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A Budapesten megrendezett 15.
Európai Maccabi Játékok jelen-
tôségét és eredményeit méltatta
Heisler András, a Mazsihisz elnö-
ke abban a levélben, amelyet Or-
bán Viktor miniszterelnöknek kül-
dött, és amelyben megköszönte az
Európa legnagyobb tömegsport-
rendezvényének megszervezéséhez

nyújtott kormányzati partnerséget
és támogatást.

Mindezt Havasi Bertalan, a mi-
niszterelnök sajtófônöke közölte az
MTI-vel.

Levelét Heisler András azzal
kezdte: „Megcsináltuk azt, amit a
magyar kormány támogatása nélkül
soha nem tudtunk volna megtenni.

Magas állami 
kitüntetés 

Szabó Györgynek
A nemzeti ünnep alkalmából

Magyar Érdemrend Lovagkereszt
(polgári tagozat) kitüntetést vehe-
tett át Szabó György, a Magyaror-
szági Zsidó Örökség Közalapít-
vány (Mazsök) elnöke.

MEGHÍVÓ
2019. szeptember 22-én, va-

sárnap, délelôtt 9.30 órakor a
Rákoskeresztúri temetônkben
(Budapest X., Kozma u. 6.) a
mártíremlékmûnél, utána az is-
meretlen munkaszolgálatos
emlékmûvénél gyászmegemlé-
kezést tartunk mártírhalált halt
drága hittestvéreink emlékére.

A kegyeletes ünnepségen
Gordon Gábor, az Élet Menete
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke köszönti az emlékezô kö-
zönséget.

Az emlékbeszédet Markovics
Zsolt fôrabbi tartja.

A kántori funkciót Zucker
Immánuel fôkántor látja el.

A megemlékezésre tisztelettel
meghívjuk hittestvéreinket, és
megjelenésükre számítunk.

Budapesti Zsidó Hitközség
Chevra Osztálya

A holokauszt nemzetközi napjára Jeruzsálembe
érkeznek a világ vezetôi

A holokauszt január végén esedékes nemzetközi emléknapja alkalmá-
ból jövôre nagyszabású megemlékezést rendeznek a jeruzsálemi Jad
Vasemben. Több ország vezetôje már jelezte részvételi szándékát.

A német, az osztrák, az olasz és a francia elnök már megerôsítette részvé-
telét az eseményen. A Jad Vasemben január 27-én fognak megemlékezni a vi-
lág vezetôi az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 75. évfordu-
lójáról.

Az eseményt szervezô Jad Vasem közleménye szerint a rendezvényt egy
olyan idôszakban tartják meg, amikor erôsödôben van az antiszemitizmus,

A karcagi zsinagóga fennállásá-
nak 120 éves évfordulójára emlé-
kezett a helyi hitközség. Az ünnep-
ségen emlékparkot és szobrot is
avattak.

A program elején Mohai Tamás
színmûvész elôadásában elhangzott
a nemrég elhunyt, karcagi születésû
író-újságíró, Kertész Péter: A karca-
gi zsidó templom címû verse.

– 120 éve áll a közösség szolgála-
tában ez a csodálatos épület. A város
vallási, kulturális életét, építészetét
sokszínûsíti – mondta Csillag Bar-
nabás, a kile elnöke.

A hitközség és a zsinagóga törté-
netét dr. Molnár Sándor alelnök
fia, Molnár Tamás olvasta fel.

A múltidézés után a Györfi Sán-
dor Kossuth-díjas szobrászmûvész
által készített emlékplaketteket Csil-
lag Barnabás és dr. Molnár Sándor
adta át azok részére, akik az elmúlt
évtizedekben valamilyen formában
segítették a hitközséget.

Az ünnepség egy örömkoncerttel,
a budapesti Sabbathsong Klezmer
Band mûsorával folytatódott, amely-
ben zárásként egy dal erejéig Szi-
lágyi Gábor kántor is közremûkö-
dött.

A hangverseny után a zsinagóga
kertjében felavatták az Elnökök em-
lékparkját és leleplezték a Györfi
Sándor szobrászmûvész által készí-
tett szobrot. Az elnök elmondta, ná-
lunk nincs emberalak-ábrázolás, így
ez a szobor is egy nonfiguratív alko-

Az olasz Perlasca fasisztából lett
zsidómentôvé, méghozzá Magyar-
országon. Amikor a nyilasok fel-
számolták a XIII. kerületi nemzet-
közi gettót, a semleges országok ál-
tal védett zsidók területét, csak a

Köszönet a kormánynak 
a Maccabi Játékok támogatásáért

Giorgio Perlasca

Szabó György, a Mazsök elnöke

Nem bírtam nézni, hogy az embereket
úgy megbélyegezték, mint az állatokat

Barátja, a spanyol követségi ügy-
vivô, Angel Sans Briz révén spanyol
útlevelet, állampolgárságot kapott.
És feladatot is: bekapcsolódott a spa-
nyol követség zsidómentô tevékeny-
ségébe.

1944. november végén a spanyol
követség személyzete elhagyta Ma-
gyarországot, és a belügyminiszter
elrendelte védett házaik kiürítését.
Perlasca a diplomatákkal tarthatott
volna Svájcba, de védenceinek ki-
szolgáltatottságát látva, maradt.

Beköltözött az Eötvös utcai követ-
ségre, ahol Jorge Perlasca néven 
ideiglenes ügyvivônek adta ki ma-
gát, azt a látszatot keltve, hogy a kö-
vetség a helyén van, tevékenysége
folyamatos. Ettôl kezdve önszántá-
ból, a saját szakállára, a saját
pénzébôl, az életét kockáztatva foly-
tatta az embermentést.

Hihetetlen bátorságról tett tanúbi-
zonyságot, amikor nyilasházakból,
rendôrségi cellákból szabadított ki
embereket, gyógyszereket és élel-
met szerzett, és összesen nyolc ún.
védett házat szervezett. Minden kö-
vet megmozgatott célja érdekében,
megvesztegette Gera Józsefet, a
nyilaspárt egyik vezetôjét, felkeres-
te még Vajna Gábor nyilas belügy-
minisztert is.

Mentôakcióiról késôbb így nyilat-
kozott:

„Miért tettem, amit tettem? Mert
elviselhetetlen volt számomra az
emberek látványa, akiket úgy meg-
bélyegeztek, mint az állatokat. Mert
nem voltam képes elviselni a gon-
dolatot, hogy gyermekeket ölnek.
Ennyi az egész, és nem hiszem,
hogy hôs lettem volna. Végül is nem
történt más, mint hogy megnyílt
elôttem egy lehetôség, és én kihasz-
náltam.”

Kibic

Megrendeztük a 15. Európai Macca-
bi Játékokat.” Úgy fogalmazott: „Eu-
rópa legnagyobb tömegsportrendez-
vényén vagyunk túl, s mindnyájan
büszkék lehetünk erre – miniszterel-
nöktôl, sportolóinkon keresztül, ön-
kénteseinkig.”

Külön kiemelte a rendezvény biz-
tonságát, a Ludovika Campus 21.
századi komfortját, a rendelkezésre
bocsátott források erejét és a buda-
pesti polgárok türelmét.

Heisler András szerint láthatóvá
vált, hogy a sport képes olyan közös-
ségi élményt nyújtani, ami „segítség
lehet a történelem során többször de-
rékba tört magyarországi zsidóság
jövôjének építésében”. Hozzátette: a
zsidó sportközpont megvalósításá-
ban szeretnének a kormány partnere
lenni.

Mint írta: vendégül láttak 2300
zsidó sportolót, akik több mint húsz
sportágban versenyeztek. A magyar
zsidó sportolók összesen 49 aranyér-
met szereztek, ami – mint írta – a
„minden idôk legsikeresebb Európai
Maccabi Játékoknak” mondott ver-
senyén minden idôk legsikeresebb
magyar szereplését jelentette. A
Mazsihisz elnöke is megnyerte a
Maccabi VAC csapat tagjaként az
1500 méteres férfi szenior gyors-
úszást.

„Büszkék vagyunk erre” – jelentet-
te ki Heisler András, aki a Mazsihisz
nevében megköszönte a kormány
partnerségét és támogatását.

120 éves 
a karcagi zsinagóga

tás, amely egy nyitott kaput jelenít
meg kôbe faragva. – Az elhelyezése
sem véletlen. Azt szerettük volna ki-
fejezni, hogy a hitközség mindig
nyitott kapukkal várja az érdek-
lôdôket, még akkor is, ha a zsinagó-
ga ajtaja zárva van éppen – fogalma-
zott Csillag Barnabás.

A rendezvény a zsidó konyhamû-
vészet egyik remekének tartott flód-
ni kóstolásával zárult.

Kapás Mónika

legfôképpen Európában. Ennek a riasztó helyzetnek a fényében fontos felhív-
ni a figyelmet az antiszemitizmus, a rasszizmus és az idegengyûlölet veszé-
lyeire, valamint a holokauszt emlékezetének és kutatásának fontosságára.
Ezért a mostani esemény relevánsabb, mint valaha bármikor.

Ruven Rivlin izraeli államelnök, a rendezvény védnöke reményét fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy a megemlékezés valódi nyomot hagy majd az anti-
szemitizmus elleni küzdelemben és a következô generáció oktatásában.

Avner Salev, a Jad Vasem elnöke szerint mindenkinek, de különösképpen 
a világ vezetôinek a felelôssége, hogy fellépjenek az antiszemitizmus, a 
rasszizmus és az idegengyûlölet ellen.

spanyol házak maradhattak fenn
továbbra is (ez tévedés – a szerk.)
Perlasca közbenjárására, aki 27
éve halt meg augusztus 15-én.

Az olaszországi Comóban szüle-
tett 1910. január 31-én. A 20-as
években, mint annyi más olasz fia-
talt, ôt is magával ragadta Mussolini
fasiszta mozgalma.

1935–1936-ban önkéntesként részt
vett az olasz–abesszin háborúban,
majd 1936–1937-ben Franco oldalán
harcolt a spanyol polgárháborúban:
elismerésként olyan dokumentumot
kapott, amely a spanyol követségek
falain belüli védelmet biztosította
számára a világ bármely országában.

Amikor visszatért Olaszországba
és megismerte az 1938-ban életbe
léptetett zsidóellenes törvényeket,
hátat fordított az olasz fasiszta esz-
mének és mozgalomnak.

1939-ben behívták katonának. A
padovai tüzérezrednél kezdte meg
szolgálatát, majd mezôgazdasági
munkára vezényelték. Az 1940-es
évek elején egy olasz cég megbízá-
sából marhakereskedôként az olasz
hadsereget kelet-európai hússal látta
el, ennek érdekében 1942-ben csa-
ládjával Magyarországra költözött.

Magyarország német megszállását
követôen vidékre internálták, kalan-
dos úton tért vissza Budapestre.

Kiemelkedô tevékenysége elisme-
réseként a Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt (polgári tagozat) kitünte-
tést kapta meg Szabó György, a Ma-
gyarországi Zsidó Örökség Közala-
pítvány (Mazsök) kuratóriumának
elnöke is, aki az elismerést Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezetô
minisztertôl vette át. A tárca vezetô-
je azt mondta: büszkék lehetünk ar-
ra, hogy Magyarország Európa egyik
legôsibb államaként ma is létezik,
szabadon él, és jövôt tervez, amely-
ben minden magyarnak helye kell
hogy legyen, éljen bárhol is a vilá-
gon.

A Mazsök több mint húsz éve jött
létre. Feladata, hogy foglalkozzon a
soátúlélôkkel, a hazai zsidó kulturá-
lis és vallási élet gazdagításával, va-
lamint az elhagyott zsidó temetôk
felújításával.

Gratulálunk a díjazottnak!
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Az elmúlt tanév nem csupán az
OR–ZSE, de saját magam számára is
rendkívül izgalmas idôszak volt.
Több országban, több kontinensen
tanultam és tanítottam korábban
(ELTE, Jeruzsálemi Héber Egyetem,
Groningeni Egyetem, Amszterdami
Egyetem, Yale). Megismertem ki-
sebb és nagyobb intézményeket, ál-
lami és magánegyetemeket, termé-
szettudós és bölcsész szervezeti kul-
túrákat is. Az OR–ZSE-n is tanítot-
tam már korábban: óraadóként a
2000/2001-es tanévben, majd 2014
ôsze óta. Mégis teljesen új világba
cseppentem, amikor 2018 nyarán ál-
lást és rektorhelyettesi megbízatást
kaptam az intézmény új vezetésétôl.
Az alábbiakban tapasztalataimról és
céljaimról számolok be az Új Élet ol-
vasóinak.

Két okból éreztem azt, hogy az
OR–ZSE teljesen új világ a korábbi
tapasztalataimhoz képest: a családi-
assága és a zsidósága miatt. Kis in-
tézmény, ahol majdnem mindenki
majdnem mindenkit ismer, méghoz-
zá gyakran nem csupán az intéz-
ménybôl, hanem a zsinagógából, a
zsidó közösségbôl, vagy éppen gyer-
mek- és fiatalkorából. Az általam
korábban megtapasztalt szervezeti
kultúrákhoz képest meglepett a sok
tegezôdés, a folyosói pletyka mint fô
információforrás, a feladatok és a
problémák gyakran informális csa-
tornákon keresztül történô megoldá-
sa. Míg máshol világosak a 
fölé-, alá- és mellérendeltségi viszo-
nyok, a feladat- és hatáskörök meg-
osztása, a hivatalos kommunikációs
csatornák, a vállalati és a magánélet
különválasztása, addig az OR–ZSE-n
lehet ugyanaz a személy egyszerre
diákom, kollégám, fiatalkori have-
rom és a konkurens zsinagóga tagja.
Még nem látom pontosan, hogyan
lehetne ennek a szervezeti kultúrá-
nak az elônyeit felhasználni, a hátrá-
nyait pedig megváltoztatni, a csalá-
diasság és a profizmus kétszeresen
elônyös ötvözetét létrehozni.

A célunk az, hogy az OR–ZSE ne
csupán szakembereket képezzen a
budapesti, vidéki és határon túli hit-
községek részére, hanem egy olyan
szellemi központ és – könyvtára ré-
vén – tudásbázis is legyen, amelyre a
magyar zsidóság továbbra is támasz-
kodhat. Az április 28-i Zsidó közös-
ségek 2019 c. konferenciánkon be-
mutattuk, hogyan profitálhat a ma-
gyar zsidóság az egyetemen felhal-
mozott tudásból, tudományból.

Azonban a tudomány világa gyor-
san változik. A 21. században a jel-
szó a publish or perish („publikálj,
vagy elpusztulsz”) és a nemzetközie-
sítés. Az OR–ZSE csak akkor tud a
magyar zsidóság egyeteme maradni
a következô évtizedekben is, ha fel-
veszi a tempót, és bekapcsolódik a
globális tudományos vérkeringésbe.
Ha hallgatói és oktatói külföldi (zsi-
dó és nem zsidó) egyetemekre jutnak
el, és ha onnan hallgatókat és oktató-
kat fogad. Ha nemzetközi szinten is
látható publikációk születnek a falai
között. Ehhez a legjobb magyaror-
szági szakemberek összefogására
van szükség, akik új kutatási projek-
teket, külföldi kollégákkal együtt-
mûködéseket indítanak el, és akik
napjaink tudományát adják át hall-
gatóiknak (felkészítve ôket ezáltal 
a külföldi tanulmányokra), míg ne-
vük külföldi hallgatókat vonz Buda-
pestre. Akik kitermelik a 21. század
közepén is versenyképes új kutatói
generációt.

Az elmúlt évtizedekben a zsidóság
tudománya is jelentôs változáson
ment keresztül. Míg a 19. században
a zsidóság történetét és kultúráját
fôleg rabbik kutatták, addig az el-
múlt évtizedekben – különösen Eu-
rópában, így Magyarországon is –
már nagyon sok nem zsidó szárma-
zású kutató egyenrangú társa ezen a
területen az ortodox, reform és
szekuláris zsidó kutatóknak. Ahogy
nem kell görögnek lenni a görögség

Heisler András: a Mazsihisz 
a Jobbikkal nem kíván 

semmilyen kapcsolatba lépni
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke az

alábbi válaszokat juttatta el a Jewish Telegraphic Agency (JTA) munkatársá-
nak egyik közelmúltban megjelent cikkére reagálva, amelyet több magyaror-
szági médium is közölt. Az alábbiakban Cnaan Liphshiznek, a JTA munka-
társának kérdéseit és Heisler Andrásnak, a Mazsihisz elnökének a megjelent
cikkre reagálva elküldött részletes válaszait közöljük.

A Mazsihisz a Jobbikot legitim magyar politikai mozgalomnak tartja?
Ha nem, akkor miért nem? Ha igen, akkor a Mazsihisz mindig legitim-
nek tartotta a Jobbikot? Ha nem, az esetben mikor változott meg a véle-
ményük?

A Mazsihisz minden fórumon, közleményében, nyilatkozatában deklarálta,
hogy a Jobbikkal nem kíván semmilyen kapcsolatba lépni. Szövetségünk hi-
vatalos álláspontja a mai napig változatlan, és ezen néhány közösségünkhöz
tartozó személy magánvéleménye nem módosít. A megszólaltatottak magán-
véleményére ezért nem kívánunk konkrétan reagálni. Szövetségünk állás-
pontja ebben a kérdésben szilárd alapokon áll.

Mi a véleménye a Mazsihisznek a sok zsidó szavazót is magukénak tu-
dó baloldali pártok és a Jobbik közti partnerségrôl?

Hasonló egyértelmûséggel nem kívánunk a magyarországi pártpolitikába
beavatkozni. Magyarország legnagyobb zsidó felekezeteként nem dolgunk a
pártok ügyeit intézni. Nem minôsítjük sem a szélsôjobb és a jobboldali pár-
tok közötti, sem a szélsôjobb és a baloldali pártok közötti koalíciókat. A ko-
alíciókötés a pártok kompetenciája, a választóké pedig az, hogy elfogadják-e
azokat. Az egyházaknak ebben a kérdésben nem osztottak lapokat.

A Mazsihisz az újabb Fidesz-kormányt károsnak tartja a magyar zsi-
dó élet szempontjából?

A Mazsihisz a mindenkori magyar kormányokkal konstruktív együttmûkö-
désre törekszik. Szövetségünk a jelenlegi magyar kormánnyal számtalan te-
rületen sikeresen kooperál. Együttmûködéseink értékközpontúak, kerüljük a
kollaborációt, és következetesen hangot adunk a zsidóságot, a történelmi em-
lékezést sértô jelenségeknek – függetlenül attól, hogy az éppen a hatalommal
való konfrontálódás felvállalását jelenti-e. A jelenlegi magyar kormány támo-
gatja az egyházak munkáját, így a zsidó közösség fejlôdését is. Kapcsolatunk
a kormánnyal kiegyensúlyozott.

* * * 
Kérdéseinek megválaszolásán túl felhívjuk szíves figyelmét, hogy Magyar-

országon október 13-án önkormányzati választásokat tartanak. Választások-
kor egyes politikai szereplôk nyomást kívánnak gyakorolni az egyházakra,
hogy értékelvû hozzáállásukat feladva, tevôlegesen is támogassák ôket. Más
magyarországi zsidó szervezetektôl eltérôen a magyarországi zsidóságot tra-
dicionálisan képviselô Mazsihisz nem száll be egyetlen párt kampányába
sem. Kifejezetten ügyelünk arra, hogy a felfokozott hangulatú kam-
pányidôszakban csak különösen kirívó esetekben szólaljunk meg. A korábbi
választások során gyakorolt önmérsékletünket a zsidó közösség visszaigazol-
ta. Legjelentôsebb zsidó felekezetként alapvetôen híveinknek kell megfelel-
nünk: a tórai hagyományokat nem kívánjuk politikai haszonszerzés céljaira
használni.

A Mazsihisz 30 magyarországi taghitközség ernyôszervezete, amelyben a
világi és a vallási vezetés tradicionálisan különválik. Közéleti kérdésekben a
Szövetség választott világi vezetôi kaptak felhatalmazást a szervezet képvise-
letére. Mindenki érzékelheti, hogy a Mazsihisz sokszínû, vibráló közösség, de
közéleti ügyekben hivatalos irányvonala tagjai számára iránymutató.

Scheiber Sándor 2.0
Remélem, hogy sem az Új Élet ked-

ves olvasói, sem Scheiber professzor
tisztelôi nem tekintik blaszfémiának
írásom címét!

Több mint fél évszázados sajtómun-
kás múltamban sok mindennel foglal-
koztam, tévés riportszerkesztéstôl lap-
szerkesztésen át egészen a kabaréren-
dezésig, konferálásig, s csupán egyet-
len mûfajba nem kontárkodtam bele:
az olvasói levélbe.

Vallom, hogy egy újságírónak nem
az a dolga, hogy bármely kollegájá-
nak termékét bírálja vagy elemezze, és
különösen nem az, ha az obligát cikk
nem profi újságíró keze munkája. Az
Új Élet 2019. augusztus 15-i számá-
ban megjelent „Budapesten film ké-
szül a világhírû tudós rabbiról” címû
írás azonban, melyet Fazekas Lajos
filmrendezô jegyez, hozzászólásra
késztet. A cikk hírértékû, mert képben
és szövegben egyaránt tudatják az ol-
vasóval, hogy egy alkotói csoport
(Fazekas Lajos, Nádorfi Lajos, Bene-
dek István Gábor és Villányi András)
a közeljövôben dokumentumfilmet kí-
ván forgatni Scheiber Sándor
életérôl.

Az írásban felsorolják valóban el-
évülhetetlen érdemeit. Azt, hogy a
felszabadulás után újjáélesztette a
zsidó vallás oktatását. A legkisebb
településeken is megtalálta a tehetsé-
geket, és egybegyûjtve ôket, az Or-
szágos Rabbiképzô Intézet falai kö-
zött magyar és nemzetközi hírû tudó-

sokkal kezdett bele a kántor- és rab-
biképzésbe. 

Ugyanezt tette 1956 után, amikor a
magyar zsidóság maradékának egy
része is külföldön képzelte boldogulá-
sának megtalálását. A ma regnáló
neológ rabbik szinte mind elmondhat-
ják magukról, hogy koruktól függô-
en legtöbbjük „Scheiber Sándor köpe-
nyébôl bújt elô”. 

A cikkben kérik a tudós rabbi zsidó
és nem zsidó tisztelôinek segítségét,
és egy misztikus mondatban közlik:
„Az elôkészítô munkában jelentôs
szakmai segítséget, országos, talán
országon túli szervezô munkát ven-
nénk igénybe.”

Arra van a mûvészetben számtalan
példa, hogy egy-egy nagy formátumú
politikusról, mûvészrôl, tudósról ha-
lálát követôen évtizedes szünetekkel
különbözô mûvészeti termékek szüles-
senek. 

Így van ez a bibliai Ben Hurtól
Semmelweis Ignácon keresztül egész
Anna Frankig, tehát nem ördögtôl va-
ló professzor Scheiber Sándorról is
egy 21. századi dokumentumfilmet
csinálni. Én csupán azt hiányolom,
hogy a beharangozó cikkben szeré-
nyen (kurziváltan...) anyagi hozzájá-
rulást is kérnek a tudós rabbi rajon-
góitól. Viszont egy szót sem ejtenek
arról, hogy Scheiber Sándorról 1988-
ban már készült egy itthon és külföl-
dön egyaránt sikert aratott egész estés
dokumentumfilm. Annak a Scheiber-
filmnek a forgatókönyvét e sorok
szerzôje írta, Kárpáti György rendez-

Olvasói levél

OR–ZSE 2018/2019
Szubjektív beszámoló

kutatásához, és nem kell kínainak
lenni a kínai nyelv és kultúra kutatá-
sához, úgy a zsidóság kutatásához
sem kell zsidónak lenni. Ennek je-
gyében folytatjuk az OR–ZSE ko-
rábbi vezetése által már elindított fo-
lyamatot, és meghívjuk azokat a nem
zsidó szakembereket is, akik a héber
biblia, valamint a zsidó történelem
és kultúra oktatásában és kutatásá-
ban hozzá tudnak járulni egyete-
münk színvonalához. Ôrájuk éppúgy
büszkék vagyunk, mint a zsidóság
iránt nyitott, és ezért az OR–ZSE-t
választó nem zsidó hallgatóinkra,
doktoranduszainkra, valamint nem
zsidó munkatársainkra is.

2018 ôszén úgy éreztem, sokan
tartanak tôlem, de bízom benne, nem
jogos a félelmük. Attól, hogy meg-
követelem a tudományos színvona-
lat, nem vonom kétségbe mások mû-
vészi, irodalmi, közösségszervezôi,
közéleti vagy bármilyen egyéb em-
beri érdemeit. De egy egyetemen –
és általában a tudományos életben –
az érdemjegy, a diploma, a doktori

fokozat, az elôléptetés, a kutatási pá-
lyázati források, az MTA-tagság a
tudományos teljesítménytôl függ. Én
sem kapok olimpiai érmet a publiká-
cióim után, mert olimpiai éremhez
sportteljesítményre van szükség. A
tudomány hasonlít a sportra abban,
hogy mindkét területen állandóan
élesedik a verseny, és évtizedrôl év-
tizedre egyre magasabb a mérce, ma
már a 2020-as évek „versenyeire
edzünk”. Ugyanis akárcsak a sport-
ban, a tudományban sem jön az ered-
mény egyik napról a másikra. Ezért
fontosnak tartom az oktatás és a ku-
tatás állandó megújítását, miközben
remélem, kollégáim érzik, hogy tá-
mogatom erôfeszítéseiket.

Több új kutatócsoportot is alapí-
tottunk. Személy szerint két terüle-
ten vállaltam szerepet: a nyelvészet-
ben, amely a Rabbiképzôben a 19.
század óta jelentôs szerepet töltött
be, valamint a digitális bölcsészet-
ben, amely manapság az egyik legdi-
namikusabban fejlôdô tudományte-
rület. Ezek mellett a kritikai és kor-
társ bibliatudomány és a bibliai hé-
ber nyelvtan az a két terület, amelyen
személyes célom, hogy hallgatóink –
a jövô rabbijai és kutatói – rendel-
kezzenek azzal a tudással, amellyel a
világháború elôtt elôdeik, valamint
keresztény teológus kollégáik ren-
delkeznek. Számos más terület is ha-
sonlóan fontos, azokon kollégáim
dolgoznak. A neológ rabbit az kü-
lönböztette meg ortodox társától,
hogy elôbbi világi mûveltséggel is
rendelkezett, ismerte és mûvelte a
modern tudományt. Az OR–ZSE a
21. században is olyan rabbikat és
kutatókat akar biztosítani a magyar
zsidóságnak, akik egyszerre járato-
sak a zsidó hagyományban és a leg-
újabb tudományban.

Végül, az elmúlt egy év során azt
is meg kellett tanulnom, hogy a vá-
gyakat és az álmokat számos tényezô
korlátok között tartja: a realitások, a
pénzügyi lehetôségek, az idôtényezô
és a jogszabályok. 

Hiába álmodozom nemzetközi
hallgatói és oktatói mobilitásról, ha
az ezt lehetôvé tevô európai uniós

források (az Erasmus+ program) le-
hívásának a feltétele az, hogy az in-
tézmény minden szempontból felké-
szüljön külföldi hallgatók fogadásá-
ra és saját hallgatók kiküldésére. Hi-
ába álmodozom új kutatási projek-
tekrôl, ha több hónapot igényel egy
pályázat elôkészítése. Hiába álmo-
dozom a legnevesebb magyarországi
oktatók meghívásáról, ha a nemzeti
felsôoktatási törvény limitálja a ven-
dégoktatók arányát, és emiatt még
azokat az oktatókat sem tudjuk gyak-
ran megtartani, akik betöltötték 70.
életévüket. (Ugyanezen törvény
ugyanis a hetvenedik életévig enge-
délyezi az oktatók és kutatók foglal-
koztatását. Természetesen nyugdíja-
zása után Mose rabbenu professor
emeritusként 120 éves koráig tarthat-
na órákat, feltéve, hogy az intéz-
mény teljesíti a törvény által elôírt
többi kritériumot.) Hiába álmodo-
zom még sok minden másról is, ha a
megvalósításhoz sok pénz és idô kel-
lene.

Ilyenkor eszembe jut az, amit a
Pirké Avot (2:20–21) szerint rabbi
Tarfon mond: „a nap rövid, és a
munka sok... Nem a te feladatod be-
végezni a munkát, de nem is vonha-
tod ki magad alóla.”

Biró Tamás
az OR–ZSE rektorhelyettese

te, nem kisebb rádiós személyiség,
mint Rapcsányi László volt a moderá-
tora, és az már csak matyóhímzés az
öndicséreten, hogy tekintettel Schei-
ber Arany-imádatára, a kérésére sír-
kövére vésett Arany-verset a film vé-
gén Bessenyei Ferenc mondja el. A
filmben annak idején megszólalt az
özvegye, a Rabbiképzô igazgatói szé-
kében utód Schweitzer József profesz-
szor, és számtalan, ma regnáló rabbi-
tanítványa. 

A dokumentumfilm elôször a Ma-
gyar Televízió 1-es csatornáján ment
le fômûsoridôben, majd többször is-
mételték a 2-es csatornán is (ebben az
idôben még csak egy televízió létezett,
de az az volt...).

Kárpáti György rendezô a hóna
alatt vitte ki egy kópiáját Izraelbe,
ahol a magyarlakta vidékeket körbe-
járva, vetítéseket tartott belôle, de le-
adta felirattal az izraeli televízió is,
majd ezt követôen több mint 10 ország
tévéje. Egy franciaországi dokumen-
tumfilm-fesztiválon díjat is nyert. 

Azt, hogy a jövôben készülô film al-
kotói látták-e bárhol az alapmûvet,
nem tudom, de hogy beharangozó cik-
kükben meg sem említik, azon még a
mi világunkban is elcsodálkoztam. Ez
késztetett arra, hogy e sorokat leír-
jam.

Mindenesetre sok sikert kívánok az
új Scheiber-film alkotóinak, és ezúton
hívom fel figyelmüket, hogy az 1988-
as verzió szép és alapos munka volt
(minden kritikusa szerint is), úgyhogy
újat mondani és mutatni csodarab-
binkról embert próbáló férfimunka
lesz, magasan van a léc.

Spánn Gábor
újságíró
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Karcag
A mártírmegemlékezésen elôbb a

temetôben, majd a zsinagógában
Csillag Barnabás elnök köszöntötte
a megjelenteket. – Emlékezni gyûl-
tünk itt össze, emlékezni a felejthe-
tetlenekre. A holokauszt során 778
karcagi zsidóból 446 testvérünket
gyilkolták meg. Ôk voltak azok a
nagypapák és nagymamák, anyák,
apák, testvérek, lányok és fiúk, akik
ma egy sötét eszme miatt nem lehet-
nek itt velünk – kezdte beszédét
Csillag Barnabás. – Karcagról és a
környezô településekrôl összegyûj-
tötték zsidó hittestvéreinket a karca-
gi gettóba, majd a vagonokba terel-
ték ôket. A vagonok pedig elindultak
a szolnoki cukorgyárban kialakított
gyûjtôtáborokba, majd késôbb a ha-
láltáborokba – idézte fel a tragikus
eseményeket az elnök.

A gyászünnepség résztvevôi hat
gyertya meggyújtásával rótták le
tiszteletüket a soában életét vesztett
hatmillió – köztük 446 karcagi –
testvérünk elôtt, majd egy-egy szál
virágot nyújtottak át a holokauszt je-
len lévô túlélôinek.

F. Kovács Sándor, városunk és
térségünk országgyûlési képviselôje
szerint mindennek és mindenkinek
sorsa van, amit ugyan nem választ-
hat meg, de tehet a jó érdekében. –
Sorsa van annak a maroknyi közös-
ségnek, amely itt ül évrôl évre talán
egyre fogyatkozó számban, de csep-
pet sem kisebb feladattal, hiszen a
számosság nem határozza meg a fel-
adat mértékét, nagyságát – fogalma-
zott F. Kovács Sándor, aki kiemelte,
hogy emlékezni kell a múltra, de
közben építeni kell a jövôt is. 

Kiss Henriett, a Rumbach –
Együttélés Háza fôigazgatója el-
mondta, egyre nagyobb felelôsséget
jelent az a szeretet, ami Karcaghoz
köti immár három éve. – A dolgok-
nak lelkük van, és van még egy óriá-
si feladat, az, hogy ezeket a lelkeket,
ezeket a dolgokat úgy tudjuk tovább-
adni a következô nemzedéknek,
hogy érezzék, ebben milyen érték la-
kozik – fogalmazott Kiss Henriett,
majd egy holokauszttúlélô versével
zárta beszédét.

Markovics Zsolt fôrabbi és Szi-
lágyi Gábor kántor gyászszertartása
után a zsinagóga elôcsarnokában, a
mártíremlékfalnál a kádis elmondása
után gyertyát gyújtottak a jelenlévôk
az 1944-ben elhurcolt, deportált ál-
dozatok emlékére.

Kapás Mónika

Devecser
„Nincsenek már köztünk az egykor

Mózes-hitûnek nevezett honfitársa-
ink” – kezdte beszédét Totha Péter
Joel fôrabbi az idei mártírmegem-
lékezésen, „mert az ebben az ország-
ban élôk a nácikkal karöltve megta-
posták a történelmi együttélés több
évszázados kultúráját, értékeit és
eredményeit”. 

Devecserben és a környezô járá-
sokban 1944. május 24-tôl május 31-
ig folyt a gettósítás. Így mintegy 500
zsidót vittek a pápai gettóba, majd
onnan az elsô transzporttal, 1944. jú-
lius 4-én deportálták ôket Ausch-
witz-Birkenauba.

A szertartás végén Dévényi Dávid
elénekelte az emlékezés imáját, azu-
tán közösen elmondtuk a gyászolók
kádisát és elhelyeztük a kegyelet ka-
vicsait.

MÁRTÍRJAINKRA 
EMLÉKEZTÜNK 4.

Végül a jelenlévôk emléktárggyal
(üvegkönnycsepp) köszöntötték
Weisz Verát és Stern Jolánt,
Devecser és környéke még élô
soátúlélôit. További jó egészséget
kívánunk nekik. Bis 120!

Gyôr
Gyôrbôl és környékérôl hetvenöt

évvel ezelôtt több mint 5000 zsidó
testvérünket hurcolták el haláltábo-
rokba és munkaszolgálatra.

A megemlékezésen Villányi Ti-
bor elnök hittestvéreinknek, legfô-
képpen az ifjúságnak a jelenkori zsi-
dóság életében betöltött fontos
szerepérôl beszélt. A passzivitás, a
vallási élettôl történô teljes eltávolo-
dás, az asszimiláció egyenlô egy má-
sodik holokauszttal. Nekünk a fiata-
lokkal karöltve azon kell dolgoz-
nunk, hogy a vidéki zsidóság fenn-
maradásáért tett erôfeszítéseinkkel
méltók legyünk mártírhalált halt zsi-
dó testvéreink emlékéhez.

Borkai Zsolt polgármester a má-
sodik világháború és a nácizmus
okozta mély sebekrôl beszélt, ami
olyan sérülést ejtett az emberiség
testén, ami nagyon nehezen gyógyít-

ható. Majd hozzátette, a soha el nem
múló fájdalom emberek millióit érin-
ti, és ez alól Gyôr sem kivétel.

Totha Péter Joel fôrabbi egy
túlélô szavaival kezdte beszédét:
„Csak a fejemben, a memóriám leg-
belsô rejtett zugában tudtam elhozni
azokat a hang- és képfoszlányokat,
amiket elraktároztam valahogy. De
arra, hogy 1944. június 15-én, egy
keddi napon ez történt velem, vagy
1944. november 20-án, csütörtökön
pedig az történt, nagyon nehezen
tudnék visszaemlékezni. Legfeljebb
az lehet, hogy láttam egy alakot a
domb tetején állni, aki fehér orvosi
ruhában szemlélte a tábor lakóit, és
valahogy úgy tûnt számomra, hogy
ott, a domboldal felett két nap világí-
tott az égen. Az egyik az élôknek, a
másik a halottaknak szórta a fényt.”

A fôrabbi elmondta, hogy ma 1441
olyan magyar város és falu van, ahol
több mint hét évtizede nincs már zsi-
dó hitközség.

A gyászünnepség Dévényi Dávid
kántor imájával és az emlékezés kö-
veinek elhelyezésével zárult.

Gyôri Zsidó Hitközség

Karcag. Az emléktáblánál

Devecser. Üvegkönnycsepp

Gyôr. Borkai Zsolt polgármester

Az öregek még emlékeznek
az öregek még emlékeznek
hogy a szüleik mesélték nekik
hogy nagy ünnepek idején
nem csak a zsinagóga
de a kert is tele volt
zsidókkal
a szegedi
a negyedik legnagyobb zsinagóga
a világon
kétezer ember fért el benne
és odakint a kertben még kétszer annyi
gyerekek szaladgáltak
szerelmesek bújtak egymáshoz
észrevétlenül
férfiak vitatkoztak
a legújabb automobilokról
és asszonyok cseréltek eszmét
az életrôl
odabent
lôw imánnuel rabbi beszélt
kétezer emberhez
aztán a kétezer ember beszélt
istenhez
tegnapelôtt este
és tegnap délelôtt
barukh a megmaradt szegedi zsidók
zsinagógába járó tagjaival
imádkozott odabent
az ezerháromszáznegyven ülôhelybôl
még negyvenet sem foglaltak el
ezerháromszáz ülô
és hétszáz álló zsidó
nem jött el erre a szegedi szombatra
ahogy nem jöttek el
egy héttel korábban
és nem jönnek el
a jövô héten sem
hiányoztak
hiányoznak
igazoltan
megölték ôket
vagy meg sem születtek
a szüleiket még azelôtt megölték
hogy ôk megszülethettek volna
kóbor
testnélküli lelkek ôk
isteni szikra ragyog bennük
több mint száz évvel ezelôtt
a szegedi zsidók
a saját pénzükbôl
vették ezt a telket
és építették fel a zsinagógát
a világ negyedik legnagyobb zsinagógáját
hittek istenben
hittek szegedben
hittek magyarországban
palesztina híján
a kárpát-medencében
az alföldön
akarták megtalálni
az ígéret földjét
nagyon akarták
a jordán helyett
a tisza partján
ezek között a fák között
ezek között a falak között
hittek szegedben
és hittek magyarországban
szeged és magyarország
nem hitt bennük
hatmillió meggyilkolt zsidót
nem lehet felfogni
de ezerháromszáz üres ülôhelyet igen
a szegedi zsiniben fárasztó imádkozni
ezerháromszáz ülô
és hétszáz álló zsidó
nevében imádkozik az ember

Barukh
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Grúzia

A közelmúltban adták át a Zsidó
Oktatási és Tudományos Központot
Tbilisziben. A kormány ingyenesen
biztosította a létesítmény területét.
Mikhail Mirilashvili üzletember, az
Eurázsiai Zsidó Kongresszus elnöke,
a Zsidó Világkongresszus alelnöke
fedezte a kétmillió dolláros építési
költséget. Kezdetben 260 tanuló fog-
ja látogatni az alsó- és középfokú ok-
tatást biztosító intézményt. Élénk
vallási élet van a fôvárosban, három
zsinagóga is mûködik. Közülük a
leghíresebb az 1904-ben épült nagy-
zsinagóga.

Mintegy 2600 éves a zsidó jelenlét
a régióban. A szovjet hatalom idején
Grúziában a zsidó tradíciók meg-
ôrzése sokkal erôsebb volt, mint 
más köztársaságokban. Az ország-
ban mintegy ötezer hittestvérünk él,
számuk a múlt század hetvenes évei-
nek végén még 30.000 volt. Éven-
ként mintegy 60.000 szentföldi turis-
ta keresi fel. Izraellel való jó kapcso-
latát jelzi Ruvén Rivlin államfô
2017-es hivatalos látogatása is.

Brazília
A Diario Judio hírportál közölte,

hogy az Isten Királysága nevû egye-
temes egyház központjában, a Sao
Paulóban lévô Salamon templomá-
ban a közeljövôben Holokauszt Em-
lékmúzeum nyílik. A 2014-ben át-
adott templom – melyet Jeruzsá-
lembôl hozott kövek borítanak – az
ország legnagyobb egyházi épülete,
befogadóképessége mintegy tízezer
fô. A szervezôk tájékoztatása szerint
jelenleg a zsidó közösség vezetôivel
egyeztetik a múzeum kialakítását és
feladatait.

A 2011-ben Curitibában elsôsor-
ban oktatási célból létesített intéz-
mény után ez lesz az ország második
holokausztmúzeuma. Argentínát kö-
vetôen Brazíliában található Dél-
Amerika második legnagyobb, mint-
egy 120.000 fôs zsidó közössége.
Hittestvéreink többsége Sao Pauló-
ban él.

Görögország
Rodoszon megemlékeztek a zsi-

dók deportálásának 75. évfordulójá-
ról. Az emlékmenet útja a La Juderia
nevû egykori zsidó városrészben
lévô Mártírok terétôl a kikötôig tar-
tott, ahonnan a nácik 1600 zsidót ha-
jóval hurcoltak el. A felvonulás élén
Sam Montiano soátúlélô haladt, aki
beszédet is tartott. Az auschwitzi
végsô megoldást csak kétszáz rodo-
szi zsidó élte túl. A megemlékezés
része volt az 1577-ben épült Kahal
Salom zsinagógában tartott gyász-
szertartás is, melyet Gabriel Negrin
athéni fôrabbi vezetett. A helyi kö-
zösség tagjai mellett az ünnepségen
részt vett David Saltiel, a Görögor-
szág Zsidó Hitközségek Szövetségé-
nek elnöke, valamint az egykori ro-
doszi zsidó családok számos külföl-
dön élô leszármazottja.

A szigeten 2300 évvel ezelôtt je-
lentek meg az elsô zsidók. Viszon-
tagságos történetükrôl számos doku-
mentum és kegytárgy mesél a helyi
Zsidó Múzeumban, amely 1977-ben
Aron Hasson, a rodoszi felmenôkkel
rendelkezô, Los Angelesben élô jo-
gász kezdeményezésére létesült. A
második világháború elôtti 70.000-
hez képes jelenleg csak 5000 zsidó él
Görögországban.

Kovács

Görögország. Gabriel Negrin athéni fôrabbi megemlékezik 
a rodoszi deportálások 75. évfordulójáról

Brazília. Salamon temploma Sao Paulóban

Grúzia. Ruven Rivlin izraeli államfô látogatása az Izraellel való 
jó kapcsolatot jelzi

Szabó Réka dokumentumfilmje nyerte a Locarnói Filmfesztivál Kriti-
kusok Hete programjának nagydíját. A Tünet Együttes 2015-ben bemu-
tatott táncszínházi elôadásának próbafolyamatát feldolgozó egész estés
film rendezôje személyesen vette át a rangos elismerést.

Magyar sikerrel végzôdött a svájci filmkritikus szövetség által szervezett
Kritikusok Hete, melyet az A-kategóriás Locarnói Filmfesztivál keretében
tartanak. Az idén 30. jubileumát ünneplô seregszemle hét innovatív doku-
mentumfilmet mutatott be, a nemzetközi zsûri Szabó Réka A létezés eufóriá-
ja címû alkotásának ítélte a fôdíjat.

A Tünet Együttes és a László Sára és Gerô Marcell vezette Campfilm kop-
rodukciójában készült filmet a szarajevói fesztivál is mûsorra tûzi verseny-
programjában, és az ELF Pictures forgalmazó szeptember 12-tôl a magyar
mozikban is vetíteni fogja.

A Tünet Együttes Szabó Réka rendezésében 2015-ben mutatta be a Sóvirá-
got a Vígszínház Házi Színpadán a 90 éves Fahidi Éva és egy fiatal táncos-
nô, Cuhorka Emese fôszereplésével. Az elôadás azóta is repertoáron van, sôt
Bécsben, Szabadkán és Berlinben is játszották. Szabó Réka A létezés eufóri-
ája címû egész estés dokumentumfilmje az elôadás próbafolyamatát követi
végig.

„Bár ellentmondott a józan észnek, felkértem a 90 éves holokauszttúlélô
Fahidi Évát, hogy szeretnék vele egy táncszínházi elôadást csinálni. Azt akar-
tam, hogy mindenki lássa ôt. Egy duettet képzeltem Emesével, a nála közel
60 évvel fiatalabb táncosnôvel. Életem legmeghatározóbb próbafolyamata
volt – ezen keresztül szól ez a film a 20. századi történelemrôl,
veszteségekrôl, a tánc erejérôl, az öregedô testrôl, a szerelemrôl, egy 60 éven
átívelô különleges kapcsolatról, és az élet elfelejtett értékérôl” – vallja Szabó
Réka, a színházi elôadás és a film rendezôje.

Szabó Réka – miközben a kortárs tánc határozta meg az életét – az ELTE
matematika és informatika szakán diplomázott. Az egyetem elvégzése után
táncosként több magyar és külföldi koreográfussal dolgozott együtt, emellett
a Mûszaki Egyetemen is tanított. 2002-ben alapította meg saját társulatát, a
Tünet Együttest, amely azóta meghatározó szereplôje a hazai kortárs, függet-

Növénydzsungeltôl szabadította
meg nemrég a jászapáti zsidó
temetôt idôsebb Báthor Pál. A helyi
nyugdíjas évek óta önkéntesként
gondozza az elhagyatott sírkertet.
Több ledôlt, darabokra tört sírkö-
vet is helyreállított az elmúlt húsz
évben. A lehetôségekhez mérten
igyekszik a temetôt kegyelethez
méltó állapotba hozni.

A sírkert rendezésekor találkoztunk
idôsebb Báthor Pállal az 1853-ban lé-
tesített zsidó temetôben, aminek ô im-
már húsz esztendeje ôrzôje, gondno-
ka. Egy forró nyári délutánon éppen a
sírokat szabadította meg a gaztól és
füvet kaszált, amikor beszélgetni
kezdtünk.

– A sírkert gondozását úgy is
mondhatom, hogy megörököltem a
korábbi munkahelyemtôl – meséli. –
Régen a helyi polgármesteri hivatal-
ban dolgoztam karbantartóként, és
rám volt bízva ez a feladat is.

– A szüleim tisztelték a Jászapátin
élô zsidó embereket, akik közül sokan
egykor jelentôs szerepet vállaltak a
helyi közösség gazdasági és társadal-
mi életében. Sajnos ma már csak a
temetô jelzi, hogy a városban valami-
kor zsidók éltek.

– A holokausztot követôen gazdát-
lanná vált a zsidó temetô, a vandálok
számos síremléket ledöntöttek, meg-
gyaláztak. Nem tetszett, hogy áldatlan
állapotban áll a kegyhely, így hát im-
már közel húsz éve gondozom, rende-
zem. A szomszédságban mûködô vál-
lalkozó is sokat segít, például szükség
esetén áramot biztosít.

– Akadnak még olyan leszármazot-
tak, akik járnak ide elhunyt szeretteik
sírjához. Ôk azt mondják, hogy a kö-
rülményekhez képest rendezett a sír-
kert – mondja idôsebb Báthor Pál,
majd végigvezet a temetôn. – A drót-
kerítés elég jó állapotban van – állapí-
tom meg. Majd kiderül, hogy a gond-
nok készítette a kaput, és a kerítést is
rendszeresen karbantartja.

– Nézze csak – mutat rá az egyik
síremlékre. – Errôl a sírkôrôl az idôk
során lekopott a felirat, újra kell majd
festeni. Az elmúlt években már néhá-
nyat újrafestettem. Több sírkô le volt
döntve, azokat pedig felállítottam –
magyarázza.

Héber és magyar nyelvû feliratok
egyaránt ôrzik az egykor itt élt zsidó
családok tragédiáját. Barangolásunk
közben megtaláljuk Gellért Jenô sír-
emlékét, akinek a lánya és az unokája
is Auschwitzban veszett oda.

Ezt a fájdalmas emléket ôrzi a tábla
felirata: „1944-ben Auschwitzban el-
pusztított drága mártírjaink emlékére,
Irénkénk és kis leánya Marikánk. 

Raktárnak is használták 
a zsinagógát

Kiss Erika jászberényi hely-
történeti kutató, újságíró A jász-
sági zsidóság emlékeibôl címû
2015-ben megjelent könyvében
írja, hogy Jászapátin 1853-ban a
helyi tanács engedélyezte temetô
létesítését, és ehhez száz négy-
szögölnyi területet is adtak.

A helyi zsidó közösség zsina-
gógáját 1854-ben építették, mely
a Jászságban az egyetlen még
meglévô templomépület. A
könyvben leírtak szerint a zsina-
gógaként nem használt épületet
az 1950-es években eladták a he-
lyi vasipari kátéesznek, amely
azt raktárnak használta, majd
késôbb egy vállalkozó vette meg,
aki szintén raktározásra hasz-
nálta. Az épület jelenleg az ön-
kormányzat tulajdonában van.

Húsz esztendeje viseli gondját a
jászapáti sírkertnek

Fotó: Illés Anita

Régóta gondozza önkéntesként 
a zsidó temetôt idôsebb Báthor Pál

Miattatok örök bánatban élünk.” Irén-
ke 24 évet élt, lánya pedig csak 20 hó-
napot. Gellért Jenô síremlékén kavi-
csok jelzik a lélek halhatatlanságát, az
örök életet, és azt is, hogy valahol ta-

lán laknak még hozzátartozók, akik
látogatják a sírt.

Idôsebb Báthor Pál megmutatja azt
a kettôs kôtáblát is, amely elmondása
szerint a jászapáti zsinagóga homlok-
zatán volt elhelyezve. A mózesi két
kôtábla a zsidó vallás egyik legismer-
tebb jelképe, amelyre a Biblia szerint
a Tízparancsolatot vésték.

szoljon.hu

Locarnói nagydíj A létezés eufóriájáért

Szabó Réka a locarnói díjjal Fotó/Forrás: Magyar Nemzeti Filmalap

len színházi és táncéletnek. A létezés eufóriája Szabó Réka elsô egész estés
filmje, mely az Árnyékfilm (2010) és a Gyászfilm (2014) címû rövidfilmren-
dezéseit követi.

A Médiatanács Mecenatúra Program, az Élet Menete Alapítvány, a
National Fund of the Republic of Austria for Victims of National
Socialism, valamint rengeteg magánszemély támogatásával készült A
létezés eufóriája címû film operatôre Kovács Claudia, zeneszerzôje
Barna Balázs, vágója Sylvie Gadmer és Sass Péter.

Fidelio
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Akár nôk is temethetnek 

a hadseregben
Az izraeli hadsereg beleegyezett abba, hogy lehetôvé teszi a katonák te-

metésének levezetését nem ultraortodox vezetôkkel vagy teljesen világi
módon, miután egy vallásszabadságért küzdô szervezet fellebbezést nyúj-
tott be a Legfelsôbb Bíróságnak.

A szervezet 2017-ben nyújtott be petíciót a Legfelsôbb Bíróságnak, arra
kérve az intézményt, hogy kényszerítse a hadsereget a temetkezésekre vonat-
kozó szabályai felülvizsgálatára, hogy a reform- és konzervatív rabbik is jo-
gosultak lehessenek a szertartások megtartására, valamint a világi családok
számára biztosítsanak nem vallásos temetéseket.

„A rendeletek jelenleg elôírják, hogy (...) a katonai rabbinátus elutasíthatja
ezeket a kérelmeket a vallási szertartás vagy a temetô megszégyenítésével
kapcsolatos okok miatt”, érvelt a szervezet.

Az ENSZ 2015-ben fogadta el a 2012-es Rio+20 Fenntartható Fejlôdés Kon-
ferencia döntése alapján a Fenntartható Fejlôdési Keretrendszert. Az Agenda
2030 a kiegyensúlyozott társadalmi fejlôdés, a tartós gazdasági növekedés és a
környezetvédelem alapelveit rögzíti 17 pontban. Izrael a közelmúltban mutatta
be az ENSZ-ben, hogy mit tesz az Agenda 2030-ban felsorolt területeken.

A kreativitás és az innováció az ország kultúrájának a része. Fontos szerepet
játszik abban is, hogy az izraeliek hogyan közelítik meg a fenntartható fejlôdés
céljait az ország határain belül és azokon túl.

Jom házikáron 2015 Fotó: Menahem Kahana/AFP

Már hat hónaposan empátia
jeleit mutatják a csecsemôk

Ezután ismét videót mutattak ne-
kik ugyanazokkal a karakterekkel,
ezúttal azonban már nem látták a
csecsemôk, hogy mi váltja ki a figu-
rák érzelmeit. Ebben az esetben a
gyerekek nem mutattak nagyobb
vonzalmat vagy empátiát egyik alak
iránt sem.

A szakértôk szerint az eredmények
azt jelentik, hogy életük elsô évében
a gyerekek már érzékenyek mások
negatív érzéseire, és képesek ítéletet
alkotni a kontextusról, amelyben je-
lentkeznek ezek az érzelmek.

Rafi Perec rabbi a közoktatási
miniszteri tárcát kapta a koalíciós
alku során. A horgolt kipát viselô, a
nemzeti vallásos táborhoz tartozó 63
éves politikus, a Cáhál, az Izraeli
Hadsereg egykori fôrabbija rövid idô
leforgása alatt három olyan kijelen-
tést tett, amelyek egyeseket mélyen
felháborítottak, másokat, ha lehet,

ennél is mélyebben elgondolkoztat-
tak.

Az egyik: a zsidó és nem zsidó fél
között kötött vegyes házasságok a
gálutban – a „számûzetésben”,
legfôképpen Amerikában – az utóbbi
nemzedékekben ugyanolyan mérvû,
vagyis hatmilliós veszteséget okoz-
tak a zsidó népben, mint amilyet a

Az üggyel kapcsolatban meghallgatást tartottak, melynek során az Izraeli
Védelmi Erôk ügyvédei belementek a szabályok módosításába és abba, hogy
lehetôvé teszik a nem ortodox és világi zsidó temetéseket.

A petíciót benyújtó Hiddus szervezet szerint a hadsereg azt mondta, az új
szabályokat az elkövetkezô hónapokban fogják bevezetni.

Az izraeli hadsereg azonban továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy
„rendkívüli körülmények esetén” bizonyos kéréseket megtagadjon, de ezek
számát a minimumon fogja tartani.

A hadsereg beleegyezett például abba is, hogy „a rabbinátusa nem fog tilta-
kozni, ha a család kérésére a katonai temetkezési ceremóniát nôi rabbi vezeti
le”, és tiszteletben fogják tartani a családok nem ultraortodox és szekuláris te-
metésekre vonatkozó kéréseit is.

ujkelet.live

Már hat hónaposan empátia jeleit
mutatják a csecsemôk – állapították
meg izraeli kutatók. A Ben Gurion
Egyetem és a Jeruzsálemi Héber
Egyetem tudósai ilyen korú gyere-
kek empátiakészségét vizsgálták,
hogy megértsék, mely helyzetekben
nyilvánítják azt ki és melyekben
nem.

A kutatók az MTI tudósítása szerint
elôször megmutattak a csecsemôknek
két videót, melyekben egy négyzet
alakú figura felsétál egy hegyre, és
félúton találkozik egy kerek figurá-
val. Az egyik videóban az utóbbi ka-
rakter barátságos és kedves volt, a két
alak együtt tért vissza a hegy lábához.
A második videóban azonban a kerek
figura bántalmazóként lépett fel,
megütötte a négyzet alakú figurát,
amely összekuporodva sírt.

Ezt követôen a gyerekek választ-
hattak a két négyzet alakú, külön-
bözô színû figura közül. A kicsik
több mint 80 százaléka azt a figurát
választotta, amelyik bánatos volt.

2018-ban a Mohamed volt a leg-
népszerûbb név az izraeli újszülöt-
tek körében. A második helyezett
pedig egy olyan név lett, amelyet 
fiúknak és lányoknak is egyaránt
szívesen választanak.

Az izraeli központi statisztikai hiva-
tal nemrég közzétett adatai szerint a
2018-ban az országban született gyer-
mekek körében a Mohamed név volt a
legnépszerûbb. Ezt a nevet 2646 gyer-
meknek adták, míg a második helyen
végzett Ariel nevet 1938-an kapták
meg, közülük 1323 volt a fiú, 615 pedig
a lány. A harmadik legnépszerûbb név
a Joszéf lett, ezt összesen 1848 újszü-
löttnek adták, 1174 zsidó, illetve 640
muszlim fiút neveztek el így a szülei.

A fenntartható fejlôdésért

Vérzsidó ön?

holokauszt okozott a második
világháború éveiben.

A másik: a hatnapos háború során
Izrael által katonailag megszállt – de
javarészt nem annektált – Nyugati
Part, Júdea és Somron területeit
Izraelhez kell csatolni, ám az ott élô
arab lakosságnak nem járnának
választási jogok. Hozzátette, hogy
biztonságukról és jólétükrôl azért
gondoskodni kell.

A harmadik kijelentés, vagy
inkább ötlet a homoszexuális és
leszbikus polgárok „konverziójáról”
szól: egyfajta átgyúrásukról az
ellenkezô nem iránti orientáció
irányába.

Ezekhez kívánok hozzászólni.
Mindhárom téma közelrôl érinti

Izrael jövôjét, s miután a „választott
nép” – olvasatomban: akarata
ellenére a Felsô Akarat kísérleti cso-
portja – lett az emberi történelem
tengelyébe állítva, az emberiség
jövôjét is.

* * *
„Egy férfi és egy nô elvette

egymást. Ennél vegyesebb házassá-
got igazán nem tudok” – írta le a
magyar irodalom legbölcsebb
humoristája, Karinthy Frigyes.

Erre válaszolt évtizedek múltán az
Új Kelet hasábjain, egy teljesen
megváltozott miliôben, egy vész-
korszak után Benedek Pál. Válaszát
Móricz Zsigmond regényhôsének
szavával kezdte:

– Nem addig van az, tekintetes úr...
Amikor egy zsidó fiú nem zsidó

lánnyal köti össze az életét, helytelen
a „vegyes” jelzôvel élnünk. Arról
van szó, hogy a fiú búcsút mond a
zsidóságnak, mert házassága által
determinálja, hogy a gyermekei már
nem lesznek zsidók.

A zsidóság alapvetô törvénye,
hogy az a zsidó, aki zsidó anyától
születik.

És mi van akkor, ha zsidó lány
nem zsidó fiúhoz megy feleségül?

A gyerekek elvben zsidók lesznek,
de mivel az esetek többségében a férj
határozza meg a család jellegét, az
otthoni hangnemet és fôleg a család
perspektíváit, lényegében ebben az
esetben is a zsidóság határának vég-
leges átlépésérôl lesz szó.

A vészkorszakban elszenvedett
vérveszteséget azóta sem sikerült
pótolnunk. Ma is kevesebben va-
gyunk, mint annak elôtte.

Felelôsek vagyunk egymásért.
A nyájnak együtt kell maradnia.

Halmos László

Városi környezet
A természet és az épített környezet egyensúlyára törekednek a városi kör-

nyezet kialakításakor. Jeruzsálemben például a város szívében van egy 64
hektáros természetvédelmi terület, ahol 40 gazella él. Hasonló kezdeménye-
zés más városokban is létezik.

Orvosi innováció
Az orvosi innovációkat hosszasan lehetne sorolni a kapszulás endoszkóptól

kezdve a ReWalk nevû bionikus sétálóeszközig, ami lehetôvé teszi a járást
még azok számára is, akik deréktól lebénultak. Az orvosi és a biotechnológi-
ai innovációk kitûnô eszközök arra is, hogy Izrael nemzetközi szinten is be-
mutassa komoly intézményi háttérrel rendelkezô startup-kultúráját.

Vízgazdálkodás
Izrael a világ egyik legszárazabb régiójában terül el. Számtalan innovatív tech-

nológiájának köszönhetôen a vízgazdálkodás legelismertebb szereplôjévé vált
világszerte az elmúlt évtizedekben. Vízkészletének 86 százalékát újrahasznosít-
ja, sôt még a levegôbôl is képes vizet elôállítani.

A jövô étele
A termelési módszerek és eljárások fejlôdésének következtében a mezôgaz-

dasági technológia és az élelmiszer-feldolgozás is átalakulóban van. A káros
növényvédô szereket felváltja a precíziós földmûvelés. Szenzorok, drónok és
egyéb eszközök adnak tájékoztatást arról, hogy egy adott növény termesztésébe
mikor és milyen módon kell beavatkozni.

Egészségmegôrzés
Az orvostechnikai eszközök és mûtéti technikák az egész világon használ-

hatók. Ezért orvosok érkeznek Afrikától Ázsiáig, hogy tréningek keretében
megtanulják azokat. Tudásukat hazájukban hasznosítják, több ezer életet
megmentve.

Oktatás
Az izraeli egyetemek világhírûek. A minôségi oktatás azonban jóval koráb-

ban kezdôdik. A programozás, a robotika már az általános iskolák tananyagá-
nak is része.

Tudás- és tapasztalatmegosztás
Izrael a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködésért Felelôs Ügynökségén, a

Mashavon keresztül osztja meg tudását és tapasztalatát a világ minden táján
különbözô területeken. Eddig 130 ország 270 ezer szakembere vett részt a
Mashav tréningjein. Magyarországon a Mashav legutóbb 2018 decemberé-
ben, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttmûködve tartott egy
ötnapos képzést négy balkáni ország vízügyi szakemberei számára.

Izraeli Nagykövetség

Mohamed és Dávid, ezek
voltak a legnépszerûbb nevek

évben, míg a második helyre a Maja
(1237), a harmadikra pedig az Avigail
(1227) futott be.

A muszlim fiúknál az évek óta tö-
retlen népszerûségnek örvendô Moha-
medet az Ahmed követi, 818 újszülött
kapta ezt a nevet. A muszlim lányok-
nak az elôzô évben legszívesebben a
Marjam (523) nevet választották.

Kibic

A zsidó fiúk körében a Dávid lett a
legnépszerûbb, 1447 elnevezéssel, ezt
követik a már említett Ariel (1323) és
a Noam (1253) nevek. A zsidó lá-
nyoknál pedig a Tamar lett az elsô,
1289 kislányt nevetek el így az elmúlt
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Ha valakit megkérdezünk egy zsi-
dó közösségben, hogy mi a zsidók
nyelve, nagy valószínûséggel azt vá-
laszolja, hogy a héber (ivrit), azon-
ban ha Közép-Kelet-Európában já-
runk, a válaszadók egy jó része azt
fogja mondani, hogy a jiddis. Rend-
ben, de mi van akkor, hogyha Dél-
Amerikában tesszük fel ezt az egy-
szerûnek tûnô kérdést. E rövid
bevezetôvel arra szerettem volna rá-
világítani, hogy a kérdésre nincs egy
válasz... Jelen írásban négy, zsidó-
nak tekinthetô nyelvrôl lesz szó, rö-
viden kiemelve a velük kapcsolatos
érdekességeket. Fontos megjegyez-
ni, hogy a zsidóság történelme folya-
mán jóval több mint négy ilyen
nyelv alakult ki.

Héber – az egyetlen nyelv,
mely holtból lett élô

A héber nyelv újjáélesztése
Eliezer Ben Jehuda (1858–1922) ne-
véhez fûzôdik. Ben Jehuda a 19. szá-
zad végén Oroszországból érkezett
Izrael földjére. Úgy gondolta, hogy
minden zsidónak vissza kell térnie
Erec Jiszráélbe, és héberül kell be-
szélnie. A következôképp véleke-
dett: „Az ország és a nyelv – e dol-
gok nélkül a zsidók nem válhatnak
egy nemzetté.” Az ortodoxok egy
csoportja azonban nem akart héberül
beszélni. Azt mondták, hogy tilos
hétköznapi nyelvként használni a hé-
bert, mert az szent nyelv. Úgy gon-
dolták, hogy Ben Jehuda morálisan
nem követhetô. Mások viszont sze-
rettek volna héberül beszélni, csak
nem tudtak, mert nem volt elég a
szókincsük hozzá. Ôk is azt gondol-
ták, hogy Ben Jehuda elképzelései
tévesek. Eliezer Ben Jehuda egyik
oldallal sem egyezkedett.

Az ellenzôk nagy bánatára az
orosz cionista fiatalember nem volt
egyedül a héber nyelvrôl alkotott vé-
leményével. Többek között profesz-
szorok, tanárok, írók, újságírók és
orvosok támogatták az elképzeléseit.
Közösen találtak ki új szavakat, me-
lyeket a mindennapokban lehet al-
kalmazni. Ben Jehuda újságíróként
is tevékenykedett. Cikkeit héberül ír-
ta. Ezen írásokban igyekezett a
lehetô legtöbbször új szavakat hasz-
nálni. Reggelente kigondolta és es-
ténként leírta ôket újságjában. Élete
végén szerkesztett egy szótárt, mely-
ben a bibliai eredetû és az általa kita-
lált modern kifejezések is fellelhetôk
voltak. Sok ember azt vallja, hogy a
cionizmus nagy csodáját testesíti
meg a héber nyelv. Ben Jehuda hit-
vallásának lehet tekinteni következô
szavait: „Mindössze két dolgot saj-
nálok az életemben: azt, hogy nem
Izraelben születtem, és hogy az
anyanyelvem nem a héber.”

Ismerkedés a zsidó nyelvekkel

17. Spinoza Zsidó Fesztivál
2019. szeptember 10–23.

A 17. zsidó fesztivál lesz a Spinozában, és ez már az igazi nagykorúság. A
17. fesztiválon 17 program, 77 közremûködôvel, két héten keresztül. S mint
mindig, a zsidó kultúra szinte valamennyi mûfaja terítéken: drámák, zenés já-
tékok, kabarék, filmek, beszélgetések, koncertek.

A fesztiválon premierek hada: elôször látható a Kanadába emigrált Kertész
Ákosról szóló portréfilm, valamint a magyar zsidóság kétezer éves történeté-
rôl szóló filmsorozat 12. része, ami a hatvanas-hetvenes éveket öleli fel.
Mindkét filmet Dénes Gábor író, rendezô, operatôr jegyzi. A Szenes Hanná-
ról készült zenés játékot is – a tavaszi fôpróba után – elôször láthatja a nagy-
közönség.

Egyediek és egyszeriek az elôadások témái is: Gábor György és Beer Mik-
lós azt fejtegetik, mit adott a zsidóság a kereszténységnek és Európának. Ba-
lázs Gábor eszmetörténész pedig a mesterséges intelligencia és a zsidó hagyo-
mány viszonyát boncolgatja.

A száz évvel ezelôtti Pesten a zsidók több száz kávéházat mûködtettek, ami
a zsidó kultúra egyik fontos színhelye volt. A Budapest: Nagykávéház c. ze-
nés-humoros elôadás többek között Karinthy Frigyes, Heltai Jenô, Gábor An-
dor, Szirmai Albert irodalmi és zenei anyagára támaszkodik. És persze a Rej-
tô-kabarék sem maradhatnak ki egy zsidó fesztiválból.

Koncertek egymás hegyén-hátán az idei Spinoza-fesztiválon. Zsidó újévi
klezmerkoncert (Sabbathsong), humoros klezmerkoncert (Klein Judit és a
David Klezmer), és ma már egy Leonard Cohen-koncert (Fellegi Balázs) is a
fesztiválhoz tartozik.

Unikum a Spinoza Színház drámasorozata, amely azon neves magyar zsi-
dók életét, munkásságát mutatja be, akik a nagyvilágban nagyot alkottak. A
sorozatból eddig a következôk készültek el: Herzl Tivadar, Jozef Pulitzer,
Ferenczi Sándor és Kálmán Imre, elôkészületben pedig Capa (Friedmann
Endre). A jelenlegi fesztivál mûsorán a Herzl (Gyabronka József, Makranczi
Zalán, Hajdú László) és A Pulitzer-ügy szerepel (Fodor Tamás, Makranczi
Zalán, Szinetár Dóra). Kálmán Imre bemutatója októberre marad.

Merész vállalkozás egy kis magánszínház részérôl mai operákat íratni és
színre vinni. A Spinoza Színház merész színház, és komoly operarepertoárral
rendelkezik. Idén ebbôl a magyar zsidó származású Frida (Kahlo) életérôl
szóló zenés játék kerül színpadra (Herczenik Anna, Hábetler András).

A színházak manapság nehéz anyagi helyzetükön jegyáremeléssel igyek-
szenek enyhíteni. Nem így a Spinoza, amely még ma is a 10 évvel ezelôtti
áron dolgozik, és legdrágább jegye 3500 Ft. Sôt! A színház arra is törekszik,
hogy minden fesztiválján legyen legalább egy olyan mûsor, ahová a belépés
díjtalan. Ez évben Az ifjú Karl Marx c. filmre esett a választás, ami ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.

A Spinoza Színház az ifjúságot is szeretné meghódítani a Lámpás estékkel.
A Spinoza alatti romkocsmában a zsidó fesztivál három estjén át zsidó ele-
mekkel dúsított-tarkított jazz-, blues- és rockkoncertek lesznek, ahová a belé-
pés díjtalan.

Keresés
Az Arolsen Archives és a Ma-

gyar Vöröskereszt Keresôszol-
gálata (1051 Budapest, Arany Já-
nos u. 31.) a nácizmus áldozatai
hozzátartozóinak szeretné vissza-
juttatni az áldozatoktól hátrama-
radt értéktárgyakat.

Az áldozatok, akiknek a hozzátar-
tozóit keressük:

• DEUTSCH Mihály; született:
Viss, 1896. szeptember 10.; anyja
neve: Klein Erzsébet; apja neve:
Deutsch Ignácz; házastárs neve:
Ledermann Olga; utolsó ismert cí-
me: Budapest, VII. Klauzál u. 34.;
fogság helye: Neuengamme kon-
centrációs tábor; fogolyszám: 65197

Tárgy: 1 db zsoldkönyv arcképpel
Magyar Vöröskereszt hivatkozási

száma: 000950
• FRIEDMAN Majer; született:

Nagyszakácsi, 1895. augusztus 22.;

elhunyt: Lüneburg, 1945. április 20.
és május 9. között; fogság helye:
Neuengamme koncentrációs tábor;
fogolyszám: 65205

Tárgy: 1 db gyûrû 
Magyar Vöröskereszt hivatkozási

száma: 000953
• GLASS Emil; született: 1896. au-

gusztus 16. (nincs több adat); fogság
helye: Neuengamme koncentrációs
tábor

Tárgy: 1 db zsebóra
Magyar Vöröskereszt hivatkozási

száma: 000954
• HARSÁNYI Béla; született: 1896.

november 15. (nincs több adat); fog-
ság helye: Neuengamme koncentrá-
ciós tábor; fogolyszám: 65892

Tárgy: 1 db lánc kereszttel
Magyar Vöröskereszt hivatkozási

száma: 000947

Pontos adatok nincsenek arra vo-
natkozóan, hogy napjainkban há-
nyan beszélik a ladinót. Becslések
szerint 160.000 és 300.000 fô közöt-
tire tehetô a nyelvet tudók száma az
egész világon, közülük a legtöbben
Izraelben élnek (kb. 1/3-ad). A la-
dinót néhány egyetemen és zsinagó-
gában lehet elsajátítani (természete-
sen szefárd imaházakban). A jiddis-
hez hasonlóan ladino nyelven is je-
lentek meg újságok, írtak dalszöve-
geket, színdarabokat, fôleg a 19. szá-
zad vége felé. Jelenleg egyetlenegy
ladino nyelven kiadott újság létezik,
mégpedig isztambuli megjelenéssel.
Izraelben is léteznek nyomai ladino
nyelvû híradásnak, az Aki
Yerushalayim újságban szoktak e
nyelven írásokat közölni. Emellett az
Izraeli Rádiónak van ladino mûsora,
ahogy a Spanyol Rádiónak is. A leg-

több írás Rasi-betût tartalmaz, ami a
modern héber ábécétôl csak egy ki-
csit különbözik.

Számos kezdeményezés van arra,
hogy a ladinót felélesszék, 2002-ben
Párizsban az UNESCO támogatásá-
val konferenciát rendeztek a nyelvrôl
és a judeo-latin kultúráról.

Eszperantó
Az eszperantó nem tartozik a zsidó

nyelvek azon kategóriájába, mint a
jiddis, a héber vagy a ladino, azon-
ban számos vonatkozásban kapcso-
lódik a zsidósághoz. Már csak azért
is, mert kidolgozója, L. L. Zamenhof
zsidó származású volt (továbbá meg-
alkotásának egyik legfôbb gondola-
ta, a világ jobbá tétele – tikun olám –
alapvetô micva a zsidóságban).

A mûnyelvet Zamenhof az 1800-
as évek végén találta fel. Az eszpe-
rantó szó jelentése: remény,
Zamenhof több dologban is bízott
ugyanis. Egyfelôl szeretett volna egy
olyan nyelvet megalkotni, melynek
tanulása örömmel tölti el a diákokat;
másrészt a származásból adódó kü-
lönbségeket kívánta áthidalni, ami-
nek hátrányait gyerekkorában alapo-
san megtapasztalta Bialystokban,
ahol lengyelek, németek, oroszok és
zsidók egyaránt éltek. A négy cso-
port gyûlölettel nézett egymásra,
nem igazán volt kapcsolat közöttük,
aminek egyik oka a nyelvi különbsé-
gekre vezethetô vissza Zamenhof
szerint. Zamenhof tíz év munka után,
1887-ben adta ki elsô nyelvkönyvét.
Számos esetben a jiddishez hasonlí-
totta az eszperantót, hiszen az is sok
nyelv vegyületeként jött létre. Az
eszperantót beszélôk köre rohamo-
san nôtt ezután. Fôképp az Orosz Bi-
rodalomban, Közép-Európában, az
amerikai kontinensen, valamint Kí-
nában és Japánban vált népszerûvé.
1905-ben, Franciaországban tartot-
ták az elsô konferenciát az eszperan-
tóról, melyet késôbb évrôl évre
újabb találkozó követett (kivéve a
két világháború közötti idôszakot).

Az eszperantó soha nem volt
egyetlen országban sem hivatalos

Még néhány gondolat a hé-
ber nyelvrôl

A héber ábécé (álefbét) 22 betût
tartalmaz. Ez kiegészül 5 szóvégi be-
tûvel (szofittal). Más sémi nyelvek-
hez hasonlóan a héber ábécé sem tar-
talmaz magánhangzókat. Valamikor
a középkor és az elsô évezred vége
közötti idôszakban a rabbik kidol-
goztak egy pontozási rendszert, mely
a magánhangzókat jelöli. Ezeket
azonban ritkán alkalmazzák. Például
a tóratekercsben nem szerepelnek,
ahogy az Izraelben kiadott könyvek,
újságok többségében sem. A hébert
jobbról balra és nem balról jobbra ír-
juk, olvassuk, hasonlóan például az
arabhoz, arámihoz. Az elsô írásos
emlék a héber nyelvrôl az idôszá-
mításunk elôtti második évezred vé-
gére datálható. Az elsô Szentély le-
rombolásáig a beszélt és az írott
nyelv is a héber volt. Ezt követôen
leginkább az irodalom és az ima
nyelve lett. A zsidó szent szövegek
nemcsak héberül íródtak, nagyon
sok arámi nyelvût is találunk közöt-
tük. 

Jiddis
A legtöbben a második világhábo-

rút megelôzô években beszéltek jid-
disül, több mint tízmillióan. A nyelv
addigra már közel 1000 éves múlttal
rendelkezett. A 2000-es évek elején
körülbelül négymillió ember beszél-
te a nyelvet, fôként az Egyesült Álla-
mokban, Izraelben, Kanadában és a
Szovjetunió egykori tagállamaiban.

A jiddis a germán nyelvcsaládba
tartozik. A németen kívül számos
más nyelv hatott rá, pl. a héber, a
francia, az olasz, valamint a szláv
nyelvek. A héber ábécé betûit hasz-
nálják a jiddis írásához.

A nyelvnek négy korszakát szokás
megkülönböztetni. Az elsô a kezde-
tektôl körülbelül 1250-ig tartott (leg-
régebbi jiddis), a második (régi jid-
dis) az 1500-as évekig, a „középjid-
dis” az 1700-as évekig, majd a most
is tartó modern jiddis idôszakáról be-
szélhetünk. A nyelvnek ez idô alatt
számos dialektusa alakult ki, pl. nyu-
gati, keleti, észak-keleti stb. Az
1800-as években a jiddis a zsidó kul-
túra nyelvévé is fejlôdött Közép-Ke-
let-Európában. Drámák, újságok,
versek, színdarabok nyelve lett.
Isaac Bashevis Singer az elsô jiddis
nyelvû Nobel-díjas író (1978-ban
kapta meg az elismerést).

Ladino
A ladinót úgy is szokták nevezni

ismerôi, hogy „a mi spanyolunk”. A
nyelv keletkezése a spanyol inkvizí-
ció idejére tehetô, amikor a szám-
ûzött zsidók a világ számos területé-

re költöztek, ahova
(természetesen) ma-
gukkal vitték anya-
nyelvüket is, amit el-
kezdtek keverni a he-
lyi nyelvekkel, példá-
ul törökkel, göröggel,
de az ima nyelvével, a
héberrel is. Ez az oka
annak, hogy a mai na-
pig számos dialektusa
van a judeo-spanyol-
nak.

A nyelvet is más-
képp hívják az egyes
tájakon. Törökország-
ban és a Balkánon a
ladino név terjedt el,
Marokkóban a haqui-
tiya névvel illették, de
találkozhatunk a dju-
desmo elnevezéssel is.
Egy másik forrás sze-
rint a ladino gyökerei
már a Római Biroda-
lom idején kialakul-
tak, az Ibériai-félszi-
geten találtak erre uta-
ló nyomokat.

A világirodalom legjelentõsebb mûveit is kiadták
jiddis nyelven

Régi idôk olvasókönyve

nyelv. A 20. század elején a Belgium
és Németország közötti területen,
Semleges Moresnetben kezdemé-
nyezés indult a hivatalossá tételéért,
a sokféle náció ugyanis örömmel al-
kalmazta a közös nyelvet. A cél egy
miniállam létrehozása volt. Az akko-
ri politika azonban nem volt nyitott
az elképzelésre.

Késôbb a náci Németországban
tiltották az eszperantót Zamenhof
zsidó származása miatt. Továbbá

Hitler a zsidó világuralom megszer-
zésének eszközét látta a nyelvben. A
japán szélsôbaloldali mozgalom ha-
sonlóképp reagált az eszperantóra.

Nem hivatalos adatok szerint a vi-
lágon körülbelül kétmillióan beszé-
lik a nyelvet napjainkban, közülük a
legtöbben Japánban, Kínában és
Franciaországban élnek.

Miklós Dóri

L. L. Zamenhof
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mögött. 06-1-344-2728, 06-20-924-
5370, karaigaleria@karaigale-
ria.hu, 25 éve a magyar mûkeres-
kedelemben.

Kislányát egyedül nevelô, 39
éves, 164/51 nô keresi társát, akivel
jövôt lehet tervezni. E-mail: murva-
tovis@gmail.com

APRÓ-
HIRDETÉS

N A P T Á R

Szeptember 6. péntek Elul 6. Gyertyagyújtás: 6.57

Szeptember 7. szombat Elul 7. Szombat kimenetele: 8.00

Szeptember 13. péntek Elul 13. Gyertyagyújtás: 6.43

Szeptember 14. szombat Elul 14. Szombat kimenetele: 7.45

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept 6. Szept 7. Szept 13. Szept 14.
Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.00 9.30 18.00 9.30
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.00 8.00 19.50 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.00 9.00 20.25 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Vörösmarty u. 8.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.00 19.00 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.30 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Programajánlat

SZEPTEMBER

Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

Szeptember 10. (kedd) 19 óra:
Balázs Gábor: Releváns-e még a

A Mazsihisz elnöke kéri 
a Dorogon történtek kivizsgálását

Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének el-
nöke levélben fordult dr. Csányi Sándorhoz, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség elnökéhez, hogy a közelmúltban lejátszott Dorog–MTK labdarú-
gó-mérkôzésen történt súlyos antiszemita incidenst az MLSZ az UEFA
elôírásainak megfelelôen vizsgálja ki és szankcionálja. Az alábbiakban az
elküldött levelet közöljük.

Tisztelt Elnök Úr!
Egy hete a Dorog–MTK labdarúgó-mérkôzésen súlyos incidens történt. A

dorogi szurkolók mintegy százfôs csoportja durva antiszemita rigmusokat
skandált: „mocskos zsidók”, illetve „csak a kéményen át” – zúgott a lelátó.

Bizonyára emlékszik Elnök Úr arra, hogy egy esztendeje a különleges koc-
kázatokkal bíró FTC–Maccabi Tel-Aviv mérkôzés elôtt az FTC elnökének
egyértelmû, határozott és bátor kiállása, illetve az FTC és a Mazsihisz 
rasszizmus elleni közös projektje segített abban, hogy a mérkôzést példás
szurkolói körülmények között lehetett megtartani.

Most arra van szükség, hogy az MLSZ kivizsgálja és az UEFA irányelvei-
nek megfelelôen szankcionálja az igen súlyos dorogi esetet.

A Mazsihisz nevében kérem Elnök Urat, hogy a Magyarország miniszter-
elnöke által meghirdetett zéró tolerancia jegyében az MLSZ ne hagyja, hogy
a labdarúgópályák a félelem helyszínévé váljanak, lépjen fel annak érdeké-
ben, hogy a zsidó közösség tagjai megtarthassák biztonságérzetüket hazánk-
ban, a labdarúgást pedig ne árnyékolja be a gyûlölet és a rasszizmus megnyil-
vánulása.

A sikeresen lezajlott budapesti Európai Maccabi Játékok, valamint az idén
negyedik alkalommal a Mazsihisz szervezésében megrendezésre kerülô Tole-
rancia Focitorna bizonyítja, közösségünk számára a sport több, mint játék: az
együvé tartozás szimbóluma. A Mazsihisz ezért partnerséget ajánl: közös erô-
vel növeljük az MLSZ rasszizmusellenes projektjeinek hatékonyságát.

zsidó hagyomány a 21. század-
ban?

Szeptember 11. (szerda) 19 óra:
Budapest Nagykávéház – Törzs-
kávéházamból zenés kávéházba

Szeptember 12. (csütörtök) 19
óra: A Pulitzer-ügy – doku-
dráma

Szeptember 15. (vasárnap) 19
óra: Portréfilm Kertész Ákosról
– PREMIER

Szeptember 16. (hétfô) 19 óra:
Az ifjú Karl Marx – életrajzi
filmdráma

Szeptember 17. (kedd) 19 óra:
Szenes Hanna – zenés játék

Szeptember 18. (szerda) 19 óra:
Herzl – kávéházi dráma

Szeptember 19. (csütörtök) 19
óra: Cohen 2.0 – Fellegi Balázs
koncertje

Szeptember 19–21. 21 óra:
Lámpás esték – ingyenes koncer-
tek

Szeptember 22. (vasárnap) 19
óra: A magyar zsidóság története
– filmsorozat 12. rész – PREMI-
ER

Szeptember 23. (hétfô) 19 óra:
Mit adott a zsidóság a keresz-
ténységnek? – elôadás
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SPÁNN GÁBOR

Ezt megúsztuk!
Talán emlékeznek rá, a sportszeretô magyar közvéleményt – és különö-

sen a zsidóságét – egy hétig lázban tartotta a Maccabi-játékok eredménye.
Nagy dolog, hogy az 1929 óta megrendezett zsidó sportversenyre 2019-ben
42 ország 2300 versenyzôjének részvételével Budapesten került sor. 

Nem vérre ment ez a verseny, nem születtek világrekordok, de vélemé-
nyem szerint a „könyv népének” kikiáltott zsidóság bebizonyította, hogy
magáénak vallja a jelszót: ép testben ép lélek. 

Fapados megélhetési zsidóként igencsak megdobogtatta a szívemet, hogy
három versenyszámnál is magyar zsidó versenyzô tiszteletére csendült fel
a magyar himnusz.

Aki nem tudná, annak leírom újra, hogy a Mazsihisz elnöke senior
gyorsúszásban, a BZSH elnöke csapata vezetôjeként vízilabdában, a deb-
receni hitközség elnöke asztalitenisz csapatversenyben nyert aranyat, ez
utóbbi megfejelte ezt párosban egy ezüsttel. Itt említem meg, hogy a
Maccabi-játékok történetében még soha nem fordult elô, hogy hitközségi
elnökök versenyszámot nyertek volna. Ha rosszmájú lennék, azt monda-
nám, hogy mostantól a Síp utca jól áll nemesfémmel... De inkább diadalit-
tas vagyok, és olyan az ember, hogy ha öröm éri, azt szereti megosztani
mással is. Szarkazmusáról híres zsidó kártyapartneremnek meséltem,
hogy két elnök is aranyat szerzett vizes sportban, mire annyit mondott: na
és? Mi, megélhetési zsidók kint vagyunk a vízbôl! Ezután csak annyit tud-
tam hozzátenni: most már ôk is... Megpróbáltam fellelkesíteni azzal, hogy
neki is elmondtam: hitközségi elnök még soha nem nyert aranyérmet nem-
zetközi versenyen. Erre is volt válasza: ez azért van, mert a zsidók több
száz éve hitközségi elnököt általában az öregek napközijébôl választottak,
és ô tudna mondani példát olyanra is, aki elnöknek jó volt, de versenyuszo-
dában csupán bója lehetne. 

Ez az én játékostársam aktív sportoló volt fiatalkorában, ezért ért is ah-
hoz. Én se nem nézek, se nem olvasok sportot, mert amolyan kávéházi em-
ber lévén, Churchill-lel vallom: no sport!

Odaszólt nekem: azt észrevetted-e, hogy pl. a vízilabdázók mindig ki-
gyúrt, lehetôleg nagydarab emberek? Tudod, miért van ez? Mert a vízilab-
da egy gyönyörû sport... a tribünrôl nézve. Mert ha nem tudnád, a víz fe-
lett jóképû, szép férfiak úszkálnak és dobálják a labdát, de a víz alatt lá-
bakkal (jó esetben csak azokkal) ádáz harc folyik. A legtöbb pólós szíve
szerint ellenfelének lerúgná tökéletes fürdônadrágját, azt lehet mondani,
hogy a vízipóló is egy küzdôsport. Erre én frappánsan azt feleltem: nem
baj, egy hitközségi elnöknél külön elôny, ha otthonos a küzdôsportban, így
tovább tud a víz felett maradni. Egyébként elszomorít, de tény: az embe-
rek úgy vannak megkonstruálva, hogy a más sikerén azonnal fanyalognak. 

Ahogy mondani szokták, a futballt gólokban mérik. Akármilyen szem-
mel nézzük, ezen a Maccabi-bajnokságon – ami fölért egy kisebb olimpiá-
val – a magyarok jól teljesítettek. 

Az már megszokott, hogy ha egy zsidó ember hibázik, netán bûnt követ
el, az a közbeszédben „lám, a zsidók...” felvezetéssel hetekig téma marad. 

Ha pedig valamiben kiváló, azt tudomásul veszik, megbocsátva neki né-
hány percre azt is, hogy zsidó. Egyébként a történelemben ennek hagyo-
mánya is van. 

Amikor Lindbergh 1927-ben elsôként átrepülte az Atlanti-óceánt, ez na-
pokig szenzáció volt az amerikai sajtóban. Televízió még nem lévén, az új-
ságokon kívül a rádiók foglalkoztak vele. Az NBC riportere végigjárta az
USA államait, és mindenütt találomra rákérdezett „az utca emberére”, mit
szól a szenzációhoz. 

Az anekdota szerint Ohióban egy verandáján üldögélô farmer orra alá
dugta a mikrofonját az obligát kérdéssel. Mire a farmer kis gondolkodás
után kiköpte a bagót, amit addig rágott, és csupán ennyit mondott: na mi
van, repked a zsidaja, repked???

Azt nem tudom, hogy ez a frappáns válasz annak idején bekerült-e adás-
ba. De abban biztos vagyok, hogy a közismerten antiszemita Lindbergh
porosz felmenôi forogtak sírjukban.

– Ej, ej, rabbi úr! Nem gondolja, hogy a cím finoman szólva blaszfé-
mia?

– Nem gondolom! Tudom!
– Akkor miért írja le?
– Nem én írom, ez a Zsidó Kulturális Fesztivál egyik mûsorának címe!
– Micsoda???
– Ha hiszi, ha nem, ez a program legzsidósabb része!
– És a kántorok?
– Azok idén már nem lesznek!
– De hát mindig voltak!
– Passz! Idén már nem!
– De hát egy Dudu Fisher meg más izraeli, bécsi, hollandiai kántorok

szereplésekor megtelt a Dohány!
– Hja, változnak az idôk! A kántorok maradjanak csak az ómed elôtt!
– De hát külföldön, pl. a krakkói, varsói zsidó fesztiválokon, állandó

szereplôk a világ legjobb cházánjai!
– Ott igen, nálunk nem! Állítólag nincs rá kereslet!
– Akkor a bevételcentrikusság felülírja a hagyományt?
– Ezek szerint!

Kardos Péter

Best of Isten
ÖNINTERJÚ

Mintha csak a természet is tudta
volna, hogy forró hangulatban gyûlt
össze a hatalmas tömeg a XIII. kerü-
let Váci út 97. szám alatt, ahol a le-
genda született 1922-ben. Ki is volt
ô? Megtudhatjuk Tóth József polgár-
mester méltatásából, melyet az em-
léktábla elhelyezése és megkoszorú-
zása alkalmával mondott. 

Szepesi György, az aranyszájú
sportriporter már ifjúkorában rajon-
gott a futballért, mely meghatározta
jövendô pályáját is. Mivel azonban
felmérte, hogy mint középszintû já-
tékos nem arathat sikereket, a ripor-
teri pályát választotta. Itt valóban na-
gyot alkotott, lelkesítô és izgalmas
közvetítéseiben együtt lélegzett a já-
tékosokkal, az 1950-es londoni 6-3-
as találkozó, majd az 1952-es olim-
pia idején ez egész ország 
vele ôrjöngött, együtt kiabálták:
GÓÓÓL! GÓÓÓL! GÓÓÓL! Szinte
extázisba hozta a nézôket. Ezzel

Szepesi György, a sportlegenda

Szenes Hannáról
szóló darab kerül
az Off-Broadway

mûsorára
A darabot David Schechter írta és

rendezte, alapját Szenes Hanna nap-
lójából és verseibôl származó részle-
tek adják.

Lexi Rabadi az elejétôl kezdve tud-
ta, hogy nem lesz könnyû. Egy olyan
ikonikus figurát kell eljátszania, akirôl
korábban nem hallott, meg kell tanul-
nia magyar akcentussal beszélni, hébe-
rül énekelni. Ráadásul 90 percnyi mo-
nodrámáról van szó, tehát rengeteg
szöveget kell fejben tartani, írja a The
Algemeiner.

De semmi gond.
A Szenes Hanna: egy darab zenével

és énekkel címû elôadásban, amelyet a
manhattani Zsidó Örökség Múzeum-
ban mutattak be, egy olyan nôt kell
alakítania, aki arra a döntésre jut, hogy
fontos ügyekért kockára teszi az életét.

A darabot David Schechter írta és
rendezte, alapját Szenes Hanna napló-
jából és verseibôl származó részletek
adják.

Szenes 1939-ben emigrált Magyar-
országról Palesztinába. Késôbb csatla-

Lexi Rabadi Hanna szerepében

kozott a Brit Hadsereghez, és1944-ben
ejtôernyôvel szállt le Jugoszláviában
azzal a céllal, hogy segítse a zsidókat
és a partizánokat. Átkelt a határon,
késôbb elfogták és kivégezték. 23 éves
volt.

A 25 éves Rabadi azt mondta, hogy
Szenes Hanna történetét tanítani kéne
az iskolákban hôsi karaktere, bátorsá-
ga miatt. „A legcsodálatraméltóbb,
hogy feltalálja magát egy olyan világ-
ban, ahol minden kifordult a normális
kerékvágásból”, tette hozzá.

A színésznô ugyan nem biztos ben-
ne, hogy ô is olyan bátor tudna lenni
hasonló helyzetben, mint Szenes Han-
na, de az igazságkeresésében és abban,
hogy Szenes látni akarta a szülôföldjét,
tudott kapcsolódni a karakterhez.
Rabadi apja ugyanis Jordániában nôtt
fel, és késôbb a színésznô el tudott az
országba látogatni. „Felejthetetlen
volt, hogy láthattam, hol nôtt fel az
apám, mert ez valahol az én
elôtörténetem is.”

Kibic

Emléktöredékek egy legenda életéhez

kapcsolatos személyes élményem,
hogy én is a tévé hangját levéve hall-
gattam a rádiót. (Megjegyezni kívá-
nom, hogy soha életemben egyetlen
mérkôzést, melyet ô közvetített, nem
néztem, csak hallgattam – mivel az
egyéni, magányos sportokat részesí-
tettem elônyben, mint az úszás, a tá-
volugrás és a sakk.)

Egy alkalommal az izraeli nagykö-

vetségünkön találkoztunk, és hossza-
san beszélgettünk a vészkorszakról, a
zsidótörvényekrôl, a nyilasuralomról,
a zsidómentésekrôl, Wallenberg és
mások ténykedésérôl. Ennek kapcsán
elmondtam neki, hogy anyám testvé-
re, Mravik József fôtörzsôrmester
hogy mentette meg a Rónai család éle-
tét, akik a VII. kerület Éva (ma
Asbóth) utca 19. szám alatt laktak. Ezt
a történetet az akkor 11 éves Andris-
kától, az 1946-ban forgatott Valahol
Európában Ficsúrjától tudom. (Rónai
András színész, rendezô 1949-ben ali-
jázott, Tel-Avivban hunyt el 2005-ben
– a szerk.) 1992-ben ô terjesztette fel
nagybátyámat a Jad Vasem díjára.

Köszönöm a sorsnak, hogy Szepe-
si György barátjának fogadott. Sokat
mesélt személyes élményeirôl, me-
lyeket munkaszolgálatosként élt át.
Nehéz idôk voltak azok, sok zsidó fi-
atal pusztult el, mondotta.

Dr. Fodor Géza

...és ideje van a nevetésnek
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