
közösségekben a zsi-
dók többsége vegyes
házasságot köt, és a
zsidó családokban
sem nevelik feltétle-
nül zsidóként a gyer-
mekeket. „Ha valaki
alijázik és letelep-
szik Izraelben, majd
megházasodik és
családot alapít, szin-
te biztos, hogy zsidó
gyermekeket nevel
majd” – tette hozzá.

Oren, aki egykor
maga is Amerikából
vándorolt be Izrael-
be, Benjámin Netan-
jahunak nyújtotta be
javaslatát, és kérte,
hogy az asszimiláció elleni küzdelem legyen az iz-
raeli politika kiemelt területe.

„Ez a program befektetésnek is kiváló, hiszen a
bevándorlók gyermekei az izraeli gazdaságot
erôsítik majd, és az izraeli hadseregben fognak
szolgálni. A program megvalósítása során pénz-
ügyi támogatást kell ajánlani a bevándorlóknak.
Ez nem lesz olcsó, de megér minden sékelt” –
magyarázta Oren. „Amikor Tel-Avivba költöz-
tem, számos olyan amerikai zsidó fiatallal talál-
koztam, akik a város nyújtotta kellemes élet mi-
att döntöttek az alija mellett, nem pedig cionista
meggyôzôdésbôl vagy a zsidó identitásuk miatt.
Miért ne ösztönöznénk a fiatal értelmiségieket,
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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA
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Támmuz 18. 5778.

Sávuot ünnepét követôen két vidé-
ki hitközséget látogatott meg kóru-
sunk. Az elsô hangversenyt Zala-
egerszegen, a következôt Debrecen-
ben tartottuk. Az utazás lehetôségét
a Mazsihisz pályázatán nyert összeg
fedezte. Mindkét elôadás a maga ne-
mében kiemelkedô esemény volt a
kórus életében. 

Zalaegerszegen fennállásunk 48
éve alatt még egyszer sem szerepel-
tünk. Ez ritka dolog, hiszen Magyar-
ország minden nagy városát bejártuk
már. Az impozáns külsejû és méretû
zsinagóga volt az esemény helyszí-
ne, mely szinte teljesen megtelt hall-
gatósággal. Ez a hitközség tagjainak
kimagasló szervezômunkáját dicséri.
A kórus tagságát igen jó érzéssel töl-
tötte el a helyiek szíves vendéglátása
és szeretetteljes gondoskodása.

Mivel elôször voltunk ott, így a
zsidó zene legszebb szakrális mûveit
mutattuk be, de énekeltünk jiddis és
chászid népzenei kórusfeldolgozáso-
kat is. Mivel Izrael Államának 70.
évfordulóját ünneplô plakát díszítet-
te a színpadot, indíttatva éreztük ma-
gunkat olyan mûvek bemutatására
mûsorunk befejezéseként, melyek
Erecben igen népszerûek. Így eléne-
keltük D. Zehavi „Éli, éli…” kezdetû
dallamát, melyet a szerzô Szenes
Hanna versére komponált. A Ger-
gely Ágnes magyar fordításában el-
hangzó mûvet Kéval Zsuzsa szólista
adta elô érzelemmel telten. Ezt kö-
vette Josef Hadar szerelmes dala, az
„Erev sel sosánim”. Hangversenyün-
ket a sokak által ismert „Jerusálájim
sel záháv”-val zártuk Naomi Semer
zeneszerzô feldolgozásában. A hall-
gatóság nagy örömmel, felállva tap-
solt a koncert befejezésekor. Szá-
munkra hatalmas élmény, amikor
egy olyan közösségnek mutathatjuk
be sikerrel a zsidó zene gyöngysze-
meit, akik nagyon ritkán, talán soha-
sem találkoztak ezekkel a zenemû-
vekkel.

Debreceni fellépésünk a zalaeger-
szegihez képest más szempontból
volt számunkra izgalmas. Virágzó
kulturális élet zajlott az ottani zsidó
közösségben a második világháború
elôtt, és ennek egyik meghatározó
szereplôje alapító karnagyunk,
Ádám Emil (akkori nevén Rothman
Emil) volt. Mûsorunkban 19., 20. és
21. századi zeneszerzôk zsoltárokra
és imakölteményre írt mûvei mellett
megszólaltattuk alapító karnagyunk
háború elôtt komponált és az akkori
debreceni közösségben felhangzott
szerzeményeit is.

Bevezetésként a Debreceni Zsidó
Gimnázium diákjainak elôadását
idéztük fel azzal a kórusmûvel, me-
lyet 1942 púrimján énekeltek. Ez
Rácin: Eszter címû színdarabjának
dalmûváltozatából volt egy részlet,
melyet egykoron Kardos László for-
dított, és zenés betétjeit Ádám Emil
komponálta. Ezt követôen a
Schlesinger Sámuel debreceni fôrab-
bi megrendelésére írt 133. zsoltár
hangzott el. Ezzel a dallammal bal-
lagtak a gimnázium diákjai 1925-tôl. 

A városban hangversenyünk
délelôttjén mártírjainkra emlékeztek
a temetôben. Ehhez kapcsolódva
hangzott fel Király László Erkel-dí-

A Goldmark Kórus elôször járt Zalaegerszegen Fotó: Pezzetta Umberto

Kritika és partnerség: 
a kormány és a Mazsihisz

A Mazsihisz nem ellenzéki párt... Az ellenzékiség hiányát tévedés a
Mazsihisznél keresni, az ellenzéki pártok lennének az illetékesek… s nem
egy vallási kisebbség képviselete.

Megjelent a hír, a magyar kormány több tagja fogadta a Zsidó Világkong-
resszus (ZSVK) alelnök-igazgatóját, Robert Singert és Heisler Andrást, a
Mazsihisz elnökét és egyben a ZSVK alelnökét, aki kifejtette, hogy a
Mazsihisz a magyar kormánnyal történô együttmûködés folytatásában érde-
kelt. Aztán megjelentek értetlenkedô visszhangok a Mazsihisz szervilizmu-
sáról, elnökének kollabo-
rációjáról. Értetlenkedô
barátaim számára ezért
szeretnék néhány dolgot
rögzíteni.

Az elmúlt négyéves 
kormányzati ciklus hatal-
mi struktúráját a Fi-
desz–KDNP koalíció két-
harmados többsége jelle-
mezte. A Mazsihisz – mint
minden más magyarorszá-
gi szervezet – ebben a kör-
nyezetben dolgozott. A
kormánnyal, igen, az Orbán-kormánnyal számos területen sikeres volt az
együttmûködés. Elindult például egy komoly zsinagógarekonstrukciós prog-
ram. A szegedi zsinagóga külsô felújítása befejezôdött, a miskolci életveszé-
lyes állapota megszûnt, a zsinagóga ezzel megmenekült, a Rumbach utcai zsi-
nagóga felújítása pedig megkezdôdött. Az elhagyott zsidó temetôk rekonst-
rukciójára pályázatot írtak ki, a kormány döntött a zsidó Szeretetkórház meg-
újításáról, az IHRA mozgalom keretében konkrét oktatási eredmények szület-
tek, iskolai tankönyvekben a zsidósághoz vagy Izraelhez kapcsolódó fejeze-
teknél egy, a zsidók által felállított bizottság kéréseit a kormányzat figyelem-
be vette. S ezek csak kiragadott példák. A felsorolt eredményeket ráadásul
úgy érte el a Mazsihisz, hogy erkölcsi és emlékezetpolitikai kérdésekben
gyakran került vitába a hatalommal.

A most induló kormányzati ciklus ugyanolyan vagy nagyon hasonló hatal-
mi struktúrát mutat, azaz újra Fidesz–KDNP kétharmadról van szó. A
Mazsihisz vállalt törekvése, hogy a kooperációkat, az értékteremtô együttmû-
ködéseket folytassa, aminek nem lehet feltétele a súlyosan problémás emlé-
kezetpolitikai gesztusok elhallgatása. Amit el lehet mondani az emlékezetpo-
litika fontosságáról, azt szövetségünk mindig megteszi. Kormánykapcsolatok
minden szintjén rögzítésre kerül, hogy a Mazsihisz a jövôben sem kíván
kompromisszumot kötni történelemszemléletében, s nemcsak az antiszemi-
tizmust tartja károsnak és veszélyesnek, de a bárki más elleni gyûlöletbeszé-
det is.

Ha valaki a jövôrôl beszél, akkor jobb, ha együttmûködést és nem egy
késôbb majd kényszerûségbôl felvállalandó konfliktust emleget. Alig négy
éve döntött a Mazsihisz a média által csak „bojkottnak” nevezett akciónkról.
Emlékezünk a székesfehérvári Hóman-szobor tervére, vagy akár a Páva utcai
holokausztközpontnál meghiúsított Donáth-emlékhelyre. A Mazsihisz követ-
kezetesen fellépett a társadalmat romboló gyûlöletbeszéd ellen, nyílt levélben
kérte a Soros-kampány leállítását, s Benjámin Netanjahu látogatása idején az
izraeli és a magyar miniszterelnöknek elnökként elmondtam kifogásaimat.

A Mazsihisz nem ellenzéki párt, ebbôl következôen nincs ellenzéki funkci-
ója sem. Értékek mentén kell a közösség érdekeit megvédeni, amibe nem fér
bele semmilyen szélsôséges politikai párttal vagy irányzattal való együttmû-
ködés. A Jobbik kimarad a Mazsihisz látókörébôl. Az ellenzékiséget tévedés
a Mazsihisznél keresni, az ellenzéki pártok lennének az illetékesek – már ha
valóban lennének –, s nem egy vallási kisebbség képviselete.

A zsidó közösséget a 20. század történelme kétszer is derékba törte.
Elsôként a holokauszt, majd a vallásellenes kommunista diktatúra okozott jó-
vátehetetlen károkat. A Mazsihisz utolsó fél évtizedének érdekképviseleti
munkája azonban erôt adott a zsidóknak, és megalapozta egy, a tradícióira és
eredményeire büszke, független közösség létrejöttét. S bár sok oldalról ka-
punk a belsô egységet megbontó támadásokat, a szervezet vezetôjeként elég
erôsnek érzem magunkat ahhoz, hogy szükség esetén a mainstream irányok-
kal szemben kritikát fogalmazzunk meg, sôt még ahhoz is, hogy a kormány-
nyal történô együttmûködés fontosságáról beszéljek.

(A cikk eredetileg a Szombat folyóirat online kiadásában jelent meg.)
Heisler András

a Mazsihisz elnöke

Alijával 
az asszimiláció ellen?

A kutatások szerint az amerikai zsidók jelen-
tôs részének az unokája már nem lesz zsidó. Az
asszimiláció alternatívája az alija lehetne – ér-
vel a kezdeményezés kitalálója.

Michael Oren miniszterhelyettes, Izrael egykori
washingtoni nagykövete olyan tervezetet nyújtott
be, mely évente több ezer amerikai nem ortodox
fiatal izraeli letelepedését támogatná – írja a TOI-
ra hivatkozva a zsido.com. Célja a reform, a kon-
zervatív és közösségen kívüli zsidók további asz-
szimilációjának megállítása. Jelenleg a nem orto-
dox zsidók 71%-a köt vegyes házasságot az Egye-
sült Államokban. A teljes zsidó közösséget nézve
ez a szám 58%, ám 1970-ben még csak 17% volt.
Az amerikai zsidók 35%-a tartozik a reform kö-
zösséghez, 30%-uk közösségen kívüli, 18% a kon-
zervatív mozgalom tagja, 10% pedig ortodox.
Csak az utóbbi közösséghez tartozók létszáma
gyarapszik. Egy reform vagy konzervatív zsidó-
nak nincs sok esélye arra, hogy az unokái is zsidók
legyenek.

„El kell jutnunk odáig, hogy évente 10 ezer, nem
ortodox zsidó vándoroljon Izraelbe Amerikából.
Ha Izrael komolyan veszi, hogy a zsidó nép nem-
zetállamaként mûködik, akkor elsôrendû feladata,
hogy megôrizze a határain kívül élô zsidó közös-
ségeket” – mondta Oren, aki kiemelte, hogy a je-
lenleg futó programok – mint például a Magyaror-
szágról is elérhetô Táglit/Birthright – nem ele-
gendôek. Az Egyesült Államokban a nem ortodox

Az ORZSE Goldmark Kórusának
tavaszi hangversenyei

jas zeneszerzô 23. zsoltárra ír szerze-
ménye, és ugyancsak ezen megemlé-
kezés alkalmából énekeltük el Ádám
Emilnek az „Áv horáchámim” kezde-
tû imára írt kórusmûvét. Ezt az imát
csak bizonyos szombatokon mond-
juk el, vagy olyan ünnepeken, ame-
lyeken a Jizkor ima is elhangzik,
megemlékezvén halottainkról. A
szerzemény egyike azon kevesek-
nek, melyeknek partitúrája fennma-
radt a világégés után. A kézzel írt
kotta fejlécében olvashatjuk a
következô sorokat: „A zsidótörvény
tárgyalásával kapcsolatos böjt nap-
ján, 1938. május 8. Debrecen”. Az
alkotás híven tükrözi a debreceni sta-
tusquo Nagytemplom imádkozó és
böjtölô közösségének lelkiállapotát a
mû keletkezésének idôpontjában.

Különleges színt adott elôadá-
sainknak fôkántoraink éneklése.
Biczó Tamás, a Hegedûs Gyula utcai
zsinagóga fôkántora hitelesen adta
elô a mûvek tenorszólóit. Fekete
László, a Dohány utcai zsinagóga
fôkántora mindkét alkalommal nagy
sikert aratott L. Waldman: Éc Chájim

címû kántorszóló mûvének tolmá-
csolásával. Debrecenben nagy öröm-
mel hallgatták Ádám Emil „Áhávász
Ajlom” kezdetû imarészletét, melyet
Cser Erzsébet énekelt. Külön szere-
tettel fogadták a debreceni születésû
Éliás Verát, aki a zongorakíséretet
adta.

A közönség hálás tapsa nyomán
ráadásként Louis Lewandowski 150.
zsoltárra írt kórusmûvét mutattuk be:
„Dicsérjétek az Örökkévalót! Dicsér-
jétek Istent szentélyében!” Ezen
utolsó énekszavak stílusosan hang-
zottak fel a valamikori ortodox zsi-
nagóga gyönyörûen felújított falai
között.

Házigazdáink mindent megtettek,
hogy ez a hangverseny sokak számá-
ra nyújtson élményt. A zsúfolásig
megtelt templom pótszékei sem vol-
tak elegendôek az érdeklôdôk szá-
mára. Vendéglátásuk felejthetetlen
élményt jelentett kórusunk számára.
Reméljük, lesz még alkalmunk en-
nek a szép zsinagógának falai között
újabb énekszámok bemutatására.

Ádám Mária karmester

Fotó: Luke Tress / Times of Israel

hogy alijázzanak? Ez a program lényege” – tette

hozzá Oren.
A reform és konzervatív közösségekrôl szólva

Oren így fogalmazott: „E mozgalmak azt a célt
tûzték ki maguk elé, hogy mind létszámban, mind
pedig az értékek szempontjából megôrzik a zsidó
népet a modern világban. Az asszimilációt kutató
statisztikákat látva azonban ki kell jelentenünk,
hogy nem jártak sikerrel.”

Oren optimistán tekint a jövôbe: „Ha képesek
voltunk egymillió bevándorlót fogadni az egykori
Szovjetunióból, akkor erre is képesek leszünk. A
miniszterelnök pedig nagy érdeklôdéssel fogadta a
javaslatomat.”
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Túlzás nélkül állítható, hogy a

„zsidó napok” rendezvénysorozata
kezd megerôsödni a határon túli
kulturális szcénában, Kárpátaljától
a Délvidékig. A zsidó napok jelen-
tôségérôl, megszületésérôl, jelenérôl
és jövôjérôl beszélgettünk Deák
Andreával.

A kulturális napok ötletének meg-
születése Deák Andreához, a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetsé-
ge (Mazsihisz) munkatársához köthe-
tô, azonban a kivitelezésben mind a
Mazsihisz, mind a külhoni helyi part-
nerek kivették a részüket. A ma-
gyar–magyar kapcsolatok erôsí-
tésének egy eddig elhanyagolt, azon-
ban nagyon fontos szegmensét képe-
zik ezek a rendezvények.

„A Határtalan Kultúra program a
Mazsihisz égisze alatt bontakozott ki,
szeretnénk, ha a határon túli zsidó kö-
zösségek éreznék, hogy figyelünk rá-
juk, nem hagyjuk ôket magukra, azon-
ban a programok kifejezett célja az
összmagyarság összetartozásának erô-
sítése is. Meg kívánjuk mutatni azt a
gazdag magyar zsidó kulturális örök-
séget is, amelyre méltán büszkék lehe-
tünk” – mondta el elöljáróban Deák
Andrea, a fesztivál fôszervezôje.

A zsidó napok ötlete 2010-re nyúlik
vissza, akkor még a Magyar Zsidó
Kulturális Egyesület (Mazsike) mun-
katársa volt, és rengeteg utazós prog-
ramot szerveztek, amelyek a magyar
zsidó örökségre fókuszáltak, a jelen-
legi Magyarország területén szervez-
tek zsidó tematikájú kirándulásokat.

„Hódmezôvásárhelyen és Pécsett
szerveztünk többnapos kulturális
programokat, Tokaj-Hegyalján pedig
négynapos fesztivált. Ezeknek a prog-
ramoknak és kirándulásoknak akkora
lett a sikere, hogy éreztük, ennek kell
legyen valamilyen folytatása, iránya”
– meséli Andrea.

A magyar zsidóságnak a határon tú-
li zsidó történelem és kultúra nagyon
fontos, ez a téma sokáig méltatlanul el
volt hanyagolva. A határon túli kö-
zösségek irányába tett elsô határozott
lépésekhez erôs lökést adott a kettôs
állampolgárságról szóló csúfos nép-
szavazás hatása, ami végképp arra
sarkallta ôt, hogy határon túl is szer-
vezzenek programokat. Jávori Ferenc,
a Budapest Klezmer Band alapítója és
vezetôje, aki munkácsi származású,
azonnal az ötlet mellé állt. Ô sok he-
lyen fellépett a Mazsike szervezésé-
ben, azonban elmondta egy beszélge-
tés alkalmával, hogy amióta elköltö-
zött Munkácsról, sosem lépett fel Kár-
pátalján. Akkor jött az ötlet, hogy
Kárpátaljára kell egy ilyen programot
csinálni – meséli Deák Andrea, aki
bár sokat hallott és olvasott errôl a
vidékrôl, személyesen még nem járt
ott korábban.

Jávori „Fegya” Ferenccel, illetve a
szintén munkácsi származású Szász
Gittával a helyszínre utaztak, hogy
felmérjék, milyen lehetôségei lenné-
nek, milyen fogadtatása lenne egy
ilyen kezdeményezésnek. A pozitív
visszajelzések és a barátságos viszo-
nyulás után úgy érezték, hogy ennek a
programnak helye van Kárpátalján.
2010-ben kezdôdtek az elôkészületek,
2011-ben lett a tervekbôl valódi prog-
ram. A korábbi koncepciót követve, a
hazai programokkal párhuzamosan
csoportokat is szerveztek, hogy meg-
ismertessék az érdeklôdôkkel Kárpát-
alját. Az utazók csoportja a magyaror-
szági zsidó közösség tagjaiból állt
össze.

„Elôször sokan próbáltak lebeszél-
ni, hogy ez nehéz dió, és nem is biztos,
hogy lesz érdeklôdés az ilyen jellegû
programok iránt. Mindennek ellenére
meghirdettük az utat, s három nap
alatt egy busz megtelt jelentkezôkkel.
Akkor éreztük, hogy ez igenis jó irány,
gyorsan szerveztünk hát még egy
buszt.” Deák Andrea elmondta azt is,
hogy a magyarországi zsidó emléke-
zetben Kárpátalja úgy él, mint az el-
pusztított autentikus zsidóság otthona.
Olyan pontja a Kárpát-medencének,
amely számtalan el nem mondott zsi-

Egy ôrületesen jó felvétel az internetrôl
Mi, túlélôk, évrôl évre

egyre kevesebben va-
gyunk, hogy elmeséljük a
történetünket. Reméljük,
hogy ez a kép is hoz-
zájárul majd ahhoz, hogy
az emberek sose felejtsék
el azt a hatmillió embert,
akik akkor és ott
elvesztek.

Amikor Jessica Glatt
megosztotta saját Face-
book-oldalán a szóban for-
gó fotót, még nem tudta,
hogy az néhány héttel
késôbb vírusszerû terjedésnek indul. A Today.com címû amerikai hírmagazin-
nak elárulta, nagyon meghatotta az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit a nagy-
papájáról és a gyermekérôl készült közös kép váltott ki.

„Sokáig gondolkodtam azon, hogy megosszam-e a képet. Legfôképp azért,
mert a nagypapám, Max nem szerette volna. Zavarta, hogy látszik rajta az a
számsor, amit még a haláltáborban kapott” – nyilatkozta Jessica. Hónapokba
telt, mire meggyôzte nagypapáját, hogy a kép éppen emiatt a számsor miatt
igazán különleges. „Lehet, hogy mostanra a gonoszság szimbólumává lett, de
ezen a képen, együtt a kislányommal, a túlélés jelképévé változott.”

Jessica végül nagypapája tudta nélkül tette közzé a képet, ám mikor látta a
pozitív fogadtatást, úgy döntött, megosztja nagyszüleivel is azt. „Megtanítottam
nekik, hogyan használhatják a Facebookot, majd otthagytam ôket a képpel és az
alá érkezett kommentekkel” – mondja az amerikai nô, majd hozzáteszi,
nagyszülei aznap késô estig a hozzászólásokat olvasták meghatottan.

(Forrás: NLCafé)

A dédszülôk rendkívül hálásak a sorsnak,
hogy megérhették dédunokájuk születését

A magyar zsidó örökséget
ünneplik külhonban

élmény szinte beleégett az ember lel-
kébe” – meséli Deák Andrea.

Az idei Kárpátaljai Zsidó Napok
programjáról Deák Andrea elmondja,
hogy a kezdetek óta álladó fel-
lépôkkel is dolgoznak, ennek a
legfôbb indoka szerinte, hogy a kö-
zönség ragaszkodik hozzájuk, mivel
minden évben új mûsorral képesek
megörvendeztetni a fesztiválra látoga-
tókat. „A zsidó napok elképzelhetetlen
lenne a zsidó Pavarottiként emlegetett
Nógrádi Gergely, illetve az ôt zongo-
rán kísérô Teszter Nelli nélkül, de
nem lehet zsidó napokat szervezni a

kolozsvári Laczkó Vass Róbert nélkül
sem. Ôk mintegy a program fôvéd-
nökeinek is számítanak.”

Az irodalmi, komolyzenei progra-
mok mellett Beregszász fôterén, a zsi-
dó napok keretében szombat este Ta-
kács Nikolas és Pál Dénes párosa is
fellép. A szervezôk remélik, hogy so-
kan felfigyelnek a kis magyar zsidó
közösségekre, kicsit láthatóbbá vál-
nak mint az összmagyarság el nem
hanyagolható részei.

Szalma György / Mandiner

dó történet születési he-
lye és temetôje egyben.

Kárpátalja a magyar
zsidóság kultúrájának
egy szigete, úgy érez-
ték, ezt meg kellett mu-
tatni.

Az elsô utazás alkal-
mával csak azért nem
szerveztek harmadik
buszt, mivel nem volt
szállodakapacitás Mun-
kácson. „Mostanra már
teljesen természetes,
hogy határon túlra me-
gyünk, ezek az esemé-
nyek ma az egymásra
találásról szóló ünne-
pek, az ismerkedési
vágy a forrásuk. A köz-
vélemény elôtt talán is-
meretlen, de nagyon
sok magyarországi zsi-
dónak van valamilyen határon túli
kötôdése, az elsô szervezett utazások
résztvevôinek a háromnegyede vala-
milyen kárpátaljai vagy határon túli
kötôdésû ember volt. Temesvár,
Nagyvárad, Kolozsvár, Munkács,
Máramarossziget, de Kárpátalja egé-
szének története erôsen hiányos a ma-
gyar zsidóság említése nélkül.”

Az elsô kárpátaljai látogatáshoz
visszatérve, Andrea elmondta, hogy
akkoriban még magyar polgármestere
volt Munkácsnak Lengyel Zoltán sze-
mélyében, ô is maximálisan partner
volt; illetve az ungvári fôkonzulátus
vezetôje, Bacskai József és a konzulá-
tus elsô beosztottja, Szalipszki Endre
is rengeteg segítséget nyújtott. Deák
Andrea elmondása szerint ez a prog-
ram amolyan nulladik zsidó nap volt,
még csak csírájában hordozta azt a
jelleget, amelyet a mostani Kárpátal-
jai Zsidó Napok és a Kolozsvári Zsi-
dó Napok megjelenítenek. A szer-
vezôk „étvágya” az elsô alkalom után
még inkább megjött, és igyekeztek
minden egykori magyar területen
partnereket szerezni. Szabadkán,
majd Kassán szerveztek hasonló
programot, mindkét utazásra két busz
telt meg magyarországi utasokkal.

„Amikor Kassán a zsidó napokat
szerveztük, akkor a felvidéki város
volt Európa kulturális fôvárosa. Meg
kell jegyezni, hogy a programsorozat-
ban a zsidó napok volt az egyetlen te-
matikus többnapos magyar program,
egész évben nem volt ilyen kifejezetten
magyar programsorozat. A kassai
polgárvilágra való emlékezés, magas
színvonalú komolyzenei koncertek,
Mendelssohn, Liszt Ferenc, klezmer,
Márai egy programon belül, a kör-
nyékbeli falvakból is érkeztek látoga-
tók, a helyszínek megteltek emberek-
kel” – meséli a zsidó napok történeté-
nek további alakulását Andrea.

„Nem hívjuk magyar zsidó napok-
nak, de ez hangsúlyosan magyar, a
magyar zsidó kultúra ünnepe, ettôl
függetlenül mindenkit szeretettel vá-
runk, sok esetben nem is hiába, Ko-
lozsváron és Kárpátalján is részt
vesznek a programjainkon alkalman-
ként a többségi nemzet tagjai is.”

A Délvidék, a Felvidék és Kárpátal-
ja mellett Erdélyben is kerestek partne-
reket, akik segítséget nyújtanak a zsidó
napok szervezésében. Kezdetben egy
közösségszervezésben aktív kolozsvári
egyetemistával, Oláh Gellérttel és
egyik barátjával vette fel a kapcsolatot,
egy 4-5 fôs magyarországi–erdélyi ve-
gyes csapattal kezdték meg a szerve-
zést. A következô évben a kezdôcsapat
tagjainak egy részét is tömörítô kolozs-
vári Dialógus Egyesülettel közösen
szervezték a Kolozsvári Zsidó Napo-
kat, mára többrétû együttmûködésben
segítik egymás munkáját és a zsidó na-
pok szervezését.

A zsidó napok rendezvény támoga-
tást kap a magyar külügyminisztéri-
umtól, illetve a Bethlen Gábor Alap-
tól, azonban az anyagi támogatás mel-
lett kiemelten fontos a helyi partner-
szervezetek segítsége is. A kárpátaljai
Pro Cultura Subcarpathica Alapít-
vány, emellett a helyi zsidó közösség,
illetve annak munkatársa, Togyeriska
Erika minden segítséget megad, amire

Deák Andrea, a Mazsihisz kulturális nagykövete

a szervezôknek szükségük van. Ko-
lozsváron a megyei tanács és a pol-
gármesteri hivatal is támogatja anya-
gilag a rendezvényt, illetve a
Communitas Alapítvány is részt vesz
ebben. Nagy szerepük van a helyi ma-
gyar érdekképviseleti szerveknek is.

Deák Andrea elmondása szerint a
kolozsvári rendezvény már valóban
olyan program volt, ami maximálisan
a magyarországi és a helyi közösség-
nek is szólt egyszerre, magán hordoz-
va a valódi kulturális fesztiválok min-
den jellegzetességét.

A kincses városban eddig három al-
kalommal rendezték meg a zsidó napo-
kat, minden alkalommal hatalmas
érdeklôdés mellett: ennek a rendez-
vénynek a vendége volt Röhrig Géza is.

A kárpátaljai és a kolozsvári ren-
dezvények látogatottságát illetôen
Andrea elmondta, hogy a helyi közös-
ség nagy érdeklôdés tanúsít irántuk,
zsidók, keresztények, illetve felekeze-
ten kívüliek egyaránt. A szervezôk
igyekeznek olyan mûvészeket elhívni
a programokra, akik garantálják az
érdeklôdést, akik bevonzzák az embe-
reket, minden réteget és korosztályt
igyekeznek megszólítani.

Deák Andrea a saját és a szervezô-
csapat motivációját illetôen elmondja,
hogy a lelkesedését folyamatosan ma-
gas szinten tartja az az elismerés, amit
a közönség érdeklôdése nyújt, illetve
a kolozsvári alpolgármester asszony
szavai nyomán kialakult tudat, hogy
mostanra a zsidó napok beleivódtak a
városok kulturális szövetébe. Mára el
lehet mondani, hogy a helyi közössé-
gek várják, számítanak erre, ez a kul-
turális kalendárium része lett.

„Én nagy szeretettel és nyitottság-
gal élem meg a magam részérôl és na-
gyon fontosnak érzem ezeket a talál-
kozókat, hogy megismerjük egymást
határon innen és túl, hogy a magya-
rok találkozzanak és beszélgessenek,
örvendjünk a közös kulturális öröksé-
günknek. Rengeteg értékes emberi
kapcsolatra tettem szert a határon túl.
A programok szervezése kicsit olyan,
mint egy hógolyó elindítása a mere-
dek domboldalról, egyre többen csat-
lakoznak hozzá, egyre bôvülnek a
lehetôségeink, egyre többen ismerik
meg.”

Deák Andrea elmesélése szerint
rengeteg az olyan helyszín a határon
túl, amely a programokat valami kü-
lönleges atmoszférával tölti meg. Sze-
mélyes élményei között kiemelt he-
lyet kap az elsô Kárpátaljai Zsidó Na-
pok nagyszôlôsi zsinagógába szerve-
zett komolyzenei hangversenye. Ez a
régi templom a mai napig nagyon ro-
mos állapotban van, tulajdonképpen
csak a falai állnak.

A felcsendülô dallamok azonban
mintha felöltöztették volna az ódon
falakat, a koncert a zenekar tagjainak
saját beszámolója alapján is életre
szóló élménnyé vált.

„Mintha valami pluszlelkisége lett
volna, mintha a falakból is elôlépett
volna a múlt. Talán megengedhetô az
a kevés érzelgôsség, amikor azt mon-
dom, hogy a kövek is sírva fakadtak a
múltidézés alkalmával. Jó értelemben
véve hátborzongató, misztikus élmény
volt. Hogy Teszter Nellit idézzem, az



Mozgalmuk mintegy válaszként született meg a
hászkálára, a zsidó felvilágosodásra. Samson Raphael
Hirsch írta: „Nem az ortodoxok nevezték magukat így. A
modern, progresszív zsidók illették e névvel a régi vágá-
sú társaikat.”

Az ortodoxia sok ágra bontható. Ezek közös jellemzô-
je a vallási elôírásokhoz és a külsôségekhez való szigorú
ragaszkodás, az írott és a szóbeli Tan prioritása. Számuk-
ra a halácha lineárisan levezethetô a fentiekbôl, így min-
den mai vallási kérdésekre adott ortodox válasz Mózestôl
és Szinájról eredeztethetô. Épp ezért nagyon fontos, hogy
szakavatott kézzel és értô tekintettel nyúljanak a Tör-
vényhez, hozzanak új rendelkezéseket.

Az ortodoxia legszigorúbb ágát a hárédi zsidók képvi-
selik. Ôk azok, akik a lehetô legkevésbé vesznek részt a
modern, nem zsidó világban. Nem ismerik el a zsidóság
sokszínûségét, a világ fekete és fehér, zsidó és nem zsi-
dó. Köreikben a férfiak élethossziglan tartó kötelezettsé-
ge a Tóra tanulása, a rabbinikus irodalomban való minél
nagyobb jártasság.

A hárédi zsidóság egyik válfaja a chászidizmus. Meg-
alapítója Jiszráél Báál Sém Tov 18. századi ukrajnai rab-
bi. A chászid udvarok sokfélék, általában egy falu vagy
kisváros zsidó lakosságából alakultak ki. Egyetlen rebbe
köré csoportosulnak, aki megfellebbezhetetlen kép-
viselôje és döntnöke a zsidóságnak. A tanulást a micvák
érzelmi teljesítésével fonják egybe. A chászid tanítás sze-

rint ugyanis az imától elválaszthatatlan a d’vékut, az el-
ragadtatás, a felfûtött érzelmi állapot, mely áhítat és öröm
kevercse.

A változó világoz jobban alkalmazkodó modern orto-
doxia vezérfonalnak tartja a haláchát, a modern világban
azonban nem ellenséges közeget lát, épp ellenkezôleg:
vívmányai gazdagíthatják a zsidó életet. A nem vallásos
zsidókat nem taszítja el, megpróbálja közelebb hozni
ôket a zsidósághoz. A vallásos tanulmányok mellett nagy
hangsúlyt helyez a világi stúdiumokra is.
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Sokszínû zsidóság
FRÖLICH RÓBERT FÔRABBI

Az ortodoxia

Az ortodoxia székháza. Távol a Síp utcától

Megjelent a Magyar menóra
Szunyogh Szabolcs új könyve

Ez a könyv fikciója szerint egy úti-
könyv, azoknak a tanároknak, akik
iskolai kirándulásokat szerveznek,
azoknak a szülôknek, akik elviszik
városnézni a gyerekeiket, és minden-
kinek, aki utazik valahová, és szeret-
né tudni, hogy ott mit lehet látni. Ez
a könyv a magyarországi zsidó
emlékhelyekrôl szól. Azokról a fôbb
településekrôl szól, ahová a turisták
általában elmennek, tehát Budapes-
ten kívül szó van a könyvben Pécs,
Balatonfüred, Keszthely, Pápa,
Kôszeg, Szombathely, Sopron, Balf,
Abda, Gyôr, Vác, Kecskemét, Gyön-
gyös, Szeged, Makó, Debrecen,
Nyíregyháza, Nagykálló, Sátoralja-
újhely és Mád zsidó emlékhelyeirôl.
Nemcsak zsinagógákról és temetôk-
rôl ír a könyv, hanem mindazon
meglátogatható épületekrôl, amelyek
bizonyítják a magyar zsidóság hatalmas teljesítményét, tehát Szegeden példá-
ul a Pick-múzeumról, vagy Pesten arról a házról, ahol Szomory Dezsô élt, az-
tán Karinthy Frigyes és Radnóti, Koestler, Zelk Zoltán szobrairól, a fontosabb
emléktáblákról, emlékmûvekrôl.

Ez a könyv nagyon fontos, mert a turisztikai jelentôségén túl bizonyítja a
magyar zsidóság teljesítményét, és ezzel egyrészt a külsô közönség körében
növelheti a tiszteletet, másrészt, és ez legalább ilyen fontos, megerôsíti az ön-
tudatot. Végig lehet olvasni az elsô oldaltól az utolsóig, azt remélem, hogy
így is érdekes, de lehet benne lapozgatva is haladni, tehát csak azt a részt
elôvenni, ahová utazunk. Minden fejezet végére tettem egy részletes olvasni-
való-listát, papíralapút is és interneteset is, hogy aki tovább szeretne tájéko-
zódni, tudja, merre induljon el.

Én abban hiszek, hogy vannak bizonyos szituációk, amiket már nem lehet
megjavítani, amiket csak megelôzni lehet. Ez a könyv a megelôzésben vesz
részt, ezek tények, érdekes és fontos tények, nem agitáció van a könyvben,
hanem bizonyíték.

A Magyar menóra címû könyv fontos mindenkinek, akinek fontos a magyar
zsidóság múltja, teljesítménye, és a jövôje.

A kötetet a Mazsike irodájában (1053 Bp., Tüköry utca 3., 2. emelet
balra) lehet megvásárolni hétfôtôl csütörtökig 10 és 16, pénteken 10 és 14
óra között.

Sebastian Kurz osztrák kancellár
Jeruzsálemben biztosította Benjá-
min Netanjahu miniszterelnököt
arról, hogy célja az antiszemitizmus
elleni harc, illetve Izrael különleges
biztonsági igényeinek elismertetése.

Kurz és Netanjahu a médiának
adott közös nyilatkozatában együtt

Sebastian Kurz. Izrael elkötelezett barátja lett belôle
Fotó: Robert Jaeger/APA/dpa

Szeretetre méltó ember, nagy
magyar költô, aki megôrizte ne-
künk az elpusztított erdélyi zsidó-
ság hangját, megszólaltatta fájdal-
maikat és reményeiket magyar
nyelven, és most találkozott egyko-
ri földijeivel az Eljövendô Világ-
ban. Valaki jár a fák hegyén, akit
ô már életében is észrevett és meg-
énekelt, és akivel most szemtôl
szembe találkozik. Fonassék be az
Élet Kötelékébe. Tavalyi születés-
napi köszöntésével emlékezünk rá.

A – már száz éve – kisebbségi er-
délyi magyarság népéletérôl mesél
képgazdag, megejtô verseiben, azok-
ról, akik között a máramarosi zsidók
is éltek, ameddig élhettek. Népkölté-
szetüket ô szólaltatta meg magyarul,
olyan bensôséges szeretettel, aho-
gyan az ember csak a saját múltjáról
tud beszélni: ô írta vissza a kiszakí-
tottakat és meggyilkoltakat az erdé-
lyi magyarság életébe. Ô engedte ha-
za az „egyszervolt”, „kis zsidókat”
eltûnt világukba és a magyar emlé-
kezetbe.

Jól tudta, hogy egy kisebbségi kö-
zösséget más nem tarthat meg, csak
az anyanyelv és a kultúra, amely an-
nál erôsebb, minél sokszínûbb. Ô
még ismerte székelyföldi gyerekko-
rában a kis zsidókat, akiket aztán a
„visszacsatolt” területekrôl kamasz-
korában elvittek, és soha nem tértek
vissza. 

Ezelôtt 68 évvel, 1950-ben tûnt fel
az erdélyi magyar irodalomban,
amelynek fokozatosan a legismer-
tebb költôjévé vált, ô lett számunkra
az erdélyi költô mintaképe. Köny-
nyed, játékos, szinte éteri verselése
valóban elemel a földtôl, elhiteti ve-
lünk, hogy a vers varázslat, ezért vál-
hatott Weöres Sándor óta a legnép-
szerûbb gyerekköltôvé. Nem is min-
dig tudjuk, hogy a Kaláka az ô szö-
vegeit énekli éppen, például a há-
romlábú, billegô, bicegve táncoló
kisszékrôl, amelyet épp a hibája, 
negyedik lábának hiánya kelt életre.
Kányádi számára ez a költészet: 
a gyengeség és kiszolgáltatottság
erejének felmutatása, a kicsinyek vi-
gasza.

Egy kisfiú mondta neki egyszer
elsô ijedtségében, amikor megkér-
dezte tôle, mi a vers tulajdonképpen,
hogy a vers az, amit mondani kell.
És valóban: számára a költészet az,
ami megszólal, szinte magától ének-
ké, dallá válik, ebben Petôfi Sándor
közvetlen rokona. Nyomtatott köte-
teit számon sem tartja, az számára
csak börtön, amelybôl akkor szaba-

Volt egyszer, volt egy nagy író: Kányádi Sándor

Kurz formabontó programja Izraelben

méltatta Izrael és Ausztria kiváló kap-
csolatait.

„Értjük, hogy az Önök szomszédai
mások, mint a mieink, nem Lichten-
stein és nem Svájc” – hangsúlyozta a
kancellár Netanjahunak decemberi
megválasztása óta elsô izraeli látoga-
tásán.

Kurz Európában Izrael barátjának
számít, amit azzal is alátámasztott,
hogy – európai vezetôtôl szokatlanul
– ellátogatott a Jeruzsálem keleti felé-
ben, az 1967-ben Jordániától elfoglalt
területen, az óvárosban található Sira-
tófalhoz.

Korábban amerikai vezetôk – köz-
tük Donald Trump amerikai elnök –
szintén elmentek a Siratófalhoz, de az
európai vezetôk hivatalos útjaikon ed-
dig tartózkodtak ennek a szent hely-
nek a felkeresésétôl, mert a kontinens
országai a nemzetközi jog alapján
megkérdôjelezik Izrael fennhatóságát
Kelet-Jeruzsálemben.

Találkozójuk után Netanjahu remé-
nyét fejezte ki, hogy más európai
vezetôk is Kurz nyomdokain halad-
nak majd. Az izraeli miniszterelnök
emellett üdvözölte az osztrák kancel-

lár történelmi felelôsségvállalását
Ausztriának a holokausztban betöltött
szerepéért.

„Ön az antiszemitizmussal szembe-
ni zéró toleranciát bizonyítja a Bécs-
ben felépülô emlékhely kialakításá-
val, amelyben a holokausztban el-
hunyt osztrák zsidók neveit örökítik

meg. Ön szponzorálja a Maut-
hausenbe tett ifjúsági látogatásokat,
valamint az oktatási és megemlékezé-
si projekteket, s 4 millió eurót adomá-
nyozott a Jad Vasem örökségközpont-
jának finanszírozására. Nagyon kö-
szönjük ezeket a lépéseket” – hangsú-
lyozta Netanjahu.

Kurz látogatásának egyik célja a
koalíciós partnere, a radikálisan jobb-
oldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ)
tagjai, s köztük Heinz-Christian
Strache alkancellár elleni bojkott be-
szüntetése, legalábbis a Makor Rison
címû izraeli újság honlapja szerint.

Sebastian Kurz korábban már há-
romszor is járt Izraelben, kétszer
Ausztria külügyminisztereként. Há-
romnapos látogatásának elsô napján
megtekintette a Jad Vasem holo-
kausztmúzeumot, majd sétát tett az
óvárosban a keresztény és zsidó neve-
zetességeknél.

Az eddigi európai gyakorlattól
eltérôen Kurz nem utazik el
Rámalláhba a Palesztin Hatóság terü-
letére, és nem tárgyal látogatása során
a palesztinok képviselôivel.

Forrás: MTI

dulnak ki a versek, ha Gryllus
Vilmosék éneklik ôket. 

„A lényeg benne van két kötetem-
ben: a Valaki jár a fák hegyén és a
fordításkötetemben, a Csipkebokor
az alkonyatban. Azonkívül a gyerek-
könyvek… a könyvbe számûzött ver-
seknek megvan a lehetôségük a ki-
szabadulásra: hanglemez, CD, szín-
pad és színészek.” Úgyhogy nem
kell sopánkodni azon, hogy a mai fi-
atalok nem olvasnak, a költészet
azért megmarad, csak viszszaválto-
zik dallá ismét, ami eredetileg is
volt. 

Az apukája biztatására kezdte el
lefordítani az erdélyi jiddis népkölté-
szetet magyarra, megmenteni az el-
tûntek emlékét a magyar kultúrának,
amelynek részei voltak. Nem is lehe-
tett másképp, ezt éppen az erdélyi
magyarság ízig-vérig népi költô-
jének kellett véghezvinnie, egy szé-
kely parasztcsaládból származó
költônek. Egy koldusszegény, jám-
bor, hûséges, gyakran szorongó, ül-
dözött közösség mindennapjairól
szólnak a versek játékos szomorú-
sággal, amelynek érzelgôsségébôl
teljesen hiányzik a pátosz. És éppen
ezért szívet tépô. Meg azért persze,
mert csak azután szólaltak meg ma-
gyarul, hogy mind eltûntek a föld
színérôl, hogy mindennapjaik anya-
ga már csak kihûlô emléküket mele-
gíthette át. Kányádi Sándor úgy gyá-
szolta meg gyermekkora tanúit, hogy
beleszôtte néphagyományukat a ma-
gyar költészetbe: Volt egyszer, volt
egy kis zsidó – sóhajt a cím, és nem
kérdés, hogy ez az egész neki éppen
annyira fáj, mint nekünk. 

Amikor kijutott Izraelbe, 63 éves
volt, de úgy érezte már gyermekko-
rában, hogy a bibliai esetek mind ott
történtek a környéken, ahol felnôtt,

ezek a történetek népesítették és ren-
dezték be az ismerôs tájakat: nem so-
kan kötôdhettek olyan mélyen és
bensôségesen a zsidó népiséghez,
mint ô:

„A jiddis népköltészet sok hason-
lóságot mutat azokéval, akikkel szá-
zadokon át együtt éltek” – írja a kö-
tet utószavában zsidó és nem zsidó
magyarok közösségérôl, akiknek kö-
zös népi kultúráját még a halál sem
választja el egymástól. 

Legszebb verse ima és vallomás
Hozzá, kirôl nem tudja senki, hol
van: valaki jár a fák hegyén.

Valaki jár a fák hegyén

valaki jár a fák hegyén 
ki gyújtja s oltja csillagod 
csak az nem fél kit a remény 
már végképp magára hagyott 
én félek még reménykedem 
ez a megtartó irgalom 
a gondviselô félelem 
kísért eddigi utamon 
valaki jár a fák hegyén 
vajon amikor zuhanok 
meggyújt-e akkor még az én 
tüzemnél egy új csillagot 
vagy engem is egyetlenegy 
sötétlô maggá összenyom 
s nem villantja föl lelkemet 
egy megszületô csillagon 
valaki jár a fák hegyén 
mondják úr minden porszemen 
mondják hogy maga a remény 
mondják maga a félelem

Isten összekapcsolása a remény-
nyel és a félelemmel, az istenféle-
lem összekapcsolása az Isten szere-
tetével ismerôs gondolat a zsidók
számára. Nem tudjuk, ki ô, de
mondják, hogy Úr minden porsze-
men, rajtunk, és ráhagyatkozhatunk
végtelen szeretetére.

Apukája mesélt neki egy történetet
a rabbiról, aki egy ízben hajnalig ta-
nult, és lefekvés elôtt még tett egy
sétát, hogy megnézze a napfelkeltét.
Észrevette, hogy a suszter még min-
dig dolgozik és égeti a lámpát, pedig
már újra világos volt. Megkérdezte
tôle, miután betért hozzá, hogy miért
nem kapcsolja le, hiszen megvirradt.
A suszter azt felelte: „Rebbe, amíg
pillog a láng, addig még mindent jó-
vá lehet tenni.”

Mondják, hogy maga a remény az,
akire a suszter emlékeztette a rabbit.
Akire Kányádi Sándor folyvást em-
lékeztet minket.

V.
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Debrecen és határon túli testvér-
hitközségei XIX. nemzetközi konfe-
renciájának fô témája idén „Sors-
fordulók – Izrael 70” volt. Az
elôadások helyszínéül a Pásti utcai
ortodox zsinagóga szolgált.

Barcsa Lajos
A mintegy száz résztvevô elsôként

a polgármester köszöntôjét hallhatta,
aki egyebek mellett elmondta: Büsz-
kén beszélek arról, hogy a városunk-
ban mûködô egyházak milyen erôs
szimbiózisban élnek együtt, segítve
egymást, támogatva egymás hitét,
megôrizve Debrecen tradicionális ér-
tékeit. Majd elhangzott: Hetven év
alatt láthatták, hogy épült meg az óko-
ri világ emlékei mellett az, amit ma
Izrael Államának nevezünk. Mára Iz-
rael a fejlôdés és a társadalmi együtt-
élés mintája is lett.

Derencsényi István
Az egyházkerületi fôjegyzô Izrael

születésnapi jubileuma kapcsán el-
mondta: Az 1848. május 14-i állam-
alapítás voltaképpen a zsidó nép két-
ezer éves szétszóratása, hontalansága
történetének vetett véget. Majd foly-
tatta: Izrael azonban ma már nemcsak
a gazdaság, a tudományos-technikai
fejlettség, hanem a honvédelem tekin-
tetében is kimagaslóan több, mint
amilyen az államalapítás idején volt.
Társak vagyunk az együtt örvende-
zésben, és a 122. zsoltár szavaival fe-
jezem ki ôszinte, testvéri jókívánsága-
inkat: Kívánjatok békét Jeruzsálem-
nek! Legyenek boldogok, akik Téged
szeretnek.

Petô Albert
lelkész (Baptista Egyház, Debrecen)
gondolataiból idéznénk: Mit jelent
egy evangéliumi gondolkozású lelki-
pásztor számára Izrael, Jeruzsálem?
Nem mély teológiai, inkább szemé-
lyes válaszokat szeretnék adni… Mint:
Számunkra láthatatlan erôk mozdul-
nak meg. Dániel Könyve enged ebbe
a világba egy kis betekintést. Miként
harcolnak egymással világbirodalmak
látható és láthatatlan módon. Szá-
munkra Izrael és Jeruzsálem Isten ígé-
reteinek nagy színhelye. Nem közöm-
bös, távoli hely! Majd a lelkész a 122.
zsoltárból vett, a protestáns bibliafor-
dítás szerinti idézettel üdvözölte a
„születésnapost”.

Kocsis Fülöp
A Hajdúdorogi Egyházmegye gö-

rög katolikus püspöke József szavai-
val kezdte néhány mondatos beszédét:
Testvéreimet keresem. A zsidóságban
– mondta ezután – testvérekre, a leg-
régebbi gyökerekkel rendelkezô
idôsebb testvérekre találtunk. Nyír-
egyházán gyakorta tartok közös imád-
ságokat – tette hozzá –, s a testvéri,
baráti együttlét visz közelebb bennün-
ket egymáshoz.

Asztalos Richárd
lelkész (Debreceni Evangélikus Egy-
ház) anyai nagymamájától hallott
ószövetségi történetekrôl beszélt,
megemlítve Ábrahámot, Jákobot, Jó-
zsefet, Mózest. Jóval részletesebben
tért ki Gideonra, ki bírája volt Izrael-
nek, de természetébôl adódó kishitû-
sége, alkalmatlanságtudata ellenére
hadvezérként kellett helyt állnia. Az
Örökkévalóba vetett mélységes bizal-
ma segítette ebben a küzdelemben. A
harc, a sokszoros midjanita túlerôvel
szemben alkalmazott stratégia (a „ke-
zetekbe adta az Úr”) alapján a nép sa-
ját magának tulajdoníthatta a gyôzel-
met. A csaták imádsággal kezdôdtek,
engedelmességgel folytatódtak, Gide-
on nem kért tanácsokat, a gyôzelmet a
Teremtô által sugallt csodaként ítélte
meg. A szónok ezután Ady Endre egy
ideillô megfogalmazásával folytatta,
végül születésnapi köszöntôként el-
mondta: A hetvenéves embernek is
szokás minden jót és töretlen egészsé-
get kívánni, Izraelnek tehát Egész-
ség!

Horovitz Tamás: Soha nem volt még ilyen jó a kapcsolat a két ország és
miniszterelnökei között Fotó: Miskolczi János

Bandilaci
Csak így egyben, mert Ô volt a Bandilaci!
Nem fogok nagy szavakat használni, mert azt mondaná: Pocak, hagyjál

már, ne nekem mondd, te pontosan tudod, kinek kéne ezt mondani! Ne is ide-
gesíts ezzel!

Nem tudom azt mondani, hogy
igazad volt, mert ennyit semmi nem
ér!

Semmi, de most már megértette-
lek, mert amikor a közösségi oldalak
kommentjeiben olvastam XY-tól,
hogy te így, meg úgy, te ilyen jó em-
ber voltál, meg olyan jó ember vol-
tál, akkor esett csak le nekem sok
minden igazán!

Laci!
Én most csak azt mondom el, amit

én tapasztaltam 1994 óta.
Te annyira mindig a zsidó közös-

ségünkért éltél és dolgoztál, szó sze-
rint együtt lélegeztél a Síp utcai ház-
zal, és ami nagyon fontos, a munka-
társakkal és azok problémáival.

Mindig, és kihangsúlyozom újra,
mindig segítettél annak, aki hozzád
fordult!

A Guszti és a Bandilaci! Ti így
voltatok együtt ennek a közösségnek
hosszú-hosszú ideig a bástyái, és nem találtam ennél megfelelôbb szót rá, hi-
ába kerestem.

Barátom! Laci!
Én most már csak arra kérlek, és nagyon kérlek rá, hogy nyugodj békében,

és Kézdy Gyuri bácsival és Burger Andrissal együtt kezdjétek el szervezni ott
is az Élet Menetét, aztán majd mi is megyünk segíteni!

Emlékedet soha nem fogjuk elfelejteni!

Gordon Gábor (Pocak)

SORSFORDULÓK – IZRAEL 70
Konferencia Debrecenben

Heisler András
Következett a Mazsihisz elnöke,

Heisler András. Baráti hangulatú
köszöntôbeszédében szólt a konferen-
cia címéhez kapcsolódó számos
megemlékezésrôl, amelyeknek szóno-
ka lehetett, majd ismertette a 70 év lé-
nyeges tudnivalóit. Mint tudjuk és
hallottuk, 35-35, azaz 70 fa ültetésére
is sor került részben Izraelben, rész-
ben nálunk. A Mazsihisz elnöke ki-
emelte az erôs Izrael és erôs diaszpó-
ra fontosságát, hozzátéve: mindkét
nép békét akar, a változások meg-
nyugtatónak és jónak nevezhetôk.

Horovitz Tamás
DZSH-elnök egyebek mellett elmond-
ta: Idei találkozónk témáját egy jeles
esemény adta, Izrael Állam megalapí-
tásának 70. évfordulója. Mi mással is
foglalkozhatnánk egy ilyen találkozón,
mint ezzel a csodálatos országgal,
amely a négy világvallás bölcsôje.
Azok, akiknek volt alkalmuk járni a
Szentföldön, megtapasztalhatták az ott
élôk vendégszeretetét, a baráti fogadta-
tást. Nekünk, a diaszpórában élô zsi-
dóknak nagyon sokat jelent Izrael Ál-
lamának puszta léte, és nagyon fontos,
hogy hazánk és Izrael között szoros és
baráti viszony legyen. Fontos, hogy a
két ország jó kapcsolatot ápoljon,
olyan együttmûködéseket valósítsanak
meg, melyek mindannyiunk javát szol-
gálják. Napjainkban elmondhatjuk, so-
ha nem volt még ilyen összhang a két
ország között, és miniszterelnökeik kö-
zött sem. Debrecennek élô kapcsolata
van Izraellel, szorosan kötôdik testvér-
városához, Rishon LeZionhoz. Évek
óta nagy létszámú izraeli diák – körül-
belül 400 fô – tanul a Debreceni Egye-
temen, sokan családjukkal együtt van-
nak itt.

Jakab Attila
történész (HDKE) „A magyar zsidó
mártírok emléke Magyarországon és
Izraelben” címû elôadásában beszélt
arról, hogy a holokauszt következté-
ben az emberiségnek és elsôsorban a
kereszténység által erôsen meghatáro-
zott európai kultúrának egy másfajta,
más típusú emlékezettel, emlékezés-
sel kell szembenézni és számolni:
azon emberek módszeres elpusztításá-
val, akik „másak” voltak. Jelen pilla-
natban több mint 179.000 név van a
falon megjelenítve, akik nem olyan
származásúak voltak, mint amit a reg-
náló politikai hatalom tolerálhatónak
ítélt meg.

Jusztin Ádám
A Maccabi Vac elnöke „Zsidó Sport

Magyarországon és a Maccabiah”
címmel tartott elôadást. Sok egyéb
mellett elmondta: A Maccabi VAC –
több intézménnyel összefogva – 2014
végén indított el egy kiállítássoroza-
tot, amely méltó emléket állított a zsi-
dó származásuk miatt a holokauszt-
ban elpusztított sikeres sportolóink-
nak, olimpiai bajnokainknak, olimpi-
konjainknak és sportvezetôinknek. A
2016-os riói olimpiai játékok idején a

kiállítás anyagát szintén ezen a hely-
színen mutatták be, ahol megjelentek
személyesen egykori olimpiai bajno-
kaink és sportvezetôink, Keleti Ágnes
és Szepesi György, valamint Gedó
György.

Breuer Péter
(BreuerPress) felszólalásából egy kis
részlet: Hetven év vívmányairól? Ül-
jenek fel egy kék-fehér „felségjelet”
viselô repülôre, itt már nem találnak
olyat, de Izraelben igen. Nem kell a
Ben Gurion poros aszfaltját megcsó-
kolni, de a Siratófalnál elôdeinkre és
utódainkra kért áldások közepette se
feledjék el, az újkori Izrael megálmo-
dója a pesti aszfalton szocializálódott…
ha létezett olyan akkoriban. Önök ad-
dig vannak biztonságban, amíg van
egy erôs, demokratikus zsidó állam és
zsidó-keresztény kultúrán alapuló
Magyarország.

Róbert Péter
történész (ORZSE) könyvbemutató-
ján Sielber Blanka kérdéseire vála-
szolt az „országépítés támaszairól”.
Sok egyéb mellett emlékeztetett a
Keren Kajemet Lejiszrael alapítására
és fejlôdésére, a mai napig nálunk
dolgozó Keren Hayesod és a már
megszûnt Pro Palesztina Szövetség
munkájára. Hangsúlyozta a Joint fon-
tosságát, majd a rendszerváltás után
általánosan elismert Szochnut és
WIZO szerepét is.

Fröhlich Erika
(Újpest, klubvezetô) programon kívüli
elôadásának a „Gyere velünk zsinagó-
gába” címet adta. A téma, annak kidol-
gozása, sokrétûsége s maga az elgon-
dolás sokat ígérô és újszerû. Ünnepi
rendezvények iskolákban, tanévnyi,
egymásra épülô eseménnyel. Ígéretes-
nek tûnik a „Patronus-terv”. Ennek lé-
nyege, hogy olyan zsidó emberek, akik
még nem voltak zsinagógában, rutinos
segítséget kaphatnak, ez sajátos bázist
jelent emocionálisan és verbálisan is.
Módszerként jelentek meg a vetítôn pl.
a történelmi, a bibliai verseny, a foglal-
koztató csomagok.

Pécsi Noémi
(D. E.) átfogó elôadásából kis ízelítô:
A konferencia-elôadásom tulajdon-
képpen a diplomamunkám témájáról
szól, amelyben olyan szöveget szeret-
tem volna feldolgozni, amely olyan
minôséggel és komplexitással rendel-
kezik, hogy kihívás elé állítson fordí-
tási szempontból, valamint olyan té-
máról szóljon, ami közel áll a szívem-
hez, amirôl szívesen olvasok, gondol-
kodok, és legfôképpen szívesen fordí-
tom. Ezeket a szempontokat figye-
lembe véve Elkan Nathan Adler Jews
in Many Lands címû könyvére esett a
választásom. 

Heller Zsolt
esszéista Az idô türelme címû alkotá-
sát kérdezôtársa, Lang Eszter képzô-

mûvész segítségével ismerhettük meg.
Mint beszélgetésük során hallottuk, a
könyvben Örökség, Hit, Zsidóság cik-
lusok váltják egymást, az önkifejezés
többféle módozatának engedve teret. A
Poggyász címû versben Heller Zsolt a
múlt fontosságáról, az identitás megfo-
galmazásáról ír, s ebben a részben jele-
nik meg a zsidó örökségkeresés, az add
tovább fiaidnak gondolat is. Kérdés:
milyen értékeket tegyen, tehessen a
„poggyászba”.

Fórum
A konferencia második napján ér-

dekes beszélgetést vezetett „Izrael az
én szememmel” címmel Horovitz Ta-
más.

Az elnök bevezetôként megemlítette,
hogy voltak olyan évek, nem is kevés,
amikor nem volt lehetôség odautazni.
Saját tapasztalatairól beszélt, amikor
egy küldöttséggel (nem csak zsidó em-
berekkel) testvérvárosukat, Rishon
leZiont látogathatták meg. Elmondta:
Izrael barátságos ország, vidám embe-
rekkel, minden ott töltött nap megélése
ünnepszámba ment. Hangsúlyozta a hét
évtized alatt végbement, egyedülálló-
nak tekinthetô technikai fejlôdést, az
oktatás egyedi voltát.

Hozzászólás a témához szép szám-
mal akadt!

Réz András
el- és közismert, sikeres, „több lábon
álló” író. Nagyon jó hangulatú, érdekes
és tartalmas programjából aprócska
részlet. Mint mondta, a hatvanas évek-
ben „állt össze” zsidósága a vasárnapi
ebédekbôl, a beszélgetésekbôl és a val-
lással foglalkozó könyvek olvasatából.
Ez egy sajátos identitást adott számára,
bár a kérdések akkor is kérdések ma-
radtak: Hová is tartozom? Család?
Vagy a biztos menedék, Izrael? A 90-
es évek a „meg kell beszélni” korszaka
volt. Mint például hogy a zsidóság va-
jon kisebbség? Nemzetiség? Vagy
soknemzetiségû kultúra? A magyaror-
szági zsidóság nem értelmezhetô nem-
zetiségként! – állította.

Gányi László
ny. ezredes, hadtörténész elöljáróban
beszélt néhány közelmúltbéli izraeli,
az ország biztonsága érdekében fon-
tos eseményrôl, tényrôl. Mint például:
az USA után Izrael rendelkezik F-35-
ös harci gépekkel. Egy-egy ilyen gép
alapos vizsgálatok után hosszú idô
alatt válik hadra foghatóvá. Ezt az

idôt minimálisra lerövidítették, és na-
gyon hamar bevetésre is kerülhetett.
Éppígy a Lopakodó, ami nem játék-
szer – hangsúlyozta az elôadó, tréfá-
san utalva a nyertes eurovíziós dal cí-
mére.

Israel Ben-Ami Welt
az Európai Zsidó Kongresszus
(European Jewish Congress, EJC)
Security and Crisis Centre by EJC
részlegétôl érkezett Bécsbôl, tehát a
határon túlról. A központ sokrétû fel-
adatot lát el, mint pl. krízismenedzs-
ment, a biztonsággal összefüggô pro-
jektek rendszeres támogatása. 

Zárónap
A konferencia elnöki összegzéssel

fejezôdött be. Horovitz Tamás el-
mondta, jó, hasznos elôadások hang-
zottak el aktuális témákról. Szólt a vi-
déki és a határon túli hitközségek
jelen-jövôbeli aktualitásáról, kommu-
nikációról, hiszen, mint mondta, erre
most komoly szükség van. Két
lehetôség van – tette hozzá: Tovább
élni, vagy a kapukat bezárni. Utóbbi
elképzelhetetlen egymás segítése és
egy komoly együttmûködés nélkül.
Kiemelte: a jövô évben lesz 20 éves
ez a projekt. Levonandó néhány ok-
okozati következményt, kis átszerve-
zés várható majd. Ilyen lesz a két
részre bontott konferencia tartalma, a
sábbátok (mint eddig is) közös meg-
ünneplése. Gyakori találkozások és
együttmûködés, a hitközség bevonása
a jövô útja, hangsúlyozta Horovitz
Tamás. Végül köszönetet mondott
mindenkinek, aki jelenlétével meg-
tisztelte a tanácskozást.

Szatmárnémetit Papp István kép-
viselte. Ô és a nagyváradi hitközség
négy tagja igen aktívan vett részt a fó-
rumbeszélgetésekben. Két határon tú-
li elnök sajnos a konferenciával egy-
idejû programja miatt lemondta rész-
vételét.

*
Végül, ám nem utoljára tudósító-

ként szeretnék köszönetet mondani
vendéglátóimnak a szellemi és kuliná-
ris élvezetekért, a felejthetetlen han-
gulatú istentiszteletekért, a szombat
kimenetelének megünnepléséért, vala-
mint dr. Grósz Zsuzsanna elnökhe-
lyettes asszonynak, aki bravúros zon-
gorakíséretével a körzet kántorával
közösen kitöltötte az elôadások közti
kis idôt, szinte megalapozva az épp
soros témát.

Gj
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A rabbik feketelistája

Egy nyilvánosságra került belsô levél alapján a zsidó állam fôrabbiná-
tusa – habár az ellenkezôjét állítja – valóban feketelistára tett számos
bronxi ortodox rabbit.

Az Itim nevû, a bevándorlókat
segítô, az alijázók jogait képviselô
nonprofit szervezet megszerzett és
nyilvánosságra hozott egy belsô le-
velet, amelybôl az tûnik kiderülni,
hogy a fôrabbinátus szélsôséges
ultraortodox befolyás alatt álló tagjai
között vannak, akik nem ismerik el
rabbinak azokat a kollégáikat, akiket
egy ismert New York-i rabbiképzôn
avattak ortodox rabbivá.

A levelet állítólag Asher
Ehrentreu fôrabbi, az izraeli fôrab-
binátus egyik vezetôje írta, aki konk-
rétan is megnevezi a szóban forgó
intézményt: Izrael fôrabbinátusa
azokat nem ismeri el rabbinak, akik
– habár ortodox rabbiknak tartják
magukat – az Avi Weiss által 1999-
ben Bronxban alapított Yeshivat
Chovevei Torah-ban tanultak.

Ha mindez igaz, akkor Izrael nem hivatalosan összesen 124 amerikai rab-
bit fosztott meg jogaitól. Ennek azért van jelentôsége, mert az Izraelben lete-
lepedni szándékozó zsidóknak igazolással kell rendelkezniük zsidó mivoltuk-
ról, s az ilyen igazolásokat a rabbik állítják ki. Ám ha a legfôbb izraeli rab-
bitestület valóban nem tekinti rabbinak a feketelistára tett személyeket, akkor
az általuk kiadott igazolások sem tekinthetôk érvényesnek.

A fôrabbinátus levele botrányt kavart, hiszen hivatalosan nem ismerik el az
efféle feketelisták létezését. Seth Farber rabbi, az Itim alapítója azt nyilatkoz-
ta: a fôrabbinátus ismételten tagadja az általuk indexre tett rabbik feketelistá-
jának létezését, pedig bizonyíték van rá, hogy egy ortodox rabbit azért utasí-
tottak el, mert a fôrabbinátusnak nem tetszô jesivában tanult. Farber ôszin-
tétlennek nevezte a rabbik eljárását.

Mazsihisz

Seth Farber: Tagadják, pedig 
bizonyíték van rá

Az 5 napos jeruzsálemi turistás-
kodásunk élményét ezekkel a
jelzôkkel tudnám a leginkább érzé-
keltetni: lenyûgözô, felkavaró,
meghökkentô, kavalkádos. Míg Tel-
Aviv felfedezése laza volt, Jeruzsá-
lemé tömény. Az utazók számára
kihagyhatatlan városok élmezô-
nyébe sorolom Jeruzsálemet, Párizs
és Róma mellé. Ha minden magyar
gimnáziumnak (vagy szülônek) len-
ne rá pénze, osztálykirándulásra el
kellene vinni oda minden gyereket.

Ami rögtön érkezéskor feltûnt: a
városkép egységessége, az épületek
többségének tört fehér, elefántcsont-
bézs színe. Mint megtudtuk, már az
ókor óta úgynevezett ,,Jeruzsálem-
kôvel” építették minden ház homlok-
zatát. A brit mandátum idejétôl (20.
század húszas éveitôl) kezdve, az
önálló Izraelben folytatva, kötelezô
ebbôl a kôbôl építkezni Jeruzsálem-
ben. Egy ismerôsöm szerint így az
összkép egyhangúvá vált, én meg
imádtam a látványt, mert visszafogot-
tan elegáns, ugyanakkor meleg, barát-
ságos. Önmagában ettôl azért még
nem lenne gyönyörû a város. A dim-
bes-dombos domborzata teszi a legin-

port, a tolakodás. Annak viszont örül-
tünk, hogy a piaci jellegû sikátorok-
ban az árusok meglepôen visszafogot-
tan viselkedtek, nem zaklatják túlsá-
gosan a bámészkodókat. Második al-
kalommal késô délután jöttünk, és a
kisebb tömeg miatt sokkal élvezete-
sebb volt bejárni az amúgy rendezett,
tiszta labirintust. Mindenkinek ajánl-
juk, hogy lehetôleg ne délelôttre
idôzítse az óváros meglátogatását.

Az óvárosban az egyik meghatáro-
zó élményünk a Siratófal volt. A fel-
iratok angol jelzései szerint ez a Wes-
tern Wall, azaz a Nyugati Fal. Itt nap-
közben mindig nagy a tömeg. Tudtuk
elôre, hogy a falhoz külön részen já-
rulhatnak a férfiak és a nôk. Felesé-
gem rosszallóan állapította meg, hogy
a nôk számára megközelíthetô falsza-
kasz kb. negyed olyan széles, mint a
férfiaké. Elképesztôen izgalmas, érde-
kes nézni a zsidó vallás hívôinek
imádkozását, rituáléját. A falhoz hajo-
lók átszellemültségét, az imák mor-
molását ütemes hajlongásokkal, az
imaszíjak módszeres felrakását a bal
alkarra. A faltól kisebb távolságra
csoportosan imádkoztak, de ünneplô
hangulatban, tóratekercs-olvasással.
Jópofa volt, ahogy a férfi és nôi öve-
zetet elválasztó paravánra hajoltak a
nôi rokonok, és lelkesen, hangosan
asszisztáltak férfi rokonaik valami-
lyen ünnepléséhez (tán bár micva, az-
az felnôtté avatás is volt).

Cikkünk címében az áll, hogy vi-
lágvallások egymás hegyén-hátán.
Szóval ezt a Siratófal és az Al-Aksza-
mecset drámai szomszédságára nézve
szó szerint kell venni. A zsidók szá-
mára népi és vallási hovatartozás
szempontjából meghatározó jelen-
tôségû, érzelmeket felkavaró Siratófal
fölötti dombon, dermesztô közelség-
ben áll az Al-Aksza-mecset (avagy
Sziklamecset), ami a mozlimoknak
Mekka és Medina után a harmadik
legszentebb hely. Sokat olvastam az
izraeliek és a palesztinok konfliktusa-
iról e két szent hely szomszédsága
kapcsán. Volt, hogy arabok fentrôl
kövekkel dobálták a Siratófalnál
imádkozókat, és volt, hogy az izraeli
hatóságok így-úgy korlátozták a me-
cset látogatását. Persze hosszabb sor-
állás után eljutottunk a mecsethez,
ami kissé csalódást okozott. Egyrészt
mert hitetlen gyaurként nem mehet-
tünk be, másrészt az Al-Aksza kívül-
rôl nem annyira látványos, mint azt
feltételeztük.

Az óvárosban a legélvezetesebb és
legnyugalmasabb élményünk az volt,
hogy az osztrák zarándokház
(Austrian hospice) tetejérôl békésen,
tolakodás nélkül szétnéztünk, és bá-
mulatosnak találtuk a panorámát. A
hangulatot fokozza, hogy hol a müez-
zin hangját halljuk, hol keresztény
templom harangszóját. Jeruzsálem iz-
galmassága nem csupán a neve-
zetességekbôl adódik, hanem hangok,
illatok sokféleségébôl.

Az egyik legsajátosabb jeruzsálemi
élményünk a Méá Séárim ultraorto-
dox zsidó negyedbeli sétánk volt. Az
életképek elképesztôen izgalmasak,
de semmit nem örökíthettünk meg,
mert fotózni nem szabad, azaz nem il-
lik. A hagyományaikhoz keményen
ragaszkodó ott lakók – érthetô módon
– egyáltalán nem akarnak bámészko-
dók bazári majmaivá válni. Olyannyi-
ra büszkék, hogy a hívatlan látogatók-
ra rá sem hederítenek. Fura érzés volt
nekünk, hogy kíváncsiságunkat lep-
lezni kellett, és egész idô alatt úgy jár-
tuk az utcáikat, hogy szégyelltük be-
tolakodásunkat. Meglepôen szerény
körülmények között élnek, az utcák, a
házak nem tûnnek gondozottnak, tán
ez is része a hivalkodó életmódot ta-
gadó felfogásuknak. A hosszú paje-
szos lurkók viszont éppúgy virgonc-
kodtak, rosszalkodtak, mint világias
kortársaik bárhol a világon. Azt olvas-
tuk, hogy az izraeli társadalom nem
vallásos vagy mérsékelten vallásos ré-
sze nagyon rosszalja, hogy az ultra-
ortodoxok nem vállalják a katonasá-
got, azaz a honvédelmet, és erôsen az

állami segélypénzekbôl élnek, nagy
passzivitásban. Azonban a zsidó ál-
lam demográfiai érdekeinek jól jön,
hogy az ortodoxok nagyon buzgók
gyermekvállalásban.

Jeruzsálem meglátogatásának köte-
lezô programja a Jad Vasem múzeum,
ami a holokausztról szól letaglózóan,
érzelmeket bizonyosan felkavaróan.
A városközponton kívüli múzeum ult-
ramodern és elképesztôen profin ki-
alakított. Az azonban zavart minket,
hogy a sok nagy csoport (diákok, ka-
tonák, külföldi turistagruppok) sodró-
dása, tömege miatt alig fértünk hozzá
a kiállítási tablókhoz. Sokszor nem is
az általunk részben már ismert infor-
mációkat figyeltük, hanem a látoga-
tók döbbenettel teli tekintetét. A mú-
zeum nagyon tárgyszerû, alapos, és
nem törekszik tolakodóan hatni az ér-
zelmekre. Megy az magától is.

Egy napot szenteltünk Betlehemre
és izgatottan készülôdtünk, de nem
annyira a Születés Bazilikája miatt,
hanem mert e programhoz a fallal el-
zárt palesztin önkormányzati területre
kellett átmennünk, határellenôrzési
ponton, útlevéllel. Végül a belépés
nagyon egyszerûnek bizonyult, egé-
szen addig, amíg meg nem rohantak
minket az arab taxisok, akik elsôsor-
ban idegenvezetôi minôségben pró-
bálták szolgálataikat számunkra költ-
ségesebbé tenni. Mi kötöttük az ebet a
karóhoz, hogy csak taxizni akarunk.
A Születés Bazilikája persze totál zsú-
folt volt, és itt nagy többségben voltak
a zarándokok, akik átszellemültséggel
és mély hittel érintették meg azt a
csillagot, ami a jászol helyét jelölte
meg. Nekünk egyébként jobban tet-
szett a Kis Jézus Tejbarlangja, mert itt
egyáltalán nem volt zsúfoltság, és
egyszerûségével jobban hatott ránk.

Az izraeli látogatást fontolgatókat,
tervezôket természetesen mindig
foglalkoztatja, hogy mennyire biz-

tonságos odautazni az izraeli–palesz-
tin, és most már az izraeli–iráni fe-
szültségek miatt. Mi a látogatásunk
folyamán egyszer sem aggódtunk a
biztonságunk miatt. Tel-Avivban,
Haifában legfeljebb eltávozáson lévô
katonákat lehetett látni. Jeruzsálem-
ben a város megosztottsága, a palesz-
tin terület szomszédsága, a közvetle-
nebb terrorveszély miatt már sokkal
több állig felfegyverzett katonával
találkozni (lányokkal is). A jeruzsá-
lemiek számára totál szokványos szi-
tu volt, hogy a villamoson ültünk, és
elôttünk három, egymás nem ismerô
katona állt a tolakodó utastömegben.
Az egyik katona vaskos géppisztolya
a párom ölben lévô hátizsákjára ne-
hezedett, a másik fiú fegyverének fé-
mes hidegét és némi súlyát a térde-
men éreztem. A harmadik egy
ugyancsak géppisztolyos lány volt.
Ôt csak azért említem, mert óvatosan
megbámultam szépségét, s azt, hogy
egyenruhája elég feszesen állt rajta
ahhoz, hogy alakjáról jó véleményt
formálhassak (magamban).

Apropó: biztonság. Soha nem ér-
tettem, hogy repülôtereken egyesek
miért morognak, bosszankodnak a
biztonsági ellenôrzéseken. De hiszen
ez a mi biztonságunkat szolgálja! Én
tudatosan választottam az izraeli út-
hoz az izraeli légitársaságot, mert
köztudott, hogy mennyire tökélete-
sen vigyáznak az utasok biztonságá-
ra. A becsekkoláskor a rutinszerûen
feltett kérdéseket hülyeség megter-
helônek tekinteni. Elvégre arról szól,
hogy épségben megérkezzünk Izra-
elbe, és onnan ugyancsak épségben
hazatérhessünk. Azzal a töméntelen
élménnyel és tudásgyarapodással,
amit nekünk is jelentett Izrael meg-
látogatása.

Vista

Efrájim Kishon Hitler beszédeit
hallgatta vezetés közben

Tavaly készült egy
izraeli dokumentum-
film Efrájim Kishon-
ról, amelybôl többek
között az is kiderül,
mennyire rányomta
bélyegét a Budapesten
született író életére
mindaz, amit a holo-
kauszt idején átélt.

Kishon címmel for-
gatták az izraeli doku-
mentumfilmet Efrájim
Kishon (Kishont Ferenc)
író, rendezô életérôl.
Eredetileg egy háromré-
szes sorozatot készített a
8-as csatorna, majd ebbôl vágtak össze egy egész estés dokumentumfilmet.
Az egész sorozat Yaron London izraeli újságíró Kishonnal való beszélgetése-
ire épül, de megszólalnak benne az író gyerekei is. Sôt, animált formában
még maga Kishon is megjelenik.

Az elsô rész Kishon életének magyarországi szakaszával foglalkozik, ezen
belül is fôleg a holokauszttal és annak hatásaival. Az amerikai bemutatóhoz
készült rövid trailerbôl például kiderül, hogy Kishon összegyûjtötte Hitler
összes beszédét, és Tel-Aviv közepén az autójában hallgatta azokat, miköz-
ben a hátsó ülésen a gyerekei utaztak. Lefekvés elôtt pedig szokása volt, hogy
vigyázzba vágta magát, mint ahogy régen a náci katonák tették, és hangos
Heil! kiáltással bújt be az ágyba.

Az író gyerekei szerint ezekkel az általa ironikusnak tartott rituálékkal pró-
bálta feldolgozni a holokauszt idején átélteket. Ezek az élmények nagyban
hozzájárultak Kishon személyiségének alakulásához, és – a lánya elmondása
alapján – fejben minden nap, szinte már kényszeresen visszatért azokba az
idôkbe.

A trailer elején látható jelenetben az animált Kishon arról mesél az animált
Londonnak, miközben háttérben a 40-es évekbeli Lánchíd látható, hogy min-
den reggel, amikor átkelt a hídon, szembejött egy vele egyidôs lány. Pár nap
elteltével elkezdtek mosolyogni egymásra, és ha egy normális korban élnek,
talán randevú lett volna a következménye ezeknek a találkozásoknak.

44-ben azonban bevonultak a németek Budapestre, és az elsô dolguk az
volt, hogy a zsidókat sárga csillag viselésére kötelezzék. Amikor másnap reg-
gel ismét szembejött a lány a hídon, Kishon rámosolygott, a lány vissza, de
amint meglátta a sárga csillagot, lefagyott a mosoly, és mély undor jelent meg
az arcán. „Sohasem fogom elfelejteni – idézi fel az író fiatalkori emlékét a
filmben. – Meglátta a sárga csillagot... és én egyik pillanatról a másikra fiatal
fiúból szánalmas bolhává változtam.”

Ádám Péter/Kibic

Jeruzsálem: világvallások
egymás hegyén-hátán

kább varázslatosan széppé. Folyton
arra gondol a látogató, hogy nyilván
fekvése, az olajfás lankái is megte-
remtették azt a mágikus erôt, ami mi-
att Jeruzsálem annyira fontossá vált a
világvallásoknak.

Jeruzsálem óvárosa zarándokhe-
lyei, kultikus vonatkozásai miatt
megdöbbentôen izgalmas. Az élmény
lélekemelô, nyilván különbözô mér-
tékben, mármint vallás szerint, a val-
lásosság mélysége mértékében. Van-
nak, akik itt szentírások leírásait azo-
nosítják be, láthatóan mély lelki át-
éléssel és megilletôdöttséggel. Ott
vannak az ateista turisták, akik az
ókori történelem emlékeit érzik és
tisztelni való legendákat. Fura, hogy
az óváros tulajdonképpen szokványos
bazári világ. Olyan, amit a Közel-Ke-
leten vagy Törökországban sok más
helyen láttunk, mégis van az egésznek
valami sajátos ünnepi, megragadó
légköre, tán leginkább a zarándokok
átszellemült állapota miatt, és persze a
színhelyek vallástörténeti és sima tör-
ténelmi jelentôségének súlya miatt.
Amikor elôször mentünk be az óvá-
rosba, akkor délelôtt volt, és némileg
idegesített minket a sok turistacso-
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Brazília. Marcelo Crivella polgármester is fellépett a koncerten
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Brazília

Marcelo Crivella, Rio de Janeiro
evangéliumi keresztény vallású pol-
gármestere is fellépett azon a kon-
certen, amelyet a brazil metropolisz-
ban négyezres hallgatóság elôtt egy
holokauszt-emlékhely létesítéséért
szerveztek. Az alapkô ünnepélyes le-
tétele a város által adományozott
közterületen már a múlt évben meg-
történt. A hangverseny után Crivella
a JTA Zsidó Hírügynökség tudósító-
jának kijelentette, hogy az emlék-
hely azért is fontos, hogy „hasonló
borzalmaktól megvédjük az emberi-
séget”. „A tapasztalat azt mutatja,
hogy a múltban nem voltunk elég
éberek.” A polgármester lelkes tá-
mogatója Izraelnek, ahova az elmúlt
években negyven alkalommal láto-
gatott.

A brazil hatóságok együttérzését
mutatja, hogy a Nemzetközi Holo-
kauszt Emléknap alkalmából a Sze-
nátus Brazíliavárosban lévô épületé-
re „Soha többé holokauszt” feliratot
helyeztek el.

Az országban mintegy 120.000
zsidó él, közülük 60.000-en Sao
Paulóban, 35.000-en Rio de Janeiró-
ban laknak.

Csehország
Moshe Kantor, az Európai Zsidó

Kongresszus elnöke avatta fel a
Terezínben épült emlékmûvet, amely
az egykori koncentrációs tábor fog-
lyaira és a holokauszt hatmillió áldo-
zatára emlékeztet. Ünnepi beszédé-
ben Kantor kijelentette, hogy az osz-
lop köve jelképe az üldöztetések bor-
zalmas történetének és a zsidókra ne-
hezedett hatalmas teher súlyának.

Az eseményen felszólalt Jan
Rubinek, a Terezíni Emlékhely igaz-
gatója, Daniel Meron, Izrael nagykö-
vete, Petr Papousek, a Csehországi
Zsidó Közösségek Szövetségének
elnöke és mások. Az emlékmûvet
Ales Vesely neves cseh mûvész ter-
vezte.

A Prágától 30 km-re fekvô kisvá-
rosban az SS 1940-ben gettót és kon-
centrációs tábort létesített, ahol elsô-
sorban a csehszlovák zsidókat gyûj-
tötték össze. Sok ezer üldözöttet hur-
coltak azonban ide Németországból,
Ausztriából, Hollandiából és más or-
szágokból is. A megszállás idején
összesen mintegy 150.000 zsidót,
köztük 15.000 gyereket tartottak
fogva Terezínben, ahonnan többsé-
güket a végsô megoldás színhelyére,
Treblinkába vagy Auschwitzba hur-
colták.

Szíria
A Times of Israel hosszabb írásban

foglalkozott a Damaszkusz közelé-
ben fekvô Kelet-Ghoutában találha-
tó, 400 éve épült Jobar, más néven
Elijahu Hanavi zsinagógában lévô
kegytárgyak sorsával. A cikk szerint
az ez év elejéig a felkelôk által
ellenôrzött körzetben lévô templom-
ból gazellabôrre írott tóratekercsek,
falikárpitok, gyertyatartók és egye-
bek tûntek el. A városi tanács egyéb-
ként az egyik „megbízható” fegyve-
res csoportra bízta az ôrzést. A nagy
értékû tárgyak többségét valószínû-
leg az egyik ôr lopta el, és az utóbbi
idôben számos darab Törökország-
ban jelent meg.

A harcok során, elsôsorban a kor-
mányerôk bombázásai következté-
ben, a zsinagóga épülete teljesen el-
pusztult. Helyi lakosok szerint a pol-
gárháború 2011-es kitöréséig a zsi-
nagóga mûködött, és néhány hívô
rendszeresen látogatta.

Tisztelt Egybegyûltek, 
Zsidó és Keresztény Testvéreim!

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlé-
sére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” 
Egy betlehemi születésû zsidó tanító szavai ezek – talán hallottatok már
róla – az elsô századból. A Jesua nevû férfi azt hirdette, hogy nem akar-
ja érvényteleníteni a zsidó vallás törvényeit, hogy aki egyetlen betût is le-
vesz ezekbôl, az a legkisebb lesz a Mennyeknek Országában. Ô a hegyrôl
nézve nem biztos, hogy értené, miért ülünk mi itt két csoportban, zsidók
és keresztények. Nem értené, valójában mirôl beszélgetünk – önnön ma-
gunkkal. Mert bizony nincs a világ történetében még két vallás, amelyik
ennyire közel maradt
volna egymáshoz, a-
melyek gyökerei ilyen
eltéphetetlenül fonód-
tak volna össze, bár-
mennyire szomorú a
kereszténység és a zsi-
dóság közös vallástör-
ténetének elsô 2000
éve. 

Pár héttel ezelôtt ol-
vastuk a Tórában,
hogy Mózes testvére,
Mirjám megjegyzést
tett sógornôje, Cipóra
nem zsidó származá-
sára. Isten poklosság-
gal büntette. Ezt a be-
tegséget a Tórában azoknak kell végigszenvedniük, akik az egyik legsú-
lyosabb bûnként megvetô szavakkal illetnek másokat. Mi ezt hívjuk a go-
nosz beszédének, láson hárának, aminek része, ha az egyik zsidó a másik-
ról oktalanul rossz híreket terjeszt, de része az idegenek negatív megkü-
lönböztetése is. A Mazsihisz véleménye a tórai tanításhoz igazodik: em-
bertársainkat más hitük vagy identitásuk miatt inzultálni   – akár csak
verbálisan –  élesen ellentétes a hagyomány szellemével, ellentétes azzal,
amit Isten tôlünk vár. A Világ Teremtôje az elsô zsidónak, Ábrahámnak
ugyanis azt mondta, bennünk leljen áldást a föld minden családja.

Azért vagyunk a világon, mert szövetségünk igazi értelme, hogy elvi-
gyük Isten áldását mindenkihez: zsidókhoz és nem zsidókhoz egyaránt.
A Mindenható által ránk bízott feladat a világ megjavítása. Valljuk be,
ebben erôs lemaradásban vagyunk.

S ha már javítani szeretnénk, lássunk hozzá. Vajon helyes-e a közbe-
szédben hallható, az új Alaptörvényben is elhelyezett hivatkozás: „Ma-
gyarország önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az ál-
lam minden szervének kötelessége.” Mert mi, akik itt vagyunk, zsidók és
keresztények, pontosan tudjuk, Európában zsidó-keresztény kultúráról
kell beszélnünk, de azt is tudjuk – ha máshonnan nem, a Nostra
Aetatéból –, hogy „...a többi vallások is szerte a világon különféle módo-
kon próbálnak megoldást adni az emberi szív nyugtalanságára, hogy uta-
kat, tanításokat parancsolatokat, továbbá szent szertartásokat ajánla-
nak”. S nekünk, zsidóknak és keresztényeknek, az európai kultúra vitat-
hatatlan hordozóinak nincs jogunk a más vallások értékeinek védelmét
sem megtagadni. Hangsúlyozom, értékekrôl beszélek! A Szent Zsinat a
Nostra Aetatéban emlékeztet arra a kötelékre is, mely az új szövetség né-
pét lélekben összeköti Ábrahám törzsével. Mint írja: „Krisztus Egyháza
elismeri, hogy hitének és kiválasztottságának kezdetei Isten üdvözítô
misztériumának megfelelôen már a pátriárkáknál, Mózesnél és a prófé-
táknál megtalálhatók.”

Hölgyeim és Uraim! Az isteni kinyilatkoztatás nélkül az Újszövetség
tulajdonképpen nem értelmezhetô. Ezért nem sikerülhetett a történelem-
ben senkinek tartósan kitépnie a kereszténységet a zsidó talajból, elvetni
a héber Bibliát, elvágni az ôsi zsidó gyökereket.

Mert ha sikerülne, a kereszténység virágzó fája a gyökerek nélkül el-
pusztulna. S amikor a múlt század közepén ez néhány évre sikeredett, az
nemcsak a gyökerek pusztulásához, de a gyökerek által megtámasztott
fának a meggyengüléséhez is vezetett. 

Franz Rosenzweig, a nagy zsidó vallásfilozófus úgy képzelte, az igazság
nem a zsidóság, de nem is a kereszténység lényegében, hanem kettejük
párbeszédében rejlik.

Reménykedem az Önök bölcsességében, hogy közös munkálkodásuk
végén eredményes lesz a tanácskozás, sikeres a konferencia, amihez ez-
úton kérem a Teremtô áldását. 
______

Heisler András beszéde a Nemzetközi Keresztény–Zsidó Tanács konferenciáján.

Kerékpártúra 
egy gyermekmentés

emlékére
A 81 éves Paul Alexander Berlinbôl biciklizik Lon-

donba 38 társával, köztük fiával és unokájával együtt.
Berlinben a Friedrichstrassérôl indultak, és Londonban

a Liverpool Streetre érkeznek majd.

79 évvel ezelôtt ugyanezt az utat tette meg Paul Ale-

xander, aki az úgynevezett Kindertransport segítségével

menekült ki a náci Németországból.

A központilag megtervezett és irányított zsidóellenes

erôszakhullám 1938 novemberében, a Kristályéjszakával

kezdôdött, amikor a nácik országszerte több tucat embert

megöltek, zsinagógák és zsidó üzletek százait rombolták

le, gyújtották fel.

Ezt követôen zsidó és protestáns szervezetek Cham-

berlain brit miniszterelnökhöz fordultak, hogy tegye le-

hetôvé a zsidó gyerekek kimentését a náci Németország-

ból.

Ô azonnal intézkedett, és megindult a Kindertransport.

Már december elején érkeztek gyerekek Angliába Hol-

landián keresztül. Az akció 1940 májusáig tartott, amikor

Hollandiát is megszállták a németek. Kezdetben csak

Csehország. Petr Papousek, a Csehzsihisz elnöke

Szíria. Elijahu Hanavi zsinagóga

A 20. század elején mintegy

100.000 hittestvérünk élt Szíriában,

számuk 1948-ra 15.000 fôre csök-

kent. A negyvenes évek második fe-

lében éles antiszemita hecckampány

és pogromok voltak az országban. A

kormány engedélyével 1992-ben to-

vábbi 4000 zsidó távozott, és csak

300, elsôsorban idôs személy maradt

az országban. 2014-ben még 50 zsi-

dó élt Szíriában.

Nagy-Britannia
Ismeretlen tettesek a közelmúltban

mintegy 30 sírt feldúltak a manches-
teri zsidó temetôben, ami a harmadik
hasonló eset az idén. Korábban 22
sírt rongáltak meg. A rendôrség vizs-
gálatot folytat az ügyben, melyet a
megfigyelô kamerák is rögzítettek.
Joanne Harding városi tanácsos is
felkereste a temetôt, majd twit-
terüzenetében ezt írta: „Borzalmas
érzés lehet, ha a látogatók közeli
hozzátartóik sírját meggyalázva ta-
lálják.”

Kovács

Fotó: World Jewish Relief / PA

Németországból, de azután Ausztriából, Csehszlovákiá-
ból és Lengyelországból is mentettek ki gyerekeket.

Több mint 10 ezer gyerek menekült meg így és élte túl
a holokausztot.

Paul Alexander ma Izraelben él. Személyes gyôzelem-
nek tekinti Hitler felett, hogy sikeres ügyvéd lett Angliá-
ban és nagy családot nevelt fel. 34 éves fia és 15 éves
unokája is részt vesz az 1000 kilométeres biciklitúrán.

FüHü
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VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés

Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-
PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig.
Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu

Festést, tapétázást, kômûves- és
egyéb építôipari munkát vállalok.
06-70-216-0234.

Színes és fekete-fehér nyomta-
tás, másolás, plakátnyomtatás, név-
jegykészítés, diplomakötés, könyv-
nyomtatás a Mammut III. em. 312-es
üzletben és a Balogvár u. 1. alatt.
Messinger Miklós, +36-20-934-
9523, rcontact@t-online.hu

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok festményeket, ezüsttárgyakat,
étkészletet, cukordobozt, tálcát stb.,
Kovács Margittól kerámiákat, heren-
di porcelánokat, régi álló-, fali-, asz-
tali órákat, bútorokat, márványszob-
rokat stb. Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem
készpénzzel. Értékbecslés díjtalan.
06-20-280-0151.

Szociális alapítvány keres ado-
mánygyûjtôi munkakörbe megbíz-
ható, intelligens nyugdíjast. Tele-
fon: 06-1-321-3497, esti órákban.

APRÓ-
HIRDETÉS

Körzeti kitekintô

N A P T Á R
Július 6. péntek Támmuz 23. Gyertyagyújtás: 8.25
Július 7. szombat Támmuz 24. Szombat kimenetele: 9.43

Újholdhirdetés
Július 12. csütörtök Támmuz 29. Jom kippur kátán
Július 13. péntek Áv 1. Gyertyagyújtás: 8.21

Újhold
Július 14. szombat Áv 2. Szombat kimenetele: 9.37

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Júl. 6. Júl. 7. Júl. 13. Júl. 14.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 20.35 8.00 20.35 8.00
Alma u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.35 9.00 20.30 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 20.25 8.00 20.25 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.25 8.00 20.25 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

MAGÁNNYOMOZÁS

FELSÔFOKON!

* * *

KOBA DETEKTÍVIRODA: 

06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

Mártír-istentisztelet 2018
Július 8.

Pápa 16.30 Zsinagóga

HÁZASSÁG
181/59/91, gyengén látó (7,7 di-

optria) pszichológus férfi izraeli ki-
vándorlás és családalapítás céljából
társát keresi. Jelige: „3. tavasz Jeru-
zsálemben, 5779”.

Hírek, események
röviden

– Rudolf Péter Kossuth- és Jászai-dí-
jas mûvésznek Igaz Ember-díjat adott át
Geiger András, a Mensch Nemzetközi
Alapítvány elnöke. Az elismerést olyan
személyek vehetik át, akik sokat tettek a
toleráns társadalmi értékrend, a demok-
ratikus történelmi tudat formálásáért.

– VÁLTOZÁS! A zuglói körzet pén-
teki (18.00) és szombati (9.30) istentisz-
teleteit továbbra is a Scheiber-iskolá-
ban tartja (XIV. ker. Laky Adolf utca).

– Füredi üdülés! Idén nyáron júni-
us 29-tôl augusztus 19-ig lesz nyitva a
Mazsihisz balatonfüredi üdülôje. A
kóser étkeztetést biztosító szállásról a
Hitközség Szociális Osztályán lehet
érdeklôdni hétfô, szerda, pénteki na-
pokon, 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-1-
413-5524, 06-1-413-5571, e-mail:
udulo@mazsihisz.hu

Pedagógusnap 2018
A BZSH–Mazsihisz vezetôi a Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Is-

kolában köszöntötték a pedagógusokat és a pedagógusi munkát segítô dolgo-
zókat. Azok a kollégák, akik huzamosabb ideje kiemelkedô szakmai tevé-
kenységükkel járulnak hozzá a gyermekek oktatásához, neveléséhez,
vezetôik elôterjesztésére a „Fôváros Zsidó Oktatásáért” elismerésben része-
sültek. A családias rendezvénynek helyet biztosító Scheiber-iskola nagy sze-
retettel fogadta és ünnepelte a díjazottakat. 

A kitüntetetteket Kunos Péter ügyvezetô igazgató köszöntötte. Beszédét az
alábbi idézettel kezdte: „Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudá-
sa nagy és szíve jó!” (Karinthy Frigyes)

Hangsúlyozta, hogy a jó pedagógus optimista, kissé idealista is, mert hiszi,
hogy képes a világot szebbé és jobbá tenni. Ugyanakkor ezekben az intézmé-
nyekben a zsidó szokások alapjait is át tudja adni tanítványainak. Az elvetett
mag – tevékenységük által – minden bizonnyal jó talajba hull, s a felnövekvô
nemzedék nemcsak ismeri, de meg is tartja, továbbviszi a zsidó hagyományo-
kat. 

2018-ban a „Fôváros Zsidó Oktatásáért” kitüntetésben részesültek: 
Filepné Katonai Andrea – kisgyermeknevelô (Benjámin Óvoda és

Bölcsôde),
Kósáné Földes Vera – tanító (Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Is-

kola),
Kékes Mária – gazdaságivezetô-helyettes (Scheiber Sándor Gimnázium és

Általános Iskola).
Magas színvonalú munkájukat köszönjük, további sikeres és eredményes

tevékenykedést kívánunk!
Csillag Ferenc

az Oktatási Osztály vezetôje

Versekkel emlékeztünk 
a 44’-es könyvbezúzásra

1944. június 16-án, az akkori könyvnapon Kolosváry-Borcsa Mihály bel-
ügyi államtitkár az egykori Budafoki Papírgyárban „ünnepélyes” keretek kö-
zött kezdte meg a nem kívánt magyar és külföldi szerzôk mûveinek megsem-
misítését. Összesen 447.627 könyvet…

A Mazsike és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülete 2018.
június 15-én 18.00 órakor felolvasással emlékezett az egykori betiltott
szerzôkre és elpusztított könyvekre.

Szeretetkórház
A zsinagógában a Sölách szombatját megelôzô pénteki mincha után Gál At-

tila, az ORZSE hallgatója kedves szavakkal köszöntötte a közösség nevében
a 90. évét betöltô Fruchter Sándort, Solajm ben Slajme Hálévit. Beszédében
kiemelte az ünnepelt sok évtizedes, áldozatos munkáját, melyet a zsidóság ér-
dekében végzett. Szombat reggel ünnepélyes keretek között máftirnak hívták
a tórához, ahol a bráchákat és a haftarát hagyományos dallamon mondta el.

Boldog születésnapot kívánunk, Sanyi bácsi, jó egészségben maradjon kö-
zöttünk sokáig – ád méá vöeszrim.

Hunyadi tér
A Terézvárosi Polgármesteri Hivataltól nyert pályázatnak köszönhetôen a

Hunyadi téri zsinagógakörzet (Ohel Ávrahám) és a Generációk Klubja bérelt
busszal egynapos látogatást tett a pozsonyi hitközségnél.

Hosszú heteken át egyeztettünk a látnivalókról a szlovák partnerrel, az öt-
letgazdag, alkalmazkodó és empatikus Lôrinczy Valikával. A programot
fôként idôsebb emberekre kalibráltuk. Így sem volt kevés gyaloglásban ré-
szünk, bár ezért csak a „mindent meg akarunk nézni” vállalását, tervét hibáz-
tathatjuk. Az idôjárás is inkább strandra, mint városnézésre volt alkalmas.
Nem baj. Az út olyan emlékezetes volt és marad is, olyan ritkán látott helyek-
re jutottunk el, olyan autentikus adalékokkal szolgáltak, hogy évekig mesél-
hetnénk a részletekrôl. Mert a nagy dolgok is részletekbôl állnak össze.

Mit láttunk? Többek között Chátám Szófer síremlékét, amelyrôl dr. Stasko
József magyarázatát hallhattuk. Kádist mondtunk a temetôben, volt zsinagó-
galátogatás Paszternák Ivánnal, a hitközség épületében pedig az elnökhelyet-
tes, Schragge Béla mesélt a csoportnak. A gábe közremûködésével ott kap-
tunk kóser ebédet is.
Sor került a Zsidó Mú-
zeum megtekintésére,
ahol Valika kollégá-
ja, Viera Kamenicka
képzômûvész, minden
tárgy tudója és hiteles
magyarázója volt a
kísérônk. A belváros-
ban a zsidósággal kap-
csolatos nem kevés lát-
nivaló megértésében a
lelkes idegenvezetô,
dr. Záni Martin segí-
tett. Minden apró-
cseprô „botladozá-
sunkban” ott voltak, ötletekkel és önmagukkal álltak rendelkezésre.

A busz vezetôjével együtt ötven(!) lelkes utas vállalkozott a kirándulásra.
Szép volt! Köszönjük!

Juli

Magyarázat közben

A címben szereplô név nem fedi a
teljes valóságot, mert a tizenhárom év
során, amíg Göteborgban volt kántor,
mindenki csak Lacinak hívta.

De kezdjük elölrôl. Mikor a 60-as
évek második felében újból Budapest-
re jöhettem, és disszidens-bûnözôbôl
„hazánktól elszakadt honfitárssá”
avanzsáltam, akkor találkoztam
elôször Lacival. A tervei az Operaház
körül forogtak. Ha jól emlékszem,
elôször a kórusban énekelt, majd
késôbb kisebb szerepeket is kapott.

Váratlanul – legalábbis számomra –
pályát változtatott, és kántor lett, Ami
azért volt meglepô, mert asszimilált
családból származott, akik sosem ta-

Pásztor László
1934–2018

gadták meg zsidó identitásukat, de a
vallás nem volt központi témájuk.

Elôször rövid ideig kántorként mû-
ködött Salzburgban, és onnét érkezett

Göteborgba 1970-ben, ami akkoriban
jelentôs és gazdag hitközségnek szá-
mított Skandináviában. Rövid idôn
belül Laci nagyon népszerû lett szép,
árnyalt tenorhangja és nem utolsósor-
ban barátságos, mindig mosolygós
természete miatt. Többen csak azért
jöttek a zsinagógánkba, hogy az ô
hangját hallhassák. Kórust, bár és bát
micva oktatást szervezett, hittant taní-
tott, és a gyerekek rajongtak érte.

Még azt is el kellene mondanom,
hogy az alatt a tizenhárom év alatt,
míg Göteborgban volt, alig-alig hal-
lottunk negatív kritikát róla. (Ami 
– legalábbis nálunk – rekordnak
mondható.)

Aztán rövid ideig Amszterdamban,
majd Berlinben funkcionált. Nyugdí-
jazása után sokszor ellátogatott Göte-
borgba mint vendégkántor.

Barátaid nevében búcsúzunk tôled,
Zvi ben Majse. Nyugodj békében!

Kádár Péter, Göteborg
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...és ideje van
a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

A hücpe medve

Egy fiatalember lázasan tanulja a
szóbeli érettségi tételeket. Egy nappal
az érettségi vizsga elôtt riadtan konsta-
tálja, hogy a történelemtételekre nem
maradt ideje.

Mentsük, ami menthetô alapon EGY
tételt azért megtanul, mégpedig a 13-as
számút, ettôl rögtön elmúlik a félelme.
Másnap, amikor a 8-as számú történe-
lemtételt húzza, egy hirtelen mozdulat-
tal visszadugja a többi közé.

– Nana fiatalember, mit mûvel? Há-
nyas tételt húzta?

– A 13-ast, de szörnyen babonás va-
gyok, ezért ijedtemben visszadobtam.

– Ilyen nincs! Tessék, mondja csak el
a 13-as tételt!

A fiatalember jelesre vizsgázott.

* * *
A fiatalember háztûznézôbe megy,

hogy kedvese apjával beszéljen:
– Uram, szeretném feleségül venni az

ön lányát!
– A feleségemmel már beszélt?
– Igen, de ha lehet, én mégis a lányá-

nál maradnék!

* * *
Amikor a követségi fogadáson a zene-

kar elkezdett játszani, Lord Brown oda-
fordult a szomszédjához:

– Hölgyem, ön gyönyörû ebben a szép
vörös ruhában. Jöjjön, táncoljunk egyet
erre a valcerre!

– Ez nem lehetséges – jön a válasz. –
Elôször is, maga tökrészeg, másodszor,
ez nem valcer, hanem Venezuela himnu-
sza, harmadszor pedig én nem vörös ru-
hás nô vagyok, hanem egy bíboros!

A csehó szón kívül van egy másik
jiddis jövevényszó is a kocsmára: 
a kricsmi. Ez a neve („Kretshme”)
Jeruzsálem legújabb bárjának is,
mely a vallásos zsidó 
közönséget célozza meg. Löchájim!
(Ezt szokás mondani koccintáskor.)

Boro Park Brooklyn egyik chászid fellegvára

Szegedi Csanád. Karrier a köbön
A fenti négy kép forrása: Jiddis jövevényszavak a magyar nyelvben

(Facebook)

A magyar nyelvben számtalan jiddis jövevényszó van. Amit sokan viszont
nem tudnak, hogy a chászid jiddisben pedig pár magyar jövevényszó 
található! 

Miután Magyarország zsidó és más vallású lakóival
együtt örömmel nyugtáztam, hogy végre megszûnt a
mindnyájunkat foglalkoztató és a legnagyobb nehéz-
séget okozó problémánk, a kóborló Robi medve gond-
ja, ez az állat – bebizonyítva, hogy a halál után is van
élet – újra feltûnt a képernyôkön. Elsô gondolatom az
volt, hogy ilyen strapabíró csak egy orosz medve lehet.
Pedig ennek a nemzetiségérôl még szó sem esett. De
csak arról nem...

Elôször is valaki elnevezte a szerencsétlen mézfalót
Robinak, miközben a kóborló állat inkább Roberta.
Merthogy nôstény! De hát minálunk a nemi identitás
– medvéknél legalább – nem sorsdöntô. Vallását
illetôen nem találkoztam utalással, de az azért elgon-
dolkodtatott, hogy miután magához tért az altatólöve-
dék okozta tudatmódosított állapotból, nyomjelzô ké-
szüléket kötöttek a nyakába, és átlökték a szlovák ha-
táron. Ez az ál-Micimackó ahelyett, hogy átment vol-
na a miénknél magasabb életszínvonalú és euróval
fizetô Szlovákiába, fogta magát, visszafordult, letépte
magáról a nyomjelzôt, és folytatta vándorlását Ma-
gyarországon. Eszembe jutott, hogy zsidó ôseink 40
évig bolyongtak a pusztában nyomjelzô nélkül, és éh-
halál ellen mannát ettek. 

Ha nem tréfli állatról lenne szó, most azt monda-
nám, hogy ebben a Robiban zsidó vér is lehet, hisz
vonzódik a vándorláshoz, igaz, hogy manna helyett a
kukákból kilopott répán, zöldségen él, miközben rá-
hozza a frászt a helyi Fidesz-iroda vezetôjére. 

Az egyik tévében megszólalt egy parasztnéni: a gye-
rekeimet már nem engedem kimenni játszani a háztól
távolabbi rétre, mert hátha arra jár a kóbor medve, és
kárt tesz bennük. A vándorló zsidókra ez sem volt
jellemzô. Nem irigylem most az ország vadászait, mert

gondolom, 24 órában lesik, hol tûnik fel a nyughatat-
lan Robi/Roberta. Igaz, kishazánkban egyetlen ember
van, aki minden ellenszolgáltatás nélkül éles lövedék-
kel is kilôhet bármilyen vadat. Méghozzá úgy, hogy a
kilôtt hüvelyeket alázatos NAV-tisztviselôk viszik
utána...

Az már csak magától értetôdô, hogy a fake news
ôshazájában, az interneten a legkülönbözôbb összees-
küvés-elméletek születtek. Olvastam már arról, hogy a
medve nincs egyedül, kell hogy legyen társa, mert egy
barnamedve, még ha a Lomonoszovon végzett is, kép-
telen egyedül egy nyomjelzô nyakörvet levenni. 

Az is napvilágot látott, hogy a medve nem véletlenül
fordult vissza, mert ô nem céltalanul kóvályog szere-
tett hazánkban. Meg nem nevezett áldozatát keresi,
akire „mézdíjat” tûztek ki, és ehhez itthoni Soros-bé-
rencek nyújtanak neki segítséget. Hogy ki a kiszemelt
áldozat, és ki bérelte föl bérgyilkosságra az egyébként
szeretnivaló vadállatot, az a posztból nem derült ki.
Mindenesetre ha véletlenül Robi/Roberta Zugló felé
jár, nekem lenne nevem, amivel kiegészíteném a listá-
ját. Egy biztos, én is félni kezdtem a migránsoktól, el-
végre ez a medve se igazi magyar, rá lehet mondani,
hogy bevándorló megélhetési mackó. 

A vidéki asszony félelmét, amivel gyermekeit óvja,
túlzottnak tartom, de az újságírói kisördög valamelyik
éjjel szült egy gondolatot:

Hogy meddig kóvályog itt a maci lelövetlenül, nem
tudom, az embereken eluralkodó félelmet megértem,
de az én Leóm azt súgja, hogy a politikusok csak ak-
kor kezdjenek el félni, ha egy olyan hír kerül be a köz-
tudatba: kísértet járja be Európát...


