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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Chánuká a chászid legenda tükrében
Mi a chánuka? A Talmud erre így
válaszol: „Kiszlév 25-én (...) amikor
a görögök bementek a (jeruzsálemi)
Szentélybe, megszentségtelenítették
az ott lévô égôolajkészletet. És amikor felülkerekedtek a chásmóneusok
és legyôzték ôket (a görögöket), kerestek, de nem találtak csak egy kis
korsó olajat, mely érintetlen volt, és
rajta a fôpap pecsétje. Nem volt ebben a korsóban csak annyi olaj,
amely egy napra volt elég, de csoda
történt, és (a meggyújtott menóra)
nyolc napig égett. Egy évre rá (kiszlév 25-ét és az ezt követô 8 napot)
ünnepnek nyilvánították, hálaimával
és dicshimnusszal.” (Sábát 21.) A
zsidó történelem tele van csodákkal.
Ekkor is egy maroknyi nép elutasítja
a rákényszerített hellén kultúrát, nemet mond az erôszakos szekularizációra, végül fellázad az önkényuralom ellen. Mátitjáhu, a modiini pap
és öt fia, köztük Jehudá (Júdás), a
mákábeus – akik gyôzelemre vitték a
zsidók szabadságharcát – nem születtek hôsnek, csak a körülmények tették ôket azzá. A csoda azzal folytatódott, hogy ennek a szabadságharcnak
a tanulsága 2000 év múltán is érezteti hatását, s nemcsak abban, hogy
mindmáig megünnepeljük, hanem
abban is, hogy máig él a szellemisége. Bölcseink az ünnep szellemi részét, a csodát – miszerint az egy napra elegendô olaj 8 napig égett – emelik ki, ezt állítják az emlékezés középpontjába. Hiszen katonai vereségek, gyôzelmek a feledés homályába
süllyedhetnek, de a nyolc napig égô
menóra – melyet több mint kétezer
év óta minden évben meggyújtunk –
látványa belevésôdik az emberi lélekbe. Felvetôdik a kérdés, miért
mondjuk azt, hogy a csoda nyolc napig tartott, holott egy napra elég volt
az olaj, tehát a csoda csak hét napra
vonatkozik? Ennek az a magyarázata, hogy egyáltalán találtak olyan,
nem megszentségtelenített olajat,
amit használhattak, ez már maga is
csoda volt, s így már érthetô a nyolcnapos ünnep. Mint általában a zsidó
ünnepek, ez is bensôséges, családi
ünnep, de van egy különleges jellege.
Kötelezôvé teszi a csoda közhírré tételét (pirszum hánész), ezért a
menórát ki kell tenni az ablakba.

A szent lángok fényénél
Chánuka, a zsidó szellemiség szabadságharcának ünnepe posztbiblikus, azaz a bibliai idôk utáni ünnep.
Ezt az ünnepet a Misna nem említi,
aminek több magyarázata is lehetséges. Az egyiket a zsidó ünnepi szokásokat magyarázó gyûjteményben
találhatjuk. Ezt a magyarázatot
egyébként Chátám Szófer, neves pozsonyi rabbi adja, aki szerint Jehudá,
a Fejedelem, a Misna szerkesztôje
Dávid király leszármazottja volt, a
chásmoneusok pedig, akik a szír-görög elnyomók elleni felkelést vezették – és késôbb dinasztiát is alapítottak – leviták voltak, akik nem tartoztak az uralkodó Júda törzshöz. Ilyeténképpen Jehudá, a Fejedelem trónbitorlóknak tekintette ôket, és úgy
tett, mintha nem is léteznének. Ez
persze nem von le semmit a chánuka
mint ünnep fontosságából és a szabadságharc jelentôségébôl.
***
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Mátitjáhut és fiait, a zsidó szabadságharc hôseit chásmóneusoknak nevezi a hagyomány. Mibôl ered ez az
elnevezés? Kimchi a zsoltárokra írott
kommentárjában azt állítja, hogy ez
a név a chásmánim szóból ered, jelentése „tiszteletteljes nagyurak”.
Mások szerint ez nem más, mint egy
összetett szó, ami a vallásüldözés
idején használt szavakból és fogalmakból tevôdik össze. Mások azt
hangoztatják, hogy Mátitjáhu fôpap
nagyapját Chásmonájnak hívták. A
legészszerûbb magyarázat szerint a
fôpap családja egy – a Jehudá törzsének területén található – Chásmon
nevû városból származott. Ezt a
helységnevet Jósuá könyve is említi
(15:27.).
***
Chánukakor a gyertyagyújtást
követôen különbözô társasjátékokat
szoktak játszani, néha kártyáznak is.
Ez még olyanoknál is elôfordul, akik
egyébként a játékot felesleges
idôtöltésnek tartják, mert elvonja
ôket a tanulástól. J. L. Májmon rabbi
szerint ez a szokás onnan eredhet,
hogy a görög elnyomás idején Jeruzsálemben sokan élvezték a görög
kultúra megjelenését. A Mákábeusok könyvében is megtalálható annak leírása, miszerint a görögök stadiont építettek, és a zsidó ifjúságot
tanították-kényszerítették az olimpiai játékokra. A chásmoneusok
gyôzelme után a kényszerítô törvényeket hatályon kívül helyezték, de
emlékeztetôül szokássá vált az egykori görög társasjátékok imitálása.
***
A gesztinai rebbérôl, reb Jechiél
Meir Lifschitzrôl mesélték, hogy ifjúkorában meg akart tanulni sakkozni. Azonban amikor megtudta, hogy
a játék szabályai szerint ha valaki
egyszer már lépett, az nem gondolhatja meg magát és nem léphet viszsza, kijelentette, hogy ez nem neki
való. Mindezt pedig azzal indokolta,
hogy nem zsidónak való dolog, ha
nem lehet megbánást tanúsítani és
megtérni, azáltal is, hogy az ember
visszacsinálja, amit helytelenül tett...
***
Reb Ávrahám Jósua Hesl, az aptai
cádik – akit a „zsidók szerelmesének” is neveztek – egy ízben a

chánukagyertyák meggyújtása után
kiment a szabadba, majd mikor viszszatért, nagyon szomorúnak tûnt.
Egy idô múlva ismét kiment, de amikor visszajött, ezúttal már nagyon
örült, és egész valóján a vidámság
lett úrrá. Hívei kíváncsiskodására elmondta, mi történt: Elsô ízben, amikor kimentem, és tekintetem
Mezibus felé vetettem, azt láttam,
hogy a zsidók már felélték az egész
„párnószét” (megélhetést), amit ros
hásánákor az égben elrendeltek nekik. Arra gondoltam, hogy most még
csak chánuka van, és máris a nyakára hágtak az egész évi megélhetésüknek. Mi lesz ezután? Ettôl nagyon elszomorodtam. Késôbb ismét kimentem, felnéztem megint az égre, arra
gondolván, hátha az elsô alkalommal
nem láttam jól. És valóban, nem tévedtem, de aztán rájöttem, hogy tavaly is ugyanez volt a helyzet, és a
Jóisten mégis adott a zsidóknak
egész évben enni. Ettôl aztán megnyugodtam, mert biztosan az idén is
ugyanígy lesz.
***
Az alábbi történetet a szent életû
kozsnitzi mágid, reb Jiszráél mondta
el egy alkalommal híveinek: 7-8
éves koromban az astrovcai reb
Jechezkél jesivájában tanultam.
Gyakran fordult elô, hogy még éjszaka sem hagytam abba, egyedül
ültem a teremben s csak tanultam, tanultam. Chánukakor apám nem engedett a tanházba menni, attól félvén, hogy a többi hasonló korú fiatallal esetleg kártyázni fogok. Otthon
nem tudtam tanulni, mivel oly szegények voltunk, hogy nem tellett még
gyertyára sem, így megígértem
apámnak, hogy elmegyek a jesivába,
meggyújtok egy kis gyertyát, s ha az
leég, hazamegyek. Az égieknek
azonban úgy látszik, nagyon tetszett
az én tanulni vágyásom, és a kis
gyertyával a chánukaihoz hasonlóan
csoda történt. Nevezetesen az, hogy
két-három óra helyett egész éjjel
égett. Apám persze biztos volt benne, hogy én a fiúkkal játszom ilyen
sokáig. Reggel felé, amikor hazamentem, apám nagyon mérges volt,
és se szó, se beszéd, jól elvert. Ennek
ellenére nem szóltam egy szót sem,
mert inkább eltûrtem a verést, mint

hogy a Tórát mint kifogást említsem
meg, pedig apám biztosan elhitte
volna, hogy igazat mondok, hisz sosem hazudtam neki.
***
A dinovi Reb Cvi Elimelech, akit
fômûve után Bné Jiszáchárnak
(Jiszáchár fiainak) neveznek, egyszer elutazott mesteréhez, a lublini
Látnokhoz, Jákov Jichák Horovitzhoz. Útközben azon töprengett, vajh
melyik törzsbôl is származik Jákob
fiai közül. Amint a különféle
lehetôségeket latolgatta, hirtelen
eszébe ötlött, hogy chánuka tájékán
mindig valami fennkölt érzés keríti
hatalmába, egy kellemes, édes-bús
hangulat, ami egyúttal fokozza a
szentség érzését is. Nem lehet – morfondírozott –, hogy ez azért van,
mert a chásmóneusoktól származom,
hiszen nem vagyok kohanita. Akkor
meg honnan ez az érzés? Megnyugodva gondolt arra, hogy most úgyis
találkozik a Mesterrel, ô biztosan
megtalálja erre a helyes választ.
Megérkezvén a Látnok házába, még
mielôtt egy szót is szólhatott volna, a
Látnok a következô szavakkal fogadta ôt: Tudd meg, te Jiszáchár
törzsébôl származol (akik írástudók
és bírák voltak). Annak pedig, hogy
chánukakor szent érzés tölt el, az az
oka, hogy te – vagyis a lelked – annak idején bíró voltál a chásmóneusok törvényszékén. Ez volt az oka
annak is, hogy a dinovi cádik könyvének a Bné Jiszáchár nevet adta.
***
A ziditsovi Jichák Ájzik házában
igen szegényesek voltak mind a bútorok, mind az edények, a használati
tárgyak. Ami ezüst található volt,
azok kizárólag szent célokat szolgáltak. Az összes ezüsttárgy nem állt
másból, mint egy chánukai gyertyatartóból, néhány szombati gyertyatartóból, egy szombat kimenetelekor
illatos fûszer céljára használatos
ezüstszelencébôl, valamint egy ezüst
zsebórából, melyen a számokat héber betûk helyettesítették. Történt,
hogy egyik gazdag híve sorsoláson
egy ezüstasztalkát nyert, amit elvitt
ajándékba a cádiknak. Az nem akarta elfogadni, de fia rábeszélte: azzal
gyôzte meg, hogy micve céljára fel
lehet használni, chánukakor erre az

asztalra helyezhetik a menórát, miáltal teljesíthetik a micvák „megszépítésének” kötelességét. Ezzel az indokkal végül elfogadta az ajándékot,
de az asztal egész évben a fia lakásán
volt, ô kizárólag chánukakor használta azt.
***
Reb Jichák Ájzik, a ziditsovi cádik
fiának apósa, a sztrettini reb Ábrahám – szintén ismert cádik – hosszú
idôt töltött el a chánukagyertyák
gyújtásával, az ezt követô énekléssel. A vô ezt nem egészen értette,
mert apjánál azt látta, hogy az mindössze egy negyedórát tölt el az egész
szertartással. Ezért megkérdezte apját, hogy is van ez. Valójában kész
csoda – magyarázta az apja –, hogy
amikor meggyújtom a chánukagyertyákat, nem égek el velük együtt. Te
pedig azt akarod, hogy órákig tegyem ki magam életveszélynek?
***
Chánukakor szokás a gyerekeknek
pénzt adni, hogy ezzel is ösztökéljék
ôket a Tóra tanulására. Egyszer a
radzini rebbének chánukakor kellett
a fogát kihúzatnia, de az orvos nem
akart tôle pénzt elfogadni. Azt
mondta, vegye úgy a rebbe, hogy ez
az ô chánukageldje, amit úgyis illett
volna adnia. A rebbe beleegyezett,
de hozzátette: Aztán nehogy elmeséld ezt a híveknek, mert attól tartok,
hogy jó néhányan akadnának, akik
inkább kihúznák a rabbinak egy fogát, mint hogy chánukageldet adjanak.

Mit mond a háláchá?
Ez az egyetlen nem bibliai eredetû
ünnep. 1. Az ünnep nyolc napig tart.
Ezalatt minden nap gyertyát gyújtunk, méghozzá minden nap eggyel
többet. Általában színes faggyúvagy viaszgyertyákat használnak, de
pl. a chászidok az olívaolajat részesítik elônyben, ezzel is emlékezve a
Szentély kis olajkorsójára. A gyertyagyújtást különleges módon végezzük, a gyertyákat nem közvetlenül, hanem a kisegítôvel, az ún.
sámesszel gyújtjuk meg. A gyertyákat mindig az est beálltakor kell
meggyújtani. 2. Szokás a gyertyákat
az ablakba kitenni. Az utóbbi években gyakorivá vált a nagyméretû
chánukai kandeláberek felállítása
közterületeken, hogy az egykor megtörtént csodát közhírré tegyék. 3.
Chánukakor olajban sült pogácsát
szoktak enni, ezáltal is emlékezve az
olaj által létrejött csodára. 4. Minden
nap elmondjuk a hálaadó Hálél zsoltárciklust a 18 áldásban (Smoné
eszré), és az étkezés utáni imában
betoldjuk a Csodákra (Ál hániszim)
imát, amelyben dióhéjban a
chánukai történés van leírva. 5.
Chánuka alatt nincs kötelezô munkaszünet. Rendszerint az alatt a kb. fél
óra alatt, amíg égnek a gyertyák, nôk
nem szoktak munkát végezni. 6.
Pénteki napon a chánukagyertyákat a
pénteki gyertyák elôtt kell meggyújtani, és ügyelni kell arra, hogy a
szombat beállta után legalább még
egy fél órát égjenek. Szombaton pedig a szombat kimenetele, a Hávdálá
ima elmondása után gyújtjuk meg. A
háláchá szerint akinek nincs pénze
chánukagyertyára, az akár menjen el
kéregetni, mert sok más micvét –
jobb híján – gondolatban is meg lehet tartani, de a chánuka csodáját
csak valóságos égô lánggal.
Naftali Kraus
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Kávét a frakkomnak!

Siklósi Vilmosra emlékeztek
a zsidó temetôben
Segítô, támogató, aki az égiektôl kapta a küldetést, hogy új közösségeket hozzon létre, figyeljen az elesettekre, támogassa a rászorultakat. Ezt
jelenti Menáchem ben Benjámin, ami Vilmos héber nevének felel meg.
Errôl Virágh Judit, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnöke beszélt a Göcseji úti zsidó temetôben tartott megemlékezésen, ahol elôdje, az egy évvel
ezelôtt, 2020. október 30-án elhunyt Siklósi Vilmos alakját idézték fel. Az elnök szólt arról is, hogy Siklósi Vilmos agrármérnöki diplomával a zsebében
1971-ben költözött Kustánszegre a fôvárosból. Közéleti aktivitása,
közösségszervezô ereje a kezdetektôl kitûnt, nevéhez fûzôdik a Béke-Shalom
Baráti Társaság megalakítása is. A zalaegerszegi hitközség vezetésére 1995ben kapott megbízást, és több ciklus után tavaly októberben is újraválasztották, ám a folytatásban a halál megakadályozta.
Virágh Judit szavait követôen Szabó Zoltán, a Béke-Shalom Baráti Társaság zalaegerszegi szervezetének korábbi elnöke osztotta meg személyes élményeit Siklósi Vilmosról, aki a társaság ügyvezetôje volt. Ezután felhangzott a gyászolók kádis imája.
Az ünnepség végén a Siklósi Vilmos emlékére tavaly november 15-én ültetett fa elé, a Dávid-csillag formálta keretben álló emléktáblához elhelyezték
a lélek örök voltát jelképezô köveket.
Siklósi Vilmos Budapesten, a kispesti zsidó temetôben nyugszik, síremlékét október 18-án avatták fel.
Szöveg és fotó: Arany Gábor/Zaol

MEGHÍVÓ

Chanukka az 5782. esztendôben
A Budakörnyék Fejlôdésért Egyesület szeretettel és tisztelettel meghív
mindenkit a chanukka ünnepére, a fény ünnepére Budakeszire, az Erkel
Ferenc Mûvelôdési Központ melletti közösségi térre.
A gyertyagyújtásokat a következô idôpontokban kezdjük:
1. nap, november 28.
18:00
2. nap, november 29.
18:00
3. nap, november 30.
18:00
4. nap, december 1.
18:00
5. nap, december 2.
18:00
6. nap, december 3.
15:30
7. nap, december 4.
18:00
8. nap, december 5.
18:00

Jonathan Sacks rabbi emlékére
Egy évvel ezelôtt szegényebb lett a
világ egy igazán kivételes zsidó szellemi óriással.
Nem csak a világ zsidósága számára hiányzik bölcsessége, tanításai,
zsidó filozófiai útmutatásai, sziklaszilárd morális iránytûje, de lenyûgözött és magával ragadott vallási
hovatartozástól függetlenül mindenkit.
Ezrek emlékeznek most a világ
minden táján személyesen vagy
online a Tanítóra, Jonathan Sacks
rabbira.
Mi is emlékezünk a nemzetközi
vallási vezetôre, a filozófusra, a fantasztikus írói készséggel megáldott
tudósra, aki 1991 és 2013 között, huszonkét éven át töltötte be a Brit
Nemzetközösség fôrabbijának pozícióját, aki nagy hírû tudományos intézményekben, egyetemeken volt
professzor, akinek pályafutása méltó
elismeréseként tizennyolc tiszteletbeli doktori címet adományoztak.
Talmud-háchámként, bibliatudósként Sacks rabbi új angol fordítást és
kommentárt írt generációnk elsô új

ortodox imakönyve, a Koren Sacks
Siddur számára, hasonlóan új angol
fordításokkal és kommentárokkal
látta el a ros hásánái, jom kippuri,
peszáchi és szukkoti máchzorokat,
ünnepi imakönyveket.
Sacks rabbit az angol királynô
2005-ben lovaggá ütötte, majd 2009ben elfoglalta helyét a Lordok Házában, ahol igen komoly befolyással
bírt, és ahol máig sokat idézett beszédeket hallhattak tôle.
Csatlakozva az ezrekhez, tanulással adózhatunk méltóképp HáRáv
Jákov Cvi ben Dávid Árie emlékének.
Emléke legyen áldott!

Gyógyszertámogatás bôvítése
Korábban a gyógyszertámogatásunk csak az átlagosnál drágább, kb. 5.000
és 50.000 Ft közötti gyógyszerekre vonatkozott, és ezt a támogatást a jövôben
is folytatni kívánjuk. A bôvítés abban áll, hogy támogatásunkat kiterjesztjük
az olcsóbb gyógyszerekre is, ha azok együttes összege a jövedelemhez képest
túlságosan magas. Ez a támogatás is esetenkénti, tehát nem állandó jellegû.
Megjegyezzük, hogy a gyógyszereken kívül továbbra is igényelhetnek támogatást szociálisan rászoruló betegek magánorvosi MRI-vizsgálat elvégeztetésére, ha az állami egészségügy csak késôi idôpontra tudná azt vállalni.
Részletesebb tájékoztatás a következô telefonszámon kérhetô: 06-1-3213497, lehetôleg az esti órákban.

1867. november 25-én Andrássy
Gyula miniszterelnök beterjesztette a
zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényt, amit a képviselôház minden
vita nélkül elfogadott. A törvény a
hazai zsidóság elôtt a társadalmi felemelkedés korábban soha nem látott
lehetôségeit nyitotta meg: többek között beiratkozhattak a felsôoktatási
intézményekbe. Máramarosszigeten
a híres Káhán família egyik tagja,
Nachman Hers elvégezte a jogi egyetemet. Így amikor megkapták a
„máramarosi regálét”, a család ôt nevezte ki, hogy átvegye Budapesten a
pénzügyminisztertôl a hivatalos iratokat. A történet, ami nagy port kavart a fôvárosban, róla szól.
Mi volt a regálé? Konyhanyelven:
kocsmajog, a máramarosi pálinka értékesítésének kizárólagos joga.
Máramaros megyében a pálinka
aranybánya volt, nagyobb, mint a
tényleges nagybányai bányák.
Máramarosban a pálinka a bölcsôtôl
a sírig kísérte az életet: az ember életútja pálinkásüvegekbôl volt kirakva.
Pálinka nélkül nem volt születés, lakodalom, temetés, ünnep. A pálinka
orvosság volt hasfájásra, fogfájásra,
fejfájásra. Gyógyította a lelket,
erôsítette az emlékezést, segített felejteni. A pálinka eszköze volt a társadalmi és származási gátak túllépésének. Pálinkát ivott román, magyar,
rutén és zsidó! A rutén menyasszony
nászéjszaka után fiatal férjének cukrot adott a pohár pálinka mellé, hogy
házasságuk olyan édes legyen, mint a
cukor, és olyan tüzes, mint a pálinka.
A zsidók „tikunt” (javítást) ittak,
mert a pálinka javítja az ember rossz
ösztöneit. A zsidók pálinka mellett
dicsekedtek rabbijaikkal. Ennek külön neve is volt: „batlunezn”. Pálinkát ittak a beszemedresben, mert
erôsítette a hitet, szilárdította a zsidóság alapjait... Az iváshoz – vallották
– két zsidó kell, hogy Lechájimot
tudjanak mondani. A jud betû jidet,
zsidót jelent. Két jud I-en egyik neve.
Innen a mondás: Ahol két jid van jelen, ott van az Ö-való szelleme is.
Minden jámbor zsidó végrendeletileg
meghagyta, hogy temetésén a nyitott
sírja mellett kivételesen erôsre fôzött
pálinkát osszanak, olyat, amitôl eláll
a lélegzet: attól már csak jót mondhattak az eltávozottra...
Máramarosszigeten a mai napig
mindenki ismeri a „Káhán udvart”,
ami semmit nem változott az utóbbi
150 évben. Csak a pálinkaciszternák
tátongnak üresen. Márpedig akkor a
ciszternák befogadóképessége egymillió-kétszáznyolcvanezer liter volt.
A Káhánokra, a város egyébként is
leggazdagabb családjára rásütött tehát a szerencse csillaga. Mint Salamon királyra Sába aranybányája. A
családé lett a pálinka forgalmazásának kizárólagos joga.
A vallásosságban is példás família
persze áldást kért a szerencsére.
Mentek hát Vizsnyicbe reb
Burechlhez. A rebbe nemcsak bölcs,
hanem „érdekelt” is volt a kérdésben,
írásba foglalta tehát „szóbeli tanát”:
„Kérem a Mindenhatót, legyen segítségetekre, hogy mindenki részesedjen az áldásból, és haladjanak az
igazság, a belátás és az emberségesség útján.” Hogy mit jelentett anyagiakban a rabbi áldásában szereplô
„igazság, belátás és emberségesség”
útjának kikövezése, az örök titok.
Csak a név lett közismert: az áldásért
kapott pénzt úgy hívták: „vizsnyici
pauszále összeg”.
Összeült a kupaktanács, hogy megvitassa a jogosító díszes okirat átvételének körülményeit. Ki legyen a
megbízott? Napokig tartott a nagy
létszámú család „bíborosainak”
konklávéja, majd felszállott a fehér
füst a ház kéményébôl: habemus
papam, megszületett a döntés:
Nachman Hers Káhán megy Budapestre. Nachman Hers a család jogásza! Igen ám, de Nachman Hers, a
példásan vallásos chászid óriási termetéhez galamblélek társult. Félénk,
könnyen zavarba hozható ember volt.
Amolyan kaftános, pajeszos Don
Quijote. Kellett hát egy talpraesett
Sancho Panza, aki elkíséri. Nem volt
kétséges: erre nincsen alkalmasabb
ember, mint Hers Léb Gottlieb

marsalik, Sziget hírneves esküvôi ceremóniamestere! Az is mellette szólt,
hogy nem volt jóban a szigeti fôrabbival, Chanania Jom Tov Lipe
Teitelbaummal, amint a Káhán család sem. Járt már Budapesten. Neve
ismert volt a fôvárosi zsidók között.
Maga a budapesti fôrabbi, Reich
Jaakov Koppel írt a szigeti rabbinak,
hogy fogadja vissza Szigetre botrányos viselkedése miatti „kiûzetése”
után. A költô Hers Léb Gottlieb
ugyanis arra vetemedett, hogy gúnyverset írt a rabbiról, és ami még szörnyûbb: magyarul! Akkor, amikor a
szigeti Ruf harcban állt a szaploncai
rabbival, Josef Meir Weisszel.
Teltek-múltak a hetek, és a két küldött számára eljött az elképzelhetetlen véghezvitelének ideje: kaftános,
pajeszos, biberkalapos zsidó létükre
be kell lépniük a királyi minisztériumba, átvenni az aranyalmát. Felbolydult a város apraja-nagyja: kiegyezés ide, kiegyezés oda, egy zsidó
akkor sem mehet kaftánban a Tisztelt
Házba. Mit volt mit tenni,
elkezdôdött a diplomáciai háttérmunka. Levelek mentek, levelek jöttek.
Mindenki egyetértett: a pénzügymi-

letet biztosan megvehetne szôröstôlbôröstôl? Ôt csak úgy kitessékelni
mindenki füle hallatára? Ôt, a jogászdoktort? Ôt, aki kopogás nélkül mehet be a szigeti rabbihoz? Sôt a vizsnyici és a szaploncai rabbihoz is! Nagyon dühös volt. Nem hagyta magát
befolyásolni kísérôjétôl, aki arra biztatta, hagyják a fenébe az egészet.
Nachman Hers kiadta a parancsot:
irány a szállás. Felvették a frakkot,
rendeltek egy fiákert, és vissza a
New Yorkba! A fiáker kocsisa annak
rendje és módja szerint meghajlással
kinyitotta elôttük a nagy bejárati ajtót, és mint fegyverhordozó vitte utánuk nagy utazókufferüket.
A fôúr vagy rövidlátó volt, vagy
csak meglepett az elegáns uraktól,
mert még a New Yorkba Palotában
sem gyakran látott frakkot: mindenesetre nem ismerte fel ôket.
– Parancsoljanak, tisztelt urak. Hova vezethetem önöket? – parolázott a
fôúr.
Nachman Hers arisztokratikus eleganciával ült le az asztalhoz. A fôúr
nagyon halkan és alázatosan kérdezte:
– Kérem szépen! Mit hozhatok a

Bíberkalap
niszter elôtt csak frakkban, cilinderben, fehér kesztyûvel a kézen lehet
megjelenni. Indultak hát Kolozsvárra, frakkot csináltatni. Mikor az is
megvolt, irány Budapest.
Ott aztán kaftánban és bíberkalapban, ahogy szigeti zsidóhoz illik, bejelentkeztek a Kazinczy utcai kóser
vendégházba. A frakkot és a többi
kelléket csak a miniszter tiszteletére
hozták magukkal.
Ahogy az már lenni szokott, ami
elromolhat, az el is romlik. Hers Léb
Gottlieb egy este az ima után jelentette Nachman Hersnek: óriási esemény történt Budapesten. Megnyitották a híres New York Kávéházat. Világraszóló esemény, amit ha Don
Quijotének nem is, de Sancho
Panzának látnia kell. Persze a
Káhánok neves képviselôjének oldalát is fúrta a kíváncsiság: Milyen lehet belülrôl egy ilyen „bûnbarlang”?
Tartott a vita: hogy lehet oda bemenni, hogy ki ne tudódjon Szigeten.
Végül egy nap az esti ima után a
bûn legyôzte az erényt. Nachman
Hers hagyta magát meggyôzni: elmennek és megnézik a New York Palotát. Rendelnek egy kávét – mondták –, amit természetesen nem isznak
meg egy ilyen tréf helyen. Csak megnézik a „helyet”.
A két kaftános, pajeszos,
bíberkalapos belépett a csillogó-villogó csodapalota ajtaján. Már le is ültek volna, amikor a „csupa modor,
csupa báj” fôúr összevonta szemöldökét:
– Mit keresnek itt, zsidók?
– Kérem szépen – vette át a kezdeményezés fonalát a ceremóniamester
–, kérem szépen! Mi kérem szépen
csak egy kávét szeretnénk rendelni.
Ahogy mondani szokás, a fôúrnak
sem volt ám galambepéje. Ráadásul
az is kétséges volt: ahogy kinéznek,
ki tudják-e fizetni a „czekket”?
Megfelelô nyomatékkal és magabiztossággal jött a végzés:
– Nézzék! Itt ilyen ruhában nem lehet megjelenni. Ez egy kulturált, elegáns, úri hely! Felszólítom magukat:
hagyják el azonnal a helyiséget!
Mit volt mit tenni, szegény zsidók
szedték magukat, és minden jelenlevô nagy megelégedettségére kisomfordáltak a helyiségbôl.
Csakhogy! A Káhánokat nem puhafából faragták. A galamblelkû szigeti krôzus vörös lett a dühtôl. Hogy
vele ezt megtehessék? Vele, aki ha
nem is az egész palotát, de egy eme-

méltóságos... kegyelmes... gróf uraknak? – emelte rangra a díszes vendégeket.
Mindenki szeme rajtuk volt a nagy
teremben!
Nachman Hers egy igazi „gruff”
felsôrendûségével szólt, hogy mindenki hallja:
– Fôúr! Maga tudja, mi az, hogy lavo-ur? – kérdezte tökéletes francia
kiejtéssel (mert a jiddisen kívül tökéletesen beszélt románul, magyarul,
ruténul és franciául is).
A fôúr zavarba jött, de túltette magát a helyzet kínosságán:
– Természetesen tudom, méltóságos uram! Csak mi magyarul úgy
mondjuk: lavór!
– Ha tudja – folytatta Nachman
Hers –, ha tudja, hozzon ide nekem
egy la-vo-ur kávét és egy la-vo-urral
a barátomnak!
A fôúr csodálkozva kérdezett viszsza:
– Jól hallottam, kérem szépen: egy
lavór kávét méltóztattak rendelni?
Nachman Hers erre még hangosabban:
– Maga nem hall rendesen? Azt
mondtam, hozzon gyorsan egy la-vour kávét nekem és egy la-vo-urral a
barátomnak!
Mit volt mit tenni, a fôúr ment, és
hozta a kávét: két lavórban. Egyet ô,
egyet a pincér.
Mire – mint akik összebeszéltek –
a két szigeti felállt, és elegáns mozdulattal elkezdtek vetkôzni. Elôször a
frakkfelsô került le róluk, és mindenki legnagyobb csodálatára be a forró
kávéba. Következett a nadrág, a
piqué mellény, az ing, végül a hófehér kesztyû: mind ott landoltak a kávéban. A végén ôk ketten ott álltak
alsónadrágban, trikóban és cilinderkalappal a fejükön. Elvégre zsidó
csak nem lehet fedetlen fejjel, még
ilyen helyen sem...
A teremben néma, síri csend! Végül megszólalt Nachman Hers:
– Nesze neked, frakkom! Nesze
neked, kávé! Nesze neked: igyál kávét! Nektek hozták, nem nekem...
Egy pisszenés sem hallatszott.
Nachman Hers intett a fiákerkocsisnak. Az kinyitotta a kuffert, és
egyenként átadta a kaftánt, inget,
cideklit, bíberkalapot. Végül a cilindert is beletuszkolták a kávéba. Fizettek, és elegánsan elhagyták a híres
New York Palotát.
Szerdócz Ervin
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Mádrichavatás, hulcafûzés
Ez a nyárias október sokaknak marad emlékezetes, de a zsidó fiatalok
körében fôképpen azoknak, akik most
értek eredményes mádrichképzésük
végére, s ennek jeleként megkaphatták legelsô hulcájukat. Ennek a kék
színû ingfélének különösen varázsos
a hatása és pénzben ki nem fejezhetô
az értéke a tulajdonosa számára. Átmenet a diákkor és a tanársegédi fokozat megszerzése között.
Aki volt, élt, lélegzett már a somer
közösségében, annak nem lesz újdonság, amit itt leírok. De a mádrichavatásnak némi elôtörténete is van. A
Hasomer Hacair – mint bármely más
ifjúsági mozgalom – akkor tud folyamatosan létezni, ha vannak diákjai
(chánich), akik a közösség testét alkotják, és akik idôvel maguk is továbbadják, amit elsajátítottak, a közösséghez tartozás tudatát, vagyis oktatóvá (mádrich) válhatnak. Persze
nem minden egyetemistából lesz a
tanszéken maradó tanársegéd vagy
tanár. A magyar Somernek meg kellett újulnia, hogy ismét közösségformáló erejû szervezetként mutatkozhasson meg.
Az elmúlt hónapok járvány sújtotta
napjaiban tehát a régi someresek,
akik komolyan vették a jelszót (vagy
inkább békés csatakiáltást) – aki egyszer someres, mindig az marad –, szívós munkával összetoboroztak egy
olyan magot, amely elkötelezetten
vállalta, hogy majdani nevelôje, oktatója lesz azoknak, akik keresték ezt a
zsidó ifjúsági közösséget – vagy már
rá is találtak.
A Scheiber-gimnázium aulájában
tartott ünnepségen szép számmal voltunk jelen, az esemény mégis intim
volt: ott voltak a régi (és még régebbi) someresek, rokonok, barátok, és
persze a tegnapi mádrichok, olykor
pici gyerekestül.

Egykori mádrichok
emlékeznek
„Nem voltam someres soha – kezdte Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház korábbi
igazgatója. – Nem voltam, mert mire
someres lehettem volna, már olyan
feladatot kellett ellátnom, amivel
semlegesnek kellett maradnom minden ifjúsági szervezet számára, mégis
végigkísérte az életemet, és két éve
olyan emberhez mentem feleségül,
aki Ausztriában a Somerben nôtt fel,
és akinek már az anyukája is someres
volt Bécsben az ötvenes években.
Sok someres emlékem van. Amikor
a Kispolskim kerekeit leszerelték a
Somer udvarában, vagy évtizedekkel
késôbb egy borzasztóan kimerítô holdvilág-túra, beszélgetések, táncolások.
Egyik legmeghatározóbb mégis a Páva
utcai kenbôl van. Hogy miért vagyok
ott, már nem rémlik. Segítek dalt tanítani? Vagy én is tanulom? A Sir
hásálomot énekeltük, a békedalt, a
dalt, ami késôbb Jichák Rabin miniszterelnök ingzsebében volt, amikor a
halálos lövést kapta 1995-ben a tüntetésen. Akkor ott tanultuk meg talán. A
kilencvenes évek elején a zsidó és izraeli dalok együtt éneklése olyan közösségi élmény volt, amit nehéz leírni.
Mintha még egy kicsit a tilosban járnánk, még nem volt biztos, hogy ezt
szabad és lehetséges, és a világ, amibe
ezek a dalok vittek minket, még érintetlenül ismeretlen volt. Ez összekötött, egybekovácsolt, erôt adott, támogatott az egyre erôsebb, sokszínûbb
zsidó közösségi élet felé.
Sokáig csak ennyit tudtam a somerrôl, hiszen én is az utam elején voltam. Annyit, hogy jó velük együtt
énekelni, hogy helyesek az izraeli
sliáchok, hogy egy jó társaság, amihez jó tartozni, és hogy néha viccbôl
leszerelik a kerekeidet. Szarvas révén
ismertem minden nemzedéket, kísértem a fejlôdést, a nagy dilemmákat, a
mádrichválasztások drámáját. Nem
ismertem a hôstörténetet, viszont egy
dolgot éreztem, hogy ennek a szervezetnek erôs alapja, hátországa, létjogosultsága van. Emlékeim szerint ekkor még nem nagyon beszélt senki
szocializmusról. Túl közel volt, túl
terhelt szó volt az akkor még. Mégis
ott volt. Ott volt a közösségiségben, a

mozgalmiságban, az egyenlôségben.
És számomra, akinek a kommunista rendszer traumája miatt újra kellett
tanulni a szocializmus szót, ez az érték a Somer egyik legfôbb erôssége.
A közösség ereje. Az egyenlôség, a
csapatszellem.”
A második megszólaló Forgács
György, a Somer 1989-es alapítóinak
egyike volt (közismert becenevén
Ubul). Üdvözlô szavaiban a Somer
ideológiájának második fontos pillérérôl beszélt, a cionizmusról, nagyon személyes megközelítéssel.
„Ahhoz, hogy valaki egy cionista
szervezetben vezetôként dolgozzon
(bár szerintem ez inkább elhivatottság, szerelem vagy valami ilyesmi, én
soha sem éreztem munkának, amikor
a Somerben tevékenykedtem), nemcsak azt kell tudni, érteni, hogy a cionizmus szó mit jelent, hanem sokkal
fontosabb, hogy neki, a vezetônek
mit jelent, mit ért rajta, mit érez, amikor errôl beszélünk, és milyen gondolatokat indít el benne.
A cionizmus számomra egy érzés,
hogy hova tartozom.
Nem csak egy földrajzi
fogalom, terület, ország, ahova el kellene
jutnom, ahol élnem
kellene. Ezt érzem, ha
felülök egy El Al gépre, ezt érzem, ha Izraelbe utazhatok, ha héberül beszélek valakivel, ha izraeli néptáncot táncolok (ami
egyébként az egyik
legkedvesebb
hobbim), amikor izraeli
filmeket nézek stb.
Visszatérve a Somerre, mádrichokra, rátok. A legfontosabb feladat,
hogy ezt a nagyon különös érzést kialakítsuk a fiatalokban. Aztán hogy ôk
mit kezdenek vele, az már az ô saját
döntésük. Azt, hogy kötôdjenek, azt,
hogy érezzék, azt, hogy felmerüljön
bennük a gondolat, mi lenne ha... – ezt
többek között nektek kell elérni velük.
A cionizmus a mai világban nem
feltétlenül és kizárólag azt jelenti,
hogy mindenkinek ki kell költöznie
Izraelbe, sokkal inkább azt, hogy mutassuk meg az utat, a lehetôséget. Csináljunk kedvet hozzá, magyarázzuk
el a miérteket – történelmi, kulturális,
vallási szempontból. Világítsuk meg,
mi az, amit ott találnak, találhatnak.
Nem csak a gazdasági és
életkörülményekrôl beszélek, nem
csak a tanulási, megélhetési
lehetôségekrôl, nem csak arról, hogy
manapság Izrael a technológiák fellegvára – hanem az érzelmi faktorról,
a hovatartozás érzésérôl.”
Büchler András szabadon beszélve
felidézte az elsô nyilvános megszólalását, egy szombatköszöntôt, ahol is
minden felkészülés nélkül kellett a
hetiszakaszt és a vonatkozó kommentárját elôvezetnie. Verô Tamás rabbi
kisegítette sms-ekkel, de azért debütálása inkább mélyvíz volt... És kedves költôjét idézte, aki arról írt, hogy
akkor jutott el önmaga zsidóságának
felismeréséhez, amikor Izraelben ismeretlenül megszólította valaki: Gyere tizediknek imádkozni. Ezt a közösséghez tartozást adta tovább András
annak idején a gyerekeknek. És mintha most is kommentárt adott volna
egy hetiszakaszhoz, felidézte a legbölcsebb tanácsot, amit rabbitól kapott: ha nincs jelen férfi, légy te magad az. Másképpen, a mádrichoknak
címezve a tanácsot: Ha nincs vezetô,
légy te magad vezetôvé.
Hasonló útravalót adott az avatásra
váró mádrichoknak a JDC Mozaik
Zsidó Közösségi Hub képviseletében
Tordai Bence, aki Moldován Bendegúzzal együtt a szervezés elsô pillanataitól nyomon követte a Hasomer
Hacair Magyarország újjászületését.
„Mindig öröm látni, amikor egy
közösség tagjai felelôsséget vállalnak, idejüket, energiájukat, tudásukat
arra használják, hogy jót tegyenek
másokkal, jót tegyenek a közösségükkel. A Somer és mádrichjai esetében
– beleértve a ma felavatott mádrichokat is – ez azt jelenti, hogy aktívan tenni azért, hogy a most felnövô
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generációk közösségi élményben részesüljenek, többet tudjanak a zsidóságról, Izraelrôl, és a Somerben megszerzett tudás és képességek által
felelôs közösségi tagokká, aktív és
szociálisan érzékeny állampolgárokká váljanak.”

Az egyik leginspirálóbb csapat
A Mozaik Hub elsôsorban zsidó közösségi civil szervezetek, új kezdeményezések szakmai támogatásával foglalkozik – magyarázta Tordai –, ahhoz
próbál hozzájárulni, hogy a vele
együttmûködô szervezetek tudatosabban, jobban tervezetten és professzionálisabban mûködjenek, az általuk kitûzött célt nagyobb hatással tudják elérni. Majd így folytatta: „A Somer
vezetôivel körülbelül kilenc hónapja
tart ez a közös munkánk. És azt kell
mondanom, hogy az egyik leginspirálóbb csapat ez a velünk dolgozó több
mint húsz szervezet között.”
Tavaly télen találkoztak elôször
Bedô Marcival, a Somer sliáchjával,

Fotó: Aradi Julcsi
majd azóta többekkel, hogy közös
munkával létrejöjjön a Somer
következô évekre szóló szervezeti
stratégiája. „Azt gondolom, az ô elkötelezettségük, tenni akarásuk példaértékû lenne bármelyik zsidó közösségi szervezet számára. Hasonlóan mindazokéhoz, akik ma itt állnak,
és nemsokára hivatalosan is a Somer
mádrichjai lesznek.
A módszer és a megközelítés, amit
a Somer is alkalmaz, az informális
oktatás, a kritikus gondolkodás ösztönzése, a beszélgetés, a vita, egymás
meghallgatása és az egymásra való
reflektálás képessége kulcsfontosságú a mai magyarországi és a mai zsidó közösségi kontextusban is. Ezek,
valamint a Somer értékei közt hangsúlyosan jelen lévô társadalmi szolidaritás, érzékenység és egymás felé
fordulás hozhat igazi változást abban,
hogy miként viszonyulunk egymáshoz – mind közösségi, mind társadalmi szinten.”
A beszédek között lazításként a felavatandó mádrichok közül Bugya
Kamilla egy Mozart-kürtverseny
részletét adta elô, Csernai Janó pedig
izraeli dalokat énekelt saját (cajon)
dobkíséretével.

Kék hulca fehér zsinórral
Ezután következett az este nagyon
várt tevékenysége: korábbi, már kékbe öltözött mádrichok segítettek az
újaknak felvenni a kék hulcát, és belefûzték a fehér zsinórt – az újak
megkapták az ôket megilletô jelvényt, s e kettôvel teljes jogú mádrichokká váltak. Meghatott szülôk és
rokonok fotózták, videózták megállás
nélkül az egymást váltó avatandókat.
Zárásképpen az eddig ceremóniamesterként serénykedô, immár felavatott Dahlén Efrajim foglalta össze
saját életútját, ahogy a legkisebb korcsoporttól eljutott a mádrich szintig,
és immár ô maga is részt vesz a kisebbek képzésében.
Programon kívüli eseményként az
újonnan avatott mádrichok nevében
Markovics Anna mondott köszönetet
és adott át emléklapot Bedô Marcinak, a magyar Somer sliáchjának,
akinek az olykor saját egészségét is
kockára tévô munkája nélkül ez a közösség sem jöhetett volna létre. Most
már az újonnan avatott mádrichokon
a sor, hogy hasonló energiával és intenzitással végezzék nevelô, szervezô, oktató munkájukat.
BJI

Cseh Viktor: Zsidó Örökség –
Vidéki zsidó hitközségek
Magyarországon
A könyvbemutató helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia volt, amely
megtelt érdeklôdôkkel.
Az íróval, valamint a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár fôigazgatójával,
Toronyi Zsuzsával Winkler Nóra, a Füst Milán Páholy háziasszonya beszélgetett.
Nyitógondolatokat a Mazsike elnökétôl, Kirschner Pétertôl hallottunk. Köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy félig-meddig házigazdája ennek az eseménynek. Komoly, tiszteletet parancsoló a helyszín, komoly tartalmú és mondanivalójú a könyv, hosszú idô alatt készült el, láthatóan nagy teljesítmény, terjedelme, minôsége, súlya, értelme méltó ahhoz a hosszú folyamathoz, míg tapinthatóvá vált. Ha belelapoznak, olvashatják, hogy a szerzô
hálás köszönetet mondott Takács Annamária ügyvezetônek, aki erélyesen noszogatva „préselte ki” belôle idôre a kötetet.
A Mazsike idén lesz 33 éves, s története összefonódik a helyszínnel, hiszen
a 90-es évek közepén még az MTA várbéli épületében alakultak meg, s a kapcsolat azóta is eredményes és gyümölcsözô. Vizi E. Szilveszter sok esetben
segítette munkájukat.
Ezt követôen átadta a szót a kérdezônek s a választ adóknak.
Nóra: Több mint évtizednyi munka. Milyen tevékenységekkel telt ez az
idôszak?
Viktor: Múltak az évek, több oldalról noszogattak, kérdés volt, milyen mûfajjá váljék az írásmû, elengedjük-e vagy sem, hiszen ehhez komoly támogatás szükséges. S abban a Mazsike abszolút partner volt, hogy ez a kötet akkorára nôhessen, amekkora lett. Tudományos munkaként felfoghatóan.
Nóra: Ez egy relatív dolog vagy nagyon tudományosnak nevezhetô forrásmunka?
Zsuzsa: Tudományos, s minthogy három évtizede dolgozom a Zsidó Múzeum és Levéltárban, az író használta a mi anyagainkat is, iratokat, felvételeket,
fotókat.
Nóra: Mi történt a nevezetes tokaj-hegyaljai kirándulás után?
Viktor: A kirándulást országjárás követte. Mivel nem vezetek autót, így az
elérhetô helyekre busszal, vonattal utaztam. S egyik helyrôl a másikra kevés
volt egy nap. A kezdet Veszprém és Pápa volt, s megkezdôdött az effektíve
komoly kutatás. Majd néhányan összeálltunk, béreltünk egy kisbuszt, szállásokat foglaltunk. Hónom alá vettem Gazda Anikó kötetét (a 80-as évek végén
adták ki), akinek építészeti, rajzos ábrázoló munkája sokat segített. Szembesültem azzal, hogy nemcsak az 50-es, 60-as években, hanem a közelebbi
múltban (10-20 éve) is tûntek el zsinagógák. jobb esetben más funkciót töltenek be. Mint például Szentesen, ahol könyvtárként látogatható. S akkor ott, a
zsinagóga elôtt sok embertôl érdeklôdtem, hol található a zsidó temetô. Egyvalaki akadt csupán, aki tudta, hol található a kulcsa.
Nóra: Voltak revelációk, nagy megérzések számodra a munkád során?
Viktor: Nem revelációk, inkább az a megértés, hogy gyakorlatilag a
holokauszt óta nem igazán volt beszélgetés, még a rendszerváltás után sem.
Tehát elég nagy a tudatlanság e témában, de ez nem feltétlenül az emberek hibája. Nem került be az oktatásba.
Nóra: Egy apró történet neked s a Múzeum számára ha nem is kincs, de valami, ami öröm, mert megôrizhetô.
Zsuzsa: Így van. Azokat a tárgyakat, dolgokat szeretnénk megôrizni, amelyekhez történetek kötôdnek. Egy varrógép nem jellemzô tárgy nálunk, de
egy ilyen történet kapcsán azzá válik. Innen beszédes.
Nóra: Hány ilyesmi volt a könyvben, mi volt az, ami emlékeztethetett arra,
hogy Viktor számtalan alkalommal busszal, vonattal járta be az országot?
Zsuzsa: Azoknak a helyszíneknek, ahová Viktor elutazott, a jelentôs része
nem volt benne a zsidó emlékezetben, illetve abban az intézményi változatban, amit mi gondozunk. A múzeum munkatársai több ízben vezettek felmérô
projekteket vidéken azért, hogy megnézzék, van-e materiális, fogható elem,
ami begyûjtendô. Ez történt a 30-as, 40-es években is. Létezik olyan belsô jelentés, miszerint Bonyhádon például nagyon sok értékes tárgy van, a zsinagóga pedig egy négyoszlopos barokk csoda. Ott semmit nem adtak oda a zsidó
múzeumnak. Ortodox szempont. Elôdeinknek, akik ezt a kutatást végezték
akkor és 45 után is, elsô dolguk volt fellelni, ami megmaradt, amit meg kell
menteni. Került akkoriban hozzánk lebontott tóraszekrény is. Amikor eladják
az épületet, s erre zsidó vallásjogi szabályozás is van, eltemetik a szakrális
tárgyakat. Olyan is akadt, ahol nyitottabbak voltak. Tudománytörténeti mérföldkô Viktor munkája.
Nóra: Hogyan tudod „behívni” az embereket, vonzóvá tenni az anyagot,
ami van és már újra gyûlik, szép, mai, szuper képekkel, tipográfiákkal? A
szöveget képekkel elegyítô csodálatos kiadvány a dizájn szempontjából is
briliáns. Mikor dôlt el, hogy te éppen ilyen könyvet akarsz csinálni?
Viktor: A fô célom az volt, hogy legyen szép a külalakja, ne kezeljük zárványként, kicsit lépjünk ki abból, hogy csak a zsidó közösségen belül olvassák. Relatíve kevés a közösségfeldolgozó könyv, s kevés embert ér el. Már
140 új kistelepülés vár kiadásra. Kultúrtörténeti szempontból nem is biztos,
hogy kisebb volumenûek, mint egy nagyobb város. Igyekszem olyan történeteket is beleírni, amelyekrôl még kevesebb szó esik, ebben a kötetben sem
sok, mint például a fehér- és vörösterror áldozatairól.
Nóra: Milyen érzés volt az útjaidról hazazötykölôdni?
Viktor: A terepmunkák során jól el tudtam határolódni, az volt a feladat,
hogy mindent dokumentáljak. Tudtam, mely rabbik sírját keresem, találtam
váratlan dolgokat is, de emocionálisan a megírás volt megterhelô.
Jómagam hitközségenként újra megsemmisültem velük, ugyanakkor örültem sikereiknek. Zsidó sajtóból is dolgoztam. Az Egyenlôség felölel 60-70
évet, ott olvastam születésrôl, bár micváról, esküvôrôl, temetésrôl szóló híreket, családokat ismerhettem meg úgy, hogy sosem láttam ôket.
Sok esetben elsôsorban a holokauszt felôl közelítik meg a vidéki zsidó közösségek életét. Azt éreztem, hogy számokkal már nem érünk semmit, pedig
nagyon fontos az emlékezés. Sajnos évrôl évre a megemlékezéseken csak
számokat, neveket olvasnak fel. S ha van minján, kádist mondanak. A lényeg
hiányzik. Így nehéz hozzájuk közel kerülni. Kellenének megélt történetek,
akkor kereshetô lenne a folytatás. De nincsenek.
Nóra: A kötet nem szívtépô, nem drámai, és mégis van egy alanyi jogon
megélt ereje.
Viktor: Nem akartunk „szájbarágó” képet vagy brutalitást láttatni. Több
más felmerült, de emellett döntöttünk. Mindenki, aki tevôlegesen hozzájárult
a kötet elkészítéséhez s finanszírozta, kivette részét a munkából.
Nóra elbúcsúzott a közönségtôl, és megköszönte, hogy itt voltak.
Én köszönetet mondok a házigazdáknak a fogadtatásért, a kötetet bemutatónak és a válaszadóknak, s nem utolsósorban Kiss Lajosnak, az MTA technikusának támogatásáért.
GálJuli
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Emlék Fekete Éváról
Egy születésnapi ünnepség margójára

Kik ne olvassák e cikket? 1.
Akik még soha nem nyaraltak a
füredi üdülôben. 2. Nem tudják,
mi a különbség kóser és tréfli
között. 3. Nem járnak/tak
Zuglóba vagy a Bethlen térre. 4.
Nem tudják, mi az a mesgiách.
A micvát vannak, akik a lábukkal (templomba járnak), akik a
fejükkel (tanulnak), és van, aki a
kezeivel (Éva) gyakorolja.
Így már nem csoda, hogy sokan
gyûltek össze a születésnapjára. A
zuglói födémbeszakadás okán a
Bethlen téri díszes kultúrteremben
köszöntötte a Thököly úti körzet, a
rokonság és a tisztelôk sokasága
Fekete Évát, a Szeretetkórház és a
Scheiber-iskola mesgiáchját 80.
születésnapja alkalmából. Gyermekei meglepetésnek szánták,
mivel ismerik a mamát, akit közismert szerénysége egyszerûen taszít
az ilyesfajta eseménytôl. Azaz nem
jött volna el, ha tudja.
Amikor gyanútlanul belépett a
terembe (úgy tudta, hogy csak gyertyagyújtásra jön) – a tömeg felállt,
és Szimen tov umázl tovval, ütemes
tapssal fogadták az ünnepeltet.
Reagálása aggodalomra adott okot.
Elsápadt, csak unokáit és dédunokáit is meglátva a tömegben tért magához. Elkezdôdött a protokoll.
Elsônek Kardos Péter fôrabbi
szólt Évához, de látván, hogy szavai
nyomán sírni kezd, úgy döntött,
hogy közli vele: ez születésnap!
(Bár tapasztalatok szerint hasonló
korban már csak szeretteinknek
örömünnep, a szülinaposnak kevésbé...) Ezért a fôrabbi hangot váltott,
elénekelt egy részt a Jiddise mámé-

seregek szentségtelenítettek meg,
csak az idô vasfoga omlasztotta be a
tetôt.
Teljesüljön Rajtad, Éva, az általam kért áldás: Ád méá vöeszrim!
Ja, majd elfelejtettem. Egyik
kezeddel továbbra is biztosítsd
kóser ellátásunkat, a másikkal folytasd az óriási micvateljesítésedet: a
Szeretetkórházban vigasztald és
biztasd a betegeket, imát mondva
fogd továbbra is a haldoklók kezét,
csodálatos szíveddel egyengesd
útjukat az Örök élet birodalmába.
Kardos Péter
ból: „a legjobb falatot szájától
vonta meg, nôttek a gyermekek
(Jutkára és Miklósra mutatva), s ô
közben megöregedett”. Szerencse,
hangsúlyozta a fôrabbi, hogy a szájától, és nem a mi szánktól vonta
meg, mivel többen tapasztalatból
tudjuk, hogy Éva kiválóan fôz is!
Az estbe hajló délután Deutsch
Róbert fôrabbinak, a Rabbitestület
elnökének beszédével folytatódott.
Ésesz chájil (a tökéletes asszony), a
jiddise máme, bibliai idézetek a
csodálatos asszonyokról, azzal a
konklúzióval, mintha valamennyi
Éváról szólna.
Ünnepi torta, személyre szabott
bencsolási melléklet (a Herczog
család ajándéka, made in USA) és
még néhány meglepetés után
Kardos Péter fôrabbi gyújtotta meg
a chanukkai gyertyákat, miközben
önzô módon arra gondolt, vajon
mikor avathatjuk fel mi is a zuglói
„szentélyt”, amit – eltérôen az eredeti történettôl – nem a szír-görög

Ezzel az írással – amely az Új
Élet 2013. december 15-i számában
jelent meg – emlékezünk Fekete
Évára.
***
Zsúfolásig megtelt a Kozma
utcai temetô ravatalozója Fekete
Endréné (Éva) búcsúztatásán. A
tömegben ott volt a magyarországi
zsidóság szinte valamennyi árnyalatának képviselôje, rabbik és kántorok, tisztelôk, barátok, valamint a
népes rokonság tagjai. Kardos
László fôkántor imáját követôen
Kardos Péter zuglói fôrabbi méltatta a vallási szabályokhoz mindvégig
hû asszony jótékonyságát, segítôkészségét. Sohasem ment üres kézzel a Szeretetkórház azon betegeihez, akiket nem látogatott senki, és
különleges kapcsolat fûzte a haldoklókhoz is, akiknek kezét fogta
az utolsó percig. Gyászolják: gyermekei, Jutka és Miklós; veje, Tomi;
unokái, Viki, Dénes, Dani, Bence;
dédunokái, Hanna és Mór; valamint
rokonai és a zuglói közösség tagjai.
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Aki elôször vitt tórát
a világûrbe
A közelmúltban a Dohány utcai és a Rumbach utcai zsinagógában tett
látogatást Jeffrey Alan Hoffman amerikai zsidó „ûrfiú”, aki 1993 decemberében, chanukka idején az Endeavour ûrrepülôgépre magával vitt egy
chanukiját és egy trenderlit, majd pár évvel késôbb, 1996-ban az ötödik,
s egyben utolsó útjára a Columbia ûrrepülôgépre egy kisméretû tóratekercset vitt, amibôl az fedélzeten fel is olvasta az elsô, a Brésit szakaszt.
Ez volt az elsô tóra, amely eljutott a világûrbe.
A világhírû zsidó asztronautát Frölich Róbert országos fôrabbi és Büchler
András, a Mazsihisz vezetôségének tagja fogadta és vezette körbe a Dohányzsinagógában. A magas rangú vendégnek a csodálatosan felújított Rumbachzsinagógát Kiss Henriett, az intézmény vezetôje mutatta meg.
Jeffrey Alan Hoffman 1944-ben született New Yorkban, 1971-ben asztrofizikából doktorált a Harvard Egyetemen. 1978-ben kezdte meg az ûrhajóskiképzést, összesen öt misszióban vett részt, 50 napot, 11 órát és 54 percet
(1212 órát) töltött a világûrben. Négy ûrsétát is tett, összesen több mint egy
napot töltött az ûrrepülôgépen kívül.
Ûrhajós pályafutását 1997-ben fejezte be. 2001-ig a NASA európai
képviselôje volt Párizsban. Jelenleg a bostoni MIT (Massachusetts Institute of
Technology) adjunktusa.

Frölich Róbert és Jeffrey Alan Hoffman

len”. Silviu Vexler, a Romániai Zsidók Hitközségek Szövetségének elnöke kijelentette, hogy „fontos kötelességünk a zsidó élet fejlesztése és a
holokausztáldozatok
emlékének
megôrzése”.
1941 és 1943 között a román diktátor, Ion Antonescu parancsára a
hatóságok fôleg az ország északkeleti részébôl mintegy 150-180 ezer zsidót deportáltak a Bug és a Dnyeszter
között elterülô, román megszállás
alatt lévô területre. Közülük 90 ezren
a nélkülözés és a betegségek következtében a helyszínen pusztultak el.
Nem véletlen, hogy a túlélôk
Transznisztriát a román Auschwitznak nevezték.
Kovács

Zsidó Világhíradó
Oroszország
A Kelet-poroszországi Zsidók
Szövetsége a régióban élô zsidók
történetét és kulturális örökségét bemutató múzeum megnyitását tervezi
a
kalinyingrádi
(korábban:
Königsberg) Új Zsinagógában. A
templomot eredetileg 1896-ban építették, de a nácik hat másik zsinagógával együtt 1938 novemberében, a
kristályéjszakán felgyújtották. Az
eredeti helyén újjáépített Új Zsinagóga ünnepélyes átadása pontosan
nyolcvan évvel késôbb, 2018-ban
történt. A több millió dolláros építkezés nagy részét Vlagyimir
Leonyidovics Kacman helyi filantróp és más zsidó vállalkozók fedezték. Az épületben két imaterem, kóser étkezô, mikve, óvoda, könyvtár
és különbözô kiállítási termek találhatók. Az elsô állandó kiállítás megrendezésének költségeit a német kormány vállalta.
A zsidó kereskedôk a 17. század
második felében jelentek meg a városban. Az elsô zsinagóga 1756-ban
épült. A múlt század harmincas évei
elején több mint háromezer hittestvérünk élt Königsbergben. A nácik
1939-ben csillagos házakban gyûjtötték össze a városban maradt zsidókat, akiket 1942-43-ban deportáltak a lengyelországi haláltáborokba.
Kalinyingrádban és környékén jelenleg mintegy kétezer hittestvérünk él.

Franciaország
A párizsi Arab Világ Intézetben
(IMA) november végén nyílik meg a
Keleti Zsidók címû kiállítás, amely
az Eufrátesz és az észak-afrikai Atlasz hegység között, az arab világban
élt zsidók történetével foglalkozik. A
kiállítás része az intézet egyistenhivô
(monoteista) vallások sorozatának.
Több mint 280 különbözô tárgy kerül bemutatásra, köztük régészeti leletek, dokumentumok, fényképek,
ruhák és kegyszerek, amelyek bizo-

nyítják a zsidók és az arabok szoros
kapcsolatát, valamint egymás kultúrájára gyakorolt hatását az elmúlt évszázadokban. A gazdag örökség
megismerését zene és audiovizuális
eszközök is segítik. Az érdeklôdök
tematikus és idôrendbeli keresési
lehetôségek között választhatnak. A
rendezôk több ország (Franciaország, Marokkó, Izrael, USA és Spanyolország) gyûjteményeibôl is kölcsönöztek tárgyakat. A bemutató kiemelt célja, hogy a fiatalok is megismerjék a közös múlt emlékeit. A
2022. március közepén záruló kiállítás programjában konferenciák,
filmbemutatók és koncertek is szerepelnek.
Október 28-án nyitották meg a
Dreyfus Múzeumot Médanban. A
múzeum a Zola Ház része, amely tízéves tatarozás után ismét fogadja a
látogatókat. Zola nem volt zsidó, de
rendkívüli sokat tett a kémkedéssel
vádolt Dreyfus kapitány felmentése
érdekében. A megnyitóünnepségen
részt vett Emmanuel Macron köztársasági elnök, Manuel Valls volt miniszterelnök, Haim Korsia országos
fôrabbi és mások. Macron elnök kijelentette, hogy a múlt harcait nem
szabad elfelejteni, és vigyázni kell
Európa és a köztársaság értékeire.
Mintegy 500 dokumentumot, bírósági iratokat és fényképeket állítottak
ki az új múzeumban, amelyek
Dreyfus kapitány meghurcolását
mutatják be az 1906-ban történt felmentéséig. Louis Gautier, a gyûjtemény igazgatója sajtónyilatkozatában kijelentette, hogy a kiállítás
olyan fontos kérdéseket is felvet,
mint a tolerancia, az emberi jogok,
valamint az egyház és az állam szétválasztása. A múzeum létesítése közel hatmillió euróba került, amit
Pierre Bergé vállalkozó, a Soá Emlékezet Bizottsága, a francia kulturális
minisztérium és más szervezetek fedeztek.

Fotó: Nagy Ákos

A kalinyingrádi Új Zsinagóga: két imaterem, kóser étkezô, mikve, óvoda,
könyvtár és kiállítási termek

Az ártatlanul meghurcolt Dreyfus
kapitány

A párizsi Arab Világ Intézet, amelynek jövôre záruló programjában
konferenciák, filmbemutatók és koncertek is szerepelnek

Románia
A bukaresti holokauszt-emlékmûnél
emlékeztek
meg
a
Transznisztriába történt deportálás

kezdetének 80. évfordulójáról.
Bogdan Aurescu külügyminiszter
hangsúlyozta, hogy „folytatni kell a
harcot az antiszemitizmus és a szélsôségek minden megnyilvánulása el-

Silviu Vexler, a Rozsihisz elnöke
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IZRAELI SZÍNES
A világ átlagánál kétszer
gyorsabban növekszik
az átlagos hômérséklet

Izraelben a világ átlagánál közel kétszer gyorsabb
ütemben növekszik az átlagos hômérséklet, és az országot a világátlagnál sokkal súlyosabban érinti a globális felmelegedés – jelentette a Jediót Ahronót címû
újság hírportálja, a Ynet az izraeli meteorológiai szolgálat legfrissebb jelentése alapján.
A kéthetes glasgow-i klímacsúcs alkalmával közzétett
jelentés szerint 1980 óta az egész világban átlagosan 1,18
Celsius-fokkal emelkedett a hômérséklet, miközben Izraelben ez a növekedés 2,1 fokos volt, írja az MTI.
Az izraeli meteorológiai szolgálat az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) globális
adataival vetette össze a helyi méréseket. Az IPCC számításai 1980 és 2020 között évtizedenként átlagosan 0,29
Celsius-fokos globális felmelegedést mértek, de Izraelben ez az érték 0,54 Celsius-fok, vagyis majdnem a duplája.
A jelentés készítôi szerint Izrael a globális felmelegedés egyik forró pontján („hot spotján”) van, és ez megköveteli a felkészülést a klímaváltozás hatásaira. A forró
nappalok és éjszakák gyakoribbá válása és a hidegebb napok számának csökkenése várható. Az elmúlt harminc évben országos számításban mintegy 25 milliméterrel csökkent az éves csapadék, és kevesebb lett
a csapadékos napok száma is. Megfigyelhetô, hogy miközben az ország északi részén, Galileában csökkent a csapadék mennyisége, más területeken, köztük a Negev-sivatag északi részén, több esô esett.
A jelentés szerzôi az éghajlati modellek alapján azt vetítik elôre, hogy a
jövôben folytatódnak, sôt várhatóan felgyorsulnak a klímaváltozás eddig
megfigyelt jelenségei.
A következô századfordulóig a globális kibocsátáscsökkentéssel számoló
optimista forgatókönyv szerint 1,5 fokkal, az eddigi gyakorlat folytatása esetén viszont négy fokkal tovább emelkedik a hômérséklet.
A 2021 és 2050 közötti években meglehetôsen mérsékelt, hétszázalékos
csapadékcsökkenés várható az 1961-tôl 1990-ig tartó idôszakhoz képest, de
2071-tôl 2100-ig már átlagosan 127 mm csapadékcsökkenést ígérnek, ami
több a szóban forgó idôszakban mért éves csapadékmennyiség 25 százalékánál.
Izraelben az éghajlatváltozás négy fô jellemzôjére kell felkészülni: melegebb lesz, nagyobb lesz a szárazság, emelkedik a tengerszint és egyre szélsôségesebb lesz az idôjárás. Rekordmennyiségû esôzések várhatók, amelyek
miatt növekszik az áradások, földcsuszamlások és árvizek száma, különösen
a városokban. A változások a jelentés készítôi szerint alááshatják a regionális
stabilitást, és hátrányosan érinthetik Izrael biztonságát is.

boxon a Dimona reaktor és más nagyobb katonai létesítmények már
nem pixelesen jelennek meg, és akár
4.0-s felbontásban is láthatók, ami
kétszerese a korábban engedélyezett
2.0-snak.
Az izraeli katonai cenzor nem akadályozta meg a képek nyilvánosságra hozatalát és elérhetôségét, bár a
katonai létesítmények között vannak
olyan jelentôs légitámaszpontok,
amelyeken jól láthatók az Izraeli
Légierô helikopterei.
Az Associated Press februárban
tett közzé mûholdfelvételeket a
dimonai reaktorról, amelyeket a
PlantLabs biztosított 0,5-ös, vagyis
nem a legjobb elérhetô felbontásban.
A Mapbox képei hasonlóak az
Associated Press által nyilvánosságra hozottakhoz.
Amnon Harari, a védelmi minisztérium ûrprogramjának vezetôje azt
mondta, nem hiszi, hogy Izraellel
elôzetesen konzultáltak, mielôtt a
szövetségi rendelet hatályba lépett,
és így leleplezték katonai bázisait és
nukleáris létesítményeit.
,,Mindig amellett állunk ki, hogy
az Izraelrôl készült mûholdfelvételek a lehetô legkisebb felbontásban
készüljenek” – mondta.
Egy tavalyi jelentésében a Reuters
hírügynökség arról számolt be, hogy
Izrael aggódik amiatt, hogy a libanoni székhelyû, Irán által támogatott
Hezbollah terrorszervezet felhasználja a mûholdképeket az ország elleni támadások elôkészítésére.

felbontásának javítására és az objektumok közelrôl történô megtekintésére.
Az online térképszolgáltatások politikájában végrehajtott változtatásra
azután került sor, hogy Donald
Trump, az USA volt elnöke elrendelte az amerikai tulajdonban lévô mûholdas képalkotásra vonatkozó korlátozások feloldását – ez a rendelet
tavaly nyáron lépett életbe, és viszszavonta az Izrael által a katonai bázisai védelmére kilobbizott 1997-es
törvényt.
Az ingyenes hozzáférésû Map-

az egyik küldött, David Wolffsohn
cionista vezetô fölemelte az imasálját, és azt kérdezte: miért találnánk föl újra a kereket? Majd a
tálisz kék színére mutatva hozzátette: hiszen itt van nekünk a nemzeti zászlónk.

Elôször játszik emírségekbeli
csapat Izraelben
Történelmi mérkôzésre kerül sor decemberben, ugyanis egyesült arab emírségekbeli labdarúgócsapat elsô alkalommal lép pályára Izraelben. Az izraeli
szövetség (IFA) közleménye szerint az ifjúsági válogatottaknak kiírt téli tornán a házigazdákon és az Emírségek korosztályos csapatán kívül Oroszország
és Németország vesz részt december 12. és 17. között, olvasható az MTI tudósításában.
„Ez nagyszerû hír, a két szövetség közötti gyümölcsözô együttmûködés
eredménye. A futball csodálatos eszköz a két ország közötti kapcsolatok
erôsítésére” – mondta Oren Hasson, az IFA elnöke.
Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael által tavaly aláírt békemegállapodást
követôen a két ország labdarúgó-szövetsége decemberben együttmûködési
szerzôdést írt alá Dubajban. Az eseményen jelen volt Gianni Infantino, a
nemzetközi szövetség elnöke, Rashid bin Humaid al-Nuaimi sejk, az Emírségek szövetségének (UAEFA) elnöke, valamint Oren Hasson is.
A decemberi tornán al-Nuaimi sejk lesz az Emírségek delegációjának
vezetôje.

73 éves
a
nemzeti zászló
A vaddisznók Jeruzsálemet
sem kímélik

Képek az ország
atomreaktoráról és más
biztonsági létesítményekrôl

A kereskedelmi mûholdak nagy
felbontású képeket kínálnak az izraeli atomreaktorról, valamint
más biztonsági létesítményekrôl,
miután az Egyesült Államok megváltoztatta a mûholdas képalkotásra vonatkozó politikáját, közölte a Ynet híroldal nyomán az
ujkelet.live.
Mostantól a Google Earth és más
online térképszolgáltatások megjelenítik a Negev-sivatagban található
Dimona városában lévô nukleáris létesítmény fotóit, és lehetôség van a
méretek módosítására, a fényképek

Az izraeli zászló megalkotásának
szükségességét már az elsô, 1897es Ci o nis ta Vi lág kong res szu son
fölvetette a gyûlés fôszervezôje, a
Budapesten született Herzl Tivadar. Igaz, ô fehér alapon hét sárga
csillagos megoldást javasolt, mire

Miért találnánk föl újra a kereket?
Ezt
kérdezte
David
Wolffsohn cionista vezetô, amikor
az imasálját fölemelve a kék-fehér
színeket javasolta a zsidó nemzeti
zászló alapjául.
A Litvániában 1856-ban született
és Németországban 1914-ben elhunyt David Wolffsohn ötlete nyomán tervezték meg tehát Izrael Államának ma ismert, kék-fehér csíkos
zászlaját, amely – a közepén Dávid
király pajzsával – 1948. október 28án vált hivatalos jelképpé, írja a
mazsihisz.hu.
Wolffsohn nevéhez fûzôdik az a
javaslat is, hogy a zsidó állam
fizetôeszköze a sékel legyen. Nem
véletlen tehát, hogy a cionista mozgalomban Wolffsohn jelentôs tekintélyt vívott ki magának: így Herzl
Tivadar halála után ô lett a világkongresszus elnöke.

A lakosok aggódnak a vadállatok egyre markánsabb jelenléte miatt a
Jeruzsálem agglomerációjában lévô településeken.
Az Izrael északi részén fekvô Haifa városát már egy ideje megszállás alatt
tartják az élelemért a városba látogató vaddisznók. Tel-Aviv legnagyobb
parkjában pedig az aranysakál lett mindennapos látvány évekkel ezelôtt. A
koronavírus-járvány miatti lezárások csak kedveztek a vadállatok városi terjeszkedésének, írja a Kibic.
Most a Jeruzsálem agglomerációjában található Mevaszeret Cion nevû település házai között tûnnek fel csapatostul a vaddisznók, de a helyi lakosok
hiénák és sülök gyakori jelenlétét is észlelik a kertekben.
A nyár folyamán több nagyobb erdôtûz is pusztított a Jeruzsálem környéki
hegyekben, így több vadállat elvesztette megszokott életterét. Kényszerbôl az
emberlakta településeken keresnek élelmet és vizet. Ezzel viszont az a gond,
hogy anyagi károkat okoznak, és a frászt hozzák a lakosokra. Haifán nemrég
egy nô szenvedett sérüléseket vaddisznótámadás következtében.
Mevaszeret Cion önkormányzata kerítéssel próbál védekezni a betolakodókkal szemben, egyelôre nem nagy sikerrel. Pedig a kerítésen kívül élelmet
és vizet helyeznek ki az állatok számára, azok mégis egyre nagyobb számban
érkeznek a lakott területekre. (N12)
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Felfüggesztette az izraeli bíróság
az auschwitzi tetoválópecsétek
árverezését
Izraelben a bíróság ideiglenesen
leállította az auschwitzi tetoválópecsétek árverését – jelentette a
Jediót Ahronót címû újság hírportálja, a Ynet.
„Várjuk Izrael állami beavatkozását. Ez a sátán eszköztárának egyik
eszköze. A tárgyakat a holokauszt
emlékezetének ôrzésére szolgáló
nemzeti intézményben kell elhelyezni” – írták az izraeli Holokauszttúlélôk Szervezeteinek Központját
képviselô panaszosok.
Kérésükre a tel-avivi kerületi bíróság a tárgyalásig ideiglenesen leállította a tetoválópecsétek elárverezését.
Eredetileg november elején kerültek volna kalapács alá a bélyegzôeszközök, amelyekkel a zsidók karjára tetoválták a számokat a
megsemmisítôtáborban. A szervezetek azt kérték a bíróságtól, hogy tiltsa meg ezeknek a tárgyaknak az áruba bocsátását.
„A holokauszt túlélôinek törvényes és erkölcsi joguk van tulajdonjogot formálni a népük kiirtására,
kínzására és bántalmazására használt
eszközökre” – hangsúlyozta a
túlélôk ernyôszervezete.
„Ez a történelem egyik legbrutálisabb bûncselekménye, amikor a nácik megfosztották a zsidókat személyazonosságuktól, és úgy jelölték
meg ôket, mintha szarvasmarhák
lennének” – nyilatkozott a szervezet
elnöke, Colette Avital a lapnak.
„Ezeket az eszközöket ennek a
bûncselekménynek az elkövetésére
használták, és nincs helyük magánkézben. A náci bûnök történelmi bizonyítékaként a Jad Vasemben kell
elhelyezni ôket. A bírósághoz fordulunk, és precedensek alapján meg
akarjuk akadályozni eladásukat” –
tette hozzá.
Jair Lapid izraeli külügyminiszter
is sürgôs megbeszélést rendelt el mi-

nisztériumában annak érdekében,
hogy megtalálják az aukció leállításának módját.
A túlélôk felháborodását az váltotta ki, hogy a jeruzsálemi Tzolman’s
aukciósház eladásra kínálta azt a tûrendszert és bélyegzôkészletet,
amellyel Auschwitzban a foglyok
karjára tetoválták a számokat.
A gyûjtemény egy sor fémpecsétet
tartalmaz, amelyekhez szám alakú tûsorokat rögzítettek. A sok használat
és kopás azt jelzi rajtuk, hogy rengeteg tetoválás készült a segítségükkel.
A gyûjteményhez a haláltábort ezzel az eszközzel ellátó német cég, az
Aesculap használati utasítását is
mellékelték. A becslések szerint
30–40 ezer dollárért (mintegy 10–12
millió forint) kelt volna el a készlet,
ebbôl az aukciósházi jutalék 25 százalék.
Auschwitzban 1941-tôl jelölték
meg tetoválással a foglyokat. Körülbelül négy centiméteres fémformában rendezték el a számokká formált
tûket, egy fanyélbe helyezték a formákat, és így nyomták a tûket az emberek bôrébe. Közvetlenül ezután
tintát kentek a vérzô sebekbe.

Kreativitás, tolerancia, elevenség
A Lauderben járt Fürjes Balázs államtitkár
A közelmúltban a Budakeszi úton, a Ronald S. Lauder Alapítvány
fenntartásában mûködô Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolában és
Óvodában járt Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fôvárosi
agglomeráció fejlesztéséért felelôs államtitkára.
Az államtitkárnak sok barátja és kollégája lauderes szülô, Vitézy Dávid is
sokat mesélt neki a suliról alumniként. „Kíváncsi voltam már nagyon!” – számolt be az eseményrôl Facebook-oldalán Fürjes Balázs.
Elmondása szerint nagyon jót beszélgettek Nyerges Tímeával, az alapítvány képviselôjével és Horányi Gábor fôigazgatóval. Meg persze néhány
gimnazistával, elemistával, tanárral. Az államtitkár egyértelmûen jól érezte
magát a több mint 30 éves múltra visszatekintô oktatási intézményben.
Facebook-oldalán a következôket írta: „Gratulálok!! Zseniális a hangulat,
komoly a teljesítmény, inspiráló a légkör, jó volt ott lenni. Jó volt megismerni, mennyire közösségelvû a suli, milyen erôsen részese az iskola életének a
szülôk közössége is. A budapesti zsidó életnek, a zsidó közösség reneszánszának egyik legfontosabb intézménye a Lauder.
Dolgoztunk. Áttekintettük, hogyan segíthetne az állam az épületegyüttes
bôvítésében, hogyan valósíthatnánk meg közösen a Tiba Építész Stúdió
kitûnô tervét egy új épületszárnyra. Remélem, lesznek majd jó híreink errôl!
30+ év mögöttük, ennek sokszorosa elôttük, immáron az elsô végzettek gyerekei is ide járnak – jó látni, ahogy újra erôsödik, gyarapodik a zsidó közösség és élet Budapesten!” – zárta sorait az államtitkár.

Fotó: Fürjes Balázs Facebook-oldala

Táborba érkezésük idôpontja szerint növekvô sorrendben számozták
a rabokat, és 1944. május 13-tól a
Magyarországról érkezô nagyszámú
fogoly miatt betûket is tettek a számokhoz.
A férfi zsidó foglyok A betûs számokat kaptak, az A sorozat után pedig már B betûs számokat is tetováltak a karjukba. Azt tervezték, hogy a
latin ábécé egyes betûivel egyenként
20.000 foglyot jelölnek meg. A tábort 1945. január 27-én az elôrenyomuló szovjet csapatok szabadították fel. (MTI)
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Számvetés

A tisztelt olvasó egy minden
szempontból – mint mértékegység és mint egy élet mennyisége
– súlyos kötetet tarthat a kezében: Halmos Sándor Hineni – Itt
vagyok! címû mûvét. A kiadvány amúgy sem mindennapi
paraméterekkel rendelkezik. Oldalszámban is nyolcszázharminckilencet tesz ki, ezen belül
csak cikkeinek jegyzéke harmincnégy, tartalomjegyzéke tizennégy, a köszönetnyilvánítás
pedig kerek két oldal. Megtalálható benne Orbán Viktornak a
szerzô hetvenötödik születésnapjára küldött köszöntôje, valamint Szalay-Bobrovniczky
Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes államtitkár köszöntôje is.
Halmos Sándor nemcsak a
debreceni, de az egész hazai zsidó
közösség jeles képviselôje. A vallásnak nem pusztán gyakorlója: oktatója is, a Rabbiképzô Egyetem Szentírás és Talmudtudományi Tanszékének docense. Munkásságát ismerve Aradra is hívták egy judaisztikai
tanszék megszervezésére. Ott szintén docenssé nevezték ki. Egy évig
járt az erdélyi városba.
Halmos Sándor könyvébe élete
munkáját zsúfolta. Nem túlzás, mert
ha mindent beletett volna, az több
ezer oldalt tenne ki. Életrajzát és fontosabb cikkeit gyûjtötte össze. Több

Ok ta tá si ha gyo má nyok
foly ta tá sa a Deb re ce ni
Zsi dó Hit köz sé gen
A zsidó oktatás és a zsidó kultúra
ismertetése egykor és most, avagy
„Dr. Kardos Alberttôl napjainkig”
címmel tartottunk konferenciát a hitközség Bajcsy-Zsilinszky utcai székházában.
Heller Zsolt, a Debreceni Zsidó
Tudományos és Kulturális Kutatóintézet operatív igazgatója nyitotta
meg a tanácskozást. A hallgatók

be. Szó volt a történelmi korról, a
numerus clausus hatásáról, az iskola támogatóiról, valamint az oktatás
eredményeirôl számszerû adatokkal.
Dr. Forisek Péter, a Debreceni
Egyetem Tanárképzési Központ
fôigazgatója szerint a történelmi
adatközlés és a modernitás témakörével jutottunk ki a múltból. Az

Párbeszéd
több elôadáson keresztül ismerhették
meg a 100 éves Zsidó Gimnázium
emlékére alapozva a jelen és a jövô
oktatási lehetôségeit és terveit.
A kutatóintézet és a hitközség közös rendezvényén Kreisler Gábortól,
a Debreceni Zsidó Szabadegyetem
vezetôjétôl az egykori gimnázium legendás múltjáról hallhattunk az évkönyvekben és szájhagyomány útján
fennmaradt emlékek alapján. A kiváló tantestület egyedi oktatási módszereivel elért eredményeit fennállásának 23 éve alatt csak a holokauszt
borzalmai határolták be.
A délután díszvendége Földes Laci bácsi, a gimnázium egykori tanulója volt. A visszaemlékezés, a vele
folytatott beszélgetés érzékeltette az
oktatási intézmény akkori hangulatát. Hallottunk a vasárnapi iskolába
járásról, Kárpáti Károly tornatanár,
olimpikon segítôkészségérôl.
A néhai igazgató, dr. Kardos Albert életútját Heller Zsolt mutatta

elôadás anyaga Csont Istvánnal, a
Debreceni Egyetem PhD-hallgatójával együtt készült.
Már mûködnek az egyetem és a
hitközség sikeres projektjei, melyek
a kultúra, a turisztika és a történelemoktatás területeire terjednek ki. A
fejlesztés jövôjérôl és a 3D VR technológiáról is hallottunk.
Horovitz Tamás, a hitközség elnöke a zsidó oktatás és ismeretterjesztés jövôbeni lehetôségeirôl tartott
elôadást, melynek alapja a debreceni
zsidó negyed. Felidézte a múltat és a
közelmúltban felújított zsidó negyedet, mely népszerû lett városunkban.
A múltra alapozunk, de elôre kell
lépnünk. Tervezés alatt áll a Kárpátmedencei zsidóság történetét bemutató oktatási és emlékközpont, melyet a város is támogat.
Az oktatás kiemelt feladatunk.
Polgári rendszerhez illeszkedô, de a
zsidó hagyományokra épülô zsidó
oktatást tervezünk.

mint négyezer megjelent írása közül
válogatott. A hetvenhat éves szerzô
tartalmas esztendôket tudhat maga
mögött. Büszke is rá. Tavaly a
Covid-járvány erôsen megviselte.
Egy hónapot töltött kórházban. Most
is járókerettel jár, de akarata erôs, és
ebbôl is felépül, mert vannak még
céljai, vannak még tervei. Arany János önvallomását magára nézve is
érvényesnek tartja:
Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
Félbe’-szerbe’
Húszoldalas önéletrajzából kiderül
például, hogy egy év különbséggel
végeztünk a Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) népmûvelés szakán. Több közös ismerôsünk
is akad: Gyarmati Kálmán,
Bocskaikert elsô polgármestere;
Kincses Gyula, a Kettesy Aladár Vakok és Gyengénlátók Általános Iskolája alapító igazgatója, késôbb a
Máltai Szeretetszolgálat munkatársa.
Kivételes életút az övé. Tele fordulatokkal, nehézségekkel, örömökkel.
Volt ô minden. Szokták mondani:
csak akasztott ember nem. Így van
jól. Egy embernek egyetlen élet adatik meg. Töltse meg tartalommal,
mert nem lesz több lehetôsége. Élvezze, szorgoskodjon, hogy élete vége felé elégedetten dôlhessen hátra,
ne legyen hiányérzete. Halmos Sándor könyve éppen ezt példázza.
Kivételesen gazdag, szerteágazó
szakmai utat tudhat maga mögött.
Népmûvelôként, tanítóként, vasutasként – s sorolhatnám tovább – maradandót alkotott. Mint író, számtalan
vallástörténeti munkát jegyez. Közülük több hiánypótló, mint az erdélyi
zsidóság történetének legutóbb megjelentetett könyve. Ám kiadványain
keresztül nemcsak zsidó közösségeket ismerhetünk meg, hanem más
vallások is helyet kapnak bennük.
De felcsapott bútorszövet- és
mûszôrme-kereskedônek is, majd
vámraktárt üzemeltetett. Sôt, a sors
egy másik üzleti vállalkozás kapcsán
szintén összehozott bennünket.
Magánélete a nyugtalanságot tükrözi. Egyszerre három szempontnak
próbált megfelelni. Ahogy édesapja
mondta neki: „Fiam, egy férfi életében három dolog fontos: hatalom, a
pénz és a nô, de a három együtt ritkán sikerül.” Igaza volt.
Fontos mû született. Egy kivételes
életutat ismerünk meg belôle, egyben közös múltunk egy részét is. A
könyvet ajánlom mindenkinek, akár
vallásos, akár nem.
A szerzô naponta imádkozik. Este
saját versével zárja:
Elment egy élet, eltûnt a fény
Ember! Te azt gondolod róla
A fény nem tûnik el Uram
Hozzál világosságot másnap reám
Istené minden dicsôség!
Somogyi Ferenc
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A nácizmus haszonélvezôje volt,
„gyermekeiért” mégis az életét kockáztatta
Egy nem mindennapi ember
alussza örök álmát a jeruzsálemi Sion-hegyen található katolikus
temetôben: egy volt náci párttag,
Oskar Schindler. A 47 éve, 1974. október 9-én elhunyt, a zsidók megmentôjeként becsben tartott személy az egyetlen, aki náci múltja ellenére végsô nyughelyet kapott Izrael fôvárosának egyik sírkertjében.
Oskar
Schindler
1908-ban
Zwittauban született, jómódú szudétanémet családban. A várost az elsô
világháborút követôen elcsatolták az
Osztrák–Magyar Monarchiától, így
Schindler fiatal éveinek jelentôs részét az újonnan alakult Csehszlovákiában töltötte.
Oskar igazi bajkeverô volt, akit kiapadhatatlan kalandvágy fûtött.
1935-ben, 27 éves korában csatlakozott a csehországi német kisebbséget
összefogó, náciszimpatizáns Szudétanémet Párthoz, majd nem sokkal a
belépése után a német titkosszolgálatnak, az Abwehrnek kezdett dolgozni.
A cseh hatóságok ezen tevékenységét nem nézték jó szemmel, rövid idôn
belül elfogták, és kémkedésért halálra
ítélték. A német hadsereg azonban
1938-ban bevonult a Szudéta-vidékre,
így Schindler megmenekült. Miután
szabadon engedték, a hálás kém rögvest csatlakozott a náci párthoz.
A második világháború kitörése
után Schindler a németek által megszállt Lengyelországba költözött,
ahol egy krakkói zománcárugyár tulajdonosa és igazgatója lett.
Párttagságát, a Wehrmachtban, illetve az Abwehrben megszerzett kapcsolati tôkéjét kamatoztatva zsíros
szerzôdéseket kötött, így egyike lett
azoknak az iparos vállalkozóknak,
akik különféle zománcárukkal, edényekkel látták el a német hadsereget.
A nôs, de az állandó liezonokat
kedvelô Schindlerbôl egy csapásra
gazdag üzletember lett, a megszálló
elit egyik oszlopos tagja. A fényt és a
csillogást azonban zavaróan beárnyékolta a németek emberbarátnak nem
mondható lengyelországi megszálló
tevékenysége.
Oskar Schindler ugyanis nem tudott szemet hunyni az üldözött zsidók
nyomora felett, akiket a nácik tömegével kínoztak és öltek meg. A kémbôl lett üzletember ezért mindent elkövetett, hogy viszonylag humánus
környezetet teremtsen a gyárában
dolgozó zsidó munkások számára.
Gyakran a jó hírnevével játszott:
annak érdekében, hogy megóvja az
üldözött zsidók életét, még arra is
hajlandó volt, hogy pazar ajándékokkal kenyerezze le a közeli krakkóplaszówi koncentrációs tábor vezetôjét, Amon Göthöt.
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A hálás túlélôk köszöntik Izraelben megmentôjüket
Ez nem volt könnyû feladat, mivel érdekében, hogy teljes családokat
Göth hithû náciként, sokszor igazi mentsen meg a gázkamrától, az
vadállatként viselkedett az alávetett idôseket 20 évvel fiatalabbnak, a
rabokkal szemben: egyik hírhedtté gyermekeket pedig felnôttként tüntetvált idôtöltéseként gyanútlan zsidó te fel.
A náci Németország összeomlását
foglyokra lövöldözött házának erkékövetôen Schindler elvesztette minlyérôl.
A nácik rémuralma azonban nem den vagyonát, és menekülnie kellett.
tartott örökké, a háború menete lassan A háború után elindított üzleti vállalmegfordult, a németek a keleti fron- kozásai egytôl egyig kudarcba fulladton hátrálni kényszerültek. A Vörös tak, így neki és feleségének hozzá
Hadsereg benyomult a Wehrmacht ál- kellett szoknia a szerény életvitelhez.
Az elszegényedett házaspárnak az
tal megszállt lengyel területekre, így
Schindler gyárát evakuálni kellett egykori munkások és üldözöttek
Brünnlitz városába (ma Brnenec, gyakran jelentôs pénzösszegek átutalásával segítettek. Schindler az anyagi
Csehország területén fekszik).
A kiürítés a „Schindler-zsidóknak” segítség mellett erkölcsi elismerést is
egyet jelentett a megsemmisítéssel, szerzett, ugyanis a Holokauszt Áldode munkaadójuk a tettek mezejére lé- zatainak és Hôseinek Izraeli Emlékpett, hogy megmentse ôket. Schindler hatósága, a Jad Vasem a Világ Igaza
egy hosszú listát készített, és azok, kitüntetésben részesítette 1963-ban.
Schindlert 66 éves korában, 1974.
akik felkerültek erre a legendás listára, esélyt kaptak a túlélésre. A kivá- október 9-én Frankfurtban érte a halasztottakat ugyanis Auschwitz he- lál. A háborús években a gyárában
dolgozó zsidók közül sokakkal igen
lyett Brünnlitzbe vitték.
Schindler több mint ezer embert közeli kapcsolatot épített ki. A végsô
vetetett nyilvántartásba, a felvett sze- kívánsága az volt, hogy Jeruzsálemmélyeket pedig értékes, nélkülözhe- ben temessék el, hiszen ahogy mondtetlen munkaerôként jelölte meg, ta: „A gyermekeim itt vannak...”
Múlt-kor
megtévesztve az SS embereit. Annak
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Jelentés az amerikai
antiszemitizmusról: tíz zsidóból
négy rejtegeti identitását
A pittsburghi Tree of Life zsinagóga elleni, 11 zsidó áldozatot követelô
merénylet harmadik évfordulója felé közeledve az American Jewish
Committee (AJC) 2021 State of Antisemitism in America report címmel
tett közzé jelentést. Az eddigi legtöbb zsidóra és az USA más állampolgáraira kiterjedô felmérés során az antiszemitizmusról szerzett tapasztalatokra és véleményekre kérdeztek rá.
A jelentés feltárja az amerikai antiszemitizmus méreteit, valamint a különbséget, ami a zsidóság és az általános közvélemény felfogása között áll fönn az
antiszemitizmus megítélését illetôen.
A jelentés fôbb megállapításai:
•
Négy amerikai zsidóból egy volt antiszemita inzultus célpontja –
személyes beszólás, online vagy a közösségi médiában elkövetett zaklatás
vagy testi sértés formájában – az elmúlt 12 hónap során. Földrajzilag 23%uk Nyugaton, 29% Délen, 12% Közép-Nyugaton és 14% Északkeleten él.
•
Tíz amerikai zsidóból négy változtatott viselkedésén az antiszemitizmustól való félelem hatására a múlt évben. 22%-uk tartózkodott attól,
hogy olyan ruházatot viseljen vagy jelképeket hordjon, amelyek alapján zsidóként lehetne azonosítani. Ugyanezen okból 17% nem járt el bizonyos helyekre.
•
Az amerikai zsidók 82%-ának véleménye szerint az antiszemitizmus növekvô tendenciát mutatott az elmúlt öt évben, ám ezzel az állítással a közvélemény mindössze 44%-a azonosul – még akkor is, ha az
amerikaiak 41%-a volt elmondása szerint antiszemita incidens tanúja a múlt
évben.
•
A legtöbb olyan amerikai zsidó, aki hallott zsidók elleni támadásokról az USA-ban és világszerte az Izrael és a Hamász közötti 2021. májusi konfliktus idején, azt mondta, hogy azok hatására kevésbé érezte
magát biztonságban – a közvéleménynek viszont többnyire tudomása
sem volt ezekrôl a támadásokról.
Az amerikai válaszadók 64%-a mondta, hogy van zsidó ismerôse, 36% viszont nem ismer egyetlen zsidót sem.
A zsidók és a népesség általában úgy véli, hogy „a holokausztot eltúlozzák”
kijelentés antiszemita, és a két csoport abban is egyetért, hogy az „Izraelnek
nincs joga a létezésre” ugyancsak az. Ám arra a kérdésre, hogy az állítás, miszerint „az amerikai zsidók lojálisak Izraelhez és nem lojálisak Amerikához”
vajon antiszemita-e, az általános népességbôl kérdezettek 27%-a, a zsidóknak
pedig 14%-a adott nemleges választ.

Emléktábla-avatás
az Újpesti Szeretetotthonban
Az Újpesti Szeretetotthon igazgatóhelyettesét, Budavári Erzsébetet
59 éves korában magához szólította
az Örökkévaló. Közel 30 évig folytatta áldozatos munkáját az intézményben. Életét feltette az idôsek
ápolására, gondozására. Minden lakóval és a hozzátartozókkal is személyes, jó kapcsolatot tartott. Bármilyen problémával bárki bármikor
hívhatta magántelefonján, ô mindig
készséggel állt mindenkinek a rendelkezésére. Nagybetegen is az utolsó pillanatig dolgozott.
Az emléktábla-avatáson jelen volt
Déri Tibor polgármester és dr. Szabó
Gábor önkormányzati képviselô Újpest Önkormányzata részérôl, valamint Deutsch Péter rabbi.

APRÓHIRDETÉS
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés
miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
postai képes levelezôlapot. 0620/5225690, 061/322-8439.
Életjáradéki szerzôdést kötne középkorú, leinformálható vállalkozó. Hívjon bizalommal: 06-70-7777-005.
Órajavítás, faliórák felújítása garanciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45. 0670-505-5620, www.jungoras.hu
Életjáradéki szerzôdést kötne leinformálható család ottlakás nélkül ingatlanért cserébe, önnek élethosszig tartó

Szabó Gábor, Déri Tibor, Deutsch
Péter, Deutsch Róbertné
Erzsike törékeny alakja, mindig
mosolygós arca, derûs jókedve, emléke továbbra is bennünk él.
S. Tóth Judit
haszonélvezettel.
Magas
összeg
szerzôdéskötéskor, havonta fix járadékkal. +36-20-941-6368.
Van lakása, de nincs, aki odafigyeljen rá? Vállalom, amíg távol van, a közületi órák leolvasását, takarítást, javítások megszervezését, teljes felügyeletet
távollétében. Részletek megbeszélése:
knskati@gmail.com
65 éves, fiatalos, kedélyes hölgy keres hozzáillô, kedves férfit. 06-30-5969901.
Mindennemû régiséget vásárolok
díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket,
bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt,
bronztárgyakat, órákat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, játékokat, (retró
tárgyak elônyben). Pintér Nikoletta, 061/466-8321, 06-30/973-4949.

Halálozások
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy FORGÁCS
ÁGNES életének 72. évében csendesen megtért a Teremtôjéhez. Emlékét
szívünkben ôrizzük.

A pittsburghi zsinagóga áldozataira emlékezô jelképes sírok
David Harris, az AJC vezérigazgatója az eredményt így kommentálta: „Az,
hogy négy amerikai zsidó közül egyet ért antiszemita zaklatás a múlt évben,
valamint tíz zsidóból négy rejtegette zsidóságát vagy visszafogta tevékenységét, riasztó Amerikára nézve. Itt az ideje, hogy az amerikai társadalom végre
kimondja: ami sok, az sok.”
A mostani felmérés idôintervalluma változott: korábban a kérdések az utolsó öt évre vonatkoztak, ezúttal viszont csak az utolsó egy évre.
Meglepetést okozott, hogy azoknak a zsidóknak az aránya, akik a szélsôbalt
veszélyesnek tartják, tíz százalékkal nôtt. Amikor a szélsôjobbról kérdeztek,
a zsidók 73%-a tartotta ôket nagyon vagy mérsékelten veszélyesnek.
Az amerikai zsidók nagy része a szélsôjobbot és az iszlám nevében fellépôket véli antiszemita kihívásnak – a múlt évhez hasonlóan. Ám akkor csupán 61%-uk tartotta veszélyesnek a szélsôbalt, ami mostanra 71%-ra nôtt.
Ez a változás, valamint a májusi antiszemita támadások és az, hogy az amerikai közvélemény egyre inkább tudatára ébred annak, hogy az anticionizmus
egyenlô az antiszemitizmussal, elgondolkodtató.
Az AJC szerint vannak bizonyos biztató jelek. Az amerikaiak 65%-a tudja,
mit jelent az „antiszemitizmus” szó, ellentétben az elôzô évi 53%-kal; az
USA közvéleményének 85%-a tisztában van azzal, hogy az „Izraelnek nincs
joga a létezésre” anticionista kijelentés antiszemita; az arány egy éve 74%
volt.
Avi Mayer, az AJC ügyvezetô igazgatója a USA Today c. lapban megjelent
véleménycikkében ezt írta: „Eljött az ideje, hogy a különbözô hátterû és meggyôzôdésû amerikaiak felismerjék: az antiszemitizmus sokrétû és sokféleképpen nyilvánul meg, és nincs olyan csoport vagy közösség, ami védett lenne
ellene. Vezetôinknek el kell utasítaniuk az antiszemitizmust, különösen akkor, amikor az a saját politikai táborukban üti föl a fejét.” Hozzátette: „Csak
abban az esetben van remény az antiszemitizmussal történô végleges leszámolásra, amennyiben határozott elutasításban részesül, bármilyen formájú és
eredetû legyen is.”
ejpress.org – Bassa László/Szombat

NAPTÁR
November 19., péntek

Kiszlév 15.

Gyertyagyújtás: 3.45

November 20., szombat Kiszlév 16.

Szombat kimenetele: 4.53

November 26., péntek

Gyertyagyújtás: 3.39

Kiszlév 22.

November 27., szombat Kiszlév 23.
November 28. – dec. 6.

Szombat kimenetele: 4.48

Kiszlév 24. – Tévész 2. Chanukka.
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Elkezdôdtek a Budai Várban
a Mátyás-korabeli nagyzsinagóga
feltárási munkálatai
Elindultak a munkák annak
érdekében, hogy a Táncsics
Mihály utca 23. szám alatti ingatlan Babits sétány felôli udvarrésze alatt húzódó középkori zsinagóga feltárásra kerüljön és látogathatóvá váljon
– közölte Facebook-oldalán V.
Naszályi Márta budavári polgármester.
A hozzávetôlegesen öt méter
mélységben húzódó, Mátyás király korában épült zsinagóga
különleges történeti és mûvészeti érték, melynek közcélú bemutatása régóta várat magára.
Miközben az érintett ingatlan
önkormányzati tulajdonban van, az
elôzô kerületvezetés nem tett érdemi
lépéseket annak érdekében, hogy a
középkori zsinagóga feltárhatóvá és
látogathatóvá váljon – tette hozzá a
polgármester.
Csobánczy Gábor alpolgármester
személyes megbeszéléseket folytatott a magyarországi zsidó szervezetek vezetôivel, az üzleti és állami
szektor érintett szereplôivel, és minden szervezet egyöntetûen támogatásáról biztosította az önkormányzatot.
2020 novemberében a Budapesti
Történeti Múzeum régészeinek részvételével elindultak a feltáró munkálatok. Az alpolgármester a megvalósí tás hoz szük sé ges fi nan szí ro zás
megoldására tárgyalásokat folytatott
az Európa Parlament, valamint az
UNESCO munkatársaival is, mivel a
zsi na gó ga pro jekt jól il lesz ke dik

mindkét szervezet támogatási struktúrájába – fogalmazott V. Naszályi
Márta.

Özvegye elárulta: teljesült
Sas József utolsó kívánsága
A Jászai Mari-díjas humorista
januárban hunyt el, a Kozma utcai
izraelita temetôben temették el,
ahol most már olyan sírköve van,
amire özvegye, Zsuzsa szerint igazán büszke lenne.
„Gyö nyö rû lett Jós ka sír kö ve.
Méltó hozzá ez az elegáns, dupla
méretû, monumentális alkotás. Bár
lehet, hogy furcsa ilyet mondani, de
szerintem nagyon igényes lett. Fontos volt számomra, hogy méltó legyen hozzá és az emlékéhez. Ez az
egyik legnagyobb sírkô ott a környéken, és a közelben nincs is párja,
olyan szép. Ahogy belépek, máris
meglátom, ez tulajdonképpen az
iránytû, hogy hová is kell mennem”
– fogalmazott a Blikknek az özvegy,
aki rendszeresen kijár férje sírjához,
legutóbb a szûk család együtt ment a
temetôbe.

Zoltaiádák 2.
A rendszerváltást követôen a szabadsággal a mocsok is felszínre került.
Csurka István Magyar Fórumának minden száma ott hevert Zoltai íróasztalán. Az üv. igazgató ajtaja mindig nyitva volt, akárki bement-kijöttmaradhatott.
Egy alkalommal emlékeim szerint két újságíró, egy izraeli turista, három helyi dolgozó idôzött szobájában, amikor kinyitotta a lapot, és azt
mondta:
– Gyerekek! Azt írja a Csurka, hogy a mi kezünkben vannak a bankok,
mi rendelkezünk a világ pénze felett. Mit szóltok?
– Guszti! Adjál ki egy közleményt, amiben megcáfolod ezeket – ajánlotta az egyik jelenlévô.
– Ne hülyéskedj! Nem errôl van szó!
– Hát mirôl?
– Arról, hogyan tudnánk ezt a kacsát minél tovább életben tartani!
kápé

Herzl Tivadar örökül
hagyta nekünk....

Online és offline
ér ke zik a
10. Zsi dó és Iz ra e li
Film fesz ti vál
Idén november 22. és december
5. között rendezik meg a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivált. A
ju bi le u mi, ti ze dik fesz ti vál a
szervezôk szerint az eddigieknél is
tar tal ma sabb, iz gal ma sabb, és
nem utolsósorban hosszabb lesz.
Az elmúlt tíz év alatt a ZSIFI Magyar or szág kul tu rá lis uni ku má vá
fejlôdött, s nemcsak a hazánkban élô
zsidó közösség, hanem a zsidó kultúra iránt érdeklôdô társadalom körében is egyre népszerûbb.
A tavalyi évben a járványhelyzet
miatt a fesztivál az online térbe költözött, ám így is rekordnézettséget
ért el. Az idei ZSIFI egyfajta hibrid
módon moziban és online is látható

az Ön Öröksége
is hozzájárulhat e célhoz.

Keren Hyesod UIA,
a szervezet, amely Izrael
részére gyűjt adományt.

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: eli.keidar@kerenh.hu
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-8487380

lesz, hogy azok szá má ra is
elérhetôvé váljon, akik nem tudnak a
budapesti filmszínházakba eljutni. S
mivel az alkotásokat kivétel nélkül
eredeti nyelven, feliratozva vetítik,
így a hazánkban lévô külföldi nézôk
is élvezhetik azokat.
1. HÉT: OFFLINE – a filmek egy
héten keresztül a Mûvész és a Puskin
moziban láthatók.
2. HÉT: ONLINE – a filmeket a
tavaly már megismert módon, a Mûvész Távmozi segítségével otthonról,
online lehet megnézni. A fesztiválon
mutatkozik be Mundruczó Kornél
régóta várt Evolúció címû alkotása –
a ZSIFI tíz éve alatt ez az elsô magyar nyitófilm.
A fesztivált az egyéb zsidó kulturális kísérôprogramok teszik még
színesebbé. Szakmai beszélgetések,
fórumok, zsidó városi séták, változatos gyerekprogramok váltják egymást a ZSIFI napjai alatt.

Elmondta, hogy míg férje egészséges volt, sokat beszélt az elmúlásról,
hogy mit és hogyan szeretne.
„Amikor beteg lett, már nem került szóba, de tudom, nagy vágya
volt, hogy Szép Ernô mellett nyugodhasson. Végül teljesült az utolsó
kívánsága, mert három méterre pihennek egymástól” – mondta.
Zsuzsa több mint negyven évig
volt társa a humoristának, számára
nagyon fájdalmas ott állni a sír elôtt.
Lánya sokat segít neki, minden nap
beszélnek telefonon.
atv.hu

SPÁNN GÁBOR

Oltakozunk
Egy régi jiddis közmondás szerint zsidó ember córeszért nem megy
házhoz.
Hát mi elmondhatjuk, hogy a córesz jött el mihozzánk. Itt van egy
szabad szemmel láthatatlan és a legócskább mosószappannal is eltüntethetô gonosz kis vírus, ami több mint egy éve keseríti meg a világ életét.
Nekünk, zsidóknak még imádságunk is van ellene. Izraelben bölcs
rabbik szövegezték, és némely hazai zsinagógában péntek estéken a
rabbi elmondja az imát, melyben kéri a Teremtôt, hogy mentsen meg
bennünket a járványtól, és gyógyítsa meg az abban megbetegedetteket.
De ahogy az Atyák könyvében is írva van, az embernek van mozgástere, önmagának is tennie kell az életért. Mi pedig, megfogadva „nyunyókás Cilike” tanácsát (itt jegyzem meg, hogy Cilike rég járt az
Abonyi utcában), újmagyar szóval szólva: oltakozunk. Az elsôt Sztálin
elvtárs egészségére, a másodikat Kádár Jánoséra, a harmadikat pedig
az I.ten szerelmére és Merkely Béla bonviván külseje okán felvesszük.
Nálunk is így döntött a családi tanács. Mivel háziorvosunk már nem
olt, és feleségem felhasználói szinten hozzám képest úgy tud bánni a
számítógéppel, mint Zuckerbergné, ezért belefogtunk regisztrálni egy
oltópontra. Mivel a lakásunkhoz legközelebb esô kórház egyike Budapest legnagyobb oltópontjainak, azt választottuk. Kétszeri nekifutás
után leendô özvegyem talált egy jó idôpontot öt perc különbséggel kettônk számára. És itt most jöjjön egy kis kitérô.
Azt mondják, ha két zsidó találkozott, a köszönés után elsô szavuk
mindig az volt, hogy elkezdtek simfölni egy harmadikat. Na ez is megváltozott ebben a szép új világban...
Találkoztam egy 30 éve nem látott gimnáziumi zsidó osztálytársammal, s miután nagy örömmel köszöntem, így felelt:
– Azonnal mondd meg, te Pfizer vagy vagy Moderna?
Elakadt a lélegzetem, és akaratlanul is bekattant, hogy hol vannak
azok a régi szép idôk, amikor ha két zsidó beszélgetett, az így hangzott:
Te hanyas vagy? Ugye mi félszavakból is megértjük egymást.
Szilágyi Gyuri nyugodjon békében, ôt már nem fenyegeti a Covid.
Hallottam egy templomi társ zsidó hölgytôl olyat, hogy a lánya a
Szputnyiktól elkezdett szôrösödni, bajusza és szakálla serkent. Majdnem kiszaladt a számon, hogy a szépségén semmit sem változtat, csak
vegyenek borotvahabot és pengét.
Ha tôlem valaki két évvel ezelôtt megkérdezi, hogy tudom-e, mi az
AstraZeneca, akkor azt mondom, biztos egy új banda, csak nem ismerem a frontemberét.
Vagy érdeklôdik, hogy tudom-e, mi a Sinopharm, akkor megkérdezem, hogy ott milyen állatot tenyésztenek?
Ma egy rossz környékû utca sarkán a fülembe suttogó nepper nem
azt mondja be, hogy mennyiért vált eurót vagy dollárt, hanem hogy
mennyiért ad védettségi igazolványt. Nemcsak megbetegedett, de meg
is bolondult a világ.
Egy ország lett virológussá, és sajnos maszk nélkül terjeszti a hülyébbnél hülyébb fake newsokat. Egyesek szerint a Sinopharm meggyilkolt orosz határôrökbôl készült kivonat, mások szerint a Szputnyiktól még én is méhen kívüli terhességet kaphatok.
Egyesek esküsznek arra, hogy Pfizer mindenáron, mások azt mondják, hogy a Modernát kapottak örök életûek lesznek.
Mi szeretett hitvesemmel a megadott idôpontra megjelentünk jó nevû kórházunkban, ahol tényleg olajozottan mûködött minden. Egy
bombázó szôke katonanô rám mosolygott, én büszkén kihúztam magam, és csak akkor roskadtam igazi állapotomba, amikor azt mondta:
a bácsi nyugodtan üljön le, és adja ide a betegségeinek listáját.
Az adminisztrációtól odáig, hogy az oltás helyét védô ragtapaszt ünnepélyesen ránk nyomták, nem telt el több, mint harminc perc. Mikor
az engem oltó doktornô színe elé kerültem, kezemben szorongatva
kísérô bajaim többoldalas listáját, ránézett, és azt mondta: azt dobja
csak arra a halomra, ami ott mellettem áll, és adja ide a bal kezét.
Mire megkérdeztem volna, hogy az általam kért oltás nem kontraindikált-e valamelyik nyavalyámmal, már csak azt mondta, hogy a váróban a fehér székek egyikére üljek, mert a színesbe azok kerülnek, akik
még oltásra várnak. Jó utat kívánt, én mást neki...
Negyven perc múlva otthon voltunk. Az oltást délelôtt kaptuk, az
egész napunk „hû de vidáman” telt el, a ragtapasztól is megszabadulva. Feleségem Pfizert kapott, én Modernát. Jó, hogy egymástól többszobányi távolságra alszunk, mert két különbözô éjszakában volt részünk. Neki hál’ I.tennek azon túl, hogy az oltott karja fájt, ha ráfeküdt, más baja nem volt, míg engem egész éjjel rázott a hideg, nem
mért, de magas lázam volt, hányingerem. Mivel be voltam altatózva,
faltól falig támolyogva tettem 4x-5x látogatást a mellékhelyiségben, és
mire visszaaludtam volna, kezdôdött az egész elölrôl. Két ilyen napom
volt, és amikor kettesben maradtam önmagammal, akkor én lettem
Karinthy két macskája, amelyik egymással játszott. Az egyik odaszólt
a másiknak: remélem, ennyi szenvedés után teli vagy antitesttel.
Nemrég megkérdeztem a feleségemtôl: mondd már meg nekem, Szívem, hány éjszakát kell még aludni addig, míg megkapjuk az influenza elleni védôoltást is?

