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Szimchát tóra
Táncpartnere boldog férfiaknak sora,
Felváltva átölel mindenkit a tóra,
Örvénylik egy sodró lendületû hóra.
Ez a nap az olvasás kezdete s vége,
Így megy ez már ki tudja, hogy milyen régen,
Mindenütt, hol zsidó él, északon-délen.
Lefkovics Péter

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

100 éves a Nagy Fuvaros
utcai zsinagóga
A Józsefváros kis ékszerdoboza
alapításának 100. évfordulóján
ünnepséget rendezett, amelyen
többek között a templomban eddig
szolgálatot teljesítô rabbik szólaltak fel, visszaemlékezve itt töltött
éveikre. Streit Sándor, aki három
évtizede világi vezetôje a kilének,
valamint ráv Glitzenstein, a vallási
vezetô a körzet jelenérôl és
jövôbeni terveirôl szóltak. Az
alábbiakban Heisler Andrásnak, a
Mazsihisz elnökének a beszédét
közöljük.
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Tisztelt vendégeink, külön kiemelve közülük chábád testvéreinket!
Mikor Streit elnök úr felkért arra,
hogy köszöntsem zsinagógájának
100 éves évfordulóján az ünnepségen megjelenteket, arra kértem elnök
urat, segítsen valami forrással felkészülnöm az üdvözlôbeszédre. 24
órán belül egy 224 oldalas, a Nagy
Fuvaros utcai zsinagóga történetét
elképesztô részletességgel tárgyaló
gyönyörû
könyvet
kaptam,
Goldberger Tamás összeállításában.
A kötet annyira izgalmas, olvasmányos, jelentôs tárgyi tudást bemutató
dokumentum, hogy belenézve azonnal el is ment a kedvem, de különösen az önbizalmam: mit tudok ezek
után én majd mondani? Talán csak

annyit, hogy akinek van rá
lehetôsége, olvassa, forgassa, nézzen
bele.
Mimizrách semes ad mevoo
mehulél hásém. Napkeltétôl napnyugtáig dicsérve legyen az Örökkévaló neve. Ez a mondat olvasható a
ma 100 éves Nagy Fuvaros utcai zsinagóga tóraszekrénye fölött. A zsidók adakozásából épült templom
szinte észrevétlenül bújik meg a Józsefváros bérházai között. Megjegyzem, a 20-as években a környéken
még mintegy 44 zsidó imahely mûködött. A józsefvárosi zsidó életrôl
el lehetett mondani, hogy sokszínû
és vibráló. S ma is ha valaki betér
akár a Teleki téri imaházba, akár a
Nagy Fuvaros utcai zsinagógába,
megérinti a múlt század szele. A hagyományok, a jiddiskeit itt alig változtak az elmúlt évszázad során. A
változó világra nyitott, sokszínû zsidóságot képviselô Mazsihisznél ez a
zsinagóga és közössége a maradandó
értékek színét képviseli. Azon kevés
zsinagógáink közé tartozik, ahol
minden nap van imádkozás, a zsidó
törvényeknek, a neológia szokásainak megfelelôen.
Hölgyeim és Uraim! A már hivatkozott könyvbôl dôlnek a nevek és az
adatok. Nincs rá lehetôség, sem ok,
hogy felsorolásukkal próbálkozzak.

Karácsony Gergely újévi
üdvözlete

Köszöntöm Budapest zsidó közösségét ezen az ünnepi napon. Legyetek
beírva az élet könyvébe!

Fabiny Tamás evangélikus püspök:
Legyen áldás ezen az ünnepen!
A zsidó naptár szerint ma este
beköszönt ros hásáná, az újév
napja. Idôsebb testvéreink
idôszámítása szerint ezzel az
5783. esztendô veszi kezdetét.
Ilyenkor sokan igyekeznek meghallgatni a sófárfúvást, mely
ébresztôt fúj a léleknek, hogy
kezdjen el visszatekinteni, vizsgálgatni a múlt év eseményeit.
Legyen áldás ezen az ünnepen! –
Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke
Facebook-oldalán köszöntötte a
zsidó újévet.
Köszönjük a püspök úr szép
szavait.
9 770133 350099
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Raj Tamás, vagy éppen Balla Zsolt –
aki ma a Bundeswehr tábori fôrabbija –, Sík Ernô kántor, Radnóti és Darvas rabbik, hogy csak a legutóbbi évtizedeket idézzem. Egy nevet azonban mindenképpen ki kell emelnem:
Streit Sándor elnökét. Nem is hihetô,
de ô több mint 30 éve a körzet elnöke. S ha nem vagyok szerénytelen,
legalább ennyi ideje dolgozom én is a
zsidó közösségért. Volt, mikor vállvetve, együtt küzdöttünk a zsidóság
megmaradásáért, s voltak esetek,
amikor különbözô nézeteket vallottunk. De a 30 év alatt soha, még egyszer mondom, soha nem bántottuk
meg egymás érzéseit, soha nem próbáltuk a másikat megalázni, és soha
nem mondtunk egymásnak olyat,
amiért aztán ros hásonókor bocsánatot kellett volna kérnünk. Streit Sándor a Nagy Fuvaros utca elnökeként
a zsinagóga tradícióinak, a neológia
ôrzôjének pillérévé vált. Sanyi, kívánok hosszú életet Neked.
Kedves Barátaim! Aki oda tud figyelni valamire a világban úgy, hogy
elfeledkezik közben önmagáról, az
tudtán kívül is egyfajta istentiszteletet tart. Nagy szükségünk van erre.
Odafigyelni a világra, odafigyelni
másra, a pandémia szorongatására, a
háború szorítására, az infláció, az árfolyamok elszabadulására, a szekularizáció térhódítására. Nekünk, akik
erôsen kötôdünk vallásunkhoz, tisztában kell lennünk azzal, hogy a világ megígért jövôje nem a királyok
vagy a fáraók, hanem az Örökkévaló
kezében van. Az Örökkévalóéban,
aki saját képmására, azaz szabadnak
és felelôsnek teremtette az embert. A
zsidók feladata életben tartani és hirdetni ezt a mindenkinek szóló üzenetet. Dolgozni érte, az Örökkévaló
földi szövetségeseként.
Ehhez az embert próbáló munkához, az eredményekhez szükséges
hithez kívánok a Nagy Fuvaros utcai
körzet tagjainak békét és egészséget.
Lösono tajvo tikoszévu.

Orbán Viktor: Kívánom,
hogy ez az új év legyen édes
és kerek az Önök számára
Levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök Heisler Andrást, a
Mazsihisz elnökét, a magyarországi zsidó közösséget és a hazai zsidó szervezetek vezetôit az 5783. zsinagógai újév alkalmából.
„Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy az ôsöktôl örökölt hagyományok
békét, örömöt és harmóniát hoznak az emberek életébe, amivel nemcsak az
ünnepek fényét képesek tovább emelni, de erôt adnak a hétköznapokban is”
– írta a kormányfô.
„Engedje meg, hogy a ros hásáná alkalmából tisztelettel köszöntsem Önt és
a magyar zsidó közösséget. Kívánom, hogy ez az új év legyen éppolyan édes
és kerek az Önök számára, mint az ünnepi asztalra kerülô méz és alma. Legyenek valamennyien jó évre beírva!” – zárta ünnepi levelét Orbán Viktor.

David Pressman izraeli nagykövet a Dohány utcai zsinagógában ünnepelte a ros hásánát – közölték a hírt a nagykövetség Facebook-oldalán.
„Megtiszteltetés volt az egykori gettó területén ünnepelni a zsidó újév kezdetét. Hozzon az új esztendô egyetértést (és kevesebb politizálást)! Sáná
tová mindenkinek, aki tartja az ünnepet!” – mondta a nagykövet, aki a
megosztott fényképen Heisler Andrással, a Mazsihisz elnökével szerepel.

A Mazsihisz Rabbitestületének
közleménye
A Mazsihisz Rabbitestülete értesült a Budai Bész Din megalakulásáról, továbbá érdeklôdéssel olvasta a Bét Orim közleményét ez ügyben. A Mazsihisz
Rabbitestülete ezennel ismételten közli, hogy 2019. augusztus 15-i ülésén a
magyarországi neológ rabbik többségének jelenlétében áv bész dint választott, s deklarálta, hogy a Mazsihisz keretein belül csak az általa összehívott
bész din minôsül érvényesnek, elfogadottnak.
Minden más, bész dinhez kötôdô és Magyarországon kiállított dokumentumot (get, gijjur stb.) a Rabbitestület mint a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének hivatalos vallási vezetése nem fogad el és nem tekint érvényesnek.
Schönberger András
Dr. Frölich Róbert
a Rabbitestület alelnöke
országos fôrabbi

A BZSH és a Mazsihisz
lezárta az 5782-es évet
Péntek reggel került sor az 5782-es zsinagógai év lezárására a Síp utcában.
Bár ros hásáná csak vasárnap este köszöntött be, a Hitközségen már a hét
utolsó munkanapján elbúcsúztatták a sok eseménnyel párosuló elmúlt esztendôt.
A vezetés részérôl Mester Tamás BZSH-elnök, Heisler András Mazsihiszelnök, valamint Kunos Péter, a BZSH-Mazsihisz ügyvezetô igazgatója köszöntötte a dolgozókat, majd ros hásánáról, az olyankor aktuális, valamint a
jom kippurt megelôzô teendôkrôl, lelki feladatokról adott tanítást Frölich Róbert országos fôrabbi, a Dohány utcai zsinagóga vallási vezetôje.

Barbra Streisand az ukrán orvosok életmentô munkájára gyûjt
adományokat. Ô maga is komoly
összeggel, 24.000 dollárral, azaz
több mint tízmillió forinttal támogatja az ukrán orvosok munkáját.
„Most nagyobb szükségük van
ránk, mint valaha. A szerencseszámom 24, ezért 24.000 dollárt adtam” – írja a színésznô.
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145 éves a Rabbiképzô
Éppen 145 évvel ezelôtt, 1877.
október 4-én nyílt meg az Országos
Rabbiképzô Intézet. Ebbôl az alkalomból tekint vissza a múltra és
elôre a jövôbe az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetem két
rektorhelyettese.
Amikor több mint hét évtizedes tervezés után végre megkezdte munkáját
a rabbiszeminárium, a haladó magyar
zsidóság fellélegzett: a polgárosodó,
magyarosodó zsidó közösségek élére
olyan modern szemléletû vallási
vezetôk kerülhetnek rövidesen, akik
egyaránt járatosak a zsidó hagyományokban, a kortárs tudományokban és
a magyar kultúrában is. Errôl szóltak
1877. október 4-én a megnyitóbeszédek, korábban a tervek, késôbb az
évfordulós összegzések is.
Bacher Vilmos így fogalmazott a
megnyitóünnepségen 145 évvel ezelôtt az intézménybôl majdan kikerülô
rabbikról: Ôrizni és ápolni fogják a
zsidó tudományt, és bíráló ésszel, de
jámbor kegyelettel is tanulmányozva
és fürkészve a nagy szellemi örökséget, melyet az ôsök bölcsessége az
évezredek irodalmában lerakott,
fenntartandják a múlt és a jelen
közötti összefüggést, és elôkészítendik
a jövô haladásait. A hit, az erkölcsiség tanait a bensô meggyôzôdés tüzével, az öntudatos gondolkodás világosságával elô fogják adni, és a hit s
tudomány közötti összhangzást, mely
a helyesen felfogott zsidó vallásnak
sarkkövét képezi, ôk fogják képviselni, és mintegy önmagukban, gondolkozásukban, mûködésükben megtestesíteni.
Néhány éven belül azonban kiderült, hogy a valóság összetettebb,
mint az ideák világa. Alig végzett az
elsô rabbi, Neumann Ede, amikor
Tiszaeszlár
és
az
Országos
Antiszemita Párt a magyar zsidóság
integrációjának vágya mellé elhelyezte az elsô kérdôjeleket. Ugyanezekben az években a kritikai bibliatudomány új fordulata, mely megkérdôjelezte a Tóra mózesi szerzôségét,
sokakban ingatta meg a hitet, hogy a
modern tudomány és a helyesen értelmezett hagyomány közösen vezet el
az igazsághoz. Ami pedig a modernizálódó, polgárosodó, magyarosodó,
egyúttal szekularizálódó zsidó rétegeket illeti, ôket a tudománnyal és
magyar kultúrával felvértezett, doktori címmel rendelkezô rabbik is egyre
nehezebben szólították meg.
Mindezek ellenére a Rabbiképzô
mindvégig – mind a mai napig –
kitartott és kitart eredeti missziója
mellett. A világ változik, a zsidó
közösség változik, a gondolkodásmódunk és a kultúránk változik, de
ebben a változó világban is a magyar
ajkú zsidó közösségeket látjuk el
tudománnyal és hagyománnyal. Az új
igényeket új módokon kell kiszolgálni, de a közösség szolgálata állandó.
Nézzük végig, mely korszakban,

mely igazgató irányítása alatt milyen
kihívások elôtt állt a Rabbiképzô. Az
agg Bloch Mózes feladata az intézet
felállítása és elfogadtatása volt az
ortodoxia felôl érkezô támadások
közepette (1877–1907). A világszerte
elismert Bacher Vilmos megteremtette a magyar nyelvû zsidó tudományosságot (1907–1913). Blau Lajos,
az elsô rektor, aki az intézményben
végzett, átvezette a Rabbiképzôt az
elsô világégés és az azt követô gazdasági és társadalmi válságok idôszakán
(1914–1932). Guttmann Mihály a
fasizálódó Németországból tért viszsza, hogy a fasizálódó Magyarországon irányítsa az intézményt
(1933–1942). Lôwinger Sámuel a
vészkorszakban örökölte meg a szemináriumot, de a következô diktatúra

Tegyük hozzá, a Rabbiképzô épületében mûködött az Országos Izraelita
Tanítóképzô Intézet is, ahol hittanárok és kántorok végeztek. A két intézmény tanári kara az oktatáson kívül
hazai és nemzetközi szinten is elismert tudományos munkát folytatott,
miközben sokat tett a magyar zsidó
kultúra és ismeretterjesztés érdekében
(bibliafordítások, a Magyar Zsidó
Szemle megjelentetése stb.). Összefoglalva, a Szeminárium jelentôsége
és hatása jóval túlmutatott a rabbiképzésen.
Hasonlóképpen látjuk a jövôt is. Az
OR-ZSE missziója az, hogy a
magyarországi neológia, tágabb értelemben pedig a magyar és a középeurópai zsidóság egyik szellemi központja legyen. Ezen belül öt részterü-

Balázs Gábor
elôl már elmenekült (1943–1950),
továbbadva a vezetést Róth Ernônek
(1950–1956) és Scheiber Sándornak
(1950–1985). Utóbbi joggal érezhette
úgy, hogy a zsidó szellem utolsó szikráit ôrzi a Kádár-kori Magyarországon. Schweitzer József a rendszerváltás után új életet lehelhetett ezekbe a
szikrákba (1985–1998). Schöner
Alfréd az addigi szemináriumot egy
államilag elismert, akkreditált egyetemmé alakította át (1998–2018).
Vajda Károly hozzájárult az oktatói
kar megfiatalításához, és kiszélesítette az egyetem nemzetközi kapcsolatait (2018–2022). A következô vezetôk
feladata egy olyan, stabil alapokon
álló modern egyetem kialakítása lesz,
amely a 21. század középsô harmadában aktív értelmiséget neveli ki.
Az Országos Rabbiképzô Intézet
elsôdleges célja, nevébôl adódóan,
rabbik képzése volt. De hiba lenne a
hatását csak az általa kinevelt rabbik
számában mérni. Az egykori gimnáziumi osztályokban, az ún. alsó tanfolyamon érettségizett diákok többsége
nem folytatta tanulmányait a felsô
tanfolyamon, a tulajdonképpeni rabbiképzésben, hanem világi egyetemekre mentek, zsidó és magyar
mûveltséggel egyaránt felvértezett
értelmiségi – orvos, ügyvéd, mérnök
– lett belôlük. A felsô tanfolyam hallgatói, végzettjei között is sok volt a
pályaelhagyó, akik inkább a tanári
vagy a tudományos kutatói karriert
választották, így öregbítve alma
materük hírnevét itthon és külföldön.

Biró Tamás
letet emelnénk ki, amelyeken elôdeink is aktívak voltak.
Az oktatás célja egyrészt a magyarországi zsidó hitközségek számára
rabbik, kántorok és más szakemberek
képzése, akik szellemi-vallási, liturgikus, oktatási, közösségépítési és szociális téren is szolgálják közösségüket. Másrészt azt is el szeretnénk érni
az oktatással, hogy létrejöjjön egy
olyan értelmiségi réteg, melynek tagjai értik és ismerik a zsidó kultúrát,
hagyományt, történelmet. Azt kutatják, oktatják, közgyûjteményekben
megôrzik, vagy éppen szakújságíróként, könyvkiadóként megismertetik
az egész magyar társadalommal, és
ezáltal hozzájárulnak az elôítéletek
csökkenéséhez.
A kutatás a tudásunk elmélyítését
szolgálja. A múltat és a jelent, a feltáratlant és a mindenki által ismertet
újabb és újabb szempontok szerint
értelmezzük, és ezáltal önmagunkat is
jobban megértjük. Megpróbálunk
válaszokat keresni korunk nagy hitbéli és a vallásgyakorlatot érintô teológiai kérdéseire.
Az így létrejött tudást nem csupán
szakfolyóiratokban és az oktatásban
kell továbbadni. Az egyetemek ún.
„harmadik missziója” a tudományos
ismeretterjesztést és a tudás gyakorlati alkalmazását, a szûkebb közösség
és az egész társadalom által hasznosítható eredményeket jelenti. A
Rabbiképzô múltjából és jelenébôl
egyaránt vehetünk példákat: könyvés folyóiratkiadás, szabadegyetemi
elôadások, kántorkoncertek, bibliafordítások, temetôk karbantartása.
Negyedik területként az intézményünkben ôrzött tárgyi és szellemi
értékek ápolása említendô. Különösen fontos a Rabbiképzôvel egyidôs
könyvtár állományának állagmegóvása, digitalizációja és kutathatóvá
tétele. E gyûjtemény nem csupán a
magyarországi neológia múltját ôrzi,
hanem olyan tudásbázis, amely a
jövôben is nagyon fontos szerepet
játszhat.
Végül, az OR-ZSE olyan szellemi
támogató háttérként is szeretne funkcionálni, amelyre a fenntartó
Mazsihisz és az egész magyar zsidóság bátran építhet – ahogy a Magyar
Tudományos Akadémiának is feladata kormányzati és egyéb, társadalmilag fontos döntésekhez a megfelelô
szakmai-tudományos háttér biztosítása.
A 145 évvel ezelôtt megnyílt
Rabbiképzô magasra helyezte a mércét mind az öt célkitûzés esetében. Az
utókor feladata ennek megfelelni, de
ez lehetetlen múltunk megismerése
nélkül.
Balázs Gábor, Biró Tamás

Egészségi állapota miatt
visszavonul Daniel Barenboim
A sztárkarmester és zongoramûvész súlyos neurológiai állapotára
hivatkozva bejelentette, hogy visszavonul, és nem vállal több fellépést.
A BBC News emlékeztetett rá, hogy a 79 éves, Berlinben élô karmester már
hónapokkal ezelôtt lemondta tervezett koncertjeit az egészségi állapota miatt.
Most a Twitteren közölte, hogy a következô hónapokra vállalt elôadásait is
lemondja. „Az egészségem az utóbbi hónapokban megrendült” – magyarázta,
és azt is írta, jelenleg arra kell összpontosítania, hogy fizikailag megerôsödjön.
Mint fogalmazott, a közleményt „büszkeséggel elegy szomorúsággal” fogalmazta meg. „Egész életemet a zenében és a zenén keresztül éltem, és folytatni is fogom ezt mindaddig, amíg az egészségem engedi” – tette hozzá.
A zsidó családban Argentínában született Barenboim fiatal zongoravirtuózként kezdte pályafutását. Kamaszkorában költözött családjával Izraelbe,
ahol vezetô karmester vált belôle.
A világ egyik leghíresebb klasszikus zenésze, 1992 óta a berlini Állami
Opera zeneigazgatója. Ô volt a társalapítója a Nyugat-Keleti Díván
Zenekarnak, amely arab és izraeli zenészek részvételével alakult.
2019-ben elnyerte a Német Szövetségi Köztársaság elsô kancellárjáról, Köln
egykori polgármesterérôl elnevezett Konrad Adenauer-díjat.
2011-ben tiszteletbeli lovagi címmel tüntették ki munkásságáért, amit a
közel-keleti megbékélésért a zenén keresztül fejtett ki. Izraeli állampolgársága
mellett 2008-ban elfogadta a tiszteletbeli palesztin állampolgárságot is.
Tavaly a BBC egy róla készült dokumentumfilmmel tisztelgett a karmester
elôtt. (MTI)
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Megmaradni Verô Tominak –
aki akkor is Tomi,
amikor ötvenéves
Verô Tamás fôrabbi kedves és mindenki szereti. Ki mondhatja el magáról, hogy mindenki szereti még az
ötvenedik születésnapján is? És ezzel
mindent elmondtunk.
A Szarvasról induló fiú.
Aki elsôsorban azért lett rabbi, mert
szerette az embereket, a gyerekeket, a
fiatalokat, az idôseket. Aki komolyan
vette a hagyományos zsidóságot, de
nem rontotta el senki játékát, mindenkit értett és semmi, de semmi rosszindulat és hatalomvágy nem volt benne,
kimaradt a belharcokból, a pozícióosztásból, senkinek nem mondta meg,
hogyan éljen, végezte a dolgát, kreatívan, szorgalmasan és kedvesen. Az, ha
egy rabbi kedves, tulajdonképpen nem olyan nagy dolog, és valamiért itt és
most, a Verô Tomi-féle évtizedekben mégis az.
A védjegye ez a kedvesség.
És még valami, a közösségteremtô közösség a védjegye, a tandemrabbiság.
Már évek óta, évtizedek óta együtt intézi a Frankel és a BBYO ügyeit Bán
Lindával, aki megújította a rebbecen szerepkörét, vele együtt két egyenrangú
fél munkálkodása teszi párosukat az egyik leghatékonyabb közösségszervezô
erôvé a magyar zsidó életben.
A sokat emlegetett fiatal rabbik már régen nem annyira fiatalok, Verô Tomi
lassan a 120 évre remélt idô feléhez ér, de ô tényleg fiatal rabbi fél évszázaddal a születése után is.
A Verô Tomi.
Akinek a fôrabbiság nem ismérve, a doktori fokozat nem ismérve, aki nem
komoly szeretne lenni, hanem hasznos és jó.
Kedves.
Aki mesét olvas és bár micvára készít, alternatív ros hásánát szervez, aki
szereti, amit csinál, és jól érzi magát benne, aki azzal vigasztal, hogy kész
kedves mondatokat mondani, nem az a fontos, amit mond, hanem az, ahogy
mondja, ez a szövetség, amelyet kötött velünk kedves, laza szeretetre.
A Talmud emlegeti, hogy a rabbik egyike úgy vélte mindenrôl, ez is jóra
válik majd, valami jó csak kijön belôle. Náhum is Gámzu bizakodása, tiszta
kedvessége talán Verô Tomiban éledt újjá. És bármi is történik ezután, az,
hogy ô itt van, mindig jó lesz majd sok mindenre számunkra.
Isten éltesse az 50 éves Verô Tomit!

Körzeti kitekintô
Miskolc
Újszerû kezdeményezésként alakítottuk meg a most megnyílt Miskolci
Zsidó Múzeum baráti körét.
Jó ideig töprengtünk, mi az a téma,
amely mindannyiunkat érdekelne.
Abban biztosak voltunk, hogy számos helybéli még sosem volt a
Kazinczy utcai zsinagógában, és
szívesen megismerné az izraelita
vallás szokásait,
törvényeit.
Jól
választottunk,
amikor legelôször
Markovics Zsoltot
hívtuk meg. Ô az
elsô
rabbi
a
holokauszt óta, aki
életvitelszerûen a
városunkban él.
Elsô elôadása a
zsidóság törvényei között elôkelô
helyen szereplô kóser étkezésrôl, az
ezzel kapcsolatos szokásokról szólt.
Tabuk nélkül mondta el véleményét
arról, mennyire tarthatók be
Magyarországon, vidéken ezek a
szigorú elôírások. Azt is megtudhattuk, miként alakult ki ez a törvény,
és van-e köze az egészséges élethez.
Majd arról is szól, hogy a zsidóság
törvényei milyen mélységig befolyásolják a vallásos hívôk életét.
Ezt követôen a telt házas teremben
a hallgatók számos kérdéssel ostromolták Markovics Zsolt fôrabbit, aki
végezetül mindenkit végigkalauzolt
a múzeumban és a zsinagógában.
Elárulom, hogy a kóser étkezési
szokások között szóba kerültek a
tipikusan zsidó fogások is, például a
kemencében készült sólet, a maceszgombócos húsleves és desszertként a
flódni. Ezek elhangzása után beindultak a pavlovi reflexek, és közkívánatra megszavaztuk, a jövôben
önköltséges zsidó vacsoraesttel koronázzuk meg az elôadás-sorozatot.
A legközelebbi idôpont október
26. (szerda) ugyanitt. A zsinagóga
kistermében Béres Attila, a Miskolci
Nemzeti Színház direktora és
Markovics Zsolt közösen leplezik le

a Hegedûs a háztetôn színmû kuliszszatitkait. Megtudhatjuk, miként sikerült a nézôket elvarázsolni, hogy
szinte mindannyian ott éreztük
magunkat abban a távoli ukrajnai
zsidó faluban, ahol mindennapos a
rettegés a gyilkos antiszemita
pogromoktól. Ám az ott élôk, mit
sem törôdve ezzel, képesek vidáman
élni a hétköznapjaikat. Hogy miként

ügyeltek a nüanszokra, hogy minden
klappoljon a szereplôk öltözékén és
a díszleteken – ehhez bizony egy
rabbi, egy autentikus tanácsadó is
kellett.
Egyébként még azt is elárulhatom,
hogy egy városunkban is ismert
mûvész, Zámbó Kornél festô Tíz
csapás címû kollekcióját is bemutatjuk a múzeumban. A képek jelenleg a szegedi zsinagógában láthatók,
s amint ott vége a bemutatónak, mi is
megkapjuk ôket. Most azt dolgozzuk
ki, hogyan tudjuk a festményeket
gondosan ideszállítani a mester oroszlányi mûtermébôl. Ha valakinek
ismerôsen cseng a mûvész neve, az
nem véletlen, ô volt az, aki a miskolci egyetem rektorainak arcképét a
hagyományok szerint megfestette.
Alkotását néhai dr. Csomai Zoltán
nagyvállalkozó finanszírozta.
A következô rendezvényre már
lehet feliratkozni – info@szantograf.hu – vagy a 20-219-2391-es
mobilszámon jelentkezni akár SMSben is.
Minden elôadás elôtt vagy után
megtekinthetô a múzeum és a zsinagóga. A részvétel ingyenes, de
érdemes elôre regisztrálni.
Szántó István
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Ezért vagyunk büszkék Izraelre
Jaír Lapid beszéde az ENSZ-ben
Elnök úr, fôtitkár úr, küldöttek,
hölgyeim és uraim!
1947 novemberében ez a közgyûlés összegyûlt, és a zsidó állam
létrehozásáról döntött. Csak néhány százezer zsidó élt akkoriban
Izraelben, ellenséges környezetben, megdöbbenve és megsemmisülten a holokauszt után, amelyben népünk hatmillió fiát gyilkolták meg.
75 évvel késôbb Izrael erôs, liberális demokrácia. Büszke és virágzó. Start-up nemzet, amely feltalálta a Waze-t és a Vaskupolát,
gyógyszereket az Alzheimer- és a
Parkinson-kór ellen, valamint egy
robotot, amely gerincmûtétet képes elvégezni. Világvezetô a víz- és
élelmiszer-technológia, a kibervédelem és a megújuló energia területén. Tizenhárom Nobel-díjassal az irodalom, a kémia, a közgazdaságtan és a békedíj területén.
Miként történhetett ez meg?
Úgy, hogy eldöntöttük, nem leszünk áldozatok. Úgy döntöttünk,
hogy nem rágódunk a múlt fájdalmán. Hanem inkább a jövô reményére összpontosítunk. Úgy döntöttünk, hogy energiáinkat egy
nemzet felépítésébe fektetjük. Egy
boldog, optimista és kreatív társadalom felépítésébe.
Nemcsak elérkeztünk oda, hanem építjük is az Ígéret Földjét.
A történelmet az emberek határozzák meg. Meg kell értenünk a
történelmet, tisztelnünk kell és tanulnunk kell belôle. De hajlandónak és képesnek kell lennünk a
megváltoztatására is. A jövôt választani a múlt helyett. A békét a
háború helyett. Partnerséget az elszigeteltség és a kiközösítettség helyett.
Néhány hónapja összehívtuk a
történelmi jelentôségû Negevcsúcsot. Leültünk vacsorázni nem
messze Dávid Ben Gurion, Izrael
államalapító atyja sírjától. Hatan
voltunk. Az Egyesült Államok
külügyminisztere, Egyiptom, az
Egyesült
Arab
Emírségek,
Bahrein, Marokkó és Izrael külügyminiszterei. Egy olyan vacsorán, amelyrôl két évvel ezelôtt
még senki sem hitte volna, hogy
lehetséges lesz.
Akkor kinyílt az ajtó, valaki belépett, és azt mondta: Elnézést a
zavarásért, de terrortámadás történt
Tel-Avivtól nem messze. Két izraelit
meggyilkoltak.
Egy pillanat alatt mindannyian
megértettük, hogy a támadás célja
a csúcs tönkretétele volt. Hogy harag ébredjen közöttünk, hogy veszekedésre késztessen, és megoszsza a közöttünk létrejött új partnerséget.
Azt mondtam a külügyminisztereknek: Együtt kell elítélnünk ezt a
terrortámadást, most azonnal. Meg
kell mutatnunk a világnak, hogy a
terror nem fog gyôzedelmeskedni.
A szoba elcsendesedett. Aztán az
egyik arab külügyminiszter azt
mondta: Mindig a terror ellen vagyunk, ezért jöttünk el ide.
Öt perccel késôbb pedig közös
nyilatkozatot adtunk ki hatan,
amelyben elítéljük a támadást és
megszenteljük az életet, az együttmûködést és a hitünket, hogy van
más út is. A csúcstalálkozó folytatódott. Aláírások kerültek a megállapodásokra. Munkacsoportok
alakultak a technológia, az élelmiszer-biztonság, az energia, a víz,
az oktatás és az infrastruktúra
kérdéseirôl. Ezek a munkacsoportok megváltoztatják a KözelKelet arculatát, miközben itt beszélünk róluk.
A Közel-Kelet népének, az egész
világ népeinek körbe kell nézni, és
fel kell tenni maguknak a kérdést:
Kik jártak jobban? Akik a béke
útját választották, vagy akik a háború útját választották? Azok, akik

úgy döntöttek, hogy a népükbe és az
országukba fektetnek, vagy azok,
akik úgy döntöttek, hogy mások elpusztításába fektetnek? Azok, akik
hisznek az oktatásban, a toleranciában és a technológiában, vagy azok,
akik hisznek a fanatizmusban és az
erôszakban?
Amikor olyan emberrel találkozom, aki bírálja Izraelt, mindig
ugyanazt válaszolom:
Jöjjön el hozzánk. Jöjjön el, és ismerkedjen meg az igazi Izraellel.
Bele fog szeretni. Ez egy olyan ország, amely egyesíti a lélegzetelállító innovációt a történelem mély érzésével. Nagyszerû emberek, nagyszerû ételek, nagyszerû szellem.
Élénk demokrácia. Egy olyan ország, amelyben zsidók, muszlimok
és keresztények élnek együtt teljes
polgári egyenlôségben.
Az általam vezetett kormányban dolgoznak arab miniszterek.
A koalíciónkban van egy arab
párt. A Legfelsôbb Bíróságunkon
arab bírák is vannak. Arab orvosok életeket mentenek a kórházainkban. Az izraeli arabok nem ellenségeink, hanem partnereink az
életben.
Jöjjön el hozzánk. Felfedezi
majd, hogy Izrael egy hihetetlen
kulturális mozaik. A Golán fehér
havas hegyeitôl a Negev fehér sivatagi homokjáig. Tel-Avivtól, a
csúcstechnológiák
fôvárosától,
mely egy nonstop buli a Földközitenger mentén, Jeruzsálemig, örök
fôvárosunkig, a három vallás szent
városáig, melynek gyönyörû utcáin a múlt nap mint nap találkozik
a jövôvel.
Csodálatos országunk fölött
azonban két nagy fenyegetés lebeg.
Az önök feje fölött is, még akkor
is, ha megpróbálják letagadni
ôket. Az elsô a nukleáris fenyegetés. A félelem attól, hogy terrorista
államok és terrorista szervezetek
ráteszik a kezüket az atomfegyverekre. A második fenyegetés az
igazság megszûnése.
Demokráciáinkat lassan megmérgezi a hazugság és az álhír. A
gátlástalan politikusok, a totalitárius államok és a radikális szervezetek aláássák a valóságról alkotott képünket.
Tudnunk kell, hogy nincs olyan
ország a világon, amely jobban
szembesülne ezzel a jelenséggel Izraelnél. Nincs még egy ország,
amelyet nagyobb hazugságtámadás ért volna, és amellyel szemben
ekkora mennyiségû pénzt és
erôfeszítést fektettek volna be a
dezinformációk terjesztésébe.
Tavaly májusban a világ minden
táján megjelent Malak al-Tanani,
egy hároméves palesztin kislány
képe azzal a szörnyû hírrel, hogy
szüleivel együtt meghalt az izraeli
légierô támadásában. Szívszorító
kép volt, de Malak al-Tanani nem
létezik. A fotó az Instagramról
származik. Egy orosz kislányé.
Több ezer példát tudok mondani
hasonló, Izraellel kapcsolatos álhírekre. Az Izrael-ellenes mozgalom
évek óta terjeszti ezeket a hazugságokat. A médiában, az egyetemeken és a közösségi platformokon.
A kérdés nem az, hogy miért teszik, hanem az, hogy miért figyelnek rájuk? Miért hallgatnak azokra, akik dollármilliárdokat fektettek be az igazság elferdítésébe?
Miért állnak az iszlám szélsôségesek oldalán, akik melegeket akasztanak fel darukra, elnyomják a
nôket, és rakétákkal lônek civilekre, óvodákra és kórházakra?
Nem vendég vagyok ebben az
épületben. Izrael büszke szuverén
nemzet, és egyenrangú tagja az
Egyesült Nemzetek Szervezetének.
Nem hallgatunk el, amikor azok,
akik ártani akarnak nekünk, éppen ezt a pódiumot használják fel
hazugságok terjesztésére rólunk.

Az antiszemitizmus azt jelenti,
hogy készek megkérdôjelezés nélkül elhinni a legrosszabbat a zsidókról. Az antiszemitizmus más
mércével ítéli meg Izraelt, mint
bármely más országot.
Ezt a gyûlöletzenekart vezényli
Irán. Immár több mint negyven
éve fényképeznek tüntetôket az
iráni városok terein és utcáin,
amint izraeli és amerikai zászlókat
égetnek. Kérdezzék meg maguktól: honnan származnak a zászlók? Honnan szereztek ennyit a
zászlónkból?
A válasz: kifejezetten erre a célra gyártják ôket. Csak hogy fel-

váltsággal. Ezúttal nem üres kézzel állunk azokkal szemben, akik
el akarnak pusztítani minket.
A zsidóknak ma van államuk.
Van hadseregünk. Nagyszerû barátságok, mindenekelôtt az Egyesült Államokkal. Vannak képességeink, és nem félünk használni
ôket. Bármit megteszünk, hogy
Iránnak ne legyen atomfegyvere.
Nem nézzük némán, hogy megpróbáljanak kiirtani minket. Többé
nem. Soha többé.
Izrael gazdasági és katonai ereje
lehetôvé teszi, hogy megvédjük
magunkat, de mást is: hogy békére
törekedjünk az egész arab világ-

gyújthassák. Így néz ki a gyûlöletipar. Ez egy olyan rezsim, amely
szisztematikusan gyûlöletet kelt.
A saját népüket is gyûlölik. A fiatal irániak szenvednek az iráni
rezsim béklyóitól és küszködnek
velük, a világ pedig hallgat. Segítségért kiáltanak a közösségi médiában. Szabadságvágyukért életükkel fizetnek.
Az iráni rezsim gyûlöli a zsidókat, gyûlöli a nôket, utálja a melegeket, utálja a nyugatot. Gyûlölik
és megölik a másként gondolkodó
muszlimokat,
mint
Salman
Rushdie-t és Mahasa Aminit. Gyûlöletük életforma. Ezen a módon
ôrzik elnyomó hatalmukat.
Az ENSZ-ben csak egyetlenegy
olyan tagállam van, amely nyíltan
kijelenti, hogy el akar pusztítani
egy másik tagállamot. Irán újra és
újra kinyilvánította, hogy Izrael
Állam teljes megsemmisítése a célja. És ez az épület néma marad.
Mitôl félnek? Volt már olyan
idôszak az emberiség történelmében, amikor a hallgatás megállította az erôszakot?
A minket elpusztítani akaró ország alapította meg a világ legnagyobb
terrorszervezetét,
a
Hezbollahot. Irán finanszírozza a
Hamászt és az Iszlám Dzsihádot,
és ô áll a tömegek ellen Bulgáriától
Buenos Airesig végrehajtott terrortámadások mögött. Ez egy gyilkos diktatúra, amely mindent
megtesz, hogy atomfegyvert szerezzen.
Ha az iráni rezsim atomfegyverhez jut, használni is fogja azt.
Irán nukleáris fegyverhez jutását egyetlen módon akadályozhatják meg: ha hiteles katonai fenyegetést tesznek le az asztalra. És akkor – és csakis akkor – egy hoszszabb távú és erôsebb alkuról lehet
tárgyalni velük. Világossá kell tenni Irán számára, hogy ha folytatja
atomprogramját, a világ nem szavakkal, hanem katonai erôvel válaszol. Valahányszor a múltban
egy ehhez hasonló fenyegetést tettek le az asztalra, Irán megállt, és
visszavonult.
Ma a világ az egyszerû megoldást választja. Úgy dönt, hogy
minden ellenkezô bizonyíték dacára nem hiszi el a legrosszabbat. Izrael nem rendelkezik ezzel a ki-

gal. És legközelebbi szomszédainkkal – a palesztinokkal.
Izrael gazdasága, biztonsága és
gyermekeink jövôje szempontjából a helyes lépés a megállapodás a
palesztinokkal, amely a két nép
számára két államon alapul.
A béke nem egy kompromiszszum. Ez a legbátrabb döntés,
amit meghozhatunk. A béke nem
gyengeség. Megtestesül benne az
emberi szellem teljes ereje. A háború behódolás minden bennünk
lévô rossznak. A béke minden jó
gyôzelmét jelenti.
Minden akadály ellenére az izraeliek nagy többsége még ma is támogatja ezt a kétállami megoldást.
Én is közéjük tartozom.
Egyetlen feltételünk van: hogy a
jövôbeli palesztin állam békés legyen. Hogy ne legyen a terror
újabb bázisa, ahonnan Izrael jólétét és magát a létét fenyegethetik.
Hogy mindenkor képesek legyünk
megvédeni Izrael összes polgárának biztonságát.
Ha valaki úgy véli, hogy ez túl
nagy kérés, akkor nézze meg a térséget, ahol élünk: nézze meg Libanont, a Hezbollah által irányított
összeomló államot. Szíriát, melynek a gyilkos rezsim félmillió polgárát mészárolta le. Nézze meg Afganisztánt. Líbiát. Iránt.
Kérhetik tôlünk, hogy az ENSZ
Alapokmányában foglalt értékek
szerint éljünk, de nem kérhetik
tôlünk, hogy meghaljunk értük.
Apám gyerek volt a gettóban,
nagyapámat meggyilkolták egy
koncentrációs táborban. Békében
akarunk élni, de csak akkor, ha ez
biztonságot ad, nem pedig akkor,
ha még jobban fenyeget minket.
Nézzék meg Gázát. Izrael mindent megtett, amit a világ tôlünk
kért, még errôl a pódiumról is. Kivonultunk. 17 éve lebontottuk a telepeket, szétszedtük katonai bázisainkat. Egyetlen izraeli katona
sincs Gázában. Még 3000 melegházat is ott hagytunk, hogy elkezdhessék építeni saját gazdaságukat.
Mit tettek válaszul? Kevesebb
mint egy év alatt hatalomra került
a Hamász, egy gyilkos terrorszervezet. Lerombolták a melegházakat, helyükre terrorista kiképzôtáborokat és rakétakilövô silókat
építettek. Amióta elhagytuk Gázát, több mint 20.000 rakétát lôt-

tek ki Izraelre. Mind civilekre.
Mindegyiket a gyerekeinkre.
Van egy különleges nevelést
igénylô gyermekem. A neve Jáéli.
Autista. Nem beszél. Tavaly májusban hajnali 3-kor fel kellett ébresztenem, és le kellett rohannom
vele az óvóhelyre, mert rakéták
robbantak az otthonunk felett. Elvárjuk mindazoktól, akik a béke
fontosságáról prédikálnak, hogy
képzeletben próbáljanak meg hajnali 3-kor lejutni az óvóhelyre egy
beszédképtelen lánnyal. Szavak
nélkül elmagyarázni neki, miért
akarják megölni.
Ebben az épületben nem egyszer
megkérdezték tôlünk, hogy miért
nem szüntetjük meg a korlátozásokat Gázában. Készen állunk rá,
már holnap reggel. Készek vagyunk ennél többre is. Innen mondom a gázai lakosságnak, készen
állunk, hogy segítsünk egy jobb
élet felépítésében, a gazdaság felépítésében. Átfogó tervet mutattunk be Gáza újjáépítésének
elôsegítésére.
Csak egy feltételünk van: ne
lôjenek többet rakétákat és lövedékeket gyermekeinkre. Tegyék le a
fegyvereiket, és nem lesz korlátozás. Tegyék le fegyvereiket, engedjék haza fogságban tartott fiainkat, az áldott emlékû, elhunyt
Hádárt és Oront, és a még élô
Ávérát és Hisámot – és akkor
együtt építjük fel a gazdaságukat.
Együtt építhetjük a jövôjüket
Gázában és Ciszjordániában egyaránt. Tegyék le a fegyvert, és bizonyítsák be, hogy a Hamász és az
Iszlám Dzsihád nem fogja átvenni
a létrehozni kívánt palesztin államot. Tegyék le a fegyvereiket, és
béke lesz.
Ez a minimum, amivel tartozom
a nagyapámnak, az apámnak és a
lányomnak. A zsidó nép megtanulta a múlt leckéjét. Biztonságunkat
katonai erônk, gazdasági találékonyságunk, demokratikus ellenálló képességünk garantálja.
Izrael békét keres szomszédaival. Minden szomszédunkkal.
Nem megyünk innen sehova. A
Közel-Kelet az otthonunk. Azért
vagyunk itt, hogy itt is maradjunk.
Örökké. És felszólítunk minden
muszlim országot Szaúd-Arábiától
Indonéziáig, hogy ismerje ezt el, és
üljön le tárgyalni velünk. Békejobbot nyújtunk.
A konfliktusok nem szûnnek
meg maguktól. Az ellenségeskedés
nem tûnik el magától. Az emberek
konfliktusokat teremtenek, de
ezek helyett lehet barátság, kedvesség és közjó is.
A bizonyítás terhe nem ránk nehezedik. Már bebizonyítottuk békevágyunkat. Az Egyiptommal kötött békeszerzôdésünket immár 43
éve teljes mértékben végrehajtjuk.
Békeszerzôdésünk Jordániával 28
éve jött létre. Olyan ország vagyunk, amely betartja szavát és
teljesíti a megállapodásokat.
Béke iránti vágyunkat bizonyítottuk az Ábrahám-egyezménnyel,
a Negev-csúccsal és az arab világgal kötött megállapodásokkal.
Mózes negyedik könyvében van
egy vers, amelyet minden zsidó ismer: Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet. Izrael
Állama az egyetlen ország a világon, amely egy könyvön alapul. A
Könyvek könyvén, a Tánáchon, a
héber írások könyvén. Ez a könyv
és a liberális demokrácia elvei
megkívánják, hogy békejobbot
nyújtsunk. Történelmünk pedig
megköveteli tôlünk, hogy tisztán
lássunk és nagyon óvatosak legyünk.
Így kötöttünk békét a múltban.
Így fogunk békét kötni a jövôben is.
Köszönöm.
(A beszéd magyar nyelvû forrása:
Izraelinfo.com)
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„A Teremtô kegyelmére méltó”
Klein Ervin-emlékkoncert
Mindig öröm, ha egy jelentôs tanáregyéniségre emlékezve a tanítványok, utódok, „a láng továbbvivôi”
tisztelegnek egykori mesterük elôtt.
A BZSH Hegedûs-zsinagógájában
jöttek össze azok, akik szeretettel
emlékeznek vissza Klein Ervin
fôkántorra, némelyek csak Ervinként, mások tanár úrként.
Schöner Alfréd fôrabbi emlékezô
és a család történetét is röviden öszszefoglaló bevezetôjét követôen
Müncz László világi elnök köszöntötte a résztvevôket.
A megemlékezés módja szinte
magától értetôdött: a kántorokat valamikor tanító Klein Ervin emlékére énekszámok hangzottak el. A
job bá ra egy szó la mú al ko tá sok
megszólaltatói részben már gyakorló kántorok voltak, részben olyan
fiatalok, akik a mesterséget még
csak most tanulják az OR-ZSE-n.
Elhangzottak olyan kórusmûvek is,
melyeket az Ádám Mária vezette
Goldmark Kórus vett fel repertoárjá ra. Szó ló ban Fe ke te Lász ló
fôkántor énekelt (V’ál j’dé ávodecho), és ô adta a basszust is több fiatalabb kollégának.
Magához az ünnepelthez leginkább kapcsolódó mû tulajdonképpen
csak egy volt, a Moron Divisájmo,
Nógrádi Gergely fôkántor elôadásában. „A Teremtô kegyelemére
méltó” kezdetû énekben hallhattuk
mindazt, ami a szólóéneklés mûvészetét a közönség élvezetévé teheti:
kiérlelt, drámát elbeszélô, hatalmas
hangot, ami betölti (sôt szétrepeszteni képes) a Hegedûs-zsinagóga belsô

terét, meg visszafogott pianókat, magasságot és mélységet.
Zucker Immánuel a tôle már számos alkalommal hallott Jibone
HáMikdost (Ha egyszer majd újra
felépül a Szentély) adta elô.
Jelen volt Ervin lánya, Klein Judit
is, de (igen elegáns gesztussal) csak
egy korábbi kiváló felvételét láthattuk: Jentl dalát. Ugyancsak kivetítôn
szólalt meg a Bethlen Téri Gyermekkórus a huszonvalahány évvel
ezelôtt készült videón.
A mûsorban még szólót énekelt:
Biczó Tamás, Rudas Dániel, Raáb
Gábor, Rosenfeld Dániel. A kántorhallgatók kórusához a záró számban
csatlakoztak a Goldmark hölgyei, továbbá immár felnôttként az egykori
bethlenesek.
Az eseményt Darvas István fôrabbi szavai zárták.
*
A kántor énekszavát természetesen nem kizárólag a zenei élvezetért
hallgatjuk. Az emlékkoncerten (ismét?) kiütközött, hogy alapvetôen
két stílus, két iskola képviselôi voltak jelen. Az egyik az askenázi/szefárd (de mindenképpen kelet-európai
hagyományú, és legkevesebb néhány
száz évre visszatekintô) éneklésmód
a maga sajátos, oroszos vagy galíciai
dallamvezetésével, ékítményeivel,
torokból kifeszített hangjaival. (Meg
a kántorok erôlködésével a magas
fekvésekben.) Talán még azt is
mondhatnám, hogy a neológián belül
ez az egyik legortodoxabb örökség.
Másrészt felhangzott ezen az estén
a nyugat-európai kántoriskola, ami-

nek hátterében lényegesen gazdagabb, csúszkálástól mentes hang,
hangképzés és frazeálás van.
Az már természetesen lehet például egy adott közösség választása –
az énektechnika és a jó hangzás
szakmai szempontjának mellôzésével –, hogy milyen kántort kíván
hallani. Például mert a közösség úgy
érzi, hogy számára az az igazi, aki
bármilyen helyzetben csak szenvedést, bánatot, tragédiát, zokogást képes megidézni. Mindenesetre ez az
este meggyôzôen mutatta, mennyire
nagyszerû tanáregyéniség volt Klein
Ervin – és mennyire nehéz a nyomába lépni.
BJI
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Bezárt az EL AL izraeli
légitársaság budapesti irodája

„Kedves Utasaink, Partnereink, Barátaink, Követôink! Az EL AL Izraeli Légitársaság Budapest belvárosi irodája – 33 évvel a nyitás után – ma
délután 17 órakor végleg bezárja ajtaját” – ez a hír jelent meg az EL AL
Hungary hivatalos Facebook-oldalán. Mint megtudtuk: ez nem azt jelenti, hogy a légitársaság megszûnteti a budapesti járatait, hanem azt, hogy
a jegyeket ezután nem a belvárosi irodában vesszük majd, hanem egy
külsô ügynökségen keresztül.

A BZSH két idôsklubjának zarándokútja Gyôrben
A helyi zsidóság jelenével és
múltjával ismerkedtek meg, továbbá látogatást tettek a zsinagógában és a temetôben a BZSH Héber Imre Klubjának és Herman
Lipót Klubjának tagjai Gyôrben.
Az útról Gál Etelka, a Héber Imre
Klub vezetôje számolt be.
A BZSH két idôsklubja hagyományaihoz híven az idén is elvitte tagja-

mutatott. A tárlatvezetés során kiderült, hogy immár 10 éve látható ez a
kiállítás, s csak ajánlani tudjuk mindenkinek.
A helyi zsidó temetôben szintén
csak ámulni tudtunk: tökéletesen
tiszta, rendezett, álló sírkövek sokaságát láttuk a kéthektárnyi területen,
vagyis az idelátogatók mindegyik
sírhoz oda tudnak menni. A felújított

habár a helyi zsidóság létszáma nem
nagy, de gyôri hittestvéreink annál
lelkesebben ápolják hagyományainkat, védik, óvják értékeinket, és mindent megtesznek, hogy megôrizzék
ôket az utókornak.
Nekünk, a pesti zsidóságot
képviselôk kis csapatának ezen a napon nagy megtiszteltetésben volt részünk, hogy megismerkedhettünk e

Búcsú a nagy BIG-tôl
Október végén ünnepelhettük volna a mindannyiunk által röviden
csak BIG-nek hívott Benedek István Gábor 85. születésnapját, ehelyett
azonban sajnos a halálhírét kell közölnünk. Fájdalmas, hogy itt hagyott minket, hiszen kivételes emberként az élet több területén érezhette otthon magát: a magyar zsidó közösségben, az újságíró-társadalomban, a szépírók között, vagy éppen a Dunapark Kávéház törzsvendégeinek seregében. Mi pedig a legfontosabb helyen tartottuk számon:
a szívünkben.
Olyan kedves és szívélyes ember volt, ami ritkaság az írók és az újságírók
között, hiszen mindkét hivatás alaposan meg tudja tépázni az ember kedélyét
és lelkiállapotát. Benedek István Gábor – azaz BIG, ahogyan szeretete jeléül mindenki nevezte – olyan elegánsan emelkedett felül az élet kisebb-nagyobb összecsapásain, hogy derûje és mosolya változatlanul ott ragyogott az
arcán. Az sugárzott róla, hogy szereti az embereket, és ez a szeretet aztán
visszasugárzott ôrá – igen, így is lehet élni, sugárzó szeretetben.
Pedig ha valakinek, neki
meglett volna az oka a panaszra, ha valaki, hát ô ismerte az embertársaiban
ott rejtôzô gonoszt. Látta
közelrôl a gonoszt a vészkorszakban, megtanulta,
pontosabban megtanították neki akarata ellenére,
hogy milyen rettenetes
szörnyeket rejt az emberi
lélek. S mégis: belôle a
szeretet fénye ragyogott
embertársai felé.
Az utolsó úriemberek
egyike volt, akik még kávéházakban szocializálódtak – ez volt a másik titka. A kávéházak finom, visszafogott világát még
gyermekkorában, Tótkomlóson szerette meg, nem csoda, hogy második otthona a Pozsonyi úti Dunapark Kávéház volt, ahová mindig olyan arccal érkezett, mint aki ünnepelni jött.
S valóban: ô tényleg ünnepelni jött az életet, a humanizmust, az embert
emberré tevô párbeszédet és beszélgetést, a dumálást, ahogy ô nevezte, mert
azt vallotta, hogy történjék bármi, az embereknek beszélgetniük, dumálniuk
kell, hogy értsék és megértsék, azaz lássák és meglássák egymást.
S vele milyen nagyszerûen lehetett beszélgetni az újságírásról, az irodalomról, a történelemrôl, a zsidóságról, a képzômûvészetrôl, a zenérôl, mindarról, ami az életnek (az ô életének is) értelmet adott! Büszke volt a magyarságára és büszke volt a zsidóságára, s méltán büszke lehetett a családjára és
rokonságára, hiszen távoli ôse volt a 19-20. század fordulójának nagy magyar zsidó írója: Bródy Sándor.
BIG a családja, származása, szerteágazó érdeklôdése, mûveltsége és íróiújságírói hivatása folytán az élet több területén érezhette otthon magát: a magyar zsidó közösségben, az újságíró-társadalomban, a szépírók között vagy
a Dunapark Kávéház törzsvendégeinek seregében. Mi pedig a legfontosabb
helyen tartottuk számon: a szívünkben. Legyen neki könnyû a föld, és emléke fonódjék be az élet kötelékébe, hogy úgy emlékezhessünk rá, ahogyan ô
szeretné: derûsen, mosolyogva és nagy-nagy szeretettel.

Villányi Tibor elnök tart ismertetôt
it az ôszi ünnepek elôtti zarándokútra: ezúttal a gyôri zsidóság múltjátjelenét néztük meg. A program szervezésében és lebonyolításában hatalmas segítséget nyújtott a gyôri hitközség elnöke, Villányi Tibor és felesége, Judit, valamint a hitközség
munkatársa, Spitzer Olga. Az odaút
alatt Villányi András és Tolnai János
segítettek elôadásukkal ráhangolódni a gyôri zsidósággal kapcsolatos
látnivalókra.
A programban szerepelt a zsinagóga meglátogatása, ahol rögtönzött
orgonahangversenyt hallottunk, ezután következett az imaterem megtekintése. A zsinagóga elôtti kertben felállított emlékoszlopon 381
név szerepel az 1944-ben meggyilkolt 14 éven aluli gyermekek emlékére.
Mivel a vidéki zsidóságnak a vészkorszak rettenete miatt csak kis létszámú közösségei maradtak, útjaink
során rendszeresen leginkább elpusztult romokkal találkoztunk, de
most, amkor a szemünk elé tárult a
felújított gyôri zsinagóga, ámultunk
a kívül-belül fantasztikusan rendbehozott épület látványán, s nagy
érdeklôdéssel hallgattuk vendéglátóink szavait.
Az imateremben található frigyszekrényben láthattuk a második világháború alatt megmentett tórákat,
valamint azt a könyvet, amelyben a
holokauszt áldozatainak neve emlékeztet a mártírokra.
Ezután a Menházban megtekintettük a helyi zsidóságról szóló helytörténeti kiállítást, amelynek professzionális összeállítása és részletessége
igazi tudományos felkészültséget

Fotó: Villányi András
ravatalozóban a zsidó vallást ábrázoló freskókkal találkoztunk, majd
vendéglátóink vezetésével megnéztük az 1947-ben felállított holokauszt-emlékmûvet is.
A nap folyamán megtudtuk, hogy

kis közösség vezetôségével, mert ôk
azok, akik mindent megtesznek
azért, hogy minél többen megismerjék a város zsidóságának múltját és
jelenét. Büszkék lehetnek közösségükre és munkájukra!

A WIZO látogatása
az Izrael Sela Otthonban
A WIZO vezetôsége és tagjai
harmadik alkalommal keresték
fel az újpesti Izrael Sela
Otthont.
A látogatás tervezett volt.
Megbeszéltük az igazgatónôvel, Torda Katával. Ma már
tudjuk, hogy jó oda menni.
Az épület gyermek lelkületû
felnôttek lakhelye. A légkörrel,
a hangulattal, a gondozók és
gondozottak közötti kedves és
kiegyensúlyozott kapcsolattal
jó azonosulni. A lakhelyet az
érzelmi faktor teszi otthonná!
Jó látni boldog és elégedett
embereket. Jó baráti és testvéri
viszonyt tapasztalni lakók és
munkájukat végzô gondozók,
családtagok között.
Tudjuk, hogy munkájuk,
hivatásuk nehéz feladat, minden nap új kihívás! A gondozók, a vezetô természetes viselkedése a kihívást
érdemmé, a feladatot boldogság forrásává szublimálja!
Ajándékot vittünk a ház lakóinak, és ôk ajándékkal kedveskedtek nekünk.
Gyümölcsöt vittünk, ôk szavaltak. Hangszereket adtunk, ôk táncoltak,
énekeltek. Mikor megkapták a készségfejlesztô játékokat, megmutatták az
általuk készített hímzéseket.
Önmagukat adták az ott és akkor szervezett elôadásukkal.
Örültünk, hogy ott lehettünk, és örömmel megyünk újra a közeljövôben!
(whe)
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IZRAELI SZÍNES
Arab többség a Jordán folyó
és a Földközi-tenger között

Egy izraeli professzor szerint az arabok elôször kerültek többségbe Izraelben és a palesztinok által lakott részek (Ciszjordánia és a Gázai övezet) együttes területén.
A katonai rádiónak nyilatkozó Arnon Szofer professzor szerint Izraelben és
az 1967-ben elfoglalt területeken együtt jelenleg mindössze 46-47 százalékban élnek zsidók, noha a hivatalosan nem zsidónak tekintett (általában apai
ágon zsidó származású), de nem arab nemzetiségû izraeli állampolgárokkal
együtt 49,84 százalékban lakják nem arab izraeliek a Jordán folyó és a Földközi-tenger közötti területet.
Szofernek a Háárec címû újságban közzétett írása szerint Izraelben,
Ciszjordániában és a Gázai övezetben összesen mintegy 7 millió 454 ezer zsidó él, miközben 7 millió 503 ezret számlál a már többségbe került arab lakosság.

Az arabok közül 2 millió 256 ezren a Gázai övezetben, 3 millió 244 ezren
Ciszjordániában, 2 millió 3 ezren az 1948-as tûzszüneti vonalakon belüli Izraelben élnek.
Izrael 1967 elôtti területén mintegy 400 ezren vannak a se nem arabnak, se
nem zsidónak tekintett lakosok, és újabb 400 ezren az egyéb csoportok: vendégmunkások a Távol-Keletrôl, munkavállalási engedély nélkül Izraelben
dolgozó európaiak, afrikai menekültek.
Az utóbbi években az ultraortodoxok egyre növekvô arányának köszönhetôen a zsidó nôk átlagosan több gyereket szülnek, az arabok mégis többségbe kerültek, mert társadalmuk nagyobb arányban fiatal. Míg a zsidóknál ezer
lakosra több mint 5 halálozás jutott, a palesztinoknál kevesebb idôs él, és
ezért ezer fôbôl kevesebb mint három vesztette életét.
Ez a térség mintegy 15 millió lakosával a professzor szerint már ma a nyugati világ legtúlnépesedett területe, de 2065-re 31 millióan élnek majd ott a
jelenlegi számítások alapján.
Az arabok és a zsidók aránya azért az egyik legfontosabb kérdése az izraeli politikának, mert ha nem jön létre a kétállami megoldással az önálló Palesztina az 1967-ben elfoglalt területen élô arab lakosság számára, hanem helyette egy közös állam alakul ki ezen a területen, akkor a demokratikus állami felépítés megôrzésével az ország elveszíthetné zsidó jellegét. (MTI)

Ros hásáná 5783: az izraeliek
közel 90 százaléka elégedett
az életével

Izrael 9,5 millióra növekedett
lakossággal készül a zsidó idôszámítás szerinti 5783-as új évre.
Jichák Hercog államelnök zsidó
újévi, vagyis ros hásánái üdvözletében arra szólította fel Izrael népét,
hogy a belsô vitákat méltóságteljes
módon kezeljék még a választási
idôszakban is. Az országban ugyanis
november elsejére írták ki a 3,5 éven
belül ötödik parlamenti választást.
Még az egységünkre kihívást
jelentô választási idôszakban is meg
kell tanulnunk elfogadni, tiszteletteljes közbeszéddel kezelni nézeteltéréseinket, anélkül, hogy Isten ôrizz elvetnénk azt a bennünk élô mély és

örök igazságot, hogy testvérek vagyunk – kérte Hercog.
Az üzenet elôzménye, hogy a Benjámin Netanjahu volt miniszterelnök
esetleges visszatérése ellen tüntetôket ismét megtámadta, megütötte
egy ellentüntetô, ráadásul az ellenzéki Likud párt kampányának egyik fizetett alkalmazottja. A Likud válaszul közölte, hogy az illetôt az ügy
kivizsgálásáig felfüggesztették a
pártban betöltött állásából.
Az elôzô évek négy választásának
eredménye alapján két táborra –
Netanjahu támogatóira és ellenzôire
– oszlott ország lakossága 2024 végére várhatóan eléri a tízmilliót. Je-

lenleg a zsidók aránya a teljes népesség mintegy 74 százaléka, 7 millió
69 ezer fô, s az arab nemzetiség létszáma mintegy 2 millió 26 ezer,
vagyis a lakosság 21 százalékát jelenti. A fennmaradó 5 százalék nem
arab nemzetiségû keresztény vagy
más vallású állampolgár.
A tavalyi zsidó újév óta Izrael lakossága mintegy 187 ezer fôvel gyarapodott, megközelítôleg 177 ezer
gyermek született, és 51 ezer ember
halt meg. A várható élettartam a férfiaknál 80,5, a nôknél pedig 84,6 év.
Csaknem 60 ezren vándoroltak be az
egy zsidó nagyszülôt megkövetelô
hazatérési törvény alapján 93 országból – és ezzel két évtizedes rekord
született.
Az új év beköszöntének idején az
egész világon megközelítôleg 15,3
millió zsidó él a Zsidó Ügynökség
(Szochnut) adatai szerint, ami Sergio
Della Pergola demográfusnak, a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatójának tanulmányára alapul.
Az elmúlt évben az izraeli átlagháztartás nettó pénzügyi jövedelme
havi 16.559 sékel volt (mintegy kétmillió forint), és optimizmusra ad
okot, hogy augusztusban a foglalkoztatási ráta az elmúlt négy év legmagasabb szintjére emelkedett.
Az izraeli háztartások 64,6 százaléka rendelkezett saját lakással, az
ország lakói teljes kiadásuk negyedét
költik átlagosan lakhatásra. Az öszszes kiadás 19,3 százaléka ment el
közlekedésre és kommunikációrahírközlésre, 17,6 százaléka pedig
élelmiszerre.
Az izraeliek 89,3 százaléka elégedett az életével, de ez az arány nemzetiségenként eltérô: 91,5 százalék a
zsidóknál és 79,7 százalék az araboknál. Ugyanakkor csak 66,8 százalék elégedett az anyagi helyzetével, és 25,9 százalék azt jelentette,
hogy nehezen tudja fedezni háztartása havi kiadásait.
A 20 évesnél idôsebb zsidók 45,3
százaléka világiként, 33,1 százaléka
hagyományôrzôként, 10,7 százaléka
vallásosként, 10,5 százaléka ultraortodoxként határozta meg magát.
Csaknem 40 ezren imádkoztak a
Siratófalnál Jeruzsálemben, együtt
énekelve az új év elôtti bûnbánó
imát. Az újévi családi vacsorákon
„édes ételeket” illik fogyasztani,
ezen alkalommal a húst is általában
gyümölcsökkel, mazsolával, gyakran gránátalmával sütik, hogy édes
legyen az új esztendô. A halnak, a
baromfinak és a tálcára kerülô állatoknak ilyenkor a fejét, és semmiképpen sem a farkát szokták elkészíteni, mert a fej a dolgok, az év kezdetét jelzi, szemben a végét jelölô
hátsó részekkel.
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelôen idén is lezárták biztonsági okokból az ôszi zsidó ünnepek
idejére az 1967-ben elfoglalt palesztin területeket. A korlátozások vasárnap délután 4-kor léptek életbe, és
egészen szerda éjfélig csak humanitárius okokból engedélyezték a területeken élô palesztinok belépését Izraelbe. (MTI)

városka az idegenforgalomból élt
és él, most próbál a sokkból talpra
állni.
A hagyományos háromnapos Cfáti
Klezmer Fesztiválra érkeztem.
Este 7 óráig nyoma nem volt a
tízezres település utcáin, hogy éjjelre
újabb tízezrek érkeznek. Addig csak
sétáltam, mint egy idôutazó, aki a
modern Izraelbôl jött, és megpróbáltam úgy látni Cfátot, ahogy a megismerkedésünk idején megszerettem,
kopottan, kicsit szegényesen.

már 32 zsinagógája volt Cfátnak, európai és észak-afrikai zsidó telepesek
éltek itt.
És nagyon sok híres rabbi.
Emlékeiket, legendáikat ôrzi a városka, de mintha az enyészet felgyorsult volna az elmúlt években...
Nem értekeznék sem az északi
régió leszakadásáról, sem a munkanélküliségrôl, sem a koronavírus
három évérôl, ami komoly érvágás
volt Cfát életében. A zarándokok,
turisták, kirándulók elmaradtak. A

Egy spanyol turista
illetlen öltözetben pózolt
a Templom-hegyen
A Kan közszolgálati mûsorszolgáltató
szerint a Hamász médiakampányt indított
egy spanyolországi keresztény turista ellen,
aki felment a Jeruzsálem óvárosában lévô
Templom-hegyre, és nem megfelelô ruhában pózolt egy fényképen, írta meg az
ujkelet.live.
A Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet rádiójának honlapján a következô
szerepel a Kan fordítása szerint:
„Egy cionista telepes közzétett egy fényképet, amelyen félmeztelenül pózol az áldott al-Aksza mecsetnél.”
A Hamászhoz közel álló Sehab hírügynökség egy elmosódott fotót tett közzé a turistáról „Erkölcstelenséged nem
fogja beszennyezni al-Aksza tisztaságát” – szöveggel.
Hazem Kasszam, a Hamász szóvivôje cionista szélsôségesnek nevezte a
nôt.
„Egy cionista szélsôséges megszentségtelenítette az áldott al-Aksza létesítményt, ahol szemérmetlen öltözékben készített magáról fényképeket. Ez példátlan provokáció a palesztin nép érzelmei ellen, és folytatja az al-Aksza tisztaságának beszennyezését, valamint cionista kísérlet az egész arab nép semmibevételére” – mondta Kasszam.

A más gyereke
Ez a különös történet Izraelben játszódik. A zsidók és a palesztinok közötti konfliktust egy nem éppen hétköznapi példán keresztül mutatják be.
Két család gyerekét közvetlenül a születésük után véletlenül összekeverik a
kórházban. A zsidó gyerek a palesztin családhoz kerül, a palesztin gyerek pedig a zsidó családban nô fel. A cserére csak évekkel késôbb derül fény, amikor is a palesztin srác katonának készül, a vércsoport pedig nem egyezik az
édesapja vércsoportjával. Na ekkor kezdôdik a baj, hiszen szembesülni kell a
valósággal, és azzal, hogy a vér szerinti gyerekek az ellenséges családban
vannak. Vajon hogy fogják ezt elmondani a gyerekeknek, és hogy változik
meg az életük?
A film egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet, mégpedig arra,
hogy az ellenségeskedést és a gyûlöletet felülmúlja az, ha megértjük egymás
problémáit.
Az elcserélt gyermekek története pontosan ezt mutatja meg: sokkal nagyobb bátorság összetartani, mint gyûlölni a másikat.
(Megjelent a Magyar7 2022/32. számában.)

Silló Sándor
cfáti sétája
Cfát Izrael egyik szent városa. Egy
darabka történelem, kabbalista zsinagógákkal, tarka mûvésznegyeddel,
galériákkal. Csak sétálni akartam,
fényképezôgéppel a kézben.
Öt éve jártam itt utoljára. Akkor
sem volt már fényes turistacsalogató
látványosság, pedig lehetne. Noé fia
Sém alapította a Biblia szerint. Az
Özönvíz után jó ötletnek tûnt egy
900 méter magas hegyen építkezni.
A középkor harcos századai végén

Fotó: Magyar7/Archív felvétel
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A tíz legbefolyásosabb zsidó
közéleti személyiség 2022-ben
A nagyobb zsidó lapok évrôl évre közzétesznek különbözô „ranglistákat” a világ befolyásos zsidó
vezetôirôl. A Szombat folyóirat
alábbi összeállítása a Jerusalem
Post listája alapján készült, s aligha jelent meglepetést, hogy elsô
helyen az Oroszország által megtámadott Ukrajna elnöke, Volodimir
Zelenszkij áll, a második Jaír
Lapid izraeli miniszterelnök, a
harmadik pedig Élisabeth Borne,
Franciaország új kormányfôje.

1. Volodimir Zelenszkij
Az ukrán elnökbôl ikon lett a hazáját ért támadás és a háborúban tanúsított bátorsága okán. Nem menekült
el, hanem fegyvert követelt a világtól. A médiát és a diplomáciát használta saját fegyverként. A vasfüggöny 1980-as években bekövetkezett
lehullása óta a legnagyobb változást
hozta a kelet–nyugati kapcsolatokban.

2. Jaír Lapid
Pályafutása utolsó tíz éve göröngyös út volt a hatalomig. Jelentôs
mértékben tapasztalatának, rátermettségének, kompromisszumkészségének köszönhetô a jobbközép koalíciós kormány megalakítása, aminek külügyminisztere, majd rotációs
alapú miniszterelnöke lett.

3. Élisabeth Borne
Franciaország második nôi miniszterelnöke a holokauszttúlélô
Joseph Bornstein gyermeke, aki lengyel zsidóként bátyjaival együtt került koncentrációs táborba, majd a
háborút követôen kapott francia állampolgárságot. Élisabeth Borne
építômérnök lett, majd a párizsi városházán dolgozott, késôbb pedig
különbözô kormányokban volt köz-

lekedési, környezetvédelmi
és munkaügyi miniszter.

4. Tom Nides
Az USA nagykövete a vele készült interjúkban nem
csupán a megbonthatatlan
amerikai–izraeli kapcsolatokról beszél, de arról is,
menyire fontosnak tartja,
hogy Izrael megôrizze zsidó
és demokratikus jellegét.
„Biden elnök saját magát cionistának tartja. Az ô küldötteként feladatomnak tekintem, hogy ezt a kapcsolatot jó idôkben és rossz idôkben
egyaránt ápoljam. Komolyan veszem a küldetést.”

5. Benjámin Netanjahu
Netanjahu ügyes húzásai és híveinek láthatólag határtalan lelkesedése és verbális támogatása meglehetôsen sok jobboldali törvényhozót tántorított el az igencsak vegyes
koalíciótól, ami júniusban a jobbközép kormányzat széteséséhez és új,
novemberi választások kiírásához
vezetett.

6. Dana Walden
„Pompás mostanában a tartalomipar részesének lenni” – nyilatkozta a
Varietynek. A Disney General
Entertainment Content igazgatójaként Walden felügyeli a Disney általános szórakoztató és hírmûsorainak
tartalmát, valamint olyan mûsorokét,
mint a Hulu, az ABC Entertainment,
a National Geographic Content stb.
A Disney+ nemrégiben jutott el Izraelbe. Korábban a Fox Television
Group elnöke és ügyvezetôje volt, ez
idô alatt a Fox Broadcasting
Company a negyedik helyrôl az élre
tornázta föl magát.

Több tucat náci hajót hozott
a Duna felszínére az aszály
Több tucat, a második világháború alatt elsüllyesztett német hadihajó
emelkedett újra a víz felszínére Kelet-Szerbiában a Dunában. A roncsok
még mindig lôszert és robbanóanyagot tartalmaznak.
Mindez nagy valószínûséggel az utóbbi évek legsúlyosabb európai szárazságának köszönhetô, írja a Times of Israel. A Reuters hírügynökség jelentése
szerint a Duna közel egy évszázad legalacsonyabb szintjén volt.
A náci Németország fekete-tengeri flottájához tartozó hajók százai süllyedtek el a folyóban, amikor 1944-ben visszavonultak az elôrenyomuló szovjet
erôk elôl. Most több mint 20 roncs bukkant fel a szerbiai Prahovo folyami
kikötôváros közelében, amelyek még mindig lôszert és robbanóanyagot tartalmaznak – jelentette a Reuters nyomán a Kibic.
A robbanóanyaggal megrakott hajók veszélyt jelentenek a hajózási útvonalakra, valamint Szerbia és Románia helyi halászatára. A Reuters értesülései
szerint a feltárt hajók egy része 180 méterrôl 100 méterre szûkítette a folyó
hajózható szakaszát Prahovo közelében.
A német flotta nagy ökológiai katasztrófát hagyott maga után, amely minket, prahovóiakat fenyeget – mondta a Reutersnek a 74 éves Velimir
Trajilovic, egy helyi férfi, aki könyvet írt a hajókról.
A hírügynökség szerint márciusban a szerb kormány pályázatot írt ki a hajók megmentésére, valamint a lôszerek és robbanóanyagok elszállítására. A
jelentés szerint a mûvelet költségét 30 millió dollárra becsülték.
Európában az elmúlt hónapokban rekordmagasságú hômérsékletekkel kellett szembenézni, ami aszályhoz vezetett az egész régióban.

7. Ronald S. Lauder
Ronald S. Lauder 2007 óta a Zsidó
Világkongresszus (WJC) elnöke.
Hangját gyakran hallatja a tiszta erkölcs nevében, és jelentôs befolyást
gyakorol az Izraellel és a diaszpórával kapcsolatos ügyekre, különösen
az USA-ban, ahol él.
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Zsidók, Isten és történelem
Gyakran betérek kedvenc dunaszerdahelyi könyvesboltomba, ami önmagában nem is lenne baj, csakhogy tízbôl kilencszer képtelen vagyok
üres kézzel távozni onnan. A mindent a szemnek, semmit a kéznek elvét
körülbelül a második másodpercben dobom a kukába, elég hozzá egy
csábító borító vagy egy érdekes fülszöveg.
Függôségem teljes tudatában igyekszem kezdeni valamit a helyzettel, mert
nemcsak a bankszámlám apad az egészségesnél eggyel kevésbé elviselhetô
gyorsasággal, de a könyvespolcomon rendelkezésre álló szabad helyek is.
Legutóbbi szerzeményem egy magyarul korábban soha meg nem jelent,
idén már hatvanéves könyv, a Zsidók, Isten és történelem, amely Max I.
Dimont finn-amerikai amatôr történész legismertebb kötete, és – legalábbis a
Wikipédia szerint – minden idôk legnagyobb példányszámban elkelt, zsidó
történelemrôl szóló munkája. Dimont halála elôtt néhány hónappal felesége
segítségével nekiállt felfrissíteni a könyvet, de 1993-nál tovább így sem jutott.
A történet az Izrael Állama és a Palesztin Felszabadítási Front között köttetett elsô puhatolozó megegyezéseknél véget ér.
Helyénvalónak érzem az indoklást, miért éppen a zsidók történelmérôl szóló könyvet ajánlunk a Magyar7 olvasóinak figyelmébe. Dimont könyve
elôszavában azt írja, a zsidó történelem (...) túl érdekes ahhoz, hogy a zsidók
és tudósok kizárólagos tulajdona maradjon. Ez a remekbe szabott kötet tökéletesen példázza írójának igazát.
Mivel Dimont nem akart szakkönyvet írni, ôt inkább az ismeretterjesztés,
semmint a mindenre kiterjedô tudományos igényesség motiválta, tulajdonképpen egy hatalmas, négyezer évnyi cselekménnyel bíró regényt kap kezébe az olvasó. Bár a szerzô ezt egyértelmûen nem jelenti ki, könyve vélhetôen
az érdeklôdô nem zsidó nagyközönségnek íródott.

8. Antony Blinken
Az amerikai külügyminiszter számára a 2022. év az Afganisztánból
történô kivonulás következményeinek fölszámolása és az afgán menekültek USA-beli letelepítése jegyében indult, amit a bürokrácia alaposan gátolt.

9. Rivka Friedman-Feldman
Benjámin Netanjahu korábbi miniszterelnök nem volt túl boldog,
amikor megtudta, hogy nyilvános
korrupciós perében a jeruzsálemi
körzeti bíróság elnöke Rivka
Friedman-Feldman lesz. Ô ugyanis
szerepelt azoknak a bíróknak a rövid
listáján, akik Ehud Olmert miniszterelnök ügyét tárgyalták, és börtönbüntetésre ítélték a vádlottat.

10. Adena Hefets
35 éves korára sikerült a JP ötvenes listájára fölkerülnie, ami nagy
bravúrnak számít. BS-fokozatot politikai elemzésbôl a Cornell
Universityn, MBA-t a Stanfordon
szerzett. A Goldmann Sachsnál volt
szakmai gyakorlaton, a Merrill
Lynchnél banki szakmai elemzôként
dolgozott. Jelenleg a Divvy Homes
cég ügyvezetôje. Hogyan segíti a
vállalkozás a kevéssé tehetôs amerikaiak otthonhoz jutását? A Divvy
kuncsaftjai kiválasztják a kedvükre
való házat. A cég fölépítteti és bérbe
adja nekik, miközben ôk összegyûjtik a foglalót. A cél az, hogy a vásárló végül hagyományos jelzálogkölcsönhöz juthasson.
(A Szombat cikkét teljes terjedelmében itt olvashatják:
https://www.szombat.org/politika/atiz-legbefolyasosabb-zsido-kozeletiszemelyiseg-2022-ben)

Kronológiai sorrendben haladunk végig a zsidó történelmen egészen Ábrahám és Isten találkozásától az izraeli–palesztin béketárgyalásokig. Dimont
egyik legjobb húzása, hogy a zsidó történelmet nem önmagában állónak tekinti, mivel a zsidók szinte mindig más civilizációk szövedékében éltek, és a
zsidók sorsa párhuzamban haladt ezeknek a civilizációknak a sorsával. Így
amikor Mózesrôl olvasunk, az Egyiptomi Újbirodalom életébe is betekintést
nyerhetünk, a filozófus Baruch Spinoza kapcsán a 17. századi Hollandiában
kalandozunk, és így tovább.
A szerzô külön fejezetet szentel a zsidókérdés legkényesebb pontjának, az
antiszemitizmusnak. Dimont sajátos véleménye miatt a kötet talán legerôsebb
része ez a néhány lap, már csak emiatt is megéri nekivágni a mintegy 500 oldalon összefoglalt négyezer éves utazásnak.
Miközben amennyire kívülállóként lehet, megismerjük és megértjük a zsidó kultúrát, Dimont megpróbál választ adni a zsidó történelem szerinte legfontosabb kérdésére is. Minek köszönhetô, hogy a története során folyamatosan másokkal együtt élô nép minden egyes nagy civilizáció eltûnése után
megôrizte saját kultúráját és identitását? Minek tudható be, hogy egy alig 15
milliós tömeg ekkora hatást tud gyakorolni az egyetemes emberiségre? Gondolkodó emberekként nem érhetjük be az ehhez hasonló kérdésekre reflexként érkezô ostoba, antiszemita toposzokkal. Bár Dimont könyve után sem
kerül egy csapásra kezünkbe a kulcs, elolvasásával talán egy lépéssel közelebb kerülünk a megoldáshoz, miként lehet nemzetként, közösségként megmaradni a legnehezebb körülmények között is. Létezik-e vajon ennél fontosabb kérdés a felvidéki magyarság számára?!
Pomichal Krisztián / ma7.sk

Izrael döntött: nem ismeri el az ukrajnai
„népszavazás” eredményét
Izrael nem ismeri el az orosz
ellenôrzés alá került négy ukrajnai régióban tartott népszavazás
eredményét – jelentette a Háárec
címû újság nyomán az MTI.
Az izraeli külügyminisztérium
közleményében bejelentette, hogy
Izrael elismeri Ukrajna szuverenitását és területi integritását, és nem fogadja el az Ukrajna orosz megszállás alatt álló keleti körzeteiben lezajlott referendum eredményét.
A tárcánál vita folyt arról, miként
reagáljanak Oroszország várható
döntésére a népszavazási eredmények után – közölték minisztériumi
források a lappal.
Végül az illetékesek úgy döntöttek, határozott nyilatkozatot adnak

ki annak ellenére, hogy Oroszország
még nem jelentette be az érintett területek annektálásának szándékát.
Az izraeli közleményt nem elôzte
meg nemzetközi vagy amerikai kérés Oroszország szándékainak elítélésére.
Emellett Jeruzsálem megkezdte
húsz, súlyosan sebesült ukrán katona Izraelbe szállítását és gyógykezelését. A minisztérium jelentése szerint az elsô két ukrán katona megérkezett a Síba kórházba.
Izrael több millió sékelt különített
el az érkezô sebesültek fogadására
és elhelyezésükre a számukra legjobb kórházban, valamint a rájuk váró rehabilitációs programra.
„Ez az erôfeszítés része Izrael

azon kötelezettségének, hogy folytassa átfogó humanitárius segítségnyújtását Ukrajnának” – közölte a
külügyminisztérium.
Jeruzsálemi kormányzati tisztviselôk hangsúlyozták: Országuk lépései azt a célt szolgálják, hogy
megmutassák Volodimir Zelenszkijnek, Izrael kiáll Ukrajna mellett annak ellenére, hogy az ukrán elnök
bírálta Jeruzsálemet.
Zelenszkij többször is nyilvánosan felrótta Izraelnek, hogy vonakodik légvédelmi fegyvereket küldeni
Ukrajnának. Az ukrán elnök legutóbb szeptember elején, Jaír Lapid
miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében foglalkozott ezzel a
kérdéssel.
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Richter Gedeon tiszteletére
emlékérmét bocsát ki az MNB
Richter Gedeon születésének
150. évfordulója alkalmából különleges, csúcsára állított, 2000 forint névértékû színesfém emlékérméket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.
Ugyancsak az évforduló alkalmából Richter Gedeon nevét veszi fel a
kôbányai Vaspálya utca egy szakasza, valamint emléktáblát avattak a
Kôbányán mûködô gyógyszergyár

évekre a Richter Rt. az egyik legjelentôsebb magyar külkereskedelmi
vállalattá fejlôdött.
A tájékoztatóban felidézik: a második világháború elôtti évek zsidótörvényei teljesen ellehetetlenítették
Richter Gedeont. 1942-ben megfosztották vezérigazgatói tisztségétôl, tanácsadóként dolgozhatott a saját vállalatánál. 1944 ôszén a gyártási tevékenység szinte teljesen megbénult.

telephelye mellett, tisztelegve az
1872-ben született gyógyszerész,
gyáralapító emléke elôtt.
A jegybank közleménye szerint a
modern hazai gyógyszeripar megteremtôjének tiszteletére kibocsátott
emlékérméket, amelyek tükörfényes
és selyemfényes változatban készülnek, Kereszthury Gábor iparmûvész
tervezte.
Richter Gedeon 1890-tôl kezdett
el gyógyszerészgyakornokként dolgozni, 1895-ben a Budapesti Tudományegyetemen (mai ELTE) szerzett
gyógyszerész oklevelet. Felsôfokú
tanulmányait követôen hazai és nemzetközi tapasztalatokat is szerzett a
gyógyszerészet és a gyógyszergyártás területén. 1901-ben vásárolta
meg elsô budapesti patikáját, ahol
organoterápiás gyógyszereket állított
elô. 1907-ben Kôbányán alapította
meg a nevét viselô gyógyszergyárat,
mely rövid idôn belül élvonalbeli
nemzetközi gyógyszerszállítóvá vált.
A gyár egyik nagy sikere az 1912ben szabadalmaztatott lázcsillapító
gyógyszerkészítmény volt. Az elsô
világháború kitörésekor, 1914-ben
már 24 szabadalom volt a vállalat birtokában. A családi cég 1923-ban részvénytársasággá alakult. Szerteágazó
nemzetközi kapcsolatait felhasználva,
a második világháború idején a gyár
már öt világrészre, 70 országra kiterjedô képviseleti hálózattal és tíz külföldi leányvállalattal rendelkezett.
Érdemei elismeréseként Richter
Gedeon magyar királyi kormányfôtanácsosi címet kapott. Az 1930-as

Bár ekkor külföldre menekülhetett
volna, a gyógyszergyár védelmében
Budapesten maradt, míg végül a nyilasok meggyilkolták.
Az emlékérmék elôoldalán központi motívumként a gyógyszerész
által alapított vegyészeti gyár felülnézeti ábrázolása látható, jobbra fent
pedig a Richter Gedeon által kifej-
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lesztett és 1912-tôl forgalmazott
Kalmopyrin eredeti dobozának címerábrázolása szerepel. A hátoldalra
Richter Gedeon idôsebb kori félalakos portréja került.
A kétezer forint névértékû színesfém emlékérmék réz (75 százalék)
és nikkel (25 százalék) ötvözetébôl
készültek, súlyuk 14 gramm, méretük 28,43 x 28,43 milliméter. Összesen 30 ezer darabot bocsátanak ki: a
tükörfényes változatból 23 ezer, a
selyemfényes kivitelbôl 7 ezer
készíthetô.
Az emlékérmék a rendelkezésre
álló készlet nagyságától függôen a
kibocsátást követô egy évig névértéken vásárolhatók meg.
A Richter Gedeon Nyrt. azt közölte az MTI-vel, hogy tisztelegve az
1872-ben született gyógyszerész,
gyáralapító emléke elôtt, Richter Gedeon nevét veszi fel a kôbányai Vaspálya utcának a ma is mûködô
gyógyszergyár telephelye melletti
szakasza. A tájékoztatás szerint az
évforduló alkalmából emlékmûvet is
emeltek az utcaszakasz elején. Az
utcát és az emlékmûvet D. Kovács
Róbert Antal, a X. kerület polgármestere, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke
és Orbán Gábor, a társaság vezérigazgatója avatta fel.
A vállalat a 150. évfordulóra emlékezve dorogi és debreceni telephelyén is emléktáblát állít alapítója emlékére – közölte a társaság. (MTI)

7

Szijjártó kitüntette
Jared Kushnert
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban átadta a
Magyar Érdemrend középkeresztjét Jared Kushnernek, Donald Trump
volt amerikai elnök fôtanácsadójának a magyar–amerikai kapcsolatok
megerôsítése és a közel-keleti béke érdekében végzett munkájáért.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezetô
laudációjában hangsúlyozta, hogy napjainkban, a második világháború óta
nem látott súlyosságú kihívások közepette, a jelenlegi biztonsági körülmények között megnôtt a jelentôsége azon kezdeményezéseknek és személyeknek, akik sikeresen dolgoznak a békéért.
Jared Kushnert a béke diplomatájának nevezte, aki az úgynevezett Ábrahám-megállapodások tetô alá hozásával jelentôs lépéseket tett annak érdekében, hogy békét teremtsen a közel-keleti térségben, amely az elmúlt évtizedekben a legkevésbé errôl volt ismert.
Kiemelte, hogy Közép-Európa és Magyarország több okból is különleges
figyelmet szentel a Közel-Keletnek. Egyebek mellett azért, mert a régió biztonsági helyzete meghatározza, befolyásolja a közép-európai térség biztonságát is, illetve azért, mert izraeli állampolgárok tíz- és százezrei rendelkeznek
magyar gyökerekkel, s az ô biztonságuk és jólétük rendkívül fontos hazánk
számára – mutatott rá.
Szijjártó Péter kijelentette, hogy Donald Trump elnöksége alatt volt a legjobb a kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között. Márpedig –
mint mondta – ez nem magától alakult ki, hanem dolgozni kellett érte, és ebben Jared Kushnernek nagy szerepe volt.
Majd úgy vélekedett, hogy ha Donald Trump nyerte volna meg az elôzô
amerikai elnökválasztást, akkor valószínûleg nem tört volna ki a háború Ukrajnában.
A közelgô félidôs amerikai választások kapcsán pedig leszögezte, hogy mivel a magyar kormány a kölcsönös tiszteletre alapozza a külpolitikáját, így

Levél a 66236-os számú fogolyhoz
Kezembe került az 1942-es polgári
iskolai bizonyítványod. Kettes, hármas érdemjegyeket szereztél, mostani
mérce szerint tehát átlagosan jó, négyes tanulmányi eredmény ez. 40
pengô volt a tandíjad. Osztályfônököd
neve Szabó János. Hát ez szörnyû! Én
is ismertem, tanított az én idômben is,
bizonyos eltûnésed után 9-10 évvel.
Azért szörnyülködök, mert két fiával
jó barátságban voltam, összejártunk,
együtt rosszalkodtunk. Szabó tanár
soha, érted, soha nem mondott, kérdezett rólad semmit, sem az iskolában,
sem akkor, ha az udvarukon fociztunk. Ha jól visszagondolok, egyébként sem szólt hozzám soha. Én nem
tudtam még akkor, hogy oszt.fôd volt,
de ô nyilván tudta, hiszen családi és
utónevünk betûrôl betûre azonos!
Utólag elítélem, lelketlen ember volt.
Talán más jelzô is illene reá, sejtem,
hogy miért volt tartózkodó...
Az osztálynévsorban a tizenkilencedik vagy. A huszadik osztálytársad
neve is ismerôs. Talán ô volt az, akivel
egy tárgyalóasztalnál ültem úgy ötven
éve. Ô szemben ült velem. Bajszos,
termetes, kifejezetten vidéki figura, a
tárgyalás nemigen kötötte le, izgettmozgott, halkan sugdosott hol az
egyik, hol a másik oldalra. Amikor elé
került a jelenléti ív, aláírta, de még
nem adta tovább, böngészte a neveket. Felnézett, nevemet mondta, s azt
kérdezte, tudja-e valaki, hogy ki az?
Súgtam felé, én vagyok. Na figyelj,
sugdosta felém, volt nékem egy ilyen
nevû osztálytársam a felszabadulás
elôtt, ismerted?
Le akartam esni a székrôl, alig tudtam megszólalni. Kinyögtem nehezen: nem ismertem. A kérdezô nem
reagált, aláírta a listát, és továbbadta.
Én semmire nem emlékeztem a tanácskozás után, hogy mi hangzott el,
ki mit mondott. A válaszomon
gyötrôdtem sokáig: bár igazat mondtam, hogy nem ismertelek, de...

Programajánlat
Október
Generációk Klubja
(1067 Bp., Hunyadi tér 3. I. em.)
Október 24.: A zongoránál
Fûzy Gábor
Október 31.: Rózsa Péter
(Klubrádió)

Ismerem az iratot: a VI. csendôrkerület a 420/B.1944. sz. parancsot
teljesítve elkészítette a 95/kt.144.
számú, április 14. napjával keltezett
Névjegyzéket (név, szül. év, anyja neve, utca, házszám adatokkal) a községünk zsidó lakosairól, köztük rólatok
is. Ebben a listában szerepeltél te is,
apánk is, anyukád és kishúgod is.
Egyedül apánk menekült meg, aki
kénytelen volt „rendezni” családi
jogállását, hogy özvegy lett, hogy
gyermektelen lett. Holtnak nyilvánítási eljárás megindítását kellett kérnie. 46 elején tudta rászánni magát,
hogy az irataiból töröljék a családját.
Több száz ilyen kérelmet kezelt anno
a helyi járásbíróság.
1948. augusztusban, igen, több
mint két évvel késôbb, már meg is jelent a közlönyben, hogy ti hárman –
és anyukád tucatnyi rokona is – eltüntetek...
Kedves szülôhazád, szülôhazánk
jogászi agytrösztje tehát ezt a talányos, lélektelen és a korabeli magyar
hatóságok, hatalmasságok közremûködését elrejtô holtnak nyilvánító
minôsítést találta föl és ki... Közelebb
állt volna a valósághoz, ha azt írják,
elpusztították...
Nemrég jutottam hozzá a rólad, halálodról írott auschwitzi iratmásolatokhoz.
A Häftlings-Personal-Karte szerint
1944. június 26-án „befogadtak” az
auschwitzi táborba, majd július 16-án
„áthelyeztek” Buchenwaldba. Erre a
kartonra aztán valamelyik irodista jó
vastag színes plajbásszal feljegyezte
halálod napját: 16.8.44.
Tehát te, a 16 éves schüler június
26-tól augusztus 16-ig „élhettél” ott...
A gép- és kézírásos Sturmmann
név fölött szerepel az a feljegyzés,
hogy te mint pol.ung.Jude elhaláloztál.
Nem eltûntél tehát.
A halál oka: ellenséges légitámadás...
Igen, ha minden igaz, te is építetted
azt a vasúti pályát, amit a késôbbi felszabadítók repülôi akkoriban bombáztak. Volt esze a német ôrzôidnek,
rátok, foglyokra bízta az ô hadviseléséhez kötôdô árbájtot, s ha netán
ebbe bele akármilyen okból pusztultok, hát zág son...
Ja, a bizonyítványod szerint a német nyelvi érdemjegyed kettes, tehát
jó volt...
Politzer Tamás

Szijjártó Péter átadja a Magyar Érdemrend középkeresztjét Jared
Kushnernek, Donald Trump volt amerikai elnök fôtanácsadójának
Fotó: MTI/KKM
nem akar nagyon belemenni a témába, hogy ne merüljön fel a beavatkozási
kísérlet gyanúja, de egyértelmûen szurkolnak a Republikánus Pártnak.
Jared Kushner köszönôbeszédében aláhúzta: eleinte azt hitte, hogy Európa
sokkal aktívabb partner lesz a közel-keleti béketeremtést célzó erôfeszítések
terén, azonban mindenki csak ugyanazokat a frázisokat hangoztatta, ugyanazzal akart tovább próbálkozni – sikertelenül.
Szavai szerint Szijjártó Péter ezzel szemben partnernek mutatkozott, jó ötletei voltak, hasznos javaslatokat tett, s azt mondta neki, hogy ha változást
akarnak elérni, akkor mással kell próbálkozni, mint ami addig nem mûködött.
Amikor Európa részérôl segítségre volt szükségünk, elôször mindig Pétert
hívtam fel – fogalmazott. (MTI)

Gyógyszertámogatás
Az idônként szükségessé váló, átlagosnál drágább gyógyszer beszerzéséhez lehet támogatást igényelni. A támogatás felsô határa nincs rögzítve, de tájékoztatásul közöljük, hogy az eddigi gyakorlatunkban 50.000 Ft
volt a legnagyobb összegû támogatás.
Támogatási akciónk magánjellegû, az anyagi fedezete biztosított, és a
hozzánk beérkezett adatokat az elôírt titoktartással kezeljük. Várjuk a
rászorulók jelentkezését.
Részletesebb tájékoztatás a következô telefonszámon kapható: 06-1321-3497, lehetôleg az esti órákban.

NAPTÁR
Október 21., péntek
Október 22., szombat

Tisri 26.
Tisri 27.

Gyertyagyújtás: 5.27
Újholdhirdetés
Szombat kimenetele: 6.30
Október 25-26., kedd-szerda Tisri 30. - chesván 1. Újhold
Október 28., péntek
Chesván 3.
Gyertyagyújtás: 5.15
Október 29., szombat
Chesván 4.
Szombat kimenetele: 6.19

APRÓHIRDETÉS
IZRAELI tulajdonostól ELADÓ a
BELVÁROS SZÍVÉBEN, a Kertész
utcában egy VILÁGOS, 47 m2-es,
FELÚJÍTOTT LAKÁS. Tekintse meg
a linket, és hívjon bátran. Jöjjön el
megnézni a kis „ékszerdobozt”!
beata.parokai@gmail.com, +36-30940-0913, www.ingatlan.com/33105826
Nerc-, róka- és mindenfajta szôrmebundát vásárolok, valamint teljes

ruhanemû-hagyatékot, kiegészítôket,
ékszereket, könyveket, dísztárgyakat,
régiségeket. 06-20-229-0986.
Közös képviselet, társasházkezelés!
Tapasztalat, referenciák! Társasházak takarítását és kisebb kerti munkákat vállalunk! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-9394,
Lôrincz Péter, 06-70-383-5004.
Régiségek-hagyaték, örökség felvásárlása készpénzért. 06-20-932-6495,
www.antikbudapest.hu,
e-mail:
antik@antikbudapest.hu
Órajavítás, faliórák felújítása garanciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45. 0670-505-5620, www.jungoras.hu
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, régi postai képes levelezôlapot. 06-20-5225690, 06-1-322-8439.
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Gyôztünk!
A Dohány és a Rumbach lett az év legjobb rendezvényhelyszíne
Mint augusztus végén beszámoltunk róla: a Dohány utcai zsinagógakomplexum és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga a Budapest kategóriában bekerült az Év Legjobb
Rendezvényhelyszíne három esélyes jelöltje közé. Most pedig arról
adhatunk hírt, hogy gyôztünk! A
Business Traveller magazin olvasói
és az üzleti utazóközönség szavazatai alapján a Dohány és a Rumbach
lett a legjobb rendezvényhelyszín
kategória gyôztese.
A Turizmus Kft. által mûködtetett
Business Traveller Hungary Magazin
a hazai turisztikai szakma egyik legran go sabb or gá nu ma, amely igen
nagy presztízzsel rendelkezik az üzletágban. Ez adta a jelentôségét annak, hogy a Dohány utcai zsinagógakomplexum és a Rumbach Sebestyén
utcai zsinagóga idén nyáron – a szakújságírók és a turisztikai szakemberek
szavazatai alapján – bekerült az Év
Legjobb Rendezvényhelyszíne három
esélyes jelöltje közé.
Az eredményhirdetés ismeretében
Róna Iván, a Mazsihisz turisztikai
igazgatója elmondta: Pályázni csak
egy név alatt lehetett, így az ismertebb
és már megfelelô branddel rendelkezô
Dohány utcai zsinagógát jelöltük név
szerint, de a szavazók számára a helyszín bemutatásában hangsúlyosan
szerepelt a Rumbach is, amely a Hitközség szerves része, és amely kiváló
adottságokkal rendelkezik kulturális
és egyéb rendezvények megtartására.
A szakmai közönség tehát mind a Dohányt, mind a Rumbachot értékelve
szavazta meg, hogy Hitközségünk két
komp le xu ma le gyen a ka te gó ria
gyôztese.
Róna Iván hozzátette: A díj igazi ér-

Csoportkép a díjazottakról, bal szélen Kiss Henriett, a Rumbach igazgatója
és Róna Iván
Fotó: Grósz Balázs / turizmus.com
tékét az jelenti, hogy csak pár szavazattal maradtunk le a kongresszusszervezôknél a Hungexpo új kongreszszusi központja mögött. Ez utóbbiról
azt kell tudni, hogy business-konferencia helyszínként a rendezvényszervezô szakma a Hungexpo új létesítményét jelölte az elsô helyre, hiszen
Magyarországon eddig sosem épült
legalább háromezer fô befogadására
alkalmas kongresszusi központ, ahol
nagy nemzetközi orvos- és egyéb tudományos tanácskozásokat lehetne
rendezni.
A hivatás- és rendezvényturizmus
szakmában a nagy nemzetközi tudományos konferenciák jelentik a legnagyobb üzletet, s mivel 2022-re elkészült a Hungexpo 4 ezer fôs objektuma, a business-konferenciában érdekelt cégek nyilván ezt díjazták. De
a szakmai nagyközönség bennünket
választott mint a legizgalmasabb és
legjobb MICE-helyszínt, amire nagyon büszkék vagyunk, és azok lehe-
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tünk a jövôben is – fogalmazott Róna Iván.
A turisztikai igazgató által említett
angol MICE betûszó a meetings (találkozók), incentives (ösztönzô utak),
conferences (konferenciák), exhibitions (ki ál lí tá sok) sza vak kezdôbetûibôl áll, s a MICE legfontosabb
jellemzôje, hogy ez a legjövedelmezôbb üzletág a szakmában.
Most, hogy a Rumbach és a Dohány
utcai zsinagógakomplexum megnyerte a legjobb rendezvényhelyszín kitüntetô címet, ez jelentôs promóciós
lehetôséghez juttatja a Mazsihisz turisztikai látványosságait a rendezvényturizmus hazai és nemzetközi piacán. Köszönjük a szavazatokat és
gratulálunk a pályázóknak!

Hanna –
szabadesés több
szólamban
Füge Produkció –
Szentendrei Teátrum

1944. november 7-én sortûz végzett a 23 éves Szenes Hannával még
a tárgyalása befejezése elôtt a Margit
körúti fogházban. Világszerte ismerik életútját és költészetét, saját hazájában, itthon mégis szinte ismeretlen. Kém volt, költô, szabadságharcos vagy nemzeti hôs? Hanna versei,
naplója, édesanyja és bajtársai visz-

szaemlékezései mögött egy olyan
lány történetét fedezhetjük fel, akinek volt bátorsága elhagyni Budapestet egy jobb élet reményében. Aki
oly korban élt, amikor a háború ok
volt az emberi méltóság eltiprására,
a közönyre, a vérontásra; aki Palesztinában kétkezi munkával akart egy
új országot építeni. Képes volt áldozatot vállalni: visszatért a megszállt
Ma gyar or szág ra egy tit kos ejtôernyôs alakulat tagjaként, hogy akadá lyoz za sors tár sai de por tá lá sát.
Története a veszteségek és a bátorság el nem mesélt múltja, velünk élô
jelene. Hiszen csak az hal meg, akit
elfelejtenek.
Szereplôk: Bíró Eszter, Widder
Kristóf. Szenes Hanna naplójából,
verseibôl, valamint édesanyja és bajtársai visszaemlékezéseibôl összeállította: Tóth Réka Ágnes és Widder
Kristóf. Zene: Födô Sándor. Versek:
Szenes Hanna. Dramaturg: Tóth Réka Ágnes. Látvány: Petô Kata. Konzu lens: Dé nes Gá bor, Ungváry
Krisztián. Fény: Kormosói Róbert.
Hang: Langó Ádám. Rendezôasszisztens: Kóti Eszter. Rendezô:
Widder Kristóf.
Je gyek: https://juranyi.jegy.hu/
program/hanna-szabadeses-tobbszolamban-138363
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Percek tánca színpadon
és filmen a Sabbathsonggal
Film készül a Szenes Hanna életét feldolgozó zenés játékból
Az alapításának 25. évfordulóját jövôre ünneplô Sabbathsong Klezmer
Band már több mint egy évtizede foglalkozik Szenes Hanna munkásságával. Most kettôs apropóból beszélgettünk Masa Tamással, az együttes
vezetôjével: egyrészt annak kapcsán, hogy a mártír költô életérôl szóló
Percek tánca címû zenés játék újra színpadra kerül (ezúttal a Budapesti
Operettszínház Raktárszínházban október 20-án); másrészt szóba került
az is, hogy már javában készül a színpadi mû filmváltozata.
A Sabbathsong Klezmer Band 2010-ben kezdett Szenes Hannával foglalkozni a Mensch Alapítvány felkérésére, amikor is a mártír költô tiszteletére
magyar és izraeli ejtôernyôsök emlékugrást hajtottak végre Budaörsön, majd
az együttesünk gitárosa, Szentkirályi György 2013-ban határozta el, hogy
megzenésíti Szenes Hanna verseit – avat be az elôzményekbe Masa Tamás
zenekarvezetô, a Sabbathsong Klezmer Band énekese és trombitása.
Elmondása szerint a Szenes Hanna
naplójából és verseibôl általa, valamint
a felesége, Masa Anita énekesnô által
írt Percek tánca címû zenés játékot
2016-ban adták elô elôször, s azóta az
ország számos városában bemutatták
már. A darabban a mártír költôt Bódi
Mónika, a zenekar sokoldalú hegedûse
alakítja, az édesanyja bôrébe Masa
Ani ta bújt, míg a Szenes Hannát
kivégzô Simon Gyulát Masa Tamás
ala kít ja. A pro duk ci ó ban a tel jes
Sabbathsong Klezmer Band élôben játszik a színpadon, Garai Róbert színmûvész pedig narrátorként és Hanna
egy-egy versének tolmácsolójaként is
közremûködik.
Idôközben Szenes Iván egyes dalai
is bekerültek az elôadásba, amirôl
Masa Tamás azt mondta: Szenes Andrea, Szenes Iván lánya felkérésére adták elô a darabot 2019-ben a Szenes Iván téren található Szenes Színházban
is, s az ô kérésére illesztettek bele az elôadásba néhány dalt Szenes Ivántól is.
A névazonosság egyébként rokonságot is takar, hiszen Szenes Iván édesapja,
Szenes Andor az unokatestvére volt Hanna édesapjának, Szenes Bélának.
2021-ben, Szenes Hanna születésének centenáriumi évében a Sabbathsong
Klezmer Band közel 10 vidéki helyszínen játszotta el a Percek táncát a
Mazsök támogatásával.
Az idén sajnos eddig nem kaptak nagyobb összegû támogatást, de mivel az
ügy fontos számukra, ez évben is – ahogy korábban tették – önerôbôl viszik
tovább a darabot. Aki szeretne segíteni, az adója 1%-ának felajánlásával, illetve a Facebook-oldalon található számlaszámon támogathatja a Tiszta Mûvészetért (CleanArt) Társulatot, melynek keretein belül mûködik a zenekar.
A Sabbathsong fellépett az idei Zsidó Kulturális Fesztiválon is, s azok kedvéért, akiknek esetleg már nem jutott jegy a Hegedûs Gyula utcai zsinagógában, s lemaradtak a produkcióról, hadd említsük meg: találkozhatnak a
Sabbathsong Klezmer Banddel október 20-án a Budapesti Operettszínház
Raktárszínházban, ahol a Percek tánca lesz mûsoron. Masa Tamás ennek kapcsán elárulta azt is: Tucker András rendezésében már javában készül a film,
amelynek alapját a Percek tánca képezi. Forgattak Szenes Hanna egykori iskolájában, forgattak börtönben is, egyszóval igyekeznek hiteles, a mártír
költôhöz méltó alkotást bemutatni.
S végül egy utolsó hír, aminek az Új Élet izraeli olvasói örülhetnek: a zenekar négy tagja, Bódi Mónika, Masa Anita, Masa Tamás és Szabó Bálint novemberben a 100 tagú Cigányzenekarral vendégeskedik majd Erecben. Ha tehetik, legyenek ott!
A Sabbathsong legfrissebb eseményeirôl az együttes honlapján (www.sabbathsong.hu) és Facebook-oldalán (Sabbathsong Klezmer Band) tájékozódhatnak.
Kácsor Zsolt

Magas rangú állami kitüntetésben
részesült Éger Edit
Novák Katalin San Diego-i otthonában kereste fel Edith Egert, azaz
Éger Editet, a magyar születésû, zsidó származású írót, pszichológust,
holokauszttúlélôt. A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta át a 95 éves terapeutának, aki a poszttraumás
stressz-szindróma kezelésében szerzett hírnevet.
Éger Editet a saját, háborús idôkben szerzett traumája okozta szenvedés
enyhítésének szándéka indította el a pszichológusi pályán. A náci koncentráci ós tá bor ban meg élt
idôszakról szól a Döntés címû, 2017-ben megjelent
vissza em lé ke zés-kö te te,
amely a New York Times és
a Sunday Times sikerlistáján sze re pelt. Má so dik
könyve, az Ajándék – 12
lecke, hogy miként menthetjük meg az életünket 2020ban látott napvilágot. Éger
Edit a közmédiának adott
nyilatkozatában elmondta,
„a magyar szív és lélek
mindig élni fog, sokáig”, majd hozzátette, hogy ô mindig, amíg csak él, magyar lesz.
„Megtisztelô találkozás dr. Edith Egerrel, aki magyarságára büszke pszichológus, író, holokauszttúlélô, a Döntés és az Ajándék címû bestsellerek
szerzôje” – fogalmazott Facebook-oldalán az államfô a személyes találkozóról. „Zsidó származása miatt szüleivel és egyik testvérével 17 évesen került a
kassai gettóba, majd Auschwitzba. Magyarországról a kommunista diktatúra
elôl menekültek az Egyesült Államokba. A megélt borzalmak ellenére életét
a másokon való segítésnek szentelte. Ma San Diego-i otthonában a Magyar
Érdemrend középkeresztje kitüntetést adhattam át neki. Köszönöm a felemelô
beszélgetést, Isten éltesse egészségben!”
(MTI, Novák Katalin Facebook-oldala)

