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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A Szentírás ek-
képpen szólít
bennünket ezek-
ben a napokban,
amikor küszöbön
áll az ôsz, a
lombhullás ideje,

de Izrael szívében új esztendô re-
ménysége sugárzik, az engesztelô-
nap fenségének áhítata kezd épülni
lelkünkben, készülünk a szent na-
pokra.

A lelkiismeret-vizsgálat, az imád-
ság és a reménység ideje ez.

Ezek közül az eszmények közül
most az imádságról szeretnék szólni.

Hitromemut hatefilá, magyarul Az
imádság magasztalása címû elmél-
kedô mûben olvassuk többek között
az alábbi talmudi történetet (Be-
rachot, 34,a). A két Szentély lerom-
bolása után a zsidóságnak új életesz-
ményeket és tanításokat a javnei
fôiskolát megalapozó Jochanan ben
Zakkáj adott, akinek a felesége
meglehetôsen kritikus szellemû asz-
szony volt. Ezt a furcsa kijelentést
vágta férje fejéhez: olyan vagy, mint
a kollégád, Chanina, azaz nem vagy
felette álló, mire a bántott férj,
Jochanan így felelt: Chanina olyan,
mint a fejedelem a nagy király palo-
tájában, ahová csak engedelemmel
léphet be, én pedig olyan vagyok,
mint a szolga, aki minden különös
engedély nélkül jár s kél ottan.

A rejtelmes választ a Szentírás és a
Talmud legnagyobb magyarázója,
Rási oldja meg, a következôképpen.

A nagy király, azaz a Mindenható
templomában elôbbre való az ott na-
ponként megforduló szolga, mint a
ritkán odatévedô elôkelôség. Ebbôl
következik, hogy az imádság, az is-
tenszolgálat, az ávodá és a szolga, az
eved ugyanabból a héber szótôbôl
származik. Jó tehát az Isten házában,
Isten szolgájaként imádsággal szol-
gálni, hívni a Mindenhatót.

Kimondatlanul is arra tanít ez a
történet, hogy légy ott minél gyako-
ribb vendég, s gyermekeidet is erre
neveljed.

A napokban fennállásának 150.
évfordulóját ünneplô Dohány utcai
zsinagóga másfél évszázados törté-
nete során az imádkozók különféle
gyülekezetét láthatta falai között,
megfelelôen a zsidó történelem sors-
fordulóinak.

Az avatás nagyszerûségérôl az
Egyenlôség címû felekezeti lap szá-
mol be (Az ezredév. Magyar Talló-
zó-sorozat. Magvetô Könyvkiadó,
1979). Többek között arról olvasha-
tunk, hogy a férfiak frakköltönyben,
fekete szalonruhában, a hölgyek a
legdíszesebb öltözékeikben érkeztek
erre az ünnepségre, a zsidó társadal-
mi elôkelôségek díszmagyarban
pompáztak. Az elöljárói padokat is a
panyókára vetett díszmagyaros urak
töltötték meg. Ezek a híradások és
sok más hasonló olvashatóak az egy-
kori felekezeti lapban.

Másfél évszázad után hajlamosak
vagyunk annak elgondolására, mi
mindent láttak ezek a falak a mögöt-
tünk hagyott 150 év alatt.

Látták a díszmagyaros notabilitá-
sokat, majd a két világháború között,
egyre komoruló ég alatt, de látták az
elöljárói padokból fénylô cilindere-
ket, majd 1944 márciusa után látták,

„Ros Hásónó napján Írásba szedik
és az engesztelô böjtnapon pecséttel
erôsítik, hányan vesznek el és hányan
teremtetnek, ki éljen és ki haljon, ki
magas életkorban, ki fiatalkorban, ki
vízben és ki tûzben, ki kard által és ki
vadállat által, ki éhség által és ki

Négyféle újévet tartunk számon,
melyeknek más és más az idôpontja,
és a jelentôsége is.

Melyek ezek?
Niszán hónap elseje „a királyok és

ünnepek újéve” (a Tóra ezzel kezdi
számolni a hónapokat).

Elul hónap elseje „a tizedek újéve”
(a sófárfújás kezdete).

Tisri hónap elseje „a zsinagógai új-
év” (a teremtés ünnepe, a zsidó naptá-
ri év kezdete).

Svát hónap 15-e „a fák újéve” (a ter-
mészet megújhodása).

Ilyenkor, nyár végén, ôsz elején,
mindig tisri elsejére gondolunk, hi-
szen minden hívô zsidó ember erre
készül már az ünnepet megelôzô

egész elul hónapban, amely a megté-
rés jegyében telik el, és felkészülünk a
közelgô „félelmetes napokra”.

Rajs hásonó szó szerinti fordításban
az év feje, és ez vonatkozhat kizárólag
az ünnepre, de az egész tisri hónapra
is. Az ünnepet megelôzô hónapban
minden nap – kivéve szombaton – fel-
hangzik a sófár hangja a zsinagógák-
ban. A sófárról azt kell tudni, hogy ôsi
zsidó hangszer, amely nem más, mint
egy kosnak a szarva. A Talmud szerint
ez a kosszarv emlékeztet bennünket
arra a kosra, amelyet Ábrahám áldo-
zott fel fia, Izsák helyett. Rajs
hásonókor a Müszef ima keretében
fújjuk meg a sófárt, és 100 hangot
szokás végighallgatni, de a háláchá

Újévi üdvözlôlap a százéves Tel-Avivból

hogy a talmi csillogású cilinderek le-
kerültek a fejekrôl, de felkerültek a
kabátokra a sárga csillagok, és azzal
együtt a pesti zsidóság másik
büszkeségébôl, a Rumbach utcai zsi-
nagógából is zsidók gyûjtôtábora
lett. Majd ez a rettenet is elmúlt,
hogy most ismét az áhítatnak, az
imádságnak és a tanításnak szentélye
legyen ez a csodálatos templom.

De mi, akik még élünk azok közül,
akik ebben a templomban töltöttük
1944 Kol Nidré estéjét, a szó szoros
értelmében bélyeges seregként hall-
gattuk Hevesi Ferenc sírásba csukló
prédikációját, amikor az árván ma-
radt zsinagógák tömegérôl és híveik
sorsáról beszélt.

Ekképpen követtük Ábrahámsohn
Manó fôkántor szívet tépô imádságát
is, koszvévu böszéfer cháim tauvim,
Atyánk, írj be bennünket az Élet
Könyvébe.

Ez a Kol Nidré azóta is végigkísér
életemen, nyilván valamennyiünket,
akik ilyen vagy ennél sokkal rettene-
tesebb Kol Nidré emlékeivel küzde-
nek 1944-bôl.

Jó dolog, amiképpen ez a kiinduló
tanításból kitetszik, az Úr szolgájá-
nak lenni, de rettentô ember szolgá-
jaként élni.

Ávdi átá, szolgám vagy Te, Izrael,
így üzen prófétájával a Mindenható.

SCHWEITZER JÓZSEF NY. ORSZ. FÔRABBI

Hikon likrát elohechá Jiszráél
Készülj Istened elé, Izrael!

FELDMÁJER PÉTER

Az imádság és jótékonyság
elûzik a gonosz végzetet

Minden évben tisri havának elsô
napján a Muszaf-imában együtt
mondja a közösség:

STREIT SÁNDOR

Az ünnep

szomjúság által, ki vihar által és ki
járvány által, ki megfojtás által és ki
megkövezés által; ki pihenhet és ki-

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

nek kell lótni-futni, ki nyugodhat és
ki faggattatik, ki vigadhat és ki szen-
ved, ki szegényedik meg és ki gaz-
dagszik meg, ki aláztatik és ki ma-
gasztaltatik...”

Bizony, sorsunk a Jóteremtô kezé-
ben van, és Ô ítéli meg minden csele-
kedetünket.

Most ritka évet hagytunk magunk
mögött, hiszen egy ember életében ta-
lán kétszer adatik meg, hogy megérje
a nap ciklusának végét és az újrakez-
dést.

Az Örökkévaló által teremtett nagy
égi körforgásban csak minden 28. év-
ben tér vissza a nap oda, ahol akkor
volt a teremtés negyedik napján, ami-
kor megteremtetett, hogy ismét el-
kezdje a meleget és életet adó útját.

A megújuló holdat mindig kö-
szöntjük Rajs Chajdeskor, s az évrôl
évre visszatérô ünnepeink belátható
idôn belül emlékeztetnek bennünket
arra, amit úgyis tudunk, hiszen látjuk
az évszakok változását, a természet
megújulását és pusztulását.

Ez a 28 éves ciklus azonban akko-
ra, hogy azt a szokásos emberi ésszel
már szinte fel sem tudjuk fogni, s kö-
zülünk senki sem lehet biztos abban,
hogy megéri a következô megújulást.

Az elmúlt év ismételten bizonyí-
totta, hogy csak az ôsi tradíciók
megtartása, az eleink által kialakított
szokások követése lehet az az út,
amelyet követnünk kell, mert min-
den más esetben elsüllyedünk az idô
tengerében.

A reánk támadók, bennünket szi-
dalmazók bármilyen nyugtalanságot
és fájdalmat okoznak is, valódi cél-
jukat nem érhetik el.

Az elmúlt évtizedekben felnôtt
Magyarországon is egy olyan szabad
nemzedék, amelyik büszkén vállalja
zsidóságát, kiáll magáért és kiáll Iz-
rael házáért.

A gyalázkodók nem értik, hogy
szavaikkal nemcsak saját magukat,
hanem egész Magyarországot járat-
ják le.

szerint legalább 30 hangot kell fújni
és a közösségnek meghallgatni. A
sófárt háromféleképpen szokás meg-
szólaltatni: tökió, svorim, törüó. Ter-
mészetesen amikor az ünnep szom-
batra esik, mint ahogy ebben az év-
ben, akkor tilos sófárt fújni, csak más-
nap lehetséges.

Az ünnep egyik elnevezése: jajm
hátöruó, a kürtölés napja, ami arra em-
lékeztet bennünket, hogy a Mindenha-
tó mellettünk áll és megsegít a bajban,
ezért nevezhetjük a biztató sófárhang
napjának rajs hásonó ünnepét.

Az ünnep másik elnevezése: jajm
hárász ajlom, a világ születésének
napja, mert a hagyomány szerint ezen
a napon alkotta meg az Örökkévaló az
elsô embert.

Nevezhetjük rajs hásonót hosszú
napnak is, mert tisri elseje és másodika
hitünk szerint egy napnak tekintendô.
Ez az ünnep Izraelben is kétnapos, sok (folytatás a 2. oldalon)

más ünneppel ellentétben, amelyek
csak Erecen kívül kétnaposak.

Az ünnep következô elnevezése:
jajm hadin, az ítélet napja. Ezen a na-
pon kezdôdik a hagyomány szerint és
tíz napig tart az Örökkévaló elôtti
számadás. A Mindenható ezekben a na-
pokban határozza meg az elkövetkezô
évre a sorsunkat, megítél minden egyes
embert és teremtményt a földön.

Három dolog vezérelheti az embert
jó irányba: uszsuvó – megtérés, usz-
filó – imádság, ucödokó – jótétemény.

A hagyomány szerint ezen a napon
az Örökkévaló elôtt három könyv áll
nyitva: a jók, a gonoszok és a közepe-
sek könyve, melyek közül az egyikbe
beíratik valamennyi ember, az elôzô
év cselekedetei alapján.

Az a szokás, hogy ilyenkor ne túl
sokat aludjunk, nehogy végigaludjuk
a ránk köszöntô évet, s a Talmud



ÚJ ÉLET2 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET2 2009. SZEPTEMBER 15.

„Atyánk, Királyunk, nyisd meg a
Menny kapuit imádságaink elôtt.”
Elôdeink tanítása szerint elül havának
25. napja volt a világ teremtésének
elsô napja. Bölcseink elrendelték,
hogy a rajs hasono elôtti hét elsô nap-
jától kezdve bûnbánati istentiszteletet

tartsunk. Ez a hajnali istentisztelet a zsidóság ôsrégi
Szlichesz imája, amely nem ér véget az újév napjával, ha-
nem jajm kiperig, a félelmetes napok alatt, minden reggel
folytatjuk a Szlichesz-istentiszteleteket, amelyek egyszerre
hozzák el számunkra a megújulás ígéretét, a megtisztulás
reménységét és a megtérés isteni kegyelmét.

Nap mint nap elhangzik ez az imarész, amelyben kérjük
az Örökkévalót, hogy:

A félelmetes-fenséges napok hittel, gondolkodással,
önvizsgálattal és önkritikával telített korszakában üzenet-
értékû tanítást keres a hívô emberek közössége. Szerte a
világban ezeken a napokon lelkiismeretünk szavára hall-
gatva a múltat kutatjuk. A múlt tanításaiból levont követ-
keztetéseket útravalóként fogalmazzuk meg önmagunk
számára.

Zsidóságunk gazdag írott hagyományából két gondola-
tot emelünk ki. Különbözô történelmi események irodal-
mi nyomait. Az elsô a középkorból, a XII. századból
származik. A második immár a XXI. század eseményei-
nek példáiból való.

1. A középkor zsidóságának szellemiséggel átitatott
földje Hispánia. Az egykori szefárd politikusok, történé-
szek, írók, pájtánok (költôk), filozófusok, gondolkodók
sorába spontán illeszkedik a XII. század közepén élt
zaragozai születésû világhírû utazó, kiváló rabbi, Benjá-
min MiTudélá, azaz Tudelai Benjámin.

Mintegy száz esztendôvel Marco Polo elôtt hatalmas
utazást tesz, szinte az egész földet bejárja. Felkeresi Eu-
rópa, Ázsia és Afrika zsidó közösségeit. Háromszáz kö-
zösségben tett látogatásának eredményeit héber nyelven
rögzíti a „Tudelai Benjámin utazása” címû könyvében.

Az elsô szociográfiailag is értékelhetô írás ez, amely
összefüggô, objektív, hû képet ad a XII. század második
felében virágzó zsidó közösségekrôl. Olvasva a több
mint nyolcszáz esztendôvel ezelôtt írt naplót, különleges
világ rajzolódik ki elôttünk. Színes, mint maga az élet;
változatos, izgalmas, dicsôséggel és szomorúsággal teli,
mint maga a történelem.

Utazásai során természetesen a Szentföldet is érinti.
Meglátogatja az Atyák földjének kiemelkedô helységeit.
Látogatásának fókuszában természetesen Jeruzsálem is
megtaláltatik. A világ zsidóságának mindenkori legszen-
tebb helye, ahol egykoron a két jeruzsálemi Templom ál-
lott. Cion maga, ahonnan a Tóra szétáradt, és tanításainak
lenyûgözô összességével áldóan hatott a világ eszmevi-

RADNÓTI ZOLTÁN RABBI

Álmok, tervek,
remények

Ismét eltelt egy esztendô... 2009.
szeptember 18-án este ránk köszönt
az 5770. zsinagógai esztendô. Álmok,
tervek és remények lengik be a ros
hásáná, az újév napjait, hiszen a zsidó
hagyományban az újesztendô nem a
vidám papírtrombiták és a pezsgô ün-
nepe, hanem a zokogó hangú, lélekig
hatoló sófárnak, a megbánásnak, a
magunkba nézésnek és a közösségi
erô felfedezésének a napja.

Nagyon bízunk a szép holnapban.
Imádkozunk családtagjaink boldogsá-
gáért, szeretteink egészségéért és ön-
magunk sikereiért. Igen, önmagunkért
imádkozunk! Mértékkel és remélve.
Mert az újév rólunk szól! A zsidó újév
az esendô ember ünnepe, akiben meg-
van minden tehetség, de nem mindig
tudja kezelni a rábízott kincset.

Az idei mottónk legyen a Talmud
szava: „A Szent, áldassék a neve, a
világ minden jó tulajdonságát átad-
ta Izraelnek” (Hagiga, 9,b).

Az ember örökkön változó, önfor-
máló lény – így lettünk teremtve. Ne-
mes ajándékot kaptunk az Örökkévaló-
tól: megvan a lehetôségünk, hogy ön-
magunkon lépésrôl lépésre javítsunk.
Ám ez nehezebb, mint gondolnánk, hi-
szen minden változtatás elôtt számot
kell vetni a múlttal. Fel kell ismerni tu-
lajdonságainkról, hogy néha nem jók,
tetteinkrôl, hogy néha nem voltak a
legtökéletesebbek és szavainkról, hogy
néha nem voltak kellôen szépek.

Ez a világ egyik legnehezebb dolga,
az önkritika. Ilyenkor érezzük: sok-
szor segítségre van szükségünk. Tár-
sakra, ôszintékre. Ha egyéni célokat
keresünk az eljövendô esztendôre, ak-
kor a legszebb cél az lehetne: társa-
kat találni. Összetartozni és együtt
lenni szép környezetben. Társakat ta-
lálni azt jelenti: tudni egymásról.

Ehhez a fennkölt célhoz méltó kör-
nyezet is kell.

A zsidó ember mikrokozmosza: a
zsinagóga. Legválogatottabb szavai
az imák. Tudjuk, a lélek megpihené-
séhez a megfelelô környezet elenged-
hetetlen.

Az elmúlt esztendôben sok változá-
son ment keresztül a magyar zsidó
közélet. Egyre több helyen ismerik fel
a közösségek vezetôi, hogy a zsidó
identitás a jövôben kizárólag a tanulá-
son és a gyakorlaton múlik. Nem
elégséges a nagy elôdök szavait ismé-
telgetni. 5770-ben már valami telje-
sen más kell a túléléshez.

Visszhangzik a Talmud szava: „Éjn
háolám kájemet, élá bisvil hevel
tinokot sel bét rábbán” (Sábát, 119,b),
miszerint a világot csakis a tanházak-
ban és a zsinagógákban lévô kisgyer-
mekek lélegzetvétele tartja meg.

Egy templom akkor templom, ha Is-
ten szavát beengedik.

Egy templom akkor templom, ha az
ember szavát beengedik.

Egy templom akkor templom, ha a
kisgyerek gügyögése áthallik a Smá
Jiszráél szent imáján.

Mint rabbi, kérésekkel fordulok
Önökhöz.

Keressék a felnôtt és gyermek tal-
mud-tórákat!

Keressék, hol lehet megtanulni a
héber betûket!

Keressék, hol tudnak akár csak 1-2
órát önkéntesként segíteni!

Erejükhöz mérten munkájukkal és
jelenlétükkel segítsék a zsidó közös-
séget. Ez legyen a mi közös célunk az
5770. zsinagógai esztendôre: épít-
sünk közösséget!

Mindenkire szükségünk van. Rád is!
Hidd el, jó zsidónak lenni! Gyere el
közénk! Válj közösségeink tagjává!

Bármikor! Péntek este vagy hétköz-
nap – mindig szívesen látunk és min-
denben segítünk, hiszen a szikra Te-
benned is megtalálható!

A társak itt vannak velünk, közöt-
tünk, és melletted is.

Ne feledjük a Talmud szavát: a po-
zitív tulajdonságok itt vannak miben-
nünk, csak meg kell ôket keresni!

Az új esztendôben tegyünk mind-
annyian valamivel többet a zsidósá-
gunkért, a közösségünkért.

Sáná tová umetuká, mindenkinek kí-
vánok szép és jó esztendôt, családjaink-
nak pedig egészséget és boldogságot.

HERCZOG LÁSZLÓ

Nyisd meg a Menny kapuit!
Ôszi ünnepeink elôtt

„Hallgass szavunkra, Örök Istenünk, szánj meg minket
és irgalmazz nekünk, fogadd kegyesen és szívesen imán-
kat!”

„Engedj vissza minket magadhoz, Örökkévaló, újítsd fel
hajdani dicsôségünket!”

„Figyelj szavainkra, Örökkévaló, vedd figyelembe gon-
dolatainkat!”

„Fogadd szívesen szánk szólását és szívünk gondolatait,
Örökkévaló, Szirtünk és Megváltónk!”

„Ne taszíts el minket Magadtól, és ne vond meg tôlünk
szent szellemedet!”

„Öregségünkre se felejts el minket, erônk fogytán, ne
hagyj el bennünket!”

„Ne hagy el minket, Örökkévaló Istenünk, ne távolodj el
tôlünk!” „Adj nekünk jelzést jóra, hadd lássák ezt szégye-
nükre ellenségeink, hiszen, Örökkévaló, Te segítettél ne-
künk és Te vigasztaltál meg minket! Benned reménykedünk,
Örökkévaló, Te is felelsz majd nekünk, Urunk, Istenünk!”

Örök, szép melódiák csendülnek fel, és közben a zsidó
lelkét bûntudat tölti el. Imáink a hajnali órákban kezdôd-
nek, és virradatkor fejezôdnek be.

A világosodás, a felkelô nap fénye hozza meg a zsidó lé-
lek tisztulását minden vétkétôl s bûnétôl. Ha olyanok vol-
tunk, mint a piros bíbor, fehérre változunk, mint a frissen
hullott hó.

A mindennapi Szlicheszen kívül a következô mondatot
jajm kiperkor is elmondjuk: „Bocsásd meg e nép vétkét
nagy szeretetedben, amint elnézéssel voltál irántunk
Egyiptomtól mostanáig.”

SCHÔNER ALFRÉD

Az irgalom és a megtérés kapuja
Nagyünnepi gondolatok 5770–2009

(folytatás az 1. oldalról)
Isten szolgájaként végezzük a bekövetkezô szent napok-
ban az ávodá, az imádság, az istenszolgálat szent mûvét,
együtt családunkkal, gyermekeinkkel, együtt ifjainkkal és
öregeinkkel.

A Mindenható erôsítô és gyógyító áldását kérjük bete-
geinkre, testi és lelki erôt azok számára, akik magas ko-
ruk miatt már talán csak nehezen látogatnak a templom-
ba, a zsidó öntudat erôsbödését reméljük és várjuk a
javakorabéliektôl, az ifjaktól és az öregektôl.

Legyen foganatos a mi imádságunk és találjon meg-
hallgatásra a Mindenható elôtt, akinek oltalmazó áldását
kérjük édes mindnyájatokra.

Lösáná tová: áldjon meg Benneteket a Mindenható bé-
kés, boldog új esztendôvel.

Hikon likrát
elohechá Jiszráél

(folytatás az 1. oldalról)
szerint is helyesebb, ha pihenés he-
lyett a Tórát tanulmányozzuk és a
zsoltárokat olvassuk.

A tíz bûnbánó napot követi jajm
kippur: az engesztelés napja. Ezen a
napon 25 órás böjtöt tartunk, az evé-
sen és iváson kívül mosakodni, bôr-
cipôt viselni, házaséletet élni sem sza-
bad többek között. Mindezek elô-
segíthetik az ünnep lényegét, a meg-
térést. A hagyomány szerint ekkor pe-
csételik le azt az ítéletet, amelyet rajs
hásonókor hozott az Örökkévaló. Új-
év elôtt és a tíz bûnbánó napon szlich-
eszt (bocsánatkérô imákat) mondunk
annak érdekében, hogy az esetleges
negatív ítélet pozitív irányba billen-
jen. Szokás minden haragossal még
jajm kippur elôtt megbékélni, hiszen
csak így várható el, hogy a Minden-
ható is megbocsássa a vele szemben
elkövetett bûnöket. Jajm kippur nap-
jának utolsó fohásza, a Neile után az
Ég kapui bezárulnak, és hitünk szerint
a világ összes lényének sorsára pecsét
kerül az elkövetkezendô évre. Az
imádság lezárásaként egy elnyújtott
sófárhang jelzi a böjt és a megtérésre
kapott idô végét. Hiszünk abban,
hogy az Örökkévaló meghallgatta
imáinkat és megbocsátotta bûneinket.

Ezen ünnepi gondolatokkal kívá-
nok valamennyi, határon innen és
túl, Izraelben és a föld bármely pont-
ján élô testvéreinknek egészséges,
békés, boldog új esztendôt.

Lösonó tajvó.

Az ünnep

(folytatás az 1. oldalról)

A mai modern Európában, a civili-
zált világban nincs helye azoknak a
csoportoknak, amelyek gyûlölködést
szítanak, amelyek az antiszemitizmus
mérgét szeretnék terjeszteni.

A modern európai államokban elôbb
a legkiválóbb elmék, ma már pedig a
társadalom túlnyomó többsége felis-
merte, hogy a rasszizmus egyik legve-
szélyesebb formája az antiszemitiz-
mus, és amelyik államban teret enged-
nek az ilyen beszédnek, amelyik or-
szágban engedik, hogy a zsidóellenes
hangokkal megmételyezzék, a töme-
gekkel, elsôsorban az ifjúság tudatát, a
lelkét, ott elôbb-utóbb az egész nemze-
tet a zûrzavarba, a semmibe taszítják. 

Sajnos Magyarországon még késik
ez a felismerés, sajnos ma még az or-
szágot vezetô emberek egy része sem
érti, hogy az ilyen szavak elôbb-utóbb
tettekhez vezetnek, és ha a legelején
nem állítják fel a tilalomfákat, késôbb
már nehéz az emberi szellem világára
hivatkozni.

Hosszú évek óta várunk arra, hogy az
Örökkévaló megvilágosítja a téveszmé-
ket hangoztatók elméjét, s reméljük,
hogy hamarosan mindenki belátja, tör-
vényhozók és törvényalkalmazók egy-
aránt, hogy mit kell tennünk. 

Történelmünk során sok minden
megváltozott, de változatlan hitünk az
Örökkévalóban, hitünk abban, hogy
népünk kiválasztatott a világ összes
népe közül és megköttetett az a Szö-
vetség, amelyben bízva hiszünk ab-
ban, hogy ha a törvények útját járjuk,
akkor nem veszhetünk el, mert ahogy
a Muszaf-ima mondja:

Az imádság 
és jótékonyság...

S az is írva van: „Akkor így szólt az Örökkévaló: megbo-
csátok, ahogy mondtad.”

(Folytatás a 6. oldalon)

lágára. Hatott népünk, közösségünk, vallásunk s az egész
világ szellemi arculatára.

Tudelai Benjámin távol a Koteltól, a Siratófaltól meg-
áll, és elemi erôvel tör fel benne az érzelem, amelynek
írásba foglalt lenyomatát könyve ôrizte meg:

„A Nyugati fal a Szentély legszentebb fala volt, és ezt
a falat az Irgalom Kapujának nevezték, s oda jönnek a
zsidók, hogy segítségért imádkozzanak.”

A Sáár háRáhámim, az Irgalom Kapuja elnevezés más
értelemben is jól ismert.

Hiszen az Irgalom Kapuja Jeruzsálem nyolc híres, több
évszázados kapuja egyikének elnevezése is. Jeruzsálem
Óvárosának keleti részén található. Jóval az ottomán

Sáár háRáhámim, az Irgalom Kapuja

(folytatás a 6. oldalon)

Így nyilatkozott meg Istenünk kegyelme a mi nagy mes-
terünk, Mózes által.

Szentírásunk lapjain ôrizzük ezeket az örök megbocsátó
szavakat, és a hagyomány tanításaiból tudjuk azt is, hogy
Isten közölte Mózessel: valahányszor Izrael fiai bûnvallo-
másuk idején ajkukra veszik Isten lényének 13 tulajdonsá-
gát, az igaz megtérôk mindig elnyerik a megbocsátás ke-
gyelmét. Ezért a szlicheszi bûnbánat idején újra meg újra
felhangzik:

„Örökkévaló, Örökkévaló, irgalmas és kegyelmes Isten,
türelmesen elnézô, nagy a kegyelemben, az igazságban.
Megôrzi a kegyelmet ezredízig, megbocsátja a bûnt, az el-
pártolást és a vétket, de felmentést nem ad.”

Bölcseink ehhez hozzáfûzik: „felmentést ad a
megtérônek; de nem menti fel azt, aki nem tér meg”.

Mózes mesterünk dicsôségében örök fénnyel ragyog az
az érdeme, hogy megszerezte Izrael népének a megtérés

a megtérés, imádság és jótékonyság
elûzik a gonosz végzetet.

Cselekedjünk tehát ekként, mond-
juk el Ros Hásónókor idén is imáin-
kat, kérve a Jóteremtôt, hogy írjon be
bennünket a megbocsátás könyvébe.

E gondolatok jegyében kívánom
mindenkinek, hogy írassék be az
„Igaz jámborok könyvébe”, és kérem
az Örökkévaló áldását az egész ma-
gyarországi zsidóságra, hogy megér-
hessük a most kezdôdött napciklus
végét és 28 év múlva újra elmondhas-
suk az áldást.

Adjon a Mindenható nekünk és a
világ minden lakójának nyugalmat és
békét az 5770. zsinagógai évben is!

Lösono Tajvó Tikoszévü.
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Elment Heisler László, sok száz
ember Laci bácsija, visszaadta lelkét
az Örökkévalónak, a Fent Lévônek,
akit gyermekkora óta nem mulasztott
el áldani, Házában imádkozni.

A halál minden esetben váratlanul
érkezik, nem hiszem, hogy arra iga-
zán számítani lehet – még egy éltes
kort megélt, nem is teljesen egészsé-
ges ember esetében sem. Ugyanis Ô
az utóbbi két évtizedben tucatszor
mutatott fricskát a halálnak, a legna-
gyobb mélységbôl is talpra állt, tud-
va, hogy még sok dolga van e föl-
dön. Egyedülálló aktivitás és szelle-
mi frissesség jellemezte. Egész élete
két dolog köré csoportosult: a család
és a Dohány utcai zsinagóga. Az a
minden tekintetben egyedülálló zsi-
nagóga, amelynek 150 éves évfordu-
lójára (amit pár nappal elôzött meg Az Újpesti Önkormányzat gyö-

nyörû és patinás szépségû tanácster-
mében, százéves antik csillárkölte-
mények alatt idén is átadták az Új-
pest Díszpolgára és az Újpestért díja-
kat. Az eseményen a helyi hitközség
számos vezetôje, képviselôje részt
vett, többek között Szerdócz Ervin
rabbihelyettes és Szilágyi Gábor
kántor. A kitüntetetteket egy-két sze-
mélyes, kedves és életútjukat
ismertetô szó keretében Budaházy
Gábor aljegyzô mutatta be és Derce
Tamás polgármester gratulált nekik.
A rendezvény keretében több évtize-
de a kerületben lakó és az újpestie-
kért napi szinten tevékenykedô egy-
házi vezetôket, legendás focistákat
és intézményvezetôket jutalmaztak.
Nagy megtiszteltetés érte a BZSH
kicsiny újpesti hitközségét: két tagja,
volt és jelenlegi vezetôje is Újpestért
díjban részesült.

„A most sorra kerülô jelöltünk hat-
van éve él Újpesten. Negyven évig,
nyugdíjba vonulásáig dolgozott a
Tungsram Rt.-nél. A zsidó közösség
oszlopos tagja, aki nem kerülhette el
sorstársai megpróbáltatásait sem.
Volt munkaszolgálatos, és deportál-
ták is. Az emberek iránti hite és bi-
zalma azonban soha nem ingott meg.
Így tudta életét újrakezdeni és felépí-
teni. 1993-tól, nyugdíjas korától töl-
tötte be a hitközség elnöki tisztségét.
Tevékenységére végig jellemzô volt
a felekezetek közötti párbeszédek

elôsegítése. Mint városvédô lokál-
patrióta, az érdeklôdôk számára nyi-
tottá tette a zsinagógát. Részese volt
többek között a zsinagóga, a mártír-
emlékmû és az orgona felújítási
munkálatainak is. Újpestért díjban
részesül Rappaport Zoltán, az Új-
pesti Zsidó Hitközség örökös tiszte-
letbeli elnöke.”

„Egy társadalmi munkást, karitatív
segítôt szólítok. Az általa kitalált
segítô feladatokat nagy lelkesedéssel
végzi. Tevékenysége kiterjed a jogi
tanácsadásra, a munkaügyi regisztrá-
cióra, az álláskeresésre, önéletrajzok
írására, aszerint, hogy kinek mikor
mire van szüksége. Önként végzett
munkájához tartoznak a bírósági ke-
resetlevelek, a fellebbezések megírá-
sa vagy a nyugdíj és a szolgálati idôk
kiszámítása. Minden hozzáforduló-
nak önzetlen segítôkészséggel áll
rendelkezésére, korát meghazudtoló
agilitással. Újpestért díjban részesül
dr. Rosner László nyugállományú
KTSZ-elnök, karitatív segítô, az Új-
pesti Zsidó Hitközség vezetôségi
tagja” – ismertette a kitüntettek élet-
útját és eredményeit az aljegyzô.

A rövid, de hangulatos ünnepség
egy kis komolyzenével és jó beszél-
getésekkel zárult. Ha sok újpesti ösz-
szejön, nem nehéz ismerôsökre és
közös témára találni.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Szilágyi Iván Péter

„A halottakkal szembenézve?” 
Újabb sírrongálás a zsidótemetôben

Balassagyarmat. Valószínûsíthetôen augusztus 21-én késô este ismeretlen

elkövetôk tíz sírkövet rongáltak meg a helyi zsidóság temetôjében, „az élôk

házában”. Az 1700-as évek óta több ezer elhunytnak nyughelyét biztosító,

1993 óta országosan védett mûemlék temetôben a napokban ismeretlen tette-

sek hét többmázsás, nagyméretû gránitobeliszk sírkövet döntöttek le, melyek

közül egy több darabra széttört. A feldöntött síremlékek között található a né-

hai Michel Gyarmathy, a világhírû párizsi Folies Bergère revüszínház mûvé-

szeti igazgatója édesapjának, Ehrenfeld Saulnak a síremléke is. Ezenfelül há-

rom 19. századi kô síremléket kifordítottak helyükrôl, melyek közül kettôt sú-

lyosan megrongáltak.

Mint arról lapunk is hírt adott: legutóbb a pünkösdi hosszú hétvége „Hôsök

napján” történt hasonló eset. Akkor öklömnyi bazaltkövekkel – melyek a

szomszédos vasúti sínek töltésébôl származtak – dobáltak meg hat és fordí-

tottak ki három sírkövet. A mostani rongáláskor jóval bátrabbak és drasztiku-

sabbak voltak az elkövetô „hôsök” a korábbinál. A helyszínen pezsgôsku-

pakot és kólásüveget is találtak a rendôrök, akik az ügyben nyomozást foly-

tatnak.

– Márciusban a helyi vasútállomáson napokig látható, a nyilas korszakot

fölidézô vagonkiállításon a város irányítói és a történelmi egyházak helyi

vezetôi egyaránt elítélték a gyûlöletkeltés mindenfajta megnyilvánulását, s

hisszük, hogy Balassagyarmat lakosainak tisztességes többsége szintén elíté-

li az ilyenfajta cselekedeteket, történjék az bármilyen okból – mondta Bauer
József hitközségi elnök.

Majdán Béla, a balassagyarmati zsidó kultúra történeti értékeit ápoló Ker-

tész István Alapítvány titkára így fogalmazott: – Még a nyilas korszakban

sem történt meg ebben a városban, hogy a halottak örök békéjét feldúlta vol-

na valaki! Véleményem szerint sem a zsidó, sem bármely más vallású vagy

akár nem hívô elhunyt sírját nem gyalázhatja meg senki büntetlenül egy nor-

mális jogállamban. Lehetnek világnézeti, vallásbeli, szemléletbeli különbsé-

gek ember és ember között, de az elhunytak nyugalmának meghagyása, tisz-

teletben tartása olyan emberi minimum, amit párttól, vallástól, bôrszíntôl füg-

getlenül mindenkinek be kell tartania, aki embernek vallja magát. Balassa-

gyarmaton évente több száz fiatal hallgat meg elôadásokat a zsidó vallásról,

kultúráról az egykori zsidó imaházban és múzeumban. Tapasztaljuk, van mit

tennünk a tudatformálás terén, de nagyon remélem, a rendhagyó történelem-

órákra járó gyerekek már sosem lennének képesek hasonló cselekedetre –

mondta a mûvelôdéstörténész, aki elgondolkodtatónak találta, hogy a múltko-

ri rongálás a Hôsök, a mostani pedig a Szent István-napi eseményekhez „pá-

rosult”. – Az ismeretterjesztés terén nagyon sok mindenkinek volna mit ten-

nie, hiszen már-már égbekiáltó az ifjúság jelentôs részének információ- és

mûveltségbeli hiányossága, félrevezetettsége. Megtévesztett, félreinformált

fiatalok a tóraszekrényben keresik az aranyborjút... Végre ki kellene már

mondani: nemzetromboló tévedés az, ha a kollektív bûnösség elve alapján bé-

lyegez meg bárki népcsoportokat, legyen szó akár a magyarságról, a szlovák-

ságról, a zsidóságról, a cigányságról. Becstelen gazemberek minden náció-

ban, minden felekezethez tartozóan vannak, de ezen kisebbség alapján nem

lehet kollektíve az egész népet, felekezetet bûnbaknak kikiáltani, meggyaláz-

ni, temetôit feldúlni. Jó lenne, ha errôl többet hallanánk a médiában, hátha

jobb belátásra lehetne bírni a fiatalokat. A jelek szerint úgy tûnik ugyanis,

hogy a korábbi esetekhez hasonlóan az elkövetôk fiatalok – tette hozzá az ala-

pítvány titkára, aki azt is jelezte: felveszi a kapcsolatot a város egyházi

vezetôivel és a pártokkal, hogy közösségükben tudassák a rongálás tényét

mindenkivel. A lelki és kulturális veszteség mellett komoly anyagi kárt is

okozott ez a vandalizmus: elôreláthatólag mintegy háromszázezer forintot

vesz majd igénybe a helyreállítás. – Kíváncsi vagyok rá, a tettesek szembe

mernének-e nézni a halottakkal, akiknek sírjait feldúlták. Magam nagyon szí-

vesen a szemébe néznék az elkövetôknek – mondta Majdán Béla, aki azt is

hozzáfûzte: – Medvácz Lajos polgármester már a rongálás napján elítélte a

történteket, s a helyszínre is kilátogatott, a városi és a megyei

rendôrkapitányok kíséretében. A kuratórium kéri Balassagyarmat lakosságát:

aki bármilyen információval rendelkezik az eseménnyel kapcsolatban, vagy

segíteni tud a helyreállításban, közölje azt vagy a rendôrségen, vagy Majdán

Bélával a 06-30-583-2186-os telefonszámon. A nyomravezetô komoly pénz-

jutalomban részesül.
Szabó A.

(Nógrád Megyei Hírlap)

CHÁROSZET – (héber) gyümölcs és fûszerkeverék, a szédertál (l. o.) tar-
tozéka, amely az egyiptomi elnyomás kényszermunkáját van hivatva megje-
leníteni.

CHASZID, CHASZIDIZMUS – (héber) Jiszráél Báál Sém Tov által a
XVIII. században alapított népies mozgalom, zsidó szellemi irányzat. Lénye-
ge az örömön és életigenlésen alapuló istenszolgálat, amely felemeli a sze-
gény, tanulatlan, de jámbor tömegeket az imádkozás, zsoltármondás, az egy-
szerû, nem szofisztikált hit és a micvák lelkes betartása által. A chaszid ere-
deti héber értelmében jámbort jelent; illetve valaminek, valakinek hívét. A
Talmudban az a chaszid, aki lemond törvényes jogáról és hajlandó kiegyezni.
Napjainkban a chaszid a hasonló nevû szellemi irányzat egyik ágazatának a
híve. A chaszidok kitûnnek vallásosságukkal és minden zsidót a zsidósághoz
közelebb hozó tevékenységükkel.

CHÁZÁL – (héber) rövidítés. Chácháménu, Zichronám Livráchá! (Bölcse-
ink, emlékük legyen áldott!)

CHÁZÁN – (héber) kántor, elôimádkozó, a közösség küldötte, képviselô-
je. Korábban, a talmudi korban, más feladatokat is betöltött a Ch.

CHÁZIR – (héber) sertés. A tisztátalan állatok egyike, amely szimbólum
lett a vallásos zsidók szemében. Hasított patájú, de nem kérôdzik, és a Tóra
hangsúlyozza tisztátalan voltát a tevével és a nyúllal együtt, amelyeknek szin-
tén csak egy kósersági ismérvük van, a szükséges kettô helyett. A Midrás ki-
emeli „Ne mondja valaki, hogy azért nem eszik disznóhúst, mert nem szereti,
hanem azért, mert az Örökkévaló megtiltotta ezt neki”. (Szifrá, Ködosim 10)
Voltak zsidók, akik a Ch. nevét sem akarták kiejteni szájukon, hanem úgy ne-
vezték: Dávár áchér (valami más).

CHÉDER – (héber) szó szerint szoba. Hagyományos zsidó óvoda, ahol a
gyerekek hároméves kortól a betûvetést és az imákat játszi könnyedséggel el-
sajátítják. Ötéves korban már chumást (l. o.) tanulnak. A Ch.-nek köszön-
hetôen nem voltak a zsidóknál analfabéták a legnehezebb idôkben sem (lásd
Chinuch – zsidó nevelés). Aki a Ch.-ben tanít – az a meláméd (tanító – l. o.).

CHÉLEV – (héber) faggyú. Ellentétben a belsô zsiradékkal (sumán), a le-
vágott állat belsejében lévô faggyú nem kóser, és azt el kell távolítani, ki kell
zsigerelni (reinigolni – l. o.).

CHEREM – (héber) kiközösítés, kiátkozás, Istennek szentelt (tárgy), tiltott
dolog. A Rabbénu Gersomnak (a XI század elején) tulajdonított Ch., amely
megtiltotta a többnejûséget és a levéltitok megsértését.

Naftali Kraus

Kitüntették az újpesti hitközség vezetôit

Derce Tamás átadja a kitüntetést Rappaport Zoltánnak

Búcsú Heisler Lászlótól
hirtelen halála) mérhetetlen kedvvel
és intenzitással készült, aktív részese
volt a koordinációnak, a megvalósí-
tás terveinek. A szeptember hatodi-
kai zsinagógai esemény forgató-
könyve már kész volt. Az ülésterv
szintén: Heisler László helye a ma-
gas rangú személyiségek sorában.
Elôkelô helyen. A sors ezúttal köz-
beszólt. A halál már nem várt. Nem
adott haladékot.

Idézzük hát fel az idôt, a közel-
múltat, foglaljuk össze legalább
részben munkásságát, emberi nagy-
ságát.

Heisler László elnökként meg-
tisztelô, de nehéz örökséget vett át: a
Dohány utca szinte romokban he-
verô, helyenként aládúcolt, védô-
hálóval borított mennyezetû, omla-
dozó vakolatú épületét. Azóta – egé-

szen 2007-es önkéntes lemondásáig

– mindig egyhangúan választották

meg rásekolnak. Rá jellemzô módon

igazolta: a csúcson leköszönni csak a

legnagyobbak tudnak.

Hitelesség, elkötelezettség és in-

nováció. Mert egy olyan nagyszabá-

sú rekonstrukciót befejezni, mint a

Dohány utcai zsinagógáé volt, csak

elkötelezetten lehet. A hitközség – a

Magyar Köztársaság anyagi áldozat-

vállalásával – felújította a templo-

mot, de a végsô munkálatokra már se

pénz, se akarat nem volt. Elnökként

ô vette kézbe az ügyeket, és kivételes

szervezôerejével, kivételes kapcso-

latteremtô képességével megterem-

tette a pénzügyi alapokat a befeje-

zéshez. A páratlanul szép épület dí-

szítéseinek aranyozása, a Hevesi Si-

mon Közösségi Terem kialakítása

munkásságának maradandó jelzô-

kövei.

A körzeti iroda megépítése, a ko-

rábban méltatlan elhelyezés, beren-

dezés jobbá tétele is az ô kezdemé-

nyezésére történt. A most már tiszta,

világos és szép helyiségbe mindenki-

nek jó érzés bemenni, legyen az akár

az Országgyûlés vendégül látott el-

nöke, akár a kile valamelyik tagja

vagy bárki, aki gondjával vagy rá-

szorultságával oda fordul.

Izrael állam megalakulásának 50.

évfordulója alkalmából ugyancsak a

Dohány utcai körzet elnökeként tu-

dományos szimpóziumot szerve-

zett. Tudósok, akadémikusok, kuta-

tók és rabbik tették feledhetetlenné

azt a hétvégét. S egy évvel késôbb

izraeli utazást kezdeményezett a

körzet tagjai részére, ahol az ötven-

fôs magyar csoport vezetôjeként

vitte a magyarországi zsidóság jó

hírét Erec földjére. A ragyogóan si-

került utat követôen alakult meg a

körzet Barátság Klubja, melynek

aztán méltó folytatása lett a Füst

Milán Páholy Goldmark termi

elôadás-sorozata.

Ma, amikor pezsgô, ezreket vonzó

kulturális élet, számos koncert szín-

helye a Dohány utcai zsinagóga, ki

emlékszik már azokra a vitákra, ami-

kor ez ötletként szóba került?!

Heisler László ekkor is a megújulást

képviselte, és az idô ismét csak ôt

igazolta. A telt házas hangverse-

nyeknek, például Varnus Xavér pá-

ratlanul színes programjainak elsô

megrendezéséhez bizony akkor még

nem kis bátorság kellett.

Önkéntesként dolgozva a magyar-

országi zsidóságért, hosszú-hosszú

éveken át Európa legnagyobb zsina-

gógájának elnökeként mindenki el-

fáradna. Heisler László azonban örö-

kös elnökként s a Dohány utcai

templomkörzet alapítványának elnö-

keként kilencvenedik évén túl is

mérhetetlen energiával segítette to-

vábbra is közösségét.

Örökös Tiszteletbeli Elnök Úr,

mindannyiunk Laci bácsija! Nyu-

godj békében, és vigyázz továbbra is

a Te templomodra!

* * * 

Százak kísérték utolsó útjára a
Kozma utcai sírkertben a 92 éves ko-
rában elhunyt Heisler Lászlót. A Hit-
község világi vezetését Feldmájer
Péter Mazsihisz-elnök, Streit Sándor
BZSH-elnök és Zoltai Gusztáv üv.
igazgató képviselte. Körzeti elnökök,
rabbik, kántorok és a közélet számos
tagja jelent meg. Fekete László
fôkántor énekelt gyászimát, Frölich
Róbert fôrabbi mondott beszédet,
majd dr. Kárpáti Pál elöljáró búcsú-
zott a Dohány körzet örökös tisztelet-
beli elnökétôl.
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Megnyitó
Gozsdu-udvar... felújított formájá-

ban, minden árkádja kihasználva,
sátrak, kitelepülések, beszélgetésre
alkalmas sarkok, színpad, s a kínálat,
mint egy nyári piac: színes, szemet
gyönyörködtetô, pénztárcát kinyitás-
ra késztetô.

Véget ért a XII. Nyári Zsidó Fesztivál
SZEMELVÉNYEK A PROGRAMBÓL

A megnyitó kitûzött idôpontját jó-
val megelôzôen már Gerô András
sajtótájékoztatóját is nagy érdek-
lôdés kísérte. A hangosítás kiváló
volt, így a látogatók, miközben a tör-
ténész az „Együtt többen leszünk” ci-
vil kezdeményezésrôl (melyhez
elsôk között csatlakozott a fesztivál
is) tartott átfogó elôadást, nézelôd-
hettek, megtapinthatták, megvásá-
rolhatták a kiállított portékákat, mí-
ves tárgyakat, ékszereket, olvasniva-
lókat, a kézmûves és könyves kira-
kodóvásár ajánlatát-kínálatát.

Hiller István kulturális miniszter beszél

Zoltai Gusztáv megnyitója

Még a beszédek elhangzása elôtt
fantasztikus örömzenét, ismert és ke-
vésbé ismert klezmerszámokat hall-
hattunk a színpadról a hetes formáci-
óban felállt Zmirim zenekartól. A
lauderesek néhány év alatt saját ma-
guknak és a velük foglalkozó felnôt-
teknek – mint Nagy Anna, (Budapest
Klezmer Band) mûvészeti vezetô,

Radó Anna koordinátor – köszön-
hetôen óriási pozitív változáson es-
tek át. Valóban profikká váltak.
Megérdemelten volt hatalmas sike-
rük.

A fesztiválprogram elsô délelôtt-
jén az érdeklôdôk között rabbik, hit-
községi vezetôk, elöljárók, az orto-

dox hitközség elnöke és nem utolsó-
sorban a fesztivált protokollárisan
megnyitó személyiségek is megje-
lentek. Alföldi Zoltán, az eseményso-
rozat házigazdája üdvözlô szavait
követôen a színpadra vonult Hiller
István oktatási és kulturális minisz-
ter, Horváth Csaba fôpolgármester-
helyettes, Steiner Pál, az MSZP
frakciójának elnöke, Streit Sándor, a
BZSH elnöke és Zoltai Gusztáv
ügyvezetô igazgató.

A két nyelven elhangzó üdvözlé-

sek után elsôként Zoltai Gusztáv lé-
pett a mikrofonhoz. Szólt a tizenkét
évvel ezelôtti idôszakról, amikor a
fesztivál szervezôi „mertek nagyot
álmodni”, majd elmondta: „Azóta
minden nyáron felhangzik a nyitány,
felgördül a virtuális aranyfüggöny, s
megnyílik elôttünk a Nagy Varázs-
lat.” Az igazgató mirákulumnak ne-
vezte az eseményt, ahol a honi és a

Éjfélig zenéltek

nemzetközi zsidóság büszkén felmu-
tathatja: ezt alkotta, ezt ôrizte meg a
világtörténelem legborzasztóbb év-
századában, a huszadikban, s emel-
lett büszkélkedik a ma tehetségeivel,
dalban, versben, zenében és prózá-
ban.

Zoltai fontosnak tartotta megemlí-
teni: az esemény nem titkolt ambíci-
ója, hogy ilyenformán is szóljon a
magyarországi zsidóság szellemi
képességeirôl, hogy bebizonyítsa
zsidóknak és nem zsidóknak: képes a
régi, rangos hagyományokat szipor-
kázó ötletességgel folytatni és azt a
modern világban is alkalomról alka-
lomra megújítani. Másik ambíciója –
tette hozzá a szónok – alkalmat adni,
helyet és helyzetet biztosítani kivéte-
les adottságú és tudású mûvészekkel
történô nemzetközi találkozásra is.

Hiller István szólt a hagyo-
mányteremtésrôl, ezen belül arról is,
hogy a jó szándék önmagában kevés
egy-egy kezdeményezés esetében, a
kellô pluszt nehéz szavakba önteni.
Sok éve, ha még nincs is itt a prog-
ramsorozat naptári ideje, várják, hi-
ányzik, már látni, megélni akarják,
örülnek eljövetelének. Ez a dolog lé-
nyege, ez az igazi hagyományterem-
tés mûvészete. Zsidó mûvészet nem
csak zsidóknak.

Az eseménysorozat Európa leg-
rangosabb fesztiváljává nôtte ki ma-
gát, a tavalyi évben 130 000 különfé-
le vallású és érdeklôdésû látogató
tisztelte meg programjait. Hiller el-
mondta, bár nem feladata egy-egy
rendezvényt ajánlani, a Radnóti-év-
forduló kapcsán most mégis felhívja
a figyelmet Bálint András színmû-
vész estjére.

Végül kifejezte kívánságát: jelle-
mezze még sok évtizeden át a jókedv
és a színvonal a fesztivált.

Steiner Pál a kezdetek után a fesz-
tivál mostani megítélésérôl beszélt,
vagyis hogy a mûsorfolyam állandó
gazdagodásának köszönhetôen ma
már fontos, különleges, ünnepi ese-
ménynek tekinthetô, amely minden
magyar állampolgárnak szól, az ide-
látogató külföldieknek is, s nem
utolsósorban azoknak, akik valami-
lyen módon kötôdnek a zsidósághoz.

Arra a „vádra”, miszerint ez maga-
mutogatás lenne, azt felelte: lehet, de
ez így természetes, hiszen a zsidó
kultúra a magyar kultúra szerves ré-
sze, s ezen a módon is lehet „állj”-t
mutatni a szélsôségeseknek.

A megnyitóbeszédek elhangzása
után folytatódott a jövés-menés, a
nézelôdés, a még aznapra meghirde-
tett különféle programokra történô
felkészülés.

Lehetett sóletet kóstolni megfizet-
hetô egységáron, melyet több étte-
rem konyhája is kínált, Sacher tortát
enni a hagyományos sábbáti étek
árának több mint duplájáért, vásárol-
ni például az Újpesti Otthon Israel
Seláról elnevezett speciális részlegé-
nek lakói által készített (tényleg) kü-
lönleges judaikákból, és egyáltalán...
lehetett jól érezni magunkat-egy-
mást, a lehetôséget, a hangulatot.

Robert Capa-kiállítás
Robert Capa tematikus, Izrael

fennállásának meghatározó periódu-
sában készült felvételei méltóbb
helyszínt, mint a Zsidó Múzeum II.
emeleti kiállítótermei, nem találhat-
tak volna.

Bár nem volt díszes, személyre
szóló meghívó, azért a szervezés, a
fesztiváliroda jóvoltából szép szám-
mal eljöttek, hogy körbesétálva lát-
hassák a fotósok legjobbikának alko-
tásait.

Alföldi Zoltán bevezetô szavait
követôen Zoltai Gusztáv kapott szót.
Elmondta: Robert Capa, aki élete so-
rán mindenkit megismert, akit meg
akart ismerni, mindenkivel barátkoz-
hatott, akire csak vágyott, ezzel a ki-
állítással itt, ebben a múzeumban,

hazaérkezett. „A pillanat csak a
megfelelô helyszínen izzik igazán” –
idézte fel a mûvész gondolatát, val-
lomását.

A BZSH-Mazsihisz ügyvezetô
igazgatója beszélt arról is, hogy a
magyar zsidó Capa élete izgalmas,
mint egy jelképek sorozatából álló
film, s kalandjaiban ott lüktet a hu-
szadik század valamennyi végzete.
Közép-Európától távol élte át a
holokauszt idôszakát, s talán innen
ered lelkiismeret-furdalása és a
vágy, hogy Izrael létrejöttének elsô
pillanatától, Erec megszületésétôl
kezdve ott legyen a Szentföldön.

A mûvész fotózás közben minden
mozdulatával érezte, bibliai honfog-
lalókat örökít meg, az Örökkévaló
által megáldott hôsöket, a szent föld,
az ôsi falak, a végtelen sivatag haza-
teremtôit. Ezek a képek corpus delic-
tik – hangsúlyozta Zoltai, hozzátéve:
nem is függhetnének méltóbb he-
lyen, mint itt és most, a 150 éves
fennállását ünneplô Dohány utcai
zsinagóga mellett, a Teodor Herzl
szülôháza helyén álló múzeumban.

Majd az esemény egyedülálló vol-
tára utalva tájékoztatott arról is,
hogy a Nemzetközi Fotográfiai Inté-
zet az eredeti képek másolását egyet-
len alkalomra engedélyezte a Zsidó
Nyári Fesztivál számára, utána meg
kell ôket semmisíteni. Szóval: csak
itt és csak most!

Csák Ferenc szakállamtitkár szólt
az alkotóról, méltatta pályafutását,
imázskialakításának körülményeit,
párizsi munkásságát, híres fotói kö-
zül kiemelve például a normandiai
partraszállást megörökítôket.

Róbert Capát idézve – ha nem elég
jók a képek, nem voltál elég közel –
utalt arra, hogy a mûvész legtöbb-
ször nagyon is közel ment mindah-
hoz, amire kíváncsi volt, amit látni
és láttatni szeretett volna. Az állam-
titkár a kiállított portrékról szólva
megjegyezte: egy gyermeki arcban
egy nép szenvedése, egy nép remé-
nye tükrözôdik vissza.

Csák Ferenc a továbbiakban szólt
arról is, hogy ez a kiállítás, ez a lát-
vány segíthet az elterjedôben lévô
ordas eszmék megfékezésében is.

Gerô András történész nagyon ala-
pos áttekintést adott, amikor törté-
nelmi kontextusba helyezte az ese-
ményt. Sok-sok egyéb mellett el-
mondta: Capa magyar zsidónak szü-

letett, élete elsô 18 évét hazánkban
élte le. Szekuláris zsidó volt, zsidó-
sága nem vallási identitásban jelent
meg, hanem annak tudatosításában,
hogy egy olyan korban élt, amelyben
Németországban, Magyarországon
és még a világ számos helyén fenye-
getettséggel és üldözöttséggel járt,
ha valaki zsidónak született.

A történész feltette a kérdést: Mi
Magyarország viszonya a tehetség-
hez? Mi a viszonya azokhoz, akik
bármilyen szakmában valami újat,
valami mást akarnak? Mit tûr és mit
szeret Magyarország? Majd ponto-
sítva tovább fogalmazott: Mi hát
Magyarország? Az éppen uralkodó
politikai rendszer? A rendszeren be-
lül hatalmon lévô politikai kurzus? A
társadalom, vagy éppen a kultúra?
Vélhetôen ezek együttese teszi ki az
országot, és mindegyik tényezônek
megvan a maga változó erejû szere-
pe az összképben. Gerô így folytatta:
sok példa van arra, hogy a tehetséget
Magyarország ilyen-olyan módon
ellehetetlenítette, de persze arra is,
hogy különbözô metszetekben, di-
menziókban támogatta, felkarolta.
Ha nem általában a tehetségrôl be-
szélünk, hanem arról, hogy a tehet-
ség személyi hordozója zsidó szár-
mazású, akkor mi ennek a helye ab-
ban a komplexumban, amit Magyar-
országnak hívunk?

Retro Dívák
Pótszékes telt ház fogadta az Urá-

nia moziban megrendezett „Retro
Dívák” címû programot.

Ami retro, az jó ideje divat, felka-
pott, keresett. S ha egy vagy több
korszak, idôszak zenei világát, azon
belül is az évtizedek óta fülben meg-
bújó dallamokat három olyan kiváló-
ság szólaltatja meg, mint Rácz Kati,
Bódy Magdi és Falusi Mariann, a si-
kert borítékolni lehet.

„Társtettesként” Rátonyi Róbertet
köszönthették, aki nemcsak az el-
hangzó számokat hangszerelte, de
zenekarvezetô zongoristaként is köz-
remûködött, s kiváló társaival fan-
tasztikus csapatot alkotott.

A közönség életkora abszolút ve-
gyes volt, de tizenévestôl a nagyma-
máig egyek voltak abban, hogy
nosztalgiázni jó; akinek már van mi-
re, annak emlékezni is; be lehet bizo-
nyítani az ifjaknak, hogy régen is
volt zene, régen is voltak sztárok –
vagy csak régen voltak sztárok?

Nem ismerték azt a szót, hogy
celeb, és igen kevés volt önmagában
a szépség, megkockázatom, nem is
nagyon számított. Ami fontos volt, s
tán azóta is ritkán az, az a tehetség,
az elôadókészség, a zeneiség, a
HANG.

Az Urániában ezen a kellemes
nyár végi estén a vártnál is többet
kaphattak mindazok, akik megtöltöt-
ték a méreteiben nem is kis filmszín-
házat.

A dívák úgy megjelenésükben,
mint színpadi mozgásukban, közön-
séggel való kommunikációjukban
mintegy iskolát teremtettek, lehet rá-
juk figyelni, el lehet lesni mindezt, a
különféle képzôkben el nem sajátít-
ható pluszt, a siker zálogát.

Az egy rész – két zenei blokk során

Megszületett a Zsidó Állam – 
jelenti Ben Gurion

(Robert Capa felvétele)
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lényegében a (fôként zsidó szerzôk
által megkomponált) dzsessz uralta a
színpadot, s ebben a mûfajban az ed-
dig együtt sosem fellépô dívák há-
rom különféle stílusban varázsolták
el a közönséget. Rácz Katit és Bódy
Magdit örömünkre az elmúlt évek
során többen hallhattuk akár klasszi-
kus, akár modern formában dzsesszt
elôadni; sokak meglepetése Falusi
Mariann volt.

A Padödö egyik fele „lányruhá-
ban”, finom és légies kelmékbe öl-
tözve ritkán mutatkozott eddig. Pe-
dig milyen jól áll neki...

És ebben a mûfajban is abszolút
otthon van, iskolázott hangja, impro-
vizációs képessége, közönséget ma-
gába bolondító, megénekeltetô rutin-
ja itt is megnyilvánult.

Mariann kuplékkal (a ma fiataljai-
nak a szó is idegen) is elôrukkolt, is-
mertebbekkel és keveset hallottak-
kal, bûbájosan, szuggesztíven.

Persze záróprodukcióként egy Ha-
va Nagilára össze is állt a trió, de a
szûnni nem akaró vastaps nagyon azt
jelezte, hogy ráadásszámokat várt
volna (akár többet is) a nagyérdemû.

Korcsolán Orsolya koncertje
A nagy múltú és minden bizonnyal

szép jövôjû, kiváló akusztikával ren-
delkezô Rumbach zsinagóga ódon
falai közt, abszolút telt ház mellett
került sor napjaink egyik legkivá-
lóbb hangszeres tehetsége, Korcso-
lán Orsolya (a Fesztivál Arca, a fesz-
tivál szignáljának elôadója) legújabb
lemezbemutató koncertjére, Zsoldos
Bálint zongoramûvész kíséretével.

A programban megannyi külön-
bözô zsáner keveredett nemcsak a
darabok stílusát, de tartalmát illetôn
is. Bár mûfaját tekintve egyik kom-
pozíció sem lépte át a klasszikus ze-
ne hagyományos értelemben vett ha-
tárait, a jiddis népzene, a zsidó litur-
gikus és chászid dallamok, táncok
varázslatos módon szôtték át a hege-
dûrepertoár elfeledett darabjainak
varázslatos, különös világát. A közel
egyórás elôadás alatt például a vilá-
gon elôször hallhattuk Jonathan
Keren Koussevitzky-díjas izraeli
zeneszerzô Korcsolán Orsolyának
ajánlott Krekhtzando címû mûvét.

A mûsorközlô a zenei esemény
megkezdése elôtt méltatta a két mû-
vészt, ismertette szakmai pályafutá-
sukat. Az alkotásokról, a szerzôkrôl
a mûvésznô tájékoztatta a közönsé-
get.

Elhangzottak a 20-as, 30-as évek-
ben készült olyan kompozíciók,
amelyek a chászidizmus egy-egy ké-
pét villantják fel, majd egy bécsi ze-
nei portré szefárd motívumokkal, vé-
gül a Bál Sém Tovnak emléket állító
Bársonyszék három tétele (Viduj,
Nigun, Szimchát Tajro). Az impresz-
szionizmus jegyében szólalt meg a
Káddish címû Ravel-átirat, melyet
Korcsolán Orsolya szülei emlékére
játszott el.

Ezt kissé vidámabb jiddis hangzás
követte, a Szulamit címû operett
egyik gyönyörû dallama, a Mazsola
és mandula. Hallható volt még a
Schindler listája címû film egyik be-
tétdala, egy Perlman-kompozíció,
majd különleges effektusokkal az iz-
raeli szerzô világpremier-dallamai
csendültek fel.

A Három zsidó tánc címmel fel-
konferált utolsó Lavry-összeállítást a
Sher egy jemeni esküvôi tánc s pör-
gôs izraeli hóra alkotta.

Ráadásként filmzene és izraeli dal-
lamok szólaltak meg. Már az
elôadást is többször „megzavarta” a
közönség tetszésnyilvánítása, végül
a ráadásszámok közben és után szûn-
ni nem akaró tapssal búcsúzott a
zeneértô hallgatóság a két mû-
vésztôl.

Karády-est
A fesztiválzárás elôtti nap esemé-

nye volt Szalóki Ági Karády-estje az
Urániában. A telt ház itt is bejött, jó-
magam is már csak pótszékhez jutot-
tam. Meglepô módon a közönség so-
raiban döntô többségben a 20-as, 30-
as korosztály foglalt helyet. Azok a
fiatalok, akik nem láthatták-hallhat-
ták élôben Karádyt, varázslatos sze-
mélyét nem tudták történelmi kor-

hoz, jó vagy rossz idôszakhoz kap-
csolni.

A színpadkép stílusos volt: kicsi
asztalka, szék, vetítôvászon s két égô
gyertya sejtelmes lobogása szolgál-
tatta a múltidézés hangulatát.

Szalóki Ági igazán nem Karády-
hasonmás. Sem külsô megjelenésé-
ben, sem hangszínében. Nyúlánk, tö-
rékeny, szenzitív alkat. Ezen az estén
mégis elhitette a közönséggel azt,
amit akart. Ha kellett, szerelmes, fél-
tékeny, vádló és igézô, sodró vagy
éppen szomorú tudott lenni, nem kí-
vánva utánozni
Karádyt, hanem „sza-
lókiágisan” elevenítve
meg a dalokat.

A mûvésznô önvallo-
másában ez olvasható:
„Karády személyében
egy olyan nô énekel,
aki túl van már sok
mindenen. Ezzel próbá-
lok meg azonosulni,
nem a végzet asszonya
képpel, hiszen azzal
nem tudnék, és nem is
akarok. De ha felme-
gyek a színpadra, azért
díva vagyok én, még ha
más is a karakterem.
Így próbálom azt üzen-
ni a színpadról: minden
nô képes arra, hogy díva legyen,
mindegyikünk megélte ugyanazokat
a szerelmeket, mindenkibôl lehet
igazi királynô, akár Karády. Eléne-
kelem, amit a szerelemrôl tudok, vá-
gyakozásról, várakozásról,
büszkeségrôl, megalázottságról, ka-
cérságról, csalódásról és betel-
jesülésrôl.”

Éppen ettôl volt kiváló az elôadás
és fergeteges a siker. A színpadon
lévô vetítôvászon fekete-fehér való-
ságában egy letûnt kort idézô képek
s a nagy díva feledhetetlen fotói vil-
lantak fel. Két-három dal között pe-
dig megjelent valaki, Kocsis Ger-
gely, a Katona József Színház mûvé-
sze, és naplórészletekkel, korabeli
hirdetésekkel, sajtócikkekkel, szerel-
mes és szakító levelek felolvasásával
tette plasztikussá a 30-as évek nyel-
vezetét, mára megmosolyogtató stí-
lusát.

Szalóki Ági a legnépszerûbb
Karády-dalokkal készült erre az esté-
re, mint például a Miért szeretlek, a
Mindig az a perc, a Száz panasz ég a
dalomban, a Szomjas a szám, a Ma
éjjel, a búgó Hamvadó cigarettavég,
a közkedvelt Holnap, ki tudja, hol-
nap, a Ne kérdezd, ki voltam s az
Egyszer csak mindennek vége lesz
majd.

A zenekar láthatóan éppúgy élvez-
te az elôadást, mint Szalóki Ági, s
nélkülük, hangszeres tudásuk nélkül
nem lett volna tökéletes az este.

Köszönet tehát érte.
Az elôadás végeztével egy a capel-

la számmal búcsúzott a mûvésznô,
akinek legújabb albumát hallgatva
bármikor felidézhetô egy kor, egy
díva Szalóki Ági elôadásában.

Gál Juli

Százéves a Dózsa György úti
„nagyzsinagóga”

z„A mai délután azért gyûltünk ösz-
sze, hogy megemlékezzünk a száz éve
épült elsô angyalföldi zsinagógáról.
Ismeretes, hogy Mózes, a pusztában
vándorló zsidók vezetôje az Ígéret
Földjére való belépés elôtt ezt a pa-
rancsot kapta: »És építs ott oltárt az
Örökkévalónak, a te Istenednek,
kövekbôl való oltárt, ne emelj azokra
vasat.« Majd így folytatódik: »És írd a
kövekre a Tannak minden szavait
egész értelmesen.« 100 éve az akkori
Aréna úton épült egy oltár. A keleti
fal 3–3 leveles pilléreire a
következôket írták: »Napkeltétôl nap-
nyugtáig dicsérve legyen az Örökké-
való neve.« Körben a falakon a
következô feliratok voltak: Istenszol-
gálat, Tóra, Jótétemény, Térj meg! A
feliratok már nem láthatók, de helyü-
ket szépkorú hittestvéreink még meg
tudják mutatni. Az évforduló alkal-
mából fényképek feliratai, könyvek,
tanulmányok, jegyzetek segítettek a
100 évnyi múlt felidézésében, hiszen
még a kôbe vésett írás sem örök” –
mondta Vadász Gábor, a Dózsa
György úti körzet elnöke a volt Aréna

úti sajnos csak volt nagyzsinagóga
építésének századik évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen. A jelen-
leg edzôteremként mûködô, hálókkal,
kötelekkel, zöld gumipadlóval, bor-
dásfalakkal és egyéb oda nem illô, ún.
„modern” építészeti elemekkel tele-
zsúfolt épület egy napra újra azoké
lett, akikhez tartozik. Falait a közös-
ség lelkiismeretes vezetôi gyûjtô-
munkájának köszönhetôen a zsidó
múlt képei, fényképei töltötték meg.

A kicsi, de összetartó angyalföldi
kile elnöke köszöntötte a rendezvényt

jelenlétével megtisztelô Streit Sándor
BZSH-elnököt, Zoltai Gusztáv üv.
igazgatót, Deutsch Róbert, Schôner
Alfréd és Domán István fôrabbikat,
Gulyás Kálmán államtitkárt, Tóth Jó-
zsef polgármestert, Izrael állam nagy-
követségének reprezentánsait, Popper
Péter pszichológust, egyetemi tanárt,
budapesti és vidéki körzeti elnököket,
valamint a Budapesti Honvéd Sport-
egyesület vezetôit, akik erre a napra a
közösség rendelkezésére bocsátották
a ma már az egyesület tulajdonában
lévô épületet.

Zoltai Gusztáv: „100 év lehet ma-
gány, dicsôség, szenvedés és remény-
kedés. 100 év lehet tespedés és moz-
galmas történelem. 1909. szeptember
3-án nyílt meg ez a gyönyörû zsinagó-
ga, amelyet Baumhorn Lipót épített.
Az ünneplôk között ott voltak a dua-
lista Magyarország bécsi és budapesti
elôkelôségei, a fôváros rangos szemé-
lyiségei. Sokan szmokingban, cilin-
derben, elegáns sétapálcával kezük-
ben ünnepeltek. Az épület körül a ro-
hanó, lázas Budapest, a dinamikus
fejlôdés megannyi beszédes jele, hi-
szen I. Ferenc József hatalmas álma, a
Habsburg Birodalom fénykorát éli. A
zsidóságnak jól megy, befektetnek és
beruháznak, tanulnak, szórakoznak és
színházba járnak. Malmok, gyárak,
házak épültek, kikövezték a Duna-
partot, felavatták a Mûegyetemet és
számos kórházat nagyszerû orvosok
tucatjaival. És volt: munka és kenyér.
Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért
remekmûveket ír, ekkor jelenik meg a
Pál utcai fiúk és a varázslatos Liliom,
bemutatják a Tájfun címû megint ak-
tuális darabot. A zsidóság tehetsége,
szorgalma kiteljesedik, jól érzi magát
az országban és kiváló hazafiként
szolgálja a haza érdekeit. Ebben a zsi-
nagógában búcsúztatják a háborúba
vonuló, környéken lakó zsidó katoná-
kat, akik ekkor nemcsak katonatisztek
lehettek a közös hadseregben, hanem
vitézlô hôsök is. Sôt, kitüntetett halot-
tak... 25 év múlva már nem ölthettek
egyenruhát, nem kaptak fegyvert,
csak csákányt és lapátot. Haláluk kö-
zönséges gyilkosság volt. (...)

A következô korszakra meg jutott
siófoki csendôrpofon, orgoványi ter-
rorvallatás, parlamenti numerus
clausus – bizony, sok évvel Hitler
elôtt! Aki nem tudja, mi a Gárda és a
Jobbik, gondoljon erre! (...) A beth-
leni konszolidáció antiszemitizmust
valamelyest visszaszorító, gyorsan
tovatûnô évei után 1942-ben felállí-
tották az elsô munkaszolgálatos szá-
zadokat. A templomi imákon egyre
kevesebb férfi mondhatott áldást.
(...) Aztán rémisztô hellyé vált az
épület: ide helyezték a SAS-behívá-
sok egyik központját, majd itt állítot-
ták fel a kerületi gettót és ide hurcol-
ták a világhírû szegedi fôrabbit, az
aggastyán Lôw Immánuelt, aki a de-
portálások elôtt nem sokkal a közeli
Zsidó Kórházban hunyt el. Tanítónk-
ra e helyütt is kegyelettel emléke-
zünk! A holokauszt után a meggyalá-

Vadász Gábor, a Dózsa elnöke

Sáj Ábrámson, a Cáhál kántora. A nemzetközi kántorkoncert „miatta” volt
nemzetközi

zott templom tárt kapukkal várta a
hazatérôket, de csak kevesen voltak a
hazaigyekvôk. A gyülekezet élén
ugyan rangos és kiváló rabbik,
vezetôségi tagok álltak, de a politika
bénító hipnózisa egyszerûen
hibernálta a vallásos szellemet. És ne
feledjük, a második világháború után
alig 11 évvel bekövetkezett újabb
dráma során számos hittestvérünk el-
hagyta az országot. Ennek hatására
nemcsak a kehila, a templomba járó
gyülekezet fogyatkozott meg, rop-
pant össze, hanem maga az épület is.
(...) Azok, akik kitartottak az Atyák
szelleme mellett, a régi kultúrterem-
ben berendezett imahelyen ôrizték az
ôsi hit lángját és nézték fájó szívvel,
hogy az új tulajdonos ugyan tet-
szetôsen felújította a zsinagógát, de a
renoválás már nem a zsidóság, ha-
nem egy országos sportegyesület cél-
jait szolgálja. (...) A mi közösségi
emlékezetünk azonban soha, egyet-
len percre sem feledkezett meg a li-
pótvárosi hívôk most 100 éves
büszkeségérôl! Büszkék vagyunk
azokra a rabbikra, akik az elmúlt év-
tizedekben itt szolgáltak: Frölich Ró-
bert, Lôwy Tamás és Deutsch Róbert
fôrabbi urakra. Ugyanígy illesse hála
és köszönet a kántorokat, köztük ki-
emelten Kerekes Bélát és korábban
Lefkovics Sándort. A megtartás és az
ôrzés kiválóságai között idézem fel
Szalai Györgyöt és a jelenlegi elnö-
köt: Vadász Gábort, aki fáradhatatlan
szervezô akarattal és leleménnyel
tartja össze övéit. Bár fogyatkoznak
a bár micvák és a britek, de mégis áll
a ház, él a nép, vagyunk. Amire
büszkék lehetünk: nehéz idôkben is
megtartottuk gyülekezetünket, vi-
gyáztunk a Tórára, a Könyvek Köny-
vére, a tradícióra. (...)

A befejezés után kicsit kilépek
szerepembôl, elnézést kérek min-
denkitôl, hogy ezen a szép ünnepen
ünneprontó leszek: a rendszerváltás és
a fiatal demokrácia nagy bûne, hogy
ebben a zsinagógában méltatlanul
sporttevékenység folyik! Sôt, odáig
mentek el, hogy a televízióban rek-
lámfilmeket vetítenek, amelyekben
vágóképként láthatók a volt zsinagóga
Magen-Doviddal díszített intarziás
ablakai, miközben izomgörcs elleni
tablettákat hirdetnek. (...) Üzenem
azoknak, akikre ez tartozik: aki nem
tiszteli múltját, annak nincs jövôje!
Remélem, hogy elôbb-utóbb, a
következô évfordulón ismét méltó he-
lyére kerül ez a zsinagóga és vissza-
kapja a közösség!”

Tóth József polgármester: „A XIII.
kerület jellemzôi: tradíció és megúju-
lás, dinamizálás és humanizálás. Tra-
díció, mert ilyen épületekkel rendel-
kezünk, 100-110 éves iskolákkal és
fôvárosi védettségû épületekkel, mint
ez a zsinagóga is. Emellett kerületün-
ket megújulás is jellemzi, régen lóvas-
út mûködött itt, máma már metró. Ré-
gen Láng László a kültelken vásárolt
telket a Láng Gépgyár megalapítás-
hoz, ma már azt olvasom a sajtóban:
Irodát keresek a Belvárosban, a Ró-
bert Károly körútig. (...) Közel 700
ülôhely volt a zsinagógában, a zsidó-

ság különösen nagy szerepet töltött be
Újlipótváros építésénél, ahol a lakos-
ság 80 százalékát adta. Az ô kezük
nyomán épült meg az a csodálatos ke-
rületrész, amit ma Újlipótvárosnak
nevezünk. Sajnos a vészkorszakban
itt is mûködtek csillagos házakként
emlegetett épületek, a kerületben te-
vékenykedett Raoul Wallenberg,
ezenkívül Duna-parti kivégzések is
voltak. Az áldozatok emlékére szob-
rot állítottunk.” Tóth József szerint
most jött el a pont, hogy újra kimond-
juk: ne tovább, elég volt a nyilas
eszmékbôl, és ezek ellen mindent meg
kell tenni. (Jó példa volt erre a többek
között a Szabó György kerületi önkor-
mányzati képviselô nevéhez köthetô
Hollán Ernô utcai tüntetés, amely
több ezer embert mozgósított az
újjáéledô fasizmus ellen.)

A beszédek között – az emelkedett,
de mégis szomorú hangulatot feloldva
– gyönyörû dallamok csendültek fel
Bittner Juditnak, a Goldmark Kórus
tagjának elôadásában. Zongorán kí-
sérte Mayer Erika mûvésznô.

Róbert Péter történész, az ORZSE
oktatója, a Dózsa György úti kile
rendszeres látogatója elmondta, hogy
a 20. század elején a nagy gyárakba az
egész országból jöttek fel emberek a
munkalehetôségek miatt. A gyárak és
telkek jelentôs részben zsidó tulajdo-
nosai nagyon szoros kapcsolatban vol-
tak a lakossággal, és rendszeresen se-
gítették ôket. Az elsô kávémérések-
nek, kocsmáknak kizárólag zsidó tu-
lajdonosaik voltak. „A zsidóság a la-
kosság 8 százalékát tette ki, nagy ré-
szük szegénységben élt, és a neológ
irányzathoz tartoztak.” A 20-as évek-
ben viszonylagos nyugalom köszön-
tött be, az angol kölcsönök révén eljött
a zsidóság fellendülésének idôszaka.
A környéken nagyon régóta mûködtek
zsidó létesítmények, például a Lehel
tértô nem messze lévô hatalmas
zsidótemetô és a Szabolcs utcai Zsidó
Kórház, ahol a betegek majdnem felét
keresztények tették ki. Az ingyenesen
gyógyítottak háromnegyede keresz-
tény volt.

Schranez Rebeka ifjú költônônek, a
zsinagóga tagjának megzenésített köl-
teményeit Haik Viktória és Rotschild
Zsuzsanna tolmácsolta.

Faragó Vera, a Zsidó Múzeum
munkatársa Baumhorn Lipótról, a zsi-
nagóga tervezôjérôl tartott elôadást.
„Baumhorn jól ráérzett a századvég
neológ zsidóságának igényére, amely
Monarchia-szerte egyéni arculatú, lát-
ványos zsinagógát akart, orgonazené-
vel és bimával. Még az ortodox gyü-
lekezetek is komoly érdeklôdést mu-
tattak az új építészeti irányzatok iránt.
Az emancipált, asszimilált zsidó pol-
gárság nemcsak megrendelôje, hanem
mecénása is volt a századforduló zsi-
nagógaépítészetének.”

Az ünnepség zárásaként az egyik
legszebb hangú hazai cházán, a jel-
legzetes karakterû és stílusú Kere-
kes Béla adott elô ismert kántorszá-
mokat, majd állófogadással zárult
az este.

SZIP
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Brigantik vagyunk
Számos olvasói megkeresésre vá-

laszolom: azért hagytuk abba az
1946-ban megjelent „Fasiszta lel-
kek” címû könyv folytatásos közlé-
sét, mert a visszajelzések szerint
csak a vádlottak védekezése „jött át”,
tetteikre csak halvány célzás történt.
Azaz csupa vallásos, istenfélô em-
bert akasztottak fel azokban az idôk-
ben...

Kedves Olvasó! Gyenge idegze-
tûek, valamint azok, akik meg
akarják nézni a „Becstelen
Brigantyk” címû filmet, innentôl
ne olvassák tovább ezt a cikket.

Ennyit bevezetôül a fent említett
slágerfilm elé. Hogy honnan a hason-
lóság a fentiek és a film között, ezt
próbálnám meg elmagyarázni, hang-
súlyozva, hogy ez nem filmkritika.

A történet szerteágazó, de ami
megmarad bennünk, „túlérzékeny”
zsidó túlélôkben, az a következô.
Adva van egy zsidó brigád, amely
elhatározza, hogy megöl minden ná-
cit, aki a keze ügyébe kerül. Kivéve
azokat, akik „köpnek” a többiekrôl.
Ôket futni hagyják, viszont homlo-
kukra egy késsel horogkeresztet vés-
nek (közelképben). Ölésüknek széles
repertoárjába beletartozik a skalpo-
lás (közelképben), a baseballütôvel
való agyonverés (közelképben), a
fegyverrel több helyen megsebesített
nô vallatása, amikor is az egyik láb-
lövés vérzô sebébe a zsidó parancs-
nok személyesen teszi be az egyik

ujját, ott forgatja, mialatt a nô vonag-
lik, ordít a fájdalomtól (közelkép-
ben). A film végén a németek
vezetôje alkut ajánl a zsidóknak:
lehetôvé teszi, hogy megöljék Hit-
lert, Göringet és egy moziban lévô
több vezetô nácit, viszonzásul ô egy
amerikai szigeten kér egy házat, ma-
gas életjáradékot stb. Felettesük tele-
fonos belegyezésével megegyeznek,
a németet hadsegédjével együtt elvi-
szik az amerikai zóna határára, a zsi-
dók parancsnoka is segítôjével van,
kiszállnak a teherautóból, s így, né-
gyesben, visszaadják egymásnak a
fegyvereket, majd a zsidó parancs-
nok odaszól segítôjének: a tisztet bi-
lincseld meg, a társát skalpold meg.
A német tiszt értetlenkedik, majd a
skalpolás után ôrá kerül a sor. Lefek-
tetik a földre, és a brigantik mûvé-
sze, aki eddig is szó szerint gyönyör-
ködött e különleges adottságában,
elôveszi a kését, és horogkeresztet
vés a náci tiszt homlokára (közelkép-
ben). Fônöke megdicséri: ez az
egyik legjobban sikerült munkád...
Ezzel végzôdik a film.

Ezek a zsidók a film szerint azért
haragudtak meg annyira a nácikra,
mert ez a bizonyos tiszt a mozi ele-
jén egy bujkáló zsidó családot meg-
ölt.

Három vagy négy emberért ilyen
felhajtást csinálni?! Szegény nácik...

Kardos Péter

(folytatás a 2. oldalról)
üdvét, a bûntudat létrejöttét és Isten megbocsátó kegyelmének ajándékát. Bár
Isten szerette leghûségesebb szolgáját, Mózest, de ô is ember volt, aki bûnt
követett el, és ezért bûnhôdnie kellett. Az Örökkévaló nem engedte be az Ígé-
ret Földjére, csak messzirôl láthatta az országot, aztán a határ elôtt meg kel-
lett halnia. Isten nagyon szerette Mózest, és a midrás szerint fájdalma jeléül
még egy könnyet is hullajtott érte. A Növaj hegyén az Örökkévaló Mózest el-
temette, s az elhullajtott isteni könnybôl egy patak keletkezett. A kis patak
egész évben csendesen folydogál a hegyek között, a Szlichesz elsô hajnalán
megduzzad, folyammá lesz és megárad. Bölcseink azt tanítják, hogy azért
árad meg a kis patak, mert ilyenkor, Szlichesz reggelén, a bûnbánattól zoko-
gó zsidóknak könnyei mind belehullnak.

Isten könnyének folyója a megtért zsidók könnyeitôl tengerré lesz. A bûn-
bánat szentséges ünnepein Isten bepillant a könnyeknek vizeibe, és ott látja
saját könnyében a megtérôknek könnyeit. Ilyenkor elfoglalja helyét az irga-
lom trónusán: „megbocsátja népe bûneit és sorra eltörli azokat”. A zsidó em-
bereket sokszor a szenvedés sötétje és a feléjük áradó gyûlölet homálya veze-
ti Istenükhöz. A hagyományos tanítás szerint a zsidóság erejét az mutatja a
legjobban, ha nemcsak a válságok idején imádkozik napkeltekor, hanem a
szabadság napjaiban, a békesség idején is. A Szlichesz elsô hajnalán, amikor
még pihen város és falu, és a sötétség leple alól bontakozik ki csendben az
élet, pirkadat felé fényben úszik a Mennyek birodalma, az Ég kapui kitárul-
nak a mi imádságunk elôtt: „Irgalmas Atya, aki meghallgattad az elnyomotta-
kat, hallgass meg minket is! Könyörület Ura, aki felemelted a megalázottak
lelkét, emeld fel népedet, Hatalmas Isten, aki megsegítetted a megtört szívû-
eket, segíts meg bennünket.”

A fentiekben leírtak szellemében kívánom valamennyi hittestvérünknek, a
világ zsidóságának, benne a magyarországi zsidóságnak, hogy adjon az Örök-
kévaló békés, boldog, minden jóban gazdag, egészséges új esztendôt. Lösonó
tajvo tikoszévû.

(folytatás a 2. oldalról)

megszállás elôtt, a VII. században kezdték építeni. E hí-

res portál északi szárnyának neve Sáár háTsuvá, azaz a

Megtérés Kapuja. Dél felé esô része a Sáár háRáhámim,

az Irgalom Kapuja. A zsidó hagyomány szerint a Sáár

háRáhámimon, az Irgalom Kapuján keresztül érkezik

majd el a Messiás, és hozza el a megváltást.

A legenda szerint elsô Szulimán szultán, amikor hallot-

ta a zsidók e felfogását, tanítását, befalaztatta a kapukat,

és elé muzulmán temetônek hagyott helyet.

E kettôs kapuzat elnevezésének üzenetértéke van.

Tsuva a megtérés és Ráhámim az irgalom. A Megtérés tíz
napjának gondolatai ezek. Megtérni az Örökkévalóhoz

lélekben, gondolatban, érzelmekben, hitben.

Ráhámim, az irgalmasság, a szeretet gyönyörû fogal-

mát hangoztatjuk a fenséges napok áhítattal teli hangula-

tában.

2. Nemrégen bejárta a világsajtót a hír, mely szerint

Ilan Ramon, az elsô izraeli – tragikus körülmények kö-

zött elhunyt – asztronauta naplótöredékét bemutatták a

jeruzsálemi Izrael Múzeumban. A bemutatás eredeti

idôpontja 2008. október 5. volt. Ilan Ramon hôsi halált

halt társaival együtt a Columbia amerikai ûrhajó fedélze-

tén. 2003. február 1-jén, a leszállás megkezdése elôtt né-

hány perccel történt a szerencsétlenség, és az ûrsikló

mind a hét utasa az enyészetté lett. Közöttük a negyven-

nyolc éves izraeli pilóta is. Nem sokkal a tragédia bekö-

vetkezte elôtt rádiótelefonon mondotta a következôt:

„Jól tudom, hogy utazásommal Izrael egész népét kép-
viselem itt az ûrben. Különösképpen fontos ez, hiszen egy
soá-túlélô leszármazottja vagyok, aki már Izraelben szü-
letett. Nagyon sokan honfitársaim közül ezt az egész uta-
zást úgy élik meg, mint egy álom megvalósulását.”

A világûrbe felvitte magával Izrael jelképeit. Többek

között egy követ a Tel Aviv-i Egyetem szegélyzetébôl,

Nyisd meg 
a Menny kapuit!

Az irgalom és a 
megtérés kapuja

Hírek, események
röviden

– A WIZO a következô ülését szeptember 29-én
(kedd) 16 órakor a Frankelban tartja.

– Kitüntetés. Jávor Mátyást, a székesfehérvári hit-
község elnökét a város önkormányzata augusztus 20.
alkalmából eredményes hitéleti munkájáért Székesfe-
hérvárért Díjban részesítette.

– Adományok. Szônyi Pál Tibor felesége, Wilhelm
Alice emlékére 340 000 Ft-ot adományozott a
Herman-tálaló részére, ipari mosogató vásárlására.

– Kiegészítés. Ezúton értesítjük olvasóinkat, hogy
az augusztus 15-i számban Régi szép idôk siratása
címmel megjelent cikk mellett közölt „Illusztráció”
aláírású képen látható Somogyi Nusi néninek (105)
semmi köze nincs az elbeszélés témájához.

– Holokauszt Emlékközpont. Cím: Budapest IX.,
Páva utca 39. Nyitva: hétfô kivételével naponta 10–18
óra között. Telefon: (1) 455-33-33. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu

Ilan Ramon naplótöredéke

Csodával határos módon a napló földet ért. A napló,

amely ki volt téve az idôjárás viszontagságainak,

elképesztôen magas hônek és hidegnek, végül Texas ál-

lam egyik falujának környékén landolt. Amikor megta-

lálták, visszajuttatták a családnak. Harminchét oldal ma-

radt meg. Ebbôl kettô került az Izrael Múzeumba. A mú-

zeum szóvivôjének szavaiból idézek:

„Ramon lemásolta naplójába a kidus imádságát, hogy
fent a magasságokban is hangozzék el legszentebb imá-
ink egyike. És azért, hogy küldje üdvözletét, mondhat-
nánk így is, a jókívánságait, az egész földnek.”

Küldetéstudat vezette e nagyszerû embert, aki a magas-
ságokban is az imádság szavait mormolta, és úgy érezte,
hogy onnan fölülrôl is bráchát (áldást), üdvözletet kell
küldenie az egész földnek. Ramon írása, üzenete a ma
emberéhez is szól. Akik nem kilométerek százaival, nem
több száz kilométerrel a föld felett lebegünk, hanem itt
élünk a mindennapok valóságában. Ôriznünk kell az ôsi
imádságot, amellyel a hagyomány elkötelezetteivé vá-
lunk.

És ilyenkor, a nagyünnepek forgatagában önmagunkért
is imádkozunk, közösségeinkért is, de „üdvözletünket és
jókívánságunkat küldjük az egész földnek”, annak remé-
nyében, hogy talán béke lesz a bolygónkon. Annak remé-
nyében, hogy végre nyugalom lesz az emberek körében.
Hogy nem a fegyver, az erôszak és a terrorizmus, hanem
a derû, a nyugalom és a belsô békesség lesz valamennyi-
ünk osztályrésze.

Álom mindez?
Lehet.
De álmok nélkül nagyon nehéz élni.
Testvéreim figyelmébe a megtérést, az irgalmasságot, a

jócselekedet gyakorlását, az ôsi imák elmondását, a ben-
ne lévô tartalmak átélését és az egész emberiség iránti
felelôsséget ajánlom.

Az ünnepek közeledtével szálljon fohászunk a Világ
Alkotójához:

Mennyei Atyánk, Világ Alkotója, Izrael Szirtje és
Megváltója!

Tekints le reánk a magasságokból, fogadd el elhang-
zott és elhangzó imádságainkat!

Nyisd meg az ég kapuit imádságaink elôtt, s írj be
valamennyiünket az Élet Könyvébe!

A Világ Alkotója részesítse áldásban közösségein-
ket, asszonyainkat, férfiúinkat, idôsebbjeinket és fia-
taljainkat egyaránt!

A Világ Alkotójának áldása legyen Izraelen, a világ
zsidóságán, az egész emberiségen!

Sáná tová tikátévu vetéchátému!
Legyen osztályrészünk a békés, nyugodt, áldott zsi-

nagógai új esztendô!

városának, Rámát Gánnak és szülôhelyének, Beer
Sevának a zászlaját, egy miniatürizált tóratekercset, ame-
lyet egy Auschwitzot túlélt és jelenleg Izraelben élô em-
ber adott át neki, valamint néhány mezuzát.



Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII.
ker., Hegedûs Gy. u. 3.) minden szom-
bat délután. 06-20-311-9402.

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

Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt.
István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-
20-496-2223, dr. Virág Péter.

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbi-
testület és a Mazsihisz vezetôsége meg-
állapodott David Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon
a 413-5580-as telefonszámon vagy a
rabbitestulet@mazsihisz.com e-mailen
keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám
szövetségébe felvehessük.

Kereskedô és becsüs ügynökség ha-
gyatékot, gyûjteményt ad-vesz. Tel.:
06-30-928-7792.

Könyvnyomtatás, füzetkészítés, szí-
nes nyomtatás, plakátnyomtatás. Mes-
singer: 315-0264.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû és kisebb
festményeket, EZÜSTTÁRGYA-
KAT, 12 személyes evôeszközkész-
letet, cukordobozokat, gyertyatartókat,
tálcákat stb. Kovács Margit és Gorka
kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay
porcelánokat, régi álló-, fali- és asztali
díszórákat, antik, barokk bútorokat, ta-
bernákulumot, szekretert, reneszánsz
dolgozószobát, bronz-, fa- és márvány-
szobrokat veszek. (Hibásakat is.) Tel-
jes hagyatékért elsô vevôként a legma-
gasabb árat fizetem, KÉSZPÉNZ-
BEN. Díjtalan kiszállás, értékbecslés,
vidékre is. ÜZLET: I. KER., BAT-
THYÁNY U. 10. (Mária térnél).
TEL.: 201-6188, 06-20/323-4104. E-
mail: kastelyberendezese@t-online.hu

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.

Újlipótvárosban garzonlakás turisták-
nak kiadó. Tel.: 226-4109.

M A S S Z Á Z S VA R I Á C I Ó K !
Gyógymasszôr vállal svéd, frissítô, la-
zító, stresszoldó-beszélgetôs, talp- és
gyógymasszázst, gyertyás fül- és test-
kezelést, narancsbôr elleni, illetve
zsírégetô kezelést. Kedvezô árak, rugal-
mas idôbeosztás. Kisnyugdíjasoknak
kedvezmény. Házhoz is megyek. Tel.:
06-70-577-8117.

Nyelveket beszélô, 50-es tanárnô csa-
ládsegítést nyújt bébitôl dédiig. E-
mail: nanny0101@gmail.com

Vizes falak utólagos szigetelése ga-
ranciával, mûszeres falnedvesség-
mérés, hôkamerás épületdiagnosztika,
hôtérképkészítés. Szántó Szigetelô
Vállalkozás. Web: www.falszigete-
les.hu, e-mail: falszigeteles@invi-
tel.hu, tel.: 251-8684. Mobil: 06-30-
950-1306.

Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék
számítógépes ellenôrzése és javítása.
Farnadi-Jerusálmi Márk. Telefon: 06-
70-932-8275, e-mail: sofer@sofer.hu,
weboldal: www.sofer.hu

Anna Optika! Megújult üzletünkben
változatlan szeretettel várjuk! Iskola-
kezdési akció gyerekeknek! XIII.,
Pannónia u. 48., tel.: 329-4058; XIII.,
Pozsonyi út 1., www.annaoptika.hu,
tel.: 270-3804.

ÖNKÉNTES MUNKA IZRAEL-
BEN! 2009. október 11. és november
1. között! Nagy szükség van ránk,
gyere, mi megyünk! Feltétel csak
egy repjegy! Jelentkezés:
lljano@freemail.hu, 06-20-233-8454.

Ne hagyja elenyészni képeit! Diáit,
negatívjait, családi albumát, fotóit, ré-
gi videofelvételeit nézze a saját televí-
zióján, számítógépén. 1 DVD-lemezen
az összes emlék, dokumentum
megôrizhetô, ajándékozható. Bánki
Miklós, telefon: 06-30-992-5149,
www.bmfilm.hu

Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés,
gázkészülék-javítás, lakásfelújítás.
Tel.: 242-2028.

38 éves fiatalember Budapesten vállal
gyerek- és betegszállítást, a hét minden
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N A P T Á R
Szeptember 18. péntek Elul 28. Gyertyagyújtás: 6.32

Erev ros hásáná
Szeptember 19. szombat Tisri 1. Ros hásáná 1.
Szeptember 20. vasárnap Tisri 2. Ros hásáná 2. Táslich
Szeptember 21. hétfô Tisri 3. Gedáljá böjtje
Szeptember 25. péntek Tisri 7. Gyertyagyújtás: 6.18
Szeptember 26. szombat Tisri 8. Szombat kimenetele: 7.19

Sábbát Suvá
Szeptember 27. vasárnap Tisri 9. Kol nidré est
Szeptember 28. hétfô Tisri 10. Jom kippur. MÁZKIR

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept. 18. Szept. 19. Szept. 25. Szept. 26.
Dohány 18.00 9.00 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 9.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.30 9.30 19.00 9.00
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
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
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.10 8.00 18.30 8.00
Alma u. 2. 19.10 8.00 18.30 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 19.30 7.30 18.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.00 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.10 9.00 18.30 8.45
Teleki tér 22. (szefárd) 8.00 8.00
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vác (Oberlander Endre tér 1.) 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 18.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00
Szombathely 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00

napján (szombat kivételével), személy-

gépkocsival, illetve kisteherautóval.

Minden más munka is érdekel. 06-20-

988-8318.

Középkorú nô idôsgondozást vállal-

na külföldön, magyarul beszélô csa-

ládnál. 06-20-981-3449.

V. ker., Falk Miksa utcában 25 m2-es

helyiség üzletnek vagy irodának bérbe

adó. 20-322-1442.

VII. ker., Rumbach–Madách sarkon

51 m2-es, szoba-hallos, II. emeleti,

belsô parkra nézô, kitûnô állapotú la-

kás elegáns, liftes házban eladó. Irány-

ár: 20,5 millió Ft. +36-20-551-6971.

Rákóczi út elején csendes, egyszobás,

összkomfortos lakás igényes turisták-

nak vagy hosszú távra kiadó. Tel./fax:

351-1615.

HÁZASSÁG
18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi
sorsok segítése, a társkeresés számom-
ra hivatás. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. Elérhetôségeim: Györgyi asz-
szony, 326-5989, reggel 8–10-ig, este
20–22-ig. E-mail: gyorgyil11@viva-
mail.hu

49 éves, jelenleg mélyen magába zár-
kózott férfi részére olyan jólelkû, ma-
gányos, 45–50 év körüli hölgy válaszát
várom, aki vissza tudná adni életked-
vét, és esetleg boldoggá tudná tenni.
„Budapesti” jeligére a kiadóba.

36/160, diplomás, budapesti független
nô megismerkedne rendezett körülmé-
nyek között élô férfivel 47 éves korig.
„Neológ” jeligére.

Körzeti kitekintô
Újpest

Soha nem tapasztalt számban tisz-
telte meg a kántorkoncertet az érdek-
lôdô közönség ebben az évben. Ez
annak is köszönhetô, hogy világhírû
zenekar szerepelt mûsorunkban: a
MÁV szimfonikusok, Kollár Imre
karnagy vezényletével. A koncert ré-
sze volt az újpesti kulturális progra-
moknak.

Köszönet a kerületi önkormány-
zatnak, hogy anyagilag is hozzájárult
a megrendezéshez. A mûsorszámok
kiválasztásánál számításba vettük,
hogy közelednek az ôszi nagyünne-
pek. Koncertünkön felléptek: Zucker
Immánuel és Szilágyi Gábor kánto-
rok, Fekete László fôkántor és Szé-
kelyhídi Hajnal operaénekes, az

ORZSE tanárnôje. A hangverseny

elsô része kántorprodukciókból állt.

A második részben a klasszikus ze-

neirodalomból áriák hangzottak el.

Minden óriási sikert aratott.

A Hábet misumáim imarész a

gyûlöletrôl, az üldözöttségrôl szól,

de a Mindenható segítségébe vetett

reményrôl is. Sajnos a közelmúltban

elharapózott a gyûlölet Magyaror-

szágon. Ezt az imát tiltakozásul azon

roma honfitársaink emlékének aján-

lottuk, akiket a közelmúltban gyil-

koltak meg csak azért, mert cigá-

nyok voltak.

Szerdócz J. Ervin rabbihelyettes

Szombathely
A helyi szokások szerint három

helyszínen zajlottak az események.
A központi megemlékezés a majd
száz résztvevô elôtt Jelinek György
elnök, Radnóti Zoltán rabbi és Biczó
Tamás kántor vezetésével zajlott le.
A rabbi hangsúlyozta, hogy mind-
annyiunk feladata ôrizni a hagyo-
mányt és a hitet. Bármerre is járunk,
büszke és öntudatos zsidóként kell
élni.

Majd a zsinagógánál az emlé-
kezôk, a civil szervezetek és a ma-
gánszemélyek koszorút helyeztek el
az épület falán. Ezután a rabbi veze-
tésével a közösség közös kádissal
emlékezett a mártírokra. A gyász-
szertartás a temetôben található em-
lékmûnél elmondott újabb kádissal
ért véget.

Mosonmagyaróvár
A temetôben Radnóti Zoltán rabbi

a gyászima után beszédében hangsú-
lyozta, hogy a mesék, a gyermekek
tanítása a legméltóbb válasz azok-
nak, akik ellenünk törtek, hiszen a
felejtés több, mint bûn, a felejtés: a
zsidóság elfelejtése. A megemléke-
zés közös kádissal ért véget.

Sopron
A temetô ravatalozójában elôször a

hitközség elnöke, Sándor Péter szólt
a mintegy száz emlékezôhöz. A vallá-
si részben Davidovics László kántor
énekelt gyászzsoltárt a városból el-
hurcolt zsidó emberekért. Radnóti
Zoltán rabbi a jelenkor kihívásairól
beszélt a holokauszt tükrében, ki-
emelve, hogy a borzalmak ellenére
ma is él vallási életet a zsidóság, aho-
gyan ezt itt, ebben a városban is teszik
a rendszeres talmud-tórával, széder-
estével és közösségi eseményekkel,
hiszen ez ad számunkra erôt a folyta-
táshoz. A történelmi egyházak
vezetôi is megemlékeztek a deportá-
lások áldozatairól, majd a résztvevôk
közösen elmondták a kádist.

Kultúrnap Tiszafüreden
2006 óta rendszeres az augusztusi Zsidó Kultúra Napja Tiszafüreden. A

Kovács Pál Mûvelôdési Központ a Múlt és Jövô kiadó könyveinek bemutatá-
sával (Fenyô Ágnes szakszerû ajánlásával) és hagyományos zsidó sütemé-
nyek (flódni, hámántáska, macesz stb.) kínálásával várta az elôterében a ven-
dégeket.

Pintér Erika polgármester megnyitójában az együttélés, a tolerancia és a tá-
mogatás fontosságát hangsúlyozta, utalva a múltra és a jelenre.

Lebovits Imre megköszönte, hogy 1992 óta a város vezetése és lakossága
támogatták az elpusztított mártírok emlékhelyének létrejöttét a
zsidótemetôben. Utalt a szélsôjobboldali veszélyre, mely az egész országot
fenyegeti.

A mûsort Verô Tamás rabbinak a zsidó esküvôrôl tartott elôadása nyitotta
meg, melyet Tabák András (Cleveland, USA) „Mazl Tov” címû, ugyanezt a té-
mát körüljáró fotókiállítása illusztrált. A vidám szórakozást a Chagall
Klezmer Band biztosította. A másfél órás program a közel 100 fôs közönség
közös táncával és énekével zárult.

Utóirat. Orbánné dr. Szegô Ágnes, a városi könyvtár igazgatója évtizedek
óta kutatja Tiszafüred és más városok elpusztított zsidóságának múltját. Ter-
jeszti a magyar zsidóság kultúráját és a múltban elért eredményeit. Kitartó,
szívós munkája, köztiszteletben álló személyisége nélkül a tiszafüredi
mártíremlékhely ápolása, az évente megrendezésre kerülô Zsidó Kultúra
Napja nem jöhetett volna létre. Köszönet érte!

Munkásságát jó szívvel segíti Pintér Erika polgármester asszony és az ön-
kormányzat. A negyedik Zsidó Kultúra Napját a tiszafüredi önkormányzaton
kívül még tíz vállalkozó támogatta, nem beszélve az egyéni hozzájárulások-
ról.

Megjegyezzük, hogy Tiszafüreden Szegô Ágnesen kívül nem él zsidó, de
így is lehet a magyar zsidóság jó hírét öregbíteni.

L.

Mártír-istentiszteletek 2009
Miskolc

A temetôben a hitközség titkára,
Szlukovinyi Péter nyitotta meg a
gyászistentisztelet a 65 éve a város-
ból és környékérôl elhurcolt 13 000
zsidó mártír emlékére. Petrovics Pé-
ter kántor imája után Radnóti Zoltán
rabbi idézte fel az elhurcoltak emlé-
két, akik számára a hagyomány ter-
mészetes lételem volt, bármelyik hit-
községbe tartoztak is. A rabbi mint-
egy száz emlékezô elôtt gyászbe-
szédében kiemelte, hogy a zsidó nép
mindig talált olyan ideákat, amikben
reménykedhetett, és ezeket ma is
meg kell találnunk. A szertartás a
környezô települések emléktábláinál
elmondott kádis imával ért véget.

Eger
A hitközség elnök asszonya nyi-

totta meg a temetôi megemlékezést,
melyen megjelent Feldmájer Péter,
a Mazsihisz elnöke és a társegyházak
képviselôi is. Gara István kántor
gyászimája után a mintegy nyolcvan
résztvevô elôtt Radnóti Zoltán rabbi
példának állította azokat a napokat,
mikor a zsidóság a nagyvárosokban
erôs volt, mind hitben, mind össze-
tartásban. Hiszen a zsidóság egyet-
len útja a fennmaradáshoz csakis az
egység, az összetartás és egymás se-
gítése lehet, mondta, majd kérte az
emlékezôket, hogy saját tehetségük
és lehetôségük szerint próbáljanak
tenni a magyarországi zsidóság to-
vábbéléséért. Az esemény a közös
kádis elmondásával ért véget.

Gyöngyös
A deportálás emléknapján a teme-

tôben Davidovics László kántor éne-
kelt gyászimát a városból elhurcolt
mártírokért. Radnóti Zoltán rabbi
hangsúlyozta: a túlélôknek erkölcsi
kötelességük ôrizni és továbbadni
mindazt, amit átéltek, hiszen ez ad
számunkra erôt, és ez az emlékezés
legszebb és legméltóbb módja. A ká-
dist közösen mondták el a jelen-
lévôk.
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Aki egyszer találkozott vele, az
nem tudja elfelejteni karizmatikus,
lenyûgözô egyéniségét, zseniális tu-
dását és emlékezôtehetségét, kedves,
közvetlen modorát, bölcs humorát.

Apja, Scheiber Lajos, a Nagyfuva-
ros utcai templom hajdani kiváló
rabbija volt. Maga Scheiber Sándor
Dunaföldvár kicsiny hitközségében
kezdte rabbinikus pályáját, ott mû-
ködött a deportálásig. Hazatérve a
számukban megfogyatkozott rabbik-
kal és tanárokkal együtt munkálko-
dott a zsidó szellemi élet felélesztése
terén. Löwinger Sámuel mellett nagy
szerepe volt a rabbiképzô újraindítá-
sában, jövôjének kialakításában.

A zsidó tudományok nagy értôje
és mestere volt, messze földön híres
tudós. Sok kitüntetés, elismerés bir-
tokosa, számtalan magasröptû iro-
dalmi és tudományos munka szerzô-
je. Megszámlálhatatlanul sok külföl-
di ajánlatot kapott, a világ számos
elôkelô egyeteme kínált fel neki ka-
tedrát, de ô maradt. Nem vágyott se-
hova. Otthon, saját megszokott kör-
nyezetében kívánt alkotni, tenni, ta-
nítani, eredményeket felmutatni.

Scheiber professzor számára a zsi-
dóság a vallást, a kultúrát, a tudo-
mányt és a hovatartozást egyaránt je-
lentette. Ezeket az összetevôket soha
nem választotta el, egyiket a másik
nélkül üresnek, céltalannak érezte.
Rabbik generációi tanultak és végez-
tek nála, áldó kezét több tucat ava-
tandó rabbi fejére tette, amikor az ôsi
áldással útjukra bocsátotta ôket.
Korszakot jelentett a magyar zsidó-
ság életében, vallási és kulturális
mûködésében. Rabbinikus oktatásá-
ban fontos szerepe volt a gyakorlati
lelkészkedésnek, a rabbik lelkipász-
tori mûködésének. A hitre való neve-
lés, a hagyományok továbbvitele
volt az, amit a legfontosabb feladat-
ként jelölt meg rabbinövendékeinek.
Mégis „kikezdték” oktatási módsze-
rét, egyesek cikkeztek róla, vagy
mondhatnám, „cikizték” ôt, mond-
ván, hogy „a középkori sírkôfeliratok
kutatására, megfejtésére oktatta ta-
nítványait”. Ez igaz is volt, a cikkezô
csupán azt felejtette ki „kritikájából”,
hogy erre nem a rabbinikus tanulmá-
nyok HELYETT, hanem azok MEL-
LETT terjesztette ki oktató tevé-
kenységét. Számára a rabbi több
volt, mint vallási vezetô, nem csupán
a szorosan vett biblikus és talmudi

Kerekasztal a pápáról
„II. János Pál pápa és az ökumenizmus” címmel vallásközi kerekasztalt tar-

tottak a Király utcai Vam Design Center „Természet Termében”, Kránitz Mi-
hály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzo-

ra, korábbi dékánja, Tôkéczki László, a Duna melléki református egyházkerü-

let fôgondnoka (világi vezetô), történész és Kardos Péter zuglói fôrabbi, az

Új Élet fôszerkesztôje részvételével. Annak ellenére, hogy számos hasonló

rendezvény volt már és a beszélgetés hétköznap este fél 8-kor kezdôdött, vi-

szonylag sok, fôként fiatal ember gyûlt össze, hogy meghallgassa a három

történelmi egyház képviselôjét. A beszélgetésre a II. János Pál pápának em-

léket állító kiállítás nagytermében és díszletei között került sor: a falakon

mindenhol a katolikus egyházfô utazásait és kirándulásait ábrázoló, a pápa hi-

vatalos fotósa által készített képek néztek vissza a jelenlévôkre, a széksorok

mögött pedig II. János Pál egyszerû, vízálló szövetbôl készült túrasátra és

cipôje volt látható. A beszélgetés sok más hasonló rendezvénnyel szemben

nem veszett és laposodott el egymással feltûnôen kedves fôpapok tiszteletkö-

reiben. Persze szép számmal elôfordultak ilyenek is, mindenki ügyelt, hogy

szavaival véletlenül se bántsa meg a másikat, de azért izgalmas, pikáns részei

is voltak a csütörtök estének: Kardos Péter fôrabbi katolikus kollégájának fel-

vetette – amit tavaly egyébként lapunkban is szóvá tettünk –, hogy a Biblia

Éve címû rendezvénysorozatra miért nem hívták meg a zsidóság képviselôit.

Holott a Biblia – keresztény terminussal élve – ószövetségi része egyértelmû-

en a zsidóságról szól és a közösséghez köthetô. Kránitz Mihály utólag is el-

nézést kért a tévedésért, amely szerinte nem szándékosság, csupán egy szer-

vezési hiba és feledékenység volt, és hitet tett amellett, hogy a jövôben ilyen

eseményekre meg kell hívni rabbikat is. (A rendezvénysorozat vége felé, az

esztergomi találkozóra a szervezôk egyébként már meghívták a zsidóság

képviselôit is.) A beszélgetés második fele a katolikus és a református fél lel-

kes hitvitájába torkollott, amelynek konzekvenciája: ugyanabban hisznek, de

azért senki se akarja kisajátítani a kereszténységet. Az egyik nézô azt kérte,

hogy a fôrabbi is szóljon hozzá a katolikus (!) hitvitához és a keresztény egy-

házak belsô nézetkülönbségeihez, amit Kardos Péter ügyesen azzal utasított

vissza, hogy közölte: „Az Újszövetség nem képezi a zsidó hit részét, és ami-

hez nem ért, abba nem kíván beleszólni.” A fôrabbi egyébként személyesen

kétszer is találkozott II. János Pállal, és mind az Új Életben, mind az elôadás

keretében meleg hangon és nagy tisztelettel emlékezett meg róla, amivel nagy

tapsot váltott ki. Várható volt, hogy szóba kerül II. János Pál pápa bocsánat-

kérése a zsidóságtól a katolikus egyház vétkei miatt.

„A keresztény hit egyik alapja a megbocsátás és a bocsánatkérés, szembe-

nézés és átgondolása a múltnak. II. János Pál pápa életében több mint száz-

szor bocsánatot kért az egyház bûneiért, szóban és egyházi dokumentumok-

ban is, hogy ezáltal a múlt sebeit gyógyítsa. Megkövette a zsidóságot a

holokauszt miatt, de bocsánatot kért más vallású embertársaitól a Szent Ber-

talan-éj és – debreceni látogatása során – még a gályarabságra küldések mi-

att is” – mondta Kránitz Mihály, aki leszögezte, hogy a pápa bocsánatkérései

túlmutattak a formális gesztusok szintjén és hozzájárultak egyházuk és más

vallások, országok és kultúrák közötti kapcsolatok építéséhez, újrafelvéte-

léhez. Például az Izrael és a Vatikán közti diplomáciai kapcsolatok felvéte-

léhez.

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

„Rabbimúzeum” – gyerekszemmel
Dr. Scheiber Sándor

Valamikor Vallási Vezetôink Voltak

tudást követelte meg, hanem annál
sokkal többet: történelem, esztétika,
néprajz... Nála mindez hozzátarto-
zott egy rabbi felkészültségéhez.
Egyforma fontossággal bírt a vallási
és világi tudományok ismerete, mert
ezeknek fényénél látta, láttatta a köl-
csönös ráhatásokat.

Szerette és mindig kereste a véko-
nyan fogó finom tollakat. Hihetetle-
nül apró betûkkel írt, az idôsebb,
gyakran rosszabbul látó kollégák
nem kis bosszúságára. A munkaszol-
gálat idején meglátogatta az akkor
91 éves, kórházban fekvô legendás
szegedi fôrabbit, Löw Immánuelt, és
levest vitt neki. Löw megkóstolta a
levest, majd így szólt Scheiberhez: a
levesed jobb, mint az írásod.

Fiatalok sokasága ismerte meg ál-
tala a vallást és tért vissza az ôsi for-
ráshoz. A rabbiképzô péntek esti is-
tentiszteletei és az azt követô kidu-
sok rendkívüli népszerûsége az ô
idejében jutott el a tetôfokra. Mindig
volt ideje, hogy bárkivel beszélges-
sen, ha kérdéssel vagy valamilyen
problémával fordultak hozzá. Lelki
és szellemi vezetôje volt azoknak,
akik a közelébe kerültek.

Temploma liturgiáját, zenei életét
olyan kiváló egyéniségek kezére bíz-
ta, mint Feleki Rezsô, Ádám Emil és
Kármán György. Szerette a mûvé-
szeteket, köztük a zenét és a kántor-

Emléke örökké él

éneket. Nagy tisztelôje, rajongója
volt Tkatsch Izraelnek, a Rumbach
utcai templom hajdani legendás
fôkántorának.

A professzor úr szeretett „sida-
cholni” is. Ha egyedülálló fiatalem-
berrel találkozott, azonnal arra gon-
dolt, hogy ismer-e hozzá való zsidó
lányt, akit bemutathatna neki. Sok
pár talált egymásra az ô „közvetítésé-
vel”, sokakra adta áldását, sokaknak
adott útmutatást.

Ismert volt bölcs humoráról, igen
találó megjegyzéseirôl. Ironikus szó-
lásaival önmagát sem kímélte. Erre
példa az alábbi kis eset. Mint általá-
ban a tudósok, az elgondolkodó zse-
nik, ô is kissé szórakozott volt. Egy-
szer az istentisztelet elôtt a rabbisap-
káját kereste, és nem találta. „Hol a
süvegem?” – kérdezte. Láttam, hogy
nem sokkal elôtte összecsukta és a
reverendája zsebébe tette, miközben
valakihez beszélt. „Nincs a reveren-
da zsebében, professzor úr?” – kér-
deztem, mintha csak találgatnék. Be-
lenyúlt, és kihúzta onnan a sapkát.
Kesernyés mosollyal rám nézett, és
így szólt: „Hát tudod... ez már az
öregség jele...”

Apám sokszor funkcionált mellet-
te, én is többször imádkoztam elô a
templomában. Apám nyolcvanéves
születésnapját is ott ünnepeltük.

Scheiber professzor szívhez szóló,
megható beszédet mondott, emlé-
kezve és emlékeztetve régi, közösen
átélt eseményekre. Hogy milyen ap-
róságokat vett észre, arra példa a
következô: Az istentisztelet elôtt,
amikor a reverenda már rajtam volt
és a sapkát tettem fel, észrevettem,
hogy Scheiber némán és mereven
néz rám.

„Valamit mondani óhajt, profesz-
szor úr?”– kérdeztem. Így felelt: „Én
ilyet még nem láttam! A sapkát is
pont úgy teszed fel, ahogy apád! Hát
ezt is lehet örökölni?”

Megírtam másutt, hogy gyakran
vitába szállok a közhellyel, miszerint
„nincs pótolhatatlan ember”. Amikor
Scheiber professzorra gondolok, be-
igazolódik az az érzésem, hogy so-
kan voltak körülöttünk, akiket soha
nem tudunk pótolni. Helyettesíteni
igen, de pótolni nem. Áldott szelle-
me beragyogja a rabbiképzô minden
sarkát... a zsinagógát, a könyvtárat,
az osztálytermeket. Emléke örökké
él azokban a szerencsésekben, akik
ismerték, tanultak tôle, zsenialitásá-
nak egy kicsiny szikráját örökségül
kapták.

Tôkéczki László, Kardos Péter, Kránitz Mihály

Kardos Péter a megbocsátás kapcsán elmondta: „A vallásos zsidók a hosz-

szúnapon, jom kippurkor bocsánatot kérnek Istentôl, aki hitünk szerint meg-

bocsát. Ez a könnyebbik része... De embertársainktól is bocsánatot kell kér-

nünk. Ha valaki azt mondja, hogy nem bocsát meg, akkor a szemére lehet vet-

ni: te többnek képzeled magadat Istennél?! Isten megbocsát, és te nem?! Ez

persze az ateistákra nem vonatkozik (nevetés a közönség soraiból)” – mond-

ta Kardos Péter, aki II. János Pál pápa bocsánatkérésérôl szólva hangsúlyoz-

ta: „Néhányan kértek már bocsánatot tôlünk, de ilyen szinten, gesztussal és

ôszinteséggel még nem! Az Ô személyét és bocsánatkérését nem lehet

»überolni«. Hihetetlen varázsa volt még ellenségeire is, temetésén például

olyan emberek fogtak kezet, akik korábban szóba sem álltak egymással.”

Tôkéczki László szerint a bocsánatkérés és a megbocsátás a modern kor ál-

dozata lett, és elvesztette értékét, súlyát. Az emberek csak egymás szemében

keresik a szálkát, miközben a maguk szemében nem veszik észre a gerendát.

Az estébe nyúló rendezvényen részt vevô egyházi méltóságok kölcsönös

gesztusokat tettek egymásnak, és a különbözô vallások közötti párbeszéd

folytatásának fontosságát hangsúlyozták. Ami nagyon hiányzott – pedig

nézôi kérdésként felvetôdött közállapotaink kétségbeejtô nívótlansága –, az

az volt, hogy egyik keresztény egyház képviselôje sem ítélte el napjaink szél-

sôséges tendenciáit, az erôsödô szélsôjobbot és rasszizmust.

Szilágyi Iván Péter


