, fe szí tett víz tük rû, 50 mé te -
res. A me den ce kö rül na po zó pa dok,
60 kg-os vas szé kek. Ba rá ti tár sa sá -
gok ta lál ko zó he lye, randiközpont.
Úszó-, ví zi lab da edzés és egyé ni
úszás.

Telt az idô, jel zett a has, fel hang -
zott a kér dés: Hány kor? Vá lasz: 2-
kor. Ez azt je len tet te, hogy 2 órá ra
jön meg a TEJBÜFÉ-be a friss hi -
deg tej, a bri ós és a di ák cse me ge.
Sor ál lás. Az üdítô ne dû és a fi nom
ka lács is te ni volt. Ha új ra meg éhez -
tünk és volt né mi pén zünk, kö vet -
kez he tett a STRAND ÉT TE REM.
Ez a te rü let kiemelkedô szint jén he -
lyez ke dett el, ál lan dó me nü vel ren -
del ke zett, az ét lap a táb lá ra ki ír va:

Par káp fôz + fas 5 Ft
Kel káp fôz + fas 5 Ft
Pörk + burg 5 Ft
Par = pa ra di csom, káp = ká posz -

ta, fas = fasirt, pörk = pör költ
Kor só sör 5 Ft
Volt még ol va dós fa gyi is. (Ám

mi a RUZICSKA cuk rász da fa gyi -
ja it sze ret tük. Bé ke be li ízek.) 

Az ét te rem elôtt fém asz ta lok,
fém szé kek vol tak. Ezek nek egy ré -
szét – ami ár nyék ban volt – a zsu -
gá sok ural ták. A strand jel leg ze tes
fi gu rái az itt zsu gá zó öreg fi úk.
Nap, szél, hi deg, me leg – sem mi
sem tud ta meg za var ni ôket.

Ka ja után rö vid pihenô a FOR RÓ
VI ZES me den cé ben. El la zu lás a
min den re jó, min dent gyó gyí tó,
iha tó TER MÁL VÍZ BEN. Két kor -
osz tály hasz nál ta: az idôs nyug dí ja -
sok, akik az en ge dé lye zett 30 perc
he lyett órá kig ül tek a for ró víz ben.
A má sik cso port a ki me rült ka ma -
szok. Volt né hány ok, ami mi att a
ter mál me den cé be te le ped tünk: esô,
vi har – nya kig be hú zód va a víz be,
vil lám csa pás el len. Sok órás lab da -
já ték ok utá ni pi he nés. Úszás után,

FRANC C. LEMAIRE:

A zsi dó sors és a ze ne
L’Harmattan Ki adó
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NAP TÁR 
Ok tó ber 4., kedd Tisri 9. Kol nidré

Ok tó ber 5., szer da Tisri 10. Jajm kippur  MÁZKIR
Ün nep ki me ne te le: 7.02

Ok tó ber 7., pén tek Tisri 12. Gyer tya gyúj tás: 5.54

Ok tó ber 8., szom bat Tisri 13. Szom bat ki me ne te le: 6.08

Ok tó ber 9., va sár nap Tisri 14. Erev szukkajsz
Ün nep be jö ve te le: 5.50

Ok tó ber 10–11., hétfô–kedd Tisri 15–16. Szukkajsz 1–2.
Ün nep ki me ne te le: 6.50

Ok tó ber 14., pén tek Tisri 19. Gyer tya gyúj tás: 5.40

Ok tó ber 15., szom bat Tisri 20. Ün nep ki me ne te le: 6.42

Ok tó ber 16., va sár nap Tisri 21. Hajsánó rábó

Ok tó ber 16., va sár nap es te Tisri 21. Erev smini áceresz
Ün nep be jö ve te le: 5.40

Ok tó ber 17., hétfô Tisri 22. Smini áceresz  MÁZKIR

Ok tó ber 17., hétfô es te Tisri 22. Erev szimchász tajró

Ok tó ber 18., kedd Tisri 23. Szimchász tajró
Ün nep ki me ne te le: 6.37

Gyógy szer tá mo ga tás
Az idônként szük sé ges sé vá ló, át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé -

sé hez le het tá mo ga tást igé nyel ni. A tá mo ga tás felsô ha tá ra nincs rög zít -
ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az ed di gi gya kor la tunk ban 50.000 Ft
volt a leg na gyobb ös  sze gû tá mo ga tás.

Tá mo ga tá si ak ci ónk ma gán jel le gû, az anya gi fe de ze te biz to sí tott, és a
hoz zánk be ér ke zett ada to kat az elôírt ti tok tar tás sal ke zel jük. Vár juk a
rá szo ru lók je lent ke zé sét.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon kap ha tó: 06-1-
321-3497, lehetôleg az es ti órák ban.

Ke resz te sek ál tal le mé szá rolt
zsi dó gye re kek ma rad vá nyai
ke rül het tek elô egy ang li ai

kút ból
A 12. szá zad egyik ke resz tes had já ra tá ba in du ló lo va gok egy an ti sze -

mi ta pog ro mot is be ik tat tak, mielôtt a sza ra cé nok ra ron tot tak vol na.
Egy 2004-es ása tás so rán buk kan tak rá 17 em ber, kö zü lük 11 gyer mek ma -

rad vá nya i ra egy észak ke let-ang li ai kö zép ko ri kút ban. A ma rad vá nyok
elemzésébôl ki de rült, hogy az ál do za tok 5–10 év kö zöt ti zsi dó szár ma zá sú
gye re kek vol tak, aki ket va ló szí nû leg an ti sze mi ta in dít ta tás ból gyil kol tak meg
he lyi ke resz tes lo va gok 1190 kö rül, ír ja az MTI.

Az észak ke let-ang li ai Norwich te rü le tén vég zett ása tá sok so rán fel tárt ma -
rad vá nyok kö zül hat em ber DNS-ét vizs gál ták meg a lon do ni ter mé szet tu do -
má nyi mú ze um, va la mint brit és né met egye te mek ku ta tói, akik erôteljes
egye zé se ket ta lál tak a mo dern ko ri askenázi zsi dók DNS-ével.

A Current Biology cí mû fo lyó irat ban pub li kált ta nul mány sze rint a le le tek
egy be vág nak egy tör té ne ti leg is fel jegy zett an ti sze mi ta pog rom mal, ame lyet
he lyi keresztes lovagok és segítôik vit tek vég hez 1190. feb ru ár 6-án
Norwichban.

Ki fe je zet ten an ti sze mi ta jel le gû za var gás ról szá mol be a kor szak egyik kró -
ni ká sa, Ralph de Diceto is Imagines Historiarum II. cí mû mû vé ben. Azt ír ja:
A Je ru zsá lem be igyek-
vôk kö zül so kan el ha -
tá roz ták, hogy elôször
a zsi dók ra tör nek,
mielôtt a sza ra cé nok ra
ron ta ná nak.

A kró ni ká ból ki de -
rül: 1190. feb ru ár 6-án
a vá ros ban min den zsi -
dót le mé szá rol tak, akit
csak ott ho ná ban ta lál -
tak, mind ös  sze né hány
túlélô ma radt, aki a he -
lyi kas tély ba me ne kült.

Az is le het, hogy az
érin tet tek va la me lyik má sik, késô 12. szá za di pog rom ide jén hal tak meg. A
24.hu cik ke sze rint ugyan is Norwich fon tos hely szín nek szá mít az an ti sze mi -
tiz mus tör té ne té ben: 1144-ben meg öl tek egy ke resz tény fi út a vá ros ban, és
ezért a he lyi zsi dó kö zös sé get tet ték felelôssé.

Ez a vér vá dak elsô jól do ku men tált ese te. A késôbb gya ko ri vá vá ló vád lé -
nye ge, hogy bi zo nyí ték nél kül rá gal maz zák meg a zsi dó kat az zal, hogy ke -
resz tény gyer me ke ket öl nek meg ri tu á lis cél lal.

A kút ban ta lált ma rad vá nyok elemzésébôl ki de rült, hogy az 5–10 éves ál -
do za tok ro ko nok vol tak, DNS-ük pe dig olyan ge ne ti kai be teg sé gek nyo ma it
tar tal maz ta, ame lyek ma leg in kább a zsi dó ság egyik legôsibb ága, az
askenázik né pes sé gé ben fedezhetôk fel.

A ma rad vá nyok egye di el he lye zé se is ar ra utalt, hogy az ál do za tok tö me -
ges, be teg ség mi at ti el ha lá lo zás vagy mé szár lás ál do za tai le het nek, ugyan is
szo kat lan po zí ci ó ban, fej jel le fe lé vol tak a kút ba do bál va. A le let azt ta nú sít -
ja, hogy az is mert ge ne ti kai be teg sé gek az ed dig be csült 600 év nél hos  szabb
ide je le het nek je len az askenázi po pu lá ci ó ban. Ko ráb ban az ôsi ma rad vá nyok
DNS-ét nem le he tett meg vizs gál ni a sí rok meg boly ga tá sát til tó val lá si elôírá-
sok mi att.

A 17 ál do za tot 2013-ban a he lyi zsi dó kö zös ség el te met te.
Ki bic

Len gyel or szág há bo rús jó vá té -
telt fog kö ve tel ni Né met or szág tól –
je len tet te be Jaroslaw Kaczynski,
a len gyel kor mány párt el nö ke Var -
só ban, a há bo rú alatt el szen ve dett,
több mint 527,8 ezer mil li árd fo -
rint nak megfelelô ös  szeg re rú gó
len gyel veszteségekrôl szó ló je len -
tés is mer te té se kor.

A je len tést a 2017 szep tem be re óta
mûködô len gyel par la men ti mun ka -
cso port ké szí tet te. Kaczynski a ter je -
del mes do ku men tum nak a var sói Ki -
rá lyi Vár ban szer ve zett be mu ta tó ján
ki je len tet te: a má so dik vi lág há bo rú
ki tö ré sé nek 83. év for du ló ja az ar ról
szó ló dön tés nap ja is, hogy nem zet -
kö zi szín tér re vi gyük az ügyet (...), és
kár té rí tést kap junk azért, amit Né -
met or szág tett 1939 és 1945 kö zött.

Kö zöl te: a né met tá ma dás kö vet -
kez té ben el szen ve dett len gyel ká ro -
kat kon zer va tív, vis  sza fo gott mód -
szert al kal maz va na gyon ko moly ösz -
 szeg re, 6,2 ezer mil li árd zloty ra
(527,8 ezer mil li árd fo rint) be csül ték.

Az ös  szeg jelentôs ré szét a több
mint 5,2 mil lió len gyel ál lam pol gár

Elôször 1977 no vem be ré ben,
havasesô-karmolta
arc cal jár tam itt;
a be ret  tyó új fa lui zsi na gó ga
ak kor vas áru-rak tár rá aláz va
ten get te nap ja it.

Most, csak nem
negy ven öt év vel késôbb,
az uj jon gás ide jé nek
kel lett vol na el kö vet kez nie;
hi szen ép pen ma,
az idei au gusz tus utol só
nap já nak de lén
kék lett az ég, sü tött a nap,
s napsárga, sze rény
pom pá ban vil lo gott a
mél tó sá gát vis  sza nyert
zsi na gó ga min den, fi nom ará nyú,
halk dí szek kel ékes, szép sé ges fa -
la.

A Weiszman Béla-tervezte
épü let, a sze ge di Baumhorn-féle
Új zsi na gó ga mél tó kis test vé re,
most Amram cso da rab bi ról,
Kon rád Gyuriékról, Kabos
Endrérôl,
Sa la mon Gyu ri bá csi ról me sél.

S ki tá rul új ra
a tör vény há zá nak aj ta ja,
ima kö pe nyek, ima szí jak,
ré gi tár gyak, ké pek, köny vek,
és pi he né sül kó ser cse me gék
vesz nek min ket kö rül.

Egy visszaköszönô vi lág.

Van, vol na mi ért
örül nünk te hát,
csak az a kis, „ku ta tó pont nak”
ne ve zett em lék te rem,
a bi ha ri ha lott zsi dók
üveg re írt és ki vi lá gí tott,
hos  szú név so ra,
Memorbuch, Jahrzeit-Buch
– mai mó di sze rint –
ne fog ná vis  sza
a meg úju lás örö mét,
a www.zsinagogakulturter.hu
kí nál ta szép órák ígé re tét.

Örül nünk kel le ne te hát,
de hir te len va ló ság gal
sze münk be váj
egy szo kat la nul szûk sza vú sor,
név sze rin ti fel so ro lás
és gyer mek-be ce ne vek nél kül:
„Weisz Kál mán és csa lád ja,
Hencida”.

Ez éle tem pár já nak felnevelô fa -
lu ja.

Egy bi ha ri si ra tó fal
elôtt ál lunk,
még a szem köz ti,
bar na bár sony le pel re
aran  nyal hím zett
Dá vid-csil lag éke
sem iga zán se gít.
vi ga szunk nincs,
nem is le het más,
mint az imád ság me ne dé ke.

Petrôczi Éva

So rok a Weiszman-
zsinagógára

Jaroslaw Kaczynski

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.

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
régi postai képes levelezôlapot. 06-
20-522-5690, 06-1-3228-439.

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
szôrmebundát vá sá ro lok, va la mint
tel jes ru ha ne mû-ha gya té kot, kiegé-
szítôket, ék sze re ket, köny ve ket,
dísz tár gya kat, ré gi sé ge ket. 06-20-
229-0986.

43/170-es férfi, aki fiát egyedül
neveli, keres független, vallásunkat
tiszteletben tartó hölgyet 45 éves
korig. 06-30-720-9697.

Kaczynski: Len gyel or szág há bo rús
jó vá té telt fog kö ve tel ni Né met or szág tól

ha lá lá ért já ró kár pót lás ad ja ki –
mond ta el Kaczynski, hoz zá fûz ve:
nem vet ték fi gye lem be az oro szok
ál tal a há bo rú so rán ki ol tott leg alább
több száz ezer em ber éle tet. Meg je -
gyez te: az ál do za tok jelentôs ré szét
ké pe zik a zsi dó szár ma zá sú len gyel
ál lam pol gár ok, a je len tés ké szí té se -
kor vi szont ha tá ro zot tan el ve tet ték
az et ni kai szem pon to kat.

Fel idéz te: több ál lam kü lön fé le 
ös  sze gû jó vá té telt ka pott Né met or -
szág tól, Len gyel or szág vi szont nem.
A kár pót lás meg szer zé se hos  szú és
ne héz fo lya mat le het – tet te hoz zá.

Már hal lot tam egy na gyon fon tos
né met po li ti kus tól, hogy eb be sem mi -
lyen né met kor mány nem egye zik be -
le – utalt Kaczynski Ber lin nek a kár -
pót lás sal kap cso lat ban ko ráb ban

meg fo gal ma zott ál lás pont já ra, mely
sze rint az ügyet meg ál la po dás sal
már ren dez ték.

Kaczynski a kár pót lás ügyé ben ter -
ve zett len gyel lé pé sek egyik oká nak
azt ne vez te, hogy a len gye lek kel
szem be ni há bo rús bû nök nem vál tak
a né met köz tu dat ré szé vé, az elit bi zo -
nyos kö re it ki vé ve. Amen  nyi ben meg
akar juk óv ni ál la mun kat és nem ze -
tün ket az olyan eseményektôl, mint
ami lye nek 1939–1945 kö zött tör tén -
tek, tö re ked nünk kell a né met nem zet

tu da tá nak va ló ban mély sé ges át ala -
kí tá sá ra – fo gal ma zott a párt el nök.

Az egy ko ri NDK és a volt Szov jet -
unió kö zöt ti 1953-es meg ál la po dás
nyo mán az ak ko ri kom mu nis ta Len -
gyel Nép köz tár sa ság kor má nya nyi -
lat ko zat ban mon dott le a szov jet
blokk nak já ró né met jó vá té tel ne ki
ítélt részérôl. Az új len gyel je len tés
készítôi sze rint a Szov jet unió nyo -
má sá ra tett len gyel nyi lat ko zat jo gi -
lag ér vény te len. 

(Lucie Szymanowska, MTI)

A ma rad vá nyok te me té se 2013-ban

Zse nik a zsiniben
(Folytatás a 4. oldalról)

De ugye bár mordkontra fö lött is van fedáksári: Szakcsi va la mi Al leg ro
Barbaro-szerû in ten zi tás sal le tá mad ta a zon go rát, de az ab ból ki bon ta ko zó dal -
lam a Hej, tu li pán, tu li pán kez de tû nép dal volt. És ami kor a vi har vé get ért: Pet -
ra kez dett be le A csitári he gyek alat ti bal eset el ének lé sé be – nagy sze rû kont -
rasz tot ad va az elôzôekhez, eb be pe dig Szi á mi szôtt be le egy ver ses fo hászt.

Ter mé sze te sen volt egy sor rá adás, vé gül Gilbert Bécaud minisanzonjával
(Ami kor meg halt a költô) meg éne kel tet te a kö zön sé get. Vol ta kép pen mi is társ-
zse nik let tünk a zsiniben. Vagy leg alább is je len vol tunk ve lük.

Bedô J. Ist ván

a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

1075 Bu da pest, Síp u. 12.
Te le fon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 9600 Ft
Kül föld re: 13.600 Ft/év

USA és Iz ra el: 15.000 Ft/év
Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô

az ak tu á lis ár fo lya mon.
OTP bank szám la szám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz -

let ág, elôfizethetô a ki adó nál.
Pos ta csekk: 11707024-22118480

Ter jesz tés sel kap cso la tos rek la má ci ók in -
té zé se a 06-(1)-767-8262-es szá mon.

Sze dés, tör de lés: 
WolfPress Nyom da ipa ri Kft.

Nyom dai mun kák:
Prime Rate Kft.

ISSSN 0133-1353
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Kormányzók
50 éves új ság írói múl tam ból is me rem az örök igaz sá got: nincs el avul -

tabb do log egy teg na pi új ság nál. Ez igaz volt még az internet elôtt is.
Azon kí vül ol va só el le ni fôbenjáró bûn, ha va la ki egy las san sza va tos sá -
gát vesztô hí ren csám csog, én ez út tal szí ves bo csá na tuk kal még is a
Hor thy -szo bor ról írok.

Amint az a ma gyar és a vi lág saj tót is be jár ta – megfelelô fel há bo ro -
dást kelt ve –, az Or szág gyû lés egyik al el nö ke parlamenti(!) dol go zó szo -
bá já ban fel ál lít ta tott egy fél mé te res mell szob rot vi téz nagy bá nyai Hor -
thy Mik lós kor mány zó úr ôfôméltóságáról, és még pa pi ál dás ban is ré -
sze sít tet te. Azt a kor mány zót, aki reg ná lá sa alatt szó nél kül alá ír ta az
ös  szes zsi dó tör vényt, s hó na po kig el néz te, ahogy ma gyar zsi dók szá zez -
re it de por tál ják és a biz tos ha lál ba kül dik. Nap ló já ban sa ját ke zû leg je -
gyez te le: „Én születésemtôl an ti sze mi ta va gyok.”

Mi kor most a ma gyar zsi dó ság elsô ijedt sé ge után levegôt ka pott,
elkezdôdtek a bá tor ta lan til ta ko zá sok, az sem mindenkitôl... Az Or -
szág gyû lés el nö ke a tôle meg szo kott böl cses ség gel vág ta ki ma gát: a sa -
ját dol go zó szo bá já ban min den ki azt ál lít fel, amit akar. Ez egy kö vér-
igaz ság, én is egyet ér tek ve le... Így ez út tal föl aján lom bár me lyik or -
szág gyû lé si tisztségviselônek, aki nek par la men ti szo bá ja van, hogy in -
gyen ne ki aján dé ko zok egy óri ás pla ká tot. Bir to kom ban van az egy kor
lé te zett Szo ci ál de mok ra ta Párt to bor zó pla kát ja, amin a vö rös csil lag
alatt egy mun kás em ber lát ha tó, amint ka la pá csát len dít ve le súj ta ni ké -
szül egy szi va ro zó oli gar cha ci lin de res fe jé re. A sa ját szo bá já ban ugye -
bár min den ki...

A szob rot ál lí tó al el nök pe dig mi kor kérdôre von ták, azt fe lel te: min -
den ki ér zé keny sé gé re ô sem le het fi gye lem mel. Ez is igaz! Meg va gyok
ró la gyôzôdve, hogy a jó szí vû alelnöknô ha be megy egy ze nés
vendéglôbe, nem ren del ci gány pe cse nyét at tól va ló fé lel mé ben, hogy
emi att es te nem lesz élôzene.

Az MTK zu hany hír adó nak is nevezhetô férfivécéjébôl ered a plety -
ka, hogy készülôben van egy szerzôdés a két nagy zsi dó egy ház kö zött.
Ha ezt alá ír ják, ak kor az fog tör tén ni, hogy a Mazsihisz Síp ut cai dísz -
ter mé ben ki ál lít ják Kö ves Slomó ké pét, amint só le tet oszt a Dob ut cá -
ban. El len té te le ként pe dig az EMIH szék há zá ban fal ra te szik majd a
fest ményt, amin Heisler And rás kipában egy ten ger alatt já rót ve zet...

110 éve szü le tett Be am ter Bu bi
Be am ter Bu bi (Jenô), a ma gyar szvingzene le gen dás alak ja, vib ra fo -

nos, do bos, zeneszerzô, ze ne ta nár 1912. au gusz tus 7-én szü le tett és 1984.
ja nu ár 14-én hunyt el Bu da pes ten.

1930-ban érett sé gi zett, ze nei ta nul má nya it ma gán úton vé gez te. Kezdettôl
fog va do bol ni sze re tett vol na, ám szü lei elôször he ge dû ta nárt fo gad tak mel lé.
Hét évig he ge dült, majd már érett sé gi után Raubál Vil mos, az Ope ra ház tag -
ja ta ní tot ta ütôhangszerekre.

Bu bi a ma gyar szving ki rá lya, vib ra fo nos, do bos, ze ne ta nár, a pes ti éj sza -
kai mu la tók le gen dá ja, a vi lág ván do ra volt. Ven dég sze re pelt Auszt ri á ban,
Svájc ban, az NDK-ban, Ang li á ban, Ju go szlá vi á ban. Az 1970-es évek ben a
Ken nedy Cen ter ben Barbra Streisanddal és Frank Sinatrával lé pett fel kö zös
show-mû sor ban, emel lett a Ma gyar Rá dió ál lan dó szereplôje volt.

Élet tel te li, szen ve dé lyes já té ka ha mar is mert té tet te. 1935-ben a Smiling
Boys ze ne kar ba ke rült, és ez zel az együt tes sel ké szí tet te elsô dzsessz le me ze -
it. A késôbbiekben Martiny La jos különbözô for má ci ói (1939–1959), a Hor -

A ba bá nak hos  szú és ös  sze tett
mû tét re volt szük sé ge, ame lyet há -
rom se bész vég zett a kö rül me té lé si
sé rü lé sek ke ze lé sé re. Még nem
tud ni, hogy si ke res volt-e a be avat -
ko zás.

Kór ház ba szál lí tot tak egy cse-
csemôt Észak-Iz ra el ben egy ros  szul
si ke rült kö rül me té lés után, amely nek
so rán a gye rek nek majd nem a tel jes
ne mi szer vét am pu tál ták. A mohélról
késôn de rült ki, hogy nincs szak ké -
pe sí té se, és nem vett részt a kötelezô
ok ta tá son.

A csecsemôt azon nal a hai fai
Rambam Health Care Campusba
szál lí tot ták a brit mila után, amely
sú lyos vá gást oko zott a ne mi szer -
vén. Há rom se bész re volt szük ség
egy hos  szú és hi he tet le nül bo nyo lult
mû tét el vég zé sé hez, ír ja a jpost.com
nyo mán a Ki bic.

Dr. Ákrám Ászádi se bész ként el -
töl tött 20 éve alatt még so ha nem lá -
tott ilyen sú lyos sé rü lést egy kö rül -
me té lés mi att. Az eset sok ko ló, és a
sé rü lés na gyon sú lyos – mond ta.

En nek el le né re a sé rü lés nem volt
élet ve szé lyes, a ba ba ál la po ta sta -
bil.

Egyelôre még ko rai meg mon da ni,
hogy si ke res volt-e a mû tét, de ma ra -
dan dó ká ro so dá sok vár ha tók – je len -
tet te az iz ra e li saj tó.

Mi a zsi dó kö rül me té lés?
A kö rül me té lés a judaizmus egyik

leg fon to sabb ri tu á lé ja, amely nek so -
rán egy mohél el tá vo lít ja min den
fiúcsecsemô fity má ját a szü le té se
után nyolc nap pal.

Ez a ha gyo mány kü lön böz tet te
meg a zsi dó kat más népektôl a tör té -
ne lem so rán.

A Ynet sze rint a mohél eb ben az
eset ben nem ren del ke zett ta nú sít -
vánnyal. Az ügyet a fôrabbinátus és
az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um hi va -
tal kö zi bi zott sá ga is vizs gál ja.

Az iz ra e li mé dia ar ról szá molt be,
hogy a ba ba csa lád ja is mer te ezt a
fér fit, aki a legidôsebb fi u kat is kö -
rül me tél te, ezért vá lasz tot ták ôt a fel -
adat ra.

A kö rül me té lés se bé sze ti be avat -
ko zás, te hát kész sé ge ket és kép zést
igé nyel – mond ta Ászádi az N12-
nek. Saj nos ta lál ko zunk olyan ese -
tek kel, ami kor egy ér tel mû, hogy a

A ko má ro mi zsi dó ság rö vid tör -
té ne te cím mel rö vid ös  sze fog la ló
je lent meg Galo Vil mos tör té nész
tol lá ból a Ko má ro mi Zsi dó Hit -
köz ség gon do zá sá ban – ír ja a szlo -
vá ki ai Új Szó. A kö tet ré szint egy
ta va lyi hely tör té ne ti tár lat anya -
gá nak ös  sze fog la ló ja, ré szint a tör -
té nész újabb ku ta tá sa i nak ered -
mé nye it tar tal maz za.

Csak nem egy esz ten de je már an -
nak, hogy a Ko má ro mi Zsi dó Hit -
köz ség történetérôl szó ló pannókiál-
lítás vé gig jár ta Ko má rom köz te re it.
Az új kö tet kap csán e ki ál lí tás ról
szól va Galo Vil mos az Új Szó nak ki -
fej tet te: An nak a tár lat nak volt egy
olyan hát rá nya, hogy a jár vány ide -

Sa ját zsi dó sá gá val is fog lal ko zik
Spielberg új film je

A The Fabelmans cí mû film az Os car-dí jas rendezô leg sze mé lye sebb
al ko tá sa lett.

Steven Spielberg be mu tat ta The Fabelmans cí mû, rész ben ön élet raj zi ih le -
té sû film jét, amely a rendezô zsi dó neveltetésérôl és fil mes pá lya fu tá sá nak
elsô éveirôl szól. A Tor on tói Nem zet kö zi Film fesz ti vá lon tar tott vetítésrôl a
JTA szá molt be, ír ja a Ki bic.

A fôszereplô Sammy Fabelmant kö vet jük vé gig a kis gyer mek kor tól a kö -
zép is ko lá ig, ami kor is be le sze ret a film ké szí tés be. A csa lád zsi dó szár ma zá sa
ha mar szó ba ke rül. Az ele jén New Jer sey ben él nek, és Sammy meg jegy zi,
hogy a ka rá cso nyi fé nyek hi á nyá ról tud ja, me lyik ház az övék. A csa lád egy
pon ton chanukkai ál dást éne kel, késôbb pe dig sábbáti va cso ra van az asz ta -
lon, ka lác  csal és ha gyo má nyos zsi dó éte lek kel.

Ez után Ari zo ná ba, majd Észak-Ka li for ni á ba köl töz nek, ahol sok kal ke ve -
sebb zsi dó él a kör nyé ken. Phoenixben meg lá to gat ja ôket Sammy ré gi mó di

Új hely tör té ne ti ki ad vány 
a ko má ro mi zsi dó ság történetérôl

A Dam ja nich Já nos Mú ze um és a Szol no ki Zsi dó Hit köz ség kö zös ren de -
zé sé ben nagy si ke rû kon cer tet adott a Bu da pes ti MediaCantare
Vegyeskar és a Klezmer R’s ze ne kar a Szol no ki Ga lé ri á ban, mely mél tó
he lyet biz to sí tott a klezmerzene kedvelôinek.

Fo tó: Kár pá ti Már ta

jén nyílt meg, s nem lá to gat ták so -
kan. Ezért kár lett vol na, ha az ös  sze -
gyûj tött kép anyag, a ku ta tott szak -
iro da lom el vész. A ko má ro mi zsi dó -
ság nak pe dig nincs ilyen kis ös  sze -
fog la ló köny ve, amely ben rö vi den ol -
vas ha tó len ne a tör té ne te ma gyar és
szlo vák nyel ven.

Ezért a hit köz ség gon do zá sá ban
most meg je lent a ki ál lí tás vol ta kép -
pe ni anya ga – ben ne né hány olyan
fény kép pel, ame lyek vé gül nem sze -
re pel tek a pan nó kon. Ahogy a ki ál lí -
tás, úgy a fü zet is az óko ri
elôzményektôl kezd ve egé szen nap -
ja in kig fog lal ja ös  sze a ko má ro mi
zsi dó kö zös sé gek tör té ne tét.

Az 1880-as évektôl 1905-ig ter-
jedô anyag ban a tör té nész szá mos ér -
de kes moz za na tot ta lált. Ez zel pár -
hu za mo san át néz te az ese mé nyek
saj tó anya gát is. Mint a lap nak nyi lat -
koz ta: Meg pró bá lom ki egé szí te ni a
kettôt. A jegyzôkönyvekben elsôsor-
ban a hit köz ség prob lé mái sze re pel -
nek, pél dá ul az or to dox–neo lóg vi ta.
A saj tó pe dig a tár sa dal mi prob lé -
má kat hoz za le: job ban meg je le nik
az an ti sze mi tiz mus prob lé má ja, a
több sé gi tár sa da lom hoz va ló vi -
szony.

váth Jenô ve zet te Radiola együt tes (1940), Vécsey Ernô együt te se (1940), a
Herrer együt tes (1943), a Durium ze ne kar (1946), a Tabányi és szó lis tái el ne -
ve zé sû együt tes (1947–1949), Gyu lai Gaál Já nos kis együt te se (1959), a De ák
Big Band (1980) és a Szabó–Beamter duó vol tak pá lya fu tá sá nak jelentôs ál -
lo má sai. Leg fon to sabb mun ka he lyei a Zanzibár mu la tó, az Ari zo na mu la tó,
az Or szág ház grill, a Bris tol (késôbbi Du na) bár, a Pó ló bár és az EMKE ká -
vé ház vol tak. Az EMKE ká vé ház ban a Tabányi együt tes sel pél dá ul olyan
sztá ro kat kí sért, mint Honthy Han na vagy a két Latabár. Az együt tes ben az
idôsebb, majd az if jabb Pege Ala dár bôgôzött és Ko vács Gyu la do bolt.

Ezt a hí re sen jó ked vû mu zsi kust 1942-ben mun ka szol gá la tos ként ki vit ték a
front ra, a Don-ka nyar ba. Egy idô után színielôadásokat szer ve zett a ka to nák -
nak. A tá bor ban ta lál ko zott Ör kény Ist ván nal, aki A lá ge rek né pe cí mû kö te -
té ben no vel lát írt ró la.

„A zsi dó tör vé nyek re fü tyül tem, és mi kor 1942-ben be hív tak Nagykátára
mun ka szol gá la tos nak, csak le gyin tet tem. Majd a ba rá ta im ki jár ják a le sze re -
lé se met. Így volt ta valy is, tavalyelôtt is, de alig ocsúd tam fel, már is va gon ba
rak tak, és ki hoz tak a front ra.” (Ör kény Ist ván: Bu bi)

Em lé két Seress Rezsôvel kö zös em lék táb la ôrzi Bu da pes ten, a Dob ut ca
46/b-ben.

(Fel hasz nált for rá sok: Pin tér Dezsô Facebook-oldala, RitmusDepo)

Ros  szul si ke rült kö rül me té lés mi att ko moly
mû té ten esett át egy kis ba ba

mohél ok ta tá sa kor ha nyag ság tör -
tént. Aki kö rül me té lést vé gez, an nak
a tel jes tan fo lya mot el kell vé gez nie,
és tö ké le te sen is mer nie kell az ana -
tó mi át.

A bi zott ság fel hív ta a szülôk fi -
gyel mét, hogy gyermekük egészsége
és biztonsága érdekében csakis szak-
képesítéssel rendelkezô mohélt kér-
jenek fel körülmetélésre.

be ván dor ló nagy báty ja, aki me sél ar ról, ho gyan bir kó zott meg a zsidó-
gyûlölôkkel, ami kor még egy cir kusz ban dol go zott, majd sö té ten fi gyel mez -
te ti Sammyt, hogy egy nap ta lán vá lasz ta nia kell a csa lád ja és a mû vé sze te kö -
zött. Ezek a sza vak a film egy késôbbi kulcs pil la na tá ban pro fe ti kus nak bi zo -
nyul nak.

A no vem ber ben az ame ri kai mo zik ba kerülô al ko tás tá gabb tör té ne te
Spielberg sa ját éle té nek rész le te i hez is hû. Nem sok kal a má so dik vi lág há bo -
rú után szü le tett Cincinnatiben, ap ja úttörô in for ma ti kai mér nök volt, any ja
pe dig zon go rá zott. Ar nold Spielberg or to dox csa lád ból szár ma zott, Steven
pe dig zsi dó is ko lá ba járt gye rek ko rá ban, és Ari zo ná ban volt a bár micvája.

A csa lád va ló ban New Jerseybôl köl tö zött Ari zo ná ba, majd Ka li for ni á ba,
tény leg volt há rom hú ga, és a szü lei va ló ban el vál tak az 1960-as évek kö ze -
pén. Ahogy Spielberg belenôtt a film ké szí tés be, a vá lás, a tá vol lévô édes apa
és a fe szült szülô-gyermek kap cso lat szá mos al ka lom mal kulcs fon tos sá gú té -
ma ként je lent meg ná la.

Spielberg amatôr 8 mm-ese ket ké szí tett, mielôtt az 1960-as évek vé gén 
Ho lly wood ba ment, és meg kezd te kar ri er jét a tör té ne lem egyik leg si ke re sebb
rendezôjeként.
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