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Malek Andrea és a Soulistic
Nem egészen azt kapta a nézô-hallgató Malek Andrea koncertjén, amit

várt, de hogy elégedett volt, azt visszaigazolta a siker, a taps. Legelôször
is, eddig jobbára szép szerelmes dalok elôadójaként ismertük, meg per-
sze musicalszínésznôként, most pedig a Malek Andi Soulistic nevû for-
mációval/ban jelent meg.

A Hegedûs Gyula utcai, jó akusztikájú zsinagóga adott helyet a hang-
versenynek – még ha nem is igazán adekvát erre a célra. De azért erôsen
megtelt. Az igazi izgalmakat az új MalekAndi-hangzás okozta. A kiváló bil-
lentyûs, Jáger Bandi vezette zenekar ugyanis remek dzsesszistákból állt
össze, Andrea pedig valami újat próbált ki velük, a különféle stílusok háza-
sítását, egymásba vezetését, vagyis a crossovert.

Kezdetnek néhány nagy sikerû slágerdalt kaptunk, egészen újfajta rit-
mizálással és dzsesszes improvizációkkal: Katona Klári Egyszer voltját
(Presser), és hasonlóan dzsessz-ruhában hangzott fel a lényegesen korábbi Ki
tudja, holnap látsz-e még (Fényes Szabolcs) meg a Mire jó az éjszaka
(Bágya). Érdekessé tette a számokat a keményebb ritmizálás, még ha szokat-
lannak tûnt is.

Az igazi meglepetés a következô zenei réteggel érkezett, a jiddis dalokkal:
a Túlságosan szeretlek, a Bei Mir Bistu Shein (Bei mir bist du schön), és az
elhagyhatatlan Jiddise máme. Ezek is megfürödtek a R’n’B (vagyis a rhytm
and blues) egészen elütô hangzásvilágában, és Andrea csak egy cseppecskét
adott a Máme magyar verziójából, a többi autentikus jiddis dialektusban
hangzott el. (Bár úgy vélem, néhai Zsüti azért írhatott volna egy jó szöveget
a Túlságosan szeretlekhez...) A helyhez és az alkalomhoz nagyon illett még a
Jeruzsálem, Jeruzsálem magasztos, gyöngédséggel teli tisztelgô himnusza –
persze ez is az új, Jáger-féle hangszerelésben.

Aztán ismét sajátos magyar slágerek vonultak fel – a Szomorú vasárnap,
angolul, ami szerencsére visszafaragott valamit az eredeti túlméretezett szen-
timentalizmusából. Malek Andrea elôadásában ez a kis „világsikerû vacak”
megnemesedett. Hasonló hangütésû, csak éppen pozitív töltetû volt Dés

A zenei események sorában idén
debütált a Bejn Hajamim zenekar.
Az együttesnek a Hegedûs Gyula
utcai zsinagóga adott otthont, helyet
ahhoz, hogy telt ház lehessen. A
csapat ugyan csupán két éve alakult,
ennek ellenére vidéki zsinagógák-
ban, a határon túl és Budapesten szá-
mos helyen léptek fel és arattak
valóban nagy sikert.

Ez a bemutatkozás számukra is
nagyon sokat jelentett. Ôk ugyanis
nem klezmerzenekar, s produkcióik
során már bizonyíthatták, hogy

„Anyám
mondta”

Beismerem, évek óta szerettem
volna ezt a Borgula András rendezte
darabot megnézni, hallottam vidéki
és fôvárosi sikerérôl, így nagy öröm-
mel vettem részt a Fesztivál vége fe-
lé a Goldmark termi eseményen. 

A Goldmark termi változat nem
magát a színdarabot láttatta, hanem
zenekari-énekesi formációban misz-
tikus, ugyanakkor reális ábrázolást
nyújtott a cigányságról, a roma kul-
túra sokszínûségét megmutatva.

Vélhetôen a színpad kis mérete és
a fellépô mûvészek nagyobb lélek-
száma okán született ez a döntés, az-
az megoldás.

László Nagy utazása (emlékszünk: Koltai, Sose halunk meg). És a csokor
zárómeglepetése Gábor S. Pál és a zseniális dalgyártó, Szenes Iván mûve: Ki
volt már szomorú, úgy szívbôl, igazán. Különös módon éppen ez a melanko-
likus zene lett az igazi koronája az estnek. Ezt tudniillik nem faragta át
egészen mássá a kíséret.

A nagy Malek-produkció utolsó tétele: a magyar népzene összegabalyítása
a dzsesszel. A Kodály tollából ismert Esti dalra emlékeztetô, általam nem
ismert népdal, illetve a Madárka, madárka érdekes kísérlet volt – de egyszerû
dallamot kockázatos dolog dzsesszmuzsikus kezére (nem kezébe!) adni.
Ugyanis ez a rögtönzések végtelen folyamát indíthatja el benne, és olyankor
az elôadás érezhetôen hosszabbá válik a kellemesnél. Pedig itt ez is szempont
lehetett volna. Ebbôl a bokrétából a ráadás, a Megrakják a tüzet lett igazán
pezsgetô élmény. Mert ugye arra is rá kellett jönnünk, hogy mit hallunk, mi a
kiindulási mû.

A crossover stílus nem könnyen adja meg magát, természetesen eklektikus
zene, és kóstolgatni kell szépségeit. Ez a koncert, hogy stílszerû legyek, zene-
flódnit kínált, minden rétege más, és mind nagy gonddal készül, hogy a befo-
gadó ízletesnek találja.

Bedô J. István

Somnakaj
Sajnos a mûsor elején és a végén

elmaradt a társulat tagjainak bemuta-
tása. Igaz, a programban szerepeltek
a nevek, csak beazonosítani nem le-
hetett ôket.

Mindez azonban semmit sem von
le az elôadás értékébôl, hiszen fan-
tasztikusan képzett és virtuóz hang-
szeres mûvészek és énekesek adták
elô a darab „egyházi turnéin” elhang-
zott dallamokat és a roma musical
számait.

Álom, vágyakozás, igény, elkese-
redettség, meg nem értés, el nem fo-

Természetesen nem csodálkoztam,
hogy minden szék foglalt volt, olya-
nok is eljöttek, akik korábban már
látták az elôadást.

Olvastam egy mondatot, ennek
igazságtartalmáról eddig sem volt
kétségem. Így szól: Ha valamelyik
karakter hasonlít egy családtagjára,
akkor az nem csak a véletlen mûve.

Akár egy másik „igazság”: Miért
nem vesz be a zsidó fájdalomcsilla-
pítót? Mert akkor megszûnne a fáj-
dalom! Hát igen… ironikus és ugyan-
akkor önironikus is a mondás. A da-
rab erre alaposan rácáfolt.

A színpadkép egy lakás szobája:
öblös fotel, kis asztalka és két, ülés-
re és szunyókálásra is alkalmas bú-
tordarab. Hátul pedig két nagy tabló,
amelyek korabeli fotókat voltak hi-
vatottak láttatni. 

A szereplôk: egy férfi nélküli zsi-
dó család három nôtagja, három kor-
osztályt, három nézetet, elkötelezett-
séget képviselve. Szinte természetes,
hogy mindez nem megy súrlódások,
egymás megbántása, türelem, meg-
értés és elfogadás nélkül. 

Az öblös fotel a holokausztot
túlélô, majd késôbb a demokratikus
Németországban „hithû” kommu-
nistává avanzsáló nagymama (Kiss
Mari) helye, ott diktálja az elôtte
tornyosuló magnókazetták egyiké-
re-másikára élete állomásait.

Az ô önként vállalt feladata a csa-
lád összetartása, ugyanakkor játszi
könnyedséggel és játékosan zrikálja,
bosszantja egyrészt lányát (Kerekes
Viktória), aki már igazi németként
sem a zsidó eszmeiséggel, sem a zsi-
dó identitással nem tud megbirkózni,
s aki hármójuk közül ezt a legnehe-
zebben viseli, és mindannyiszor dup-
lán, bántón reagálja le, másrészt
szépséges unokáját (Huzella Júlia),
aki mintegy villámhárítóként próbál
egyensúlyt tartani, de a legtöbb eset-
ben megértésre való készségnek
nyoma sincs. 

Rahel, az unoka útkeresését a nagy-
mama és az anya rendkívül nehezen
éli meg. A lány sok mindent nem ért,
nem tud feldolgozni, talán ezért érinti
meg a változtatás szele. Családját el-

hagyva, New Yorkba költözik. Tabu-
téma, lélekromboló a darabban nem
látható másik unoka személye, aki
vallásos zsidóként Izraelben kereste
és találta meg a boldogulását.

Rendezôi bravúr, ahogy a dialógu-
sok gyakran monológokra, üzenetek-
re, telefonbeszélgetésekre épülnek.
A nézô hallja, tudja ezt, mégis egy-
befüggô, helyén lévô minden szó,
gondolat.

A színlapon egy kérdés: „Hogyan
lehet egyszerre szeretni is valakit,
aki az agyunkra megy?” Hát így... is!

Marianna Salzmann mûvét Varsá-
nyi Mari fordította, a dramaturg Né-
meth Virág, a rendezôasszisztens
Kern Dóra, produkciós vezetô Mar-
csa Barbara, a látványtervezô
Galántai Zita voltak, a zenei aláfes-
tés Gazda Bencének köszönhetô.

GÁLKiss Mari
Fotó: Szentgyörgyi Ákos

A Bejn Hajamim estje

annak, amit ôk képviselnek, helye
van a zsidó zenében.

Mi is ez a másság? Hagyományos
zsidó dallamok új feldolgozásban,
esetenként rockos ütemben, ezáltal
figyelemfelkeltôbb, ritmusában fris-
sebb hangzást produkálva, így a
szöveg-dallam ezáltal (is) jól megje-
gyezhetô.

Ezen a koncerten (Fináli Gábor,
Fekete Tamás, Ledinger Carmen,
Kis-Kovács Luca, Klavanszkij
Anatolij, Schafarek József és Árpád,
Szendôfi Balázs, Lajos Péter, Kováts
Miron és Jázon, Haulik Emese) még

vendégek is erôsítették a zenekart,
mint Kertész Mónika és Geiger
Lajos operaénekesek, Szakács
Hajnalka és Dobó Enikô szín-
mûvészek, Abaházi Zoltán „Cerka”
gitáros, Fodor Miklós fuvolás.

Közel húsz számot adtak elô, a tel-
jesség igénye nélkül elhangzott az
Adon Olam, a Jigdal, a 98, a Vesom-
ru, a Jevarech is.

Óriási siker, ráadás... és újra
ráadás, egyértelmû, hogy helyük van
a további fesztiválprogramok so-
rában!

Klavanszkij Anatolij kántor és Fináli Gábor, az együttes alapítója és lelke

Egy tudósító két helyen egyszerre

nem lehet, így köszönöm a beszá-

molót Hajdú Marianne-nak!

Gjuli

A Tóra befejezô és kezdô sorai
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Két kiemelkedô történelmi ese-
ményt ünnepelt idén a magyaror-
szági zsidóság: az emancipációs
törvény megszületésének 150. és a
rabbiképzô intézet megnyitásának
140. évfordulóját. A kettôs és egy-
mástól elválaszthatatlan évfordu-
lóra kétnapos konferenciával em-
lékeztünk.

A tudományos és személyesebb
hangvételû elôadásokat, work-
shopot, ünnepi koncertet és a máso-
dik nap ünnepélyes kezdeteként rab-
bi- és rabbihelyettes-avatást az ekkor
zajló tanévkezdés és Zsidó Kulturá-
lis Fesztivál ellenére rendkívül nagy
érdeklôdés fogadta.

A konferencia megnyitásán, illetve
eseményein a két fô szervezô,
Frölich Róbert országos fôrabbi és
Schôner Alfréd fôrabbi, az ORZSE
rektora mellett részt vett: Erdô Péter
prímás, esztergom–budapesti érsek;
Gáncs Péter evangélikus püspök
képviseletében Lackner Pál püspök,
a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Püspöki Tanácsának titkára; Ba-
log Zoltán, az emberi erôforrások
minisztere képviseletében Hegyi
László miniszteri fôtanácsadó; La-
torcai Csaba társadalmi és örökség-
védelmi ügyekért, valamint kiemelt
kulturális beruházásokért felelôs he-
lyettes államtitkár; Szûcs Balázs, a
Párbeszéd Magyarországért egyház-
ügyi és nemzetpolitikai tanácsadója;
az ELTE BTK képviseletében Boros
Gábor dékánhelyettes; a Mazsihisz
és a BZSH vezetôsége, Heisler And-
rás, a Mazsihisz elnöke, Ács Tamás,
a BZSH elnöke, Goldmann Tamás, a
Mazsihisz alelnöke, Kunos Péter, a
Mazsihisz és a BZSH ügyvezetô
igazgatója; valamint a budapesti és a
vidéki hitközségek elnökei, rabbijai,
a keresztény egyházak és a magyar
akadémiai és tudományos élet kép-
viselôi.

Az elsô napon a Mazsihisz-BZSH

Orbán Viktor újévi üzenete a
hazai zsidó közösségnek

Levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök Heisler Andrást, a

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökét, a magyarországi

zsidó közösséget és vezetôit az 5778. zsinagógai újév alkalmából.

A miniszterelnök levelében hangsúlyozza: „Magyarország kormánya egy

olyan jövôért dolgozik, ahol a fontos dolgok összekötnek bennünket: hazánk,

nemzetünk, családunk szeretete, vallási hagyományaink tisztelete és a külsô

fenyegetéssel szembeni jogos önvédelem.”

Pécs
A közelmúltban megrendezett 1. Pécsi Zsidó Kulturális Fesztiválon Stark

András, a hitközség alelnöke, a rendezvény fô szervezôje a következôkben
fogalmazta meg az esemény jelentôségét: „A pécsi zsidóság életében minden-
kor nagy szerepe volt a kultúrának. A korábbi évtizedekben sokszor rendez-
tünk kántorhangversenyeket, púrimi ünnepeinken gyakran léptek fel a kor-
szak legismertebb színmûvészei. Ezt a hagyományt szeretnénk most a sajátos
helyi értékválasztásnak megfelelôen bemutatni, felfrissíteni.”

A gazdag programkínálatból szomorú, gondolatébresztô érdeklôdést keltett
Hábel János gyûjtésébôl, Zábrádi Mariann szerkesztô-rendezô közremûkö-
désével a „zsidókérdés” pécsi megoldásáról szóló 1944-es dokumentumok
felolvasószínházi elôadása. 

A Janus Pannonius Múzeumban Várkonyi György mûvészettörténész nyi-
totta meg Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós festményeinek kiállítását, bemu-
tatva, elemezve a két alkotó munkásságát.

A Mûvészetek és Irodalom Házában Arany János születésének 200 évfor-
dulóján Bálint András, aki egyébként Pécsett kezdte színészi pályáját, a mû-
fajok sokszínûségével, versek, balladák, naplójegyzetek bemutatásával egy
gazdagabb Arany-képet tárt elénk.

Sokan érdeklôdtek Dér Asia Ember Judit portréját bemutató, Visszahúz a
múlt címû filmjének és Ember Judit dokumentumfilmjeinek vetítése iránt is
az Apolló Moziban.

Irodalmi szenzációt keltett pár éve Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935
és 1946 között írt naplója. Ebbôl készült Hámori Gabriella estje, melyre zsú-
folásig megtelt hitközségünk díszterme. A kitûnô rendezés és elôadás – me-
lyet beszélgetés követett a mûvésznôvel – mély benyomást tett a nagyszámú
nézôre.

A muzsika iránti igény kielégítésérôl is gondoskodtak a fesztivál szervezôi.
A zsinagógában tartott kántorkoncerten Nógrádi Gergely, Fellegi Balázs és
Raáb Gábor hagyományos zsidó, jiddis, amerikai dalokat, zenés mûfajokból
részleteket énekelt Lakatos György gitármûvész kíséretével.

Akik az érdekesnek ígérkezô kalandozást várták a hagyományos zsidó
gasztronómiában, Bodrogi „Fûszeres” Eszter elôadásában megismerkedhet-
tek a sólet készítésével, melyet végül természetesen meg is kóstolhattak.

A zárónap eseményeit Kôszegi Juci Éld át / Játszóház a zsidóságról címû
gyermekprogramja tette teljessé.

Mitzki Ervin

Joszéf Amrani
nagykövet újévi

üdvözlete
Köszöntjük 5778-at, sáná továért

imádkozva és azt kívánva, hogy az
év a Szentföld szeretetérôl, a kölcsö-
nös megértésrôl és hazánk, Izrael to-
vábbi építésérôl szóljon, hiszen most
ünnepeljük függetlenségünk 70. év-
fordulóját.

Ahogy fogadjuk az új esztendôt,
úgy búcsúzunk a régitôl is a hagyo-
mányos zsidó óhajjal: Érjen véget az
óesztendô és annak átkai, és kezdôd-
jék az új annak áldásaival.

5777-re visszatekintve azonban
szintén találhatunk áldásokat: min-
denekelôtt folyamatos fejlôdését ôsi
hazánknak, Izraelnek, amely folya-
matosan meglepetést okoz kreativi-
tásával és leleményességével, virág-
zó gazdaságával, élénk kulturális és
intellektuális életével, a világ meg-
annyi államával és nemzetével való
kapcsolatainak erôsítésével. 

Benjámin Netanjahu személyében
elôször köszönthettünk Magyaror-
szágon hivatalban lévô izraeli mi-
niszterelnököt. E látogatás megerô-
sítette a két állam, Izrael és Magyar-
ország közötti barátságot és a ma-
gyar zsidó közösség fontosságát
mindkét országban.

A magyar zsidóság – a történelem
tanúja – hordozza a múlt fáklyáját a
jövôbe, építi a közösségi, vallási,
spirituális és kulturális életet. Büsz-
ke vagyok rá, hogy nemcsak ezen or-
szág izraeli nagykövete, de a zsidó
közösség izraeli nagykövete is va-
gyok. Építsük hát mindannyian a
másik iránti szeretet hídjait.

Az elkövetkezô év kihívásokat és
lehetôségeket hordoz szárnyain ott-
hon és másutt. Soha – tekintet nélkül
a véleménykülönbségekre és eltérô
személyiségeinkre – nem szabad el-
felejtenünk értékeinket és sorsunkat.
Soha senki sem kételkedhet Izrael el-
kötelezettségében a zsidó közössé-
gek jóllétét és biztonságát illetôen,
éljenek azok bárhol a világon.

A most beköszöntô esztendô az
ünneplésé, hiszen Izrael Állam 70
éves. A Budapesten született
Theodor Herzl víziója, a zsidó állam,
amelyet ô álmodott meg, és létrejöt-
tének elômozdítására oly keményen
törekedett, megvalósult. Ne felejtsük
a nehézségeket, az árat, amelyet
mindezért fizettünk, miközben ün-
neplünk és várunk a jövôre, amely-
ben békében élünk szomszédainkkal,
ahol nincs félelem, ahol továbbra is
ôrizhetjük identitásunkat és öröksé-
günket.

A hagyományos mártírmegemlékezést a BZSH Chevra Osztálya idén a
rossz idôjárás miatt a Kozma utcai temetô fedett ravatalozójában tartotta,
amelyet teljesen megtöltöttek az eseményre érkezô idôsek és fiatalok.

Gordon Gábornak, az Élet Menete Alapítvány elnökének megnyitóját
követôen Fekete László fôkántor énekelte el az alkalomhoz illô zsoltárt, majd
Fináli Gábor rabbi beszélt elpusztított testvéreinkrôl. A közelmúltban felava-
tott fiatal vallási vezetô hangsúlyozta, hogy a holokausztra való emlékezés
nagyon fontos ugyan, de már nem elsôdleges cél.

A gyászistentisztelet végén felhangzott a gyászolók kádisa, majd a jelen-
lévôk elhelyezték a kegyelet köveit a mártíremlékmûnél.

bzsh.hu nyomán

Emlékezés és jövô: 
140 éves az ORZSE

Síp utcai Dísztermében Frölich Ró-
bert országos fôrabbi köszön-
tôszavait négy elôadás követte.
Schweitzer Gábor az emancipációs
törvényt és annak következményeit
foglalta össze, Polnauer Sándor ber-
ni fôrabbi személyes tapasztalatai
alapján mutatta be egy Budapesten
végzett neológ rabbi európai pályá-
ját, Kotel Da-Don, Horvátország
fôrabbija a horvátországi zsidóság
elmúlt évtizedeit és jelenét ismertet-
te. Peremiczky Szilvia a magyar
nyelvû zsidó kultúra születésérôl és
kezdeteirôl beszélt. Délután a négy
workshopon az érdeklôdôk 20-20
percen keresztül rövid beszélgetés-
ben vehettek részt, négy különösen
fontos témát érintve. Frölich Róbert
országos fôrabbi a modern világ és a
halacha témájáról, Heisler András, a
Mazsihisz elnöke a magyar zsidóság

nemzetközi kontextusairól, Ács Ta-
más, a BZSH elnöke a neológ
Budapestrôl, Lichtmann Tamás
egyetemi tanár, az ORZSE Doktori
Iskolájának elnöke pedig a magyar
zsidó felsôoktatás kihívásairól veze-
tett beszélgetést.

A második nap ünnepélyes ese-
ménnyel indult, a 140. évforduló
jelentôségét is kiemelve. Az idén
júniusban sikeres vizsgát tett és dip-
lomát szerzett Fináli Gábor és
Petrovits Péter rabbik, valamint
Schwarcz Péter rabbihelyettes ava-
tását a zsúfolásig megtelt zsinagó-
gában, illetve az udvaron elhelye-
zett kivetítôn követhették figyelem-
mel a megjelentek. Schôner Alfréd
rektor, fôrabbi beszédében így fo-
galmazott: „Izrael a 21. századi
csúcstechnológia korában is meg-
hallja a hitre szomjazó ember sóha-
ját. Legyetek a neológia eszményé-
nek tanítói! A párbeszéd hívei! Aki
a zsidóság évezredes kultúráját
egyezteti a judaizmus tudományos-
ságával. Legyetek az istenhit elköte-

lezettjei! (…) Legyetek a hagyomány
láncolatának éber ôrei!” Petrovits
Péter és Schwarcz Péter
köszönôszavai után Kardos Péter
fôrabbi, a magyar rabbikar doyenje
részesítette rabbinikus áldásban az
avatottakat.

A konferencia folytatásában
Schôner Alfréd rektor-fôrabbi „Emlé-
keim a szemináriumból” címmel tar-
totta meg elôadását, Lengyel Gábor
hannoveri rabbi az ORZSE-val kap-
csolatos emlékeit osztotta meg, vége-
zetül Kardos Péter fôrabbi a nagy
mesterekre, tanárokra emlékezett.
Délután a rabbiképzô templomában
Darvas István fôrabbi a zsinagóga
mestereirôl beszélt, Oláh János rek-
torhelyettes az intézet múltjáról, jele-
nérôl és jövôjérôl beszélt, míg Tamá-
si Balázs adjunktus, az ORZSE
könyvtárának igazgatója a bibliotéka

helyét határozta meg Európa nagy
zsidó gyûjteményei között.

A kétnapos esemény az ORZSE
Goldmark Kórusának nagy sikerû
koncertjével zárult.

mazsihisz.hu

Feszült figyelem

A rektor Isten áldását kéri az avatottakra

Mártírjainkra emlékeztünk

Fekete László és Fináli Gábor Fotó: Szentgyörgyi Ákos

Tordai Péter



„A különösen figyelmesek azonnal jom kippur ki-
menetelekor [este] elkezdik a szukká [ünnepi sátor] építését,
azért, hogy egyik micvából a másikba menjenek” (Sulchán
Áruch, Remo, 624:5).

Jom kippur napja az imádkozás és megtérés jegyében telik.
Böjtölünk, egész nap a zsinagógában vagyunk, lélekben
megújulunk és megtisztulunk az új év új kihívásai számára.
Új irányt találunk életünknek, vagy visszaemlékszünk erede-

ti életcélunkra. Ezen a napon igazán tudjuk, hogy nem babra megy a játék: a kér-
dés az, hogy vajon érdemes-e a Teremtônek egy újabb évvel megajándékoznia
minket. Ha képesek leszünk megfelelôen felhasználni, ha átérezzük, micsoda
ajándék ez és mekkora felelôsséggel jár, akkor igen. A figyelem középpontjá-
ban az Élet Könyve áll, amibe szeretnénk bekerülni.

Miután véget ért az ünnep, rögtön a következôvel kezdünk foglalkozni, a
sátor építésével. Azt gondolhatnánk, hogy ez egy praktikus dolog: mivel a
két ünnepet csak néhány nap választja el egymástól, jobb nem halogatni az
elôkészületeket. A valóság azonban az, hogy még praktikusabb lenne, ha már
jom kippur elôtt elkezdtük volna
az építést (ahogyan ezt sokan va-
lóban teszik is). Mégis, ahhoz,
hogy ezt a szokást teljesíteni tud-
juk, jobb, ha nem készül el telje-
sen a sátor, hogy jom kippur után
még tudjunk az építésével foglal-
kozni.

Láthatjuk tehát, hogy nem a
praktikum miatt kell idôben szinte
„összetolnunk” a két ünnepet ez-
zel a szokással. De még ha el is
fogadnánk, hogy ez csak prakti-
kus szokás, akkor is megmaradna
a mögöttes kérdés: miért követke-
zik az ünnep ilyen hamar az elôzô
után? Hiszen ha több idô maradna közöttük, nem kellene azonnal építeni sem.

Jom kippur kimenetele a nagyünnepek körének fordulópontja. Az ünnepekre
lelkiekben felkészítô elul hónaptól kezdve egészen eddig a pillanatig az élet fon-
tossága, jelentôsége, súlyossága foglalta le a figyelmünket. Ezen a ponton meg-
jelenik az ellenkezô szempont: az életünk jelentéktelensége. Szukkot ünnepén a
Kohelet (Prédikátor) könyvét olvassuk, melynek elsô mondata: „hiábavalóságok
hiábavalósága, minden hiábavalóság!” A héber fônév, amely a hiábavalóságot
kifejezi: „hevel”, szó szerint: levegô. Minden annyit ér, mint a levegô, azaz sem-
mit. Biztonságos otthonunkat, legtöbb vagyontárgyunkat magunk mögött hagy-
juk, és egy labilis sátorral helyettesítjük. A hasonlat kézenfekvô: az ingatag sá-
tor jelképezi múlandó életünket, amely bármelyik pillanatban összedôlhetne, ha
a Teremtô nem vigyázna ránk, nem gondoskodna rólunk.

A Talmud két magyarázatot hoz arra, hogy mit jelent: „azért, hogy megtudják
nemzedékeitek, hogy sátrakban lakoztattam Izrael fiait, amikor kihoztam ôket
Egyiptomból” (Mózes 3., 23:43). Az egyik magyarázat szerint ez valóságos sát-
rakra vonatkozik, a másik szerint „a dicsôség felhôire”, azaz a Teremtô állandó
Jelenlétére, ami a zsidó népet kísérte (Szuká 11b). Az utóbbi vélemény szerint
az általunk épített sátrak a Teremtô Jelenlétére emlékeztetnek, így bennük mind
a mai napig érezhetô az ebbôl fakadó különleges szentség. Ez az oka annak a
törvényünknek is, hogy nem szabad a sátorba olyan tárgyakat vinni, amelyek
nem eléggé tiszteletteljesek. Például étkezés után igyekszünk az ételmaradéko-
kat tartalmazó, használt evôeszközöket minél hamarabb kivinni a sátorból
(Sulchán Áruch 639:1). A mi sátrunkban is a Teremtô van jelen, jobban, mint a
kôbôl épített, stabil otthonunkban. Közelebb is vagyunk Hozzá ilyenkor, mert
Ôrá hagyatkozunk: Tôle reméljük, hogy nem hoz esôt, ami beesik a sátorba,
szélvihart, ami megingatja a falakat. Egész évben e szabály szerint mûködik a
Gondviselés: amilyen mértékben hagyatkozunk Rá, olyan mértékben fordítja fe-
lénk a figyelmét. Egyénként tekint minket és figyel oda a személyes igényeink-
re és cselekedeteinkre, nem pedig a tágabb közösségünk (családunk, környeze-
tünk, lakóhelyünk, népünk) részeként.

Ha viszont így van, és a Teremtô irányít mindent, akkor a mi cselekedeteink
valójában nem is olyan jelentôsek. Természetesen mindent megteszünk azért,
hogy jó évünk legyen: szorgalmasan dolgozunk, tudatosan tervezünk, de vég-
eredményben mégiscsak a Teremtô dönti el, hogy igyekezetünk mennyire fog
sikerülni. Nemcsak akadályozni tudja legjobbnak tûnô ötleteinket, hanem meg
is tudja áldani kezünk munkáját, ami által sokkal nagyobb sikereket érhetünk el,
mint várnánk, ahogy Jichák ôsapánknál áll: „és vetett Jichák azon a földön, és
talált abban az évben százszoros mennyiséget, és megáldotta az Örökkévaló”
(Mózes 1., 26:12). A „százszoros mennyiség” héberül meá seárim. A „seárim”
szó eredeti jelentése: elvárás, tehát a várt termés sokszorosát aratta le.

Ezért fontos, hogy szukkot ünnepe ros hásáná és jom kippur után azonnal kö-
vetkezzen. A korábbi ünnepeken a hangsúly a fontosságon van, szukkotkor a
fontosság hiányán. Minden tulajdonságnak megvan a jó és a rossz oldala, amit
megfelelô egyensúlyba kell hogy állítsunk. A ros hásáná és jom kippur által
fémjelzett idôszak neve héberül: jámim noráim, azaz félelmetes napok. Tehát a
hangsúly a félelmen, a jelentôségteljességen van. A félelem megtanít minket ar-
ra, hogy vegyük komolyan saját magunkat és az életünket. Szukkot fô jellemzô-
je ezzel szemben a szimchá, az öröm (ahogyan a Tóra írja, „örvendj ünnepeden”
(Mózes 5., 16:14), azaz egyfajta könnyedség. Ez állít minket egyensúlyba, ne-
hogy abba a tévedésbe essünk, hogy a mi cselekedeteinken múlik minden. Az-
által, hogy a két idôszak gyorsan követi egymást, nem marad lehetôségünk ar-
ra, hogy hosszabb idôt töltsünk ebben a tévedésben.

De hogyan is tudnánk a félelmetes napok után közvetlenül azt gondolni, hogy
nem minden a mi cselekedeteinken múlik? Hiszen az egész idôszakot azzal töl-
töttük, hogy ezt a képet magunkba véstük: a jó cselekedeteink által kell köze-
lednünk a Teremtôhöz, a bûneinktôl, amelyek elválasztanak Tôle, meg kell sza-
badulnunk. Látszólag senki más nem tudja helyettünk kijavítani a saját cseleke-
deteinket!

Alapvetôen valóban fontosak a cselekedeteink, de nem feledkezhetünk meg
az ima és az égi segítség fontosságáról sem. Szukkot erre is emlékeztet: szép,
hogy igyekszünk jó emberré válni, de a Teremtô közben itt lakozik velünk, és
bármikor szívesen a segítségünkre siet ebben a munkában. Arra is fontos emlé-
keznünk, hogy nem szolgálhatjuk a Teremtôt kizárólag félelembôl, az örömre is
szükség van. Dávid király zsoltárában a kettô egyszerre jelenik meg: „örvendje-
tek remegésben” (Zsoltárok 2:11). És végül, de nem utolsósorban, azért is fon-
tos szukkot, hogy egész évben emlékezzünk arra, hogy az anyagi jólét csakis a
Teremtôtôl származik. Erôfeszítéseinket inkább a lelki fejlôdésünkre fordítsuk,
mint a vagyoni gyarapodásunkra, hiszen ez az, ami igazán tartós. Anyagi java-
ink csak látszólag maradandóak. A valóság az, hogy hosszú távon semmivel
sem tartósabbak, mint a néhány napra felhúzott, ideiglenes sátraink.

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu
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A Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetsége (Mazsihisz) az
egész zsidó világban jeleníti meg a
magyar közösség hangját, érdeke-
it. Az elmúlt hetekben egy fontos
folyamatban sikerült hozzájárul-
nunk a valódi nemzetközi áttörés-
hez.

A Zsidó Világkongresszus leg-
utóbbi ülésén határozatot fogadott el,
amelyben állást foglal a sokszínû

zsidóság védelmében, az izraeli ult-
raortodoxia kezdeményezései elle-
nében. A betérési törvény tervezett
szigorítása már az ortodox betérôk és
rabbijaik egy részét is hátrányosan
különböztetné meg, a Siratófal fölöt-
ti kontrollt pedig továbbra is kizáró-
lag az ultraortodoxia gyakorolhatja.

A zsidó vallás híveinek többsége
egyfajta különös vallási diszkriminá-
ció áldozata Izraelben, minden zsidó

Ma már nem csupán az Újpest-Rá-
kospalota templomkörzet tagjai, ha-
nem a fél Lipócia, Zugló, Józsefvá-
ros, Buda, sôt a Budán túliak is tud-
ják, hogy mielôtt beköszöntenek az
ôszi ünnepek, a Berzeviczy utcai zsi-
nagógában kántorkoncertre várják az
érdeklôdôket. Idén Nógrádi Gergely,
Rudas Dániel és Zucker Immánuel
kántorok, valamint Raáb Gábor kán-
torjelölt adott telt házas gálahangver-
senyt. Az est mûvészeti vezetôje
Székelyhidi Hajnal, a Magyar Állami
Operaház magánénekese, az ORZSE
kántor szakirányú továbbképzésének
adjunktusa volt. A szólistákat a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar kísérte,

VALLÁSI ROVAT

Nagyünnepi fordulópontÁttörést értünk el a magyar
zsidóság védelmében is

Fotó: Lebovits György

Gyüdi Sándor Liszt-díjas karmester
vezényletével.

Az est házigazdája, Szerdócz Ervin
fôrabbi remekül ötvözte liturgiai és
zenei ismereteit a zsidó humorral
megáldott showmanek mûsorvezeté-
si stílusával. Az elsô részben fel-
hangzó operanyitány (Goldmark:
Sába királynôje), majd néhány ro-
mantikus ária (Rimszkij Korszakov:
Szadko, Csajkovszkij: Anyegin, Do-
nizetti: Szerelmi bájital, Leon-
cavallo: Bajazzók) elôtt a fôrabbi
bevezetôként röviden felvázolta azt a
zenei, dramaturgiai közeget, amely-
ben az egyes dalok felcsendülnek.
Az elsô rész az O sole mio címû
örökzöld olasz slágerrel zárult,
amelynek egyes versszakait egymás
között felosztva, a refrént pedig kö-
zösen adták elô az énekesek.

Ezután egy ôsbemutató követke-
zett. Király László kortárs zene-
szerzô Ádám Jenô emlékére írt
Psalm Cantata címû mûvének két
részletét szimfonikus zenekari kísé-
rettel most hallhatta elôször a közön-
ség, sôt maga a szerzô is, aki jelen
volt a koncerten. A Kel Elokim és az
Elokim besimcha címû részleteket
Raáb Gábor adta elô nagy sikerrel.

A program hagyományos zsoltár-
és imaszövegekre írt dallamokkal

közös otthonában. Ez ellen fel kellett
lépnie mindazoknak, akiknek Izrael-
ben vagy Izraelen kívül fontos a zsi-
dó nép egysége, a többi zsidóért vi-
selt felelôsség, fontosak a cionizmus
célkitûzései. A Mazsihisz tagjainak
saját hagyományaik éppen annyira
érvényesek és tradicionálisak, mint
az ultraortodoxia tagjainak az ô saját
hagyományaik. Volt okunk szót
emelni a nem ultraortodox zsidó val-
lási közösségek kiszorításának kísér-
letei ellen, és ebben a kérdésben szö-
vetségest keresni más országok kon-
zervatív vagy reformközösségeinek
küldöttei között mind az Európai
Zsidó Kongresszusban, mind a Zsidó
Világkongresszusban.

A Mazsihisz Európában a kérdés
napirendre vételének egyik kezde-
ményezôje volt, a Zsidó Világkong-
resszus határozata pedig kiáll min-
den zsidó vallásgyakorlat legitimi-
tása mellett a világban és a Szent-
földön egyaránt – ugyanakkor a leg-
kisebb mértékben sem tagadja meg
a szolidaritást a zsidó állammal. A
szöveg a világ zsidóságának közös
szava, de a Magyarországot képvi-
selô Mazsihisz hangja is hallatszik
benne. Köszönetet kell mondanunk
azoknak az ortodox közösségeknek
és személyeknek, akik szintén elle-
nezték más zsidók megkülönbözte-
tését.

A magyar neológ betérôk, akik ép-
pen olyan jó zsidók, mint ortodox,
konzervatív vagy reformzsidó társa-
ik, ma még vallási értelemben intéz-
ményes megkülönböztetésben része-
sülnek épp abban az országban,
amely annyira közel áll hozzájuk,
ahol sokan közülük le fogják élni
életüket.

A Zsidó Világkongresszus határo-
zata a zsidóság egységét kívánja
szolgálni. Mert mindnyájan felelô-
sek vagyunk egymásért, felelôsek a
másikért. Egy nép, egy szív.

mazsihisz.hu

Gyógyszer-
támogatás
Továbbra is igényelhetô esetenkén-

ti gyógyszertámogatás szociálisan rá-

szoruló zsidó betegek részére.

A támogatást az újonnan szüksé-

gessé vált, az átlagosnál drágább

gyógyszer beszerzéséhez lehet igé-

nyelni, tehát nem a korábban is rend-

szeresen szedett gyógyszerekhez.

Az igénylés levélben küldhetô el

egy adatlap kiállításával, mellékelve

hozzá jövedelemigazolást, valamint

orvosi igazolást a gyógyszer szük-

ségességérôl. 

Részletesebb tájékoztatás levélben

vagy telefonon kapható:

Vértes István, 1072 Bp., Dob u. 38. 

Telefon (esti órákban): 06-1-321-

3497.

Kántorkoncert Újpesten
Az O sole miótól az Osze sálomig

folytatódott. A kántorok egymást

váltva bizonyították különleges

énektudásukat. (A közönség mind-

eközben azt is észrevette, hogy Nóg-

rádi Gergely minden egyes dalt más

színû kipában adott elô.) Az újpesti

fôrabbi a dalok között a héber szöve-

gek egy-egy sorát eredeti nyelven,

majd magyar fordításban idézve utalt

a mûvek üzenetére, az ôsatyák, a

próféták szavaira és tetteire, a zsidó

hitre és optimizmusra.

Zárásként a hagyományokhoz hí-

ven jiddis nyelvû „slágerek” hang-

zottak el, a fináléban pedig az összes

fellépô a házigazda Szerdócz Ervin-

nel együtt az Osze sálom címû dalt

énekelte.

Az újpesti önkormányzat kiemelt

támogatásával, valamint a Mazsök, a

BZSH, az ORZSE és a Gabbiano

Print Kft. hozzájárulásával létrejött

nagy sikerû koncert mûsorvezetôje e

szavakkal búcsúzott a közönségtôl:

„Ha Önök megtisztelnek érdek-

lôdésükkel, akkor Be sáná hábá

birusalájim!, Jövôre Jeruzsálemben!

– de ha mégsem, akkor feltétlenül

Jövôre Önökkel ugyanitt!”

Rojkó Annamária

Ács Tamás
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Csehország
Teplicében botlatóköveket helyez-

tek el a holokauszt áldozatává vált
több egykori lakos háza elôtt. Az ün-
nepségen beszédet mondott Jaroslav
Kubera polgármester és Daniel
Meron, Izrael prágai nagykövete. Az
avatáson részt vett a deportálást
túlélô 88 éves František Lederer is,
aki hangsúlyozta, hogy nem szabad
elfelejteni a zsidókat ért tragédiát.

Az 50.000 lakosú városban a há-
ború elôtt 5500 zsidó élt, jelenleg

Ros hásáná alkalmából sófárt kaptak a Lauder óvodásai a Mazsihisztôl. Az
ajándékot kis ünnepség keretében Heisler András elnök és Kunos Péter
igazgató adta át. Fotó: Nagy Ákos

2004 augusztusában megtaláltam a helyemet a társadalomban (a magyar
zsidó közösségben), a Raoul Wallenberg Parkban álló Éc Chájimnál (a soá
60. évfordulóján). De az Örökkévaló útjai kifürkészhetetlenek; emberpróbáló
feladatok elé állított a következô 10 évben, hogy próbára tegye hitem
erôsségét, meggyôzôdésemet a zsidó vallásban. Kiálltam a próbát, és meg-
tisztultam. A 10. évben, a soá 70. évfordulóján, a veszprémi temetô
holokauszt-emlékmûvénél, az emlékezés koszorújának és kövének elhelyezé-

František Lederer (jobbra) és Oldrich Látal

A hazatéréstôl az Éc Chájimig 
és a 36 Igaz

Vallomás

Éc chájim
se pillanatában egy új dimenzióba léptem, a „lelki megtisztulás” állomásába,
illetve folyamatába. Ez alkalommal egy másik éc chájimnál találtam maga-
mat, ahol „útvonalak” vannak, az Örökkévaló „széttördelt énjének isteni ener-
giái”. Ettôl kezdve az egyik szefirától haladtam a másikig, az energiám struk-
turálódott, amitôl életem igazi értelmet nyert!

Azóta megszállottan keresem a Lámed-vóv cádíkimot, a 36 Igaz Embert a
mi kis világunkban, Magyarországon.

Saját definícióm és szívem szerint minden soááldozatot, elpusztítottat, el-
hunytat, túlélôt a 36 Igaz Ember közé sorolnék.

A balatonudvari temetô egy meghitt szegletében sûrû növényzettel és
düledezô kovácsoltvas kerítéssel körülvéve találtam meg Neumann József
soááldozat sírját az emlékezés halomba rakott köveivel. Pár kilométerre
északra Balatonudvaritól, egy romantikus, vadregényes, mintaszerûen rend-
ben tartott kistelepülésen találkoztam a szerény hajlékban, szeretô családja
körében élô, idôs, mindig jó kedélyû, minden helyi történetet jól ismerô,
ôslakos id. L. Györggyel. Egy könnyekig megható, eltitkolt történetet osztott
meg velem (talán ô egy Igaz Ember, cádik, de nem is tud róla) egy elhagya-
tott zsidó temetôrôl, ahol egy hozzátartozója is nyugszik… átvillant valami az
agyamon… nem fogom hagyni, hogy zsidó testvéreim sírjai az enyészeté le-
gyenek, gondoskodni fogok arról, hogy rendezetté váljon, kis kerítéssel kö-
rülvéve, hogy Kéver Óvajszt tarthassunk.

Pár nappal késôbb 10 kilométerrel keletre, egy kiemelt balatonfelvidéki vá-
ros volt zsidó negyedében egy meggyalázott, magára hagyott, elhanyagolt
zsinagóga megújulásának, újraéledésének vagyok a tanúja… felnézek Mózes
újonnan elhelyezett kôtábláira, és ébren álmodok… lelki szemeimmel látom a
hegyet, és várom az Örökkévaló isteni kinyilatkoztatását Mózesnek.

…egy háromszög csúcsán állok, amely kelet felé mutat, nyugatról jöttem, de
kelet felé nézek…

„menjetek Nyugatra, de ne felejtsétek, hogy Keletrôl jöttetek” (Márai Sándor)
Báruch átá Ádonáj elohénu melech háolám…

Thomas Varaly
Kalifornia

szemitizmus az országban. A gyûlölet
növekedéséhez hozzájárult a muzul-
mán bevándorlóktól való félelem, ami
fokozta a zsidókkal kapcsolatos ellen-
érzéseket is. Az elôzô év 32 százalé-
kával szemben 2016-ban a megkérde-
zettek 37 százalékának volt negatív
véleménye a zsidókról. 56 százalékuk
nem fogadna be zsidót a családjába,
ami 2014-hez viszonyítva tízszázalé-
kos emelkedést jelent. Korábban 27

csak 131. Oldrich Látal, a helyi hit-
község elnöke elmondta, hogy az
elsô kövek 2008-ban kerültek a he-
lyükre, és az idén még továbbiakat is
leraknak.

A botlatókövek Gunter Demnig
német szobrászmûvész nevéhez
kötôdnek, és az elsô emléklapok
1995-ben készültek Kölnben, ottani
áldozatok emlékére. Jelenleg már
több tízezer botlatókô található Eu-
rópa különbözô városaiban.

Belgium
Brüsszelben a Soá Emlékezet Szö-

vetsége rendezésében megemlékeztek

százalék utasította el a zsidó szomszé-
dot, ami tavaly már 32 százalék volt.

Leslaw Piszewski, a lengyelországi
zsidó hitközségek szövetségének el-
nöke és Anna Chipczynska, a varsói
közösség vezetôje levélben fordultak
Jaroslav Kaczynskihez, a kormányzó
Jog és Igazságosság párt elnökéhez,
akitôl az antiszemita provokációk
nyilvános elítélését kérték. Moshe
Kantor, az Európai Zsidó Kongresz-
szus elnöke aggodalmát fejezte ki
amiatt, hogy a lengyel kormány
képviselôi a gyûlölet látható növeke-
dése ellenére elzárkóznak az érdemi
párbeszédtôl a zsidó közösség hivata-
los vezetôivel.

Portugália
A felújítás befejezése után

Belmonte városban újra megnyílt a
Zsidó Múzeum. A gyûjteményt ere-
detileg az Amerikai Szefárd Szövet-
ség Belmonte Projektje keretében
hozták létre 2005-ben, a régi város-
központ 18. században épült egykori
katolikus iskolájában. Antonio Dias
Rocha polgármester beszédében
hangsúlyozta, hogy „egy teljesen új
múzeum nyílt meg, ami a szefárd
kultúra referenciájának tekinthetô”.

A kollekcióban számos olyan
tárgy található, ami az úgynevezett
kriptozsidóktól származik, akik kirá-
lyi parancsra kénytelenek voltak át-
térni a katolikus hitre, de titokban
megôrizték vallási hagyományaikat.

Lisszabon és Porto mellett Bel-
montéban is mûködik zsinagóga Por-
tugáliában. A városban 120–150 zsi-
dó él.

Kovács

Jozef De Kesel. A bíboros bocsánatot kért a zsidóktól, mert a katolikus
egyház a megszállás alatt hallgatott.

Anna Chipczynska: a kormányzó
párt elnökétôl az antiszemita 
provokációk nyilvános elítélését
kérjük.

Belmonte (Portugália)

a hontalan zsidók összegyûjtésének
75. évfordulójáról.

1942. szeptember 4-re virradóan a
hatóságok a Marolles negyedben 718
menekültet internáltak, akiket a nácik
késôbb haláltáborokba hurcoltak. 
A megemlékezés során teret neveztek
el egy fiatal ellenállóról, Herschel
Grynszpanról, aki szülei deportálása
miatt 1938. november 7-én agyonlôtte
a párizsi német követség egyik diplo-
matáját.

Az ünnepségen mintegy négyszáz
személy vett részt, köztük Albert
Guigui, Brüsszel fôrabbija, Philippe
Close polgármester és mások. Az ese-
mény alkalmából 21 botlatókövet he-
lyeztek el tekintélyes zsidó polgárok
egykori lakása elôtt. A La Chapelle
templomban konferenciát rendeztek a
holokausztról. A tanácskozáson Jozef
De Kesel bíboros bocsánatot kért a
zsidóktól, mert „a katolikus egyház a
megszállás alatt hallgatott”.

Lengyelország
A Varsói Egyetem Kutatási Köz-

pontjának felmérése szerint elsôsor-
ban a fiatalok között erôsödik az anti-
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Kultúrák háborúja...

Szó nincs arról, hogy minden mu-
zulmánt terroristának tekintenék,
mégis elgondolkoztatott az a vissza-
emlékezés, amelyet Arije Eldad pro-
fesszor osztott meg a nyilvánosság-
gal.

Eldad prof. nyugdíjazásáig balese-
ti sebészként a jeruzsálemi Hadassza
kórház éjn-keremi részlegén volt az
égési osztály vezetô fôorvosa. Kuta-
tási területe a bôrátültetés minél
eredményesebb kivitelezése, kezdve
a sérült bôrfelület elsôdleges ellátásától egészen az utógondozásig.

Nem tudhatom, csak gyanítom, hogy a régmúlt történetet az hozta elô, hogy
sikeresen megoperáltak egy nemrégiben a Gázai övezetbôl átkerült, ún. faem-
ber szindrómában (sejtburjánzás, mely a kéz ujjain szerteágazó bôrkinövést
eredményez) szenvedô arab pácienst.

Évekkel ezelôtt került a fenti kórházba az arab szektorból származó
nôbeteg, akit családja felgyújtott. (Ez a büntetés nem ritka a házasságtöréssel
gyanúsított nôk esetében.)

Többszörös bôrátültetés után az asszony gyógyultan távozott az osztályról
azzal, hogy bizonyos idôközönként kontrollvizsgálatra jelentkezzen.

Ez több alkalommal meg is történt, mígnem egyszer a beléptetésnél robba-
nószert találtak nála… A kihallgatásnál egyértelmûvé vált, hogy a járóbeteg
rendelôben kellett volna robbantania, amit ha sikeresen végrehajt, a családja
megbocsátja félrelépését.

Ez csak egy példa – írja Eldad professzor – a zsidók és muzulmánok közöt-
ti háborúra, ami nem területi vitáról szól… Ez a kultúrák háborúja.

Leharblog

A jeruzsálemi Dávid városában
folyó ásatás ismét alátámasztotta,
hogy a Bibliában bizonyos törté-
nelmi eseményeket igen pontosan
írtak le.

A Jeruzsálem Falai Nemzeti Park

területén folyó feltárás során a kuta-

tók számtalan 2600 éves leletre buk-

kantak. A maradványok alátámaszt-

ják a Bibliában leírtakat, miszerint a

babilóniaiak leégették Jeruzsálemet.

A város – és vele együtt Salamon

temploma – idôszámítás elôtt 587

körül pusztult el.

A leleteket, azaz az agyagedénye-

ket, fadarabokat, szôlômagokat és

csontokat, mind hamurétegek fedték.

Az Izraeli Régiségek Hatóságának

régészei Dávid városának keleti ré-

szén, kôtörmelékek alatt fedezték fel

a maradványokat. A csapat több tu-

cat, gabona és folyadék tárolására al-

kalmas edényt is talált. Néhány edé-

nyen pecséteket is sikerült azonosíta-

A Vöröskereszt
képmutatása

Börtönbüntetésüket töltô Hamász-
terroristák az izraeli legfelsôbb bíró-
sághoz fordultak jogorvoslatért.

Elôzmény: izraeli büntetés-végre-
hajtó intézetek – egyetértésben
Erdán belbiztonságért felelôs mi-
niszterrel – megtiltották a Hamász-
hoz tartozó gázai terroristák látoga-
tását, hogy ezzel nyomást gyakorol-
janak a terrorszervezetre annak érde-
kében, hogy kiszolgáltassák a három
éve elrabolt két katona földi marad-
ványait, valamint két, feltehetôen
életben lévô, a gázai területre tévedt
– súlyosan elmefogyatékos – sze-
mélyt.

Egy hónappal ezelôtt a Nemzetkö-
zi Vöröskereszt levélben fordult az
izraeli belbiztonsági miniszterhez,
melyben a látogatási tilalom felfüg-
gesztését szorgalmazzák, hivatkozva
a rabokat a genfi egyezmény értel-
mében megilletô emberi jogokra.

Szimha Goldin, az egyik elrabolt
katona édesanyja képmutatásnak ne-
vezi a Vöröskereszt kiállását a terro-
risták jogaiért akkor, amikor semmi-
féle nyomást nem gyakorolt a
Hamászra azért, hogy az izraeliek
végre végsô nyugalomra helyezhes-
sék halottaikat.

Leharpress

Bevonult a hadseregbe az elsô
vak katona

Nem azt kell nézni, ki miben szenved hiányosságot, hanem azt, hogy ki
mit tud adni – reagált Netanjahu.

A 18 éves Dániel Defur egész gyermekkorában arról ábrándozott, hogy be-
lép az izraeli hadseregbe, írja a zsido.com. Dániel azonban vak, így ez a vá-

Megnyitották a Moszad
Mengele-aktáját

Megnyitották a Moszad, az izraeli titkosszolgálat Mengele-aktáját,
amelybôl kiderül, miként üldözte a hírszerzô szervezet évtizedekig sikerte-
lenül Josef Mengele náci háborús bûnöst – jelentette a ynet nyomán az
MTI.

A Moszad évtizedekig vadászott titokban a „halál angyalának” nevezett náci
orvosra, számos merész akciót, betörést, lehallgatást és bonyolult hírszerzô mû-
veletet hajtottak végre kézre kerítésére, de végül hiába.

A szervezet archívumában ôrzött titkos Mengele-, kódolt nevén Melcer-akta
részleteit hozta nyilvánosságra a lap.

Mengelét 1943-ben nevezték ki Auschwitz-Birkenau vezetô orvosának, ahol
a haláltáborban a gázkamrákhoz vezetô válogatást végezte, valamint rettenetes,
orvosi szempontból értelmetlen „kísérleteket” végzett a kiszolgáltatott foglyo-
kon.

A háború után Dél-Amerikába menekült. Az iratokból kiderül, hogy Adolf
Eichmann 1960-as argentínai elrablása után a Moszad elsô számú célpontja lett,
akit Izrael megpróbált élve elfogni, ha pedig ez nem lett volna lehetséges, akkor
megölni.

A tervek között szerepelt többek közt egy szeretô beépítése Márta nevû fele-
ségéhez, valamint Mengele 12 éves fia elrablása annak reményében, hogy a szá-
lak elvezetnek a bujkáló nácihoz.

Az iratok szerint 1962-ben egészen közel férkôztek hozzá: egy beszervezett
egykori náci segítségével eljutottak Brazíliában egy Sao-Paolótól délre lévô ma-
gányos farmhoz, ahová az Eichmann elrablásában is részes Moszad-ügynököket
küldtek. Egyszer Mengele szembejött velük többedmagával, az ügynökök haza-
táviratoztak jelenteni, de késett az akció jóváhagyása, és elszalasztották az al-
kalmat.

1983-ban fiát, a Nyugat-Berlinben élô Rolf Mengelét követték, lehallgatták
telefonját, lefényképezték a leveleit, és mivel az apának és fiának is március 16-
án volt a születésnapja, azt remélték, hogy köszöntik egymást, és ebbôl kiderül
az orvos tartózkodási helye. Azt tervezték, hogy a születésnapi üdvözlés után
nem sokkal az apa ismerôsének álcájában felhívják a fiatal Mengelét, azt állít-
va, hogy az idôs Mengele nagyon beteg, és magához hívja.

Ekkoriban egy Moszad-ügynöknôt is ráállítottak az ifjú Mengelére, mert azt
remélték, talán egy randevún kiszedhetik belôle apja lakóhelyét.

Azonban a születésnapi telefon elmaradt, mint utólag kiderült, Josef Mengele
ekkor már négy éve halott volt. Az akta bizonyítja, hogy nemcsak életében év-
tizedeken át, de még tengerbe fulladása után is hosszú évekig sikerült megté-
vesztenie üldözôit.

Döbbenet:
izraeliek 

az ISIS-ben
A Sin Bét hírszerzô ügynökség ki-

adta az Iszlám Állam oldalán Szíriá-
ban és Irakban harcoló izraeli állam-
polgárok húszfôs listáját.

A listát Árije Deri belügyminiszter
állíttatta össze, egy frissen hatályba
lépett törvény miatt, mely lehetôvé
teszi számára, hogy elvegye az izra-
eli állampolgárságot külföldi terror-
szervezetek tagjaitól.

A listát fôként izraeli arabok alkot-
ják, köztük kettô Fureidiszbôl, a töb-

Arije Eldad: Egy arab nô került a
kórházunkba, akit a családja fel-
gyújtott

gya elérhetetlennek tûnt. Végül magát a miniszterelnököt kereste meg, aki
megígérte neki, hogy segít megoldást találni számára. Netanjahu a Cáhál fo-
gyatékossággal élôket a hadseregbe integráló egységéhez fordult segítségért.
Tirán Attia, az egység vezetôje örömmel üdvözölte a kezdeményezést: „Rög-
tön akcióba lendültünk, és Dániellel, illetve a hadsereggel egyeztetve megta-
láltuk azt a bázist és azt a beosztást, amely a legmegfelelôbb lehet számára.
Dániel az elsô vak katona, aki részt vesz az integrációs programunkban.” Dá-
nielt végül a légierô egyik bázisára osztották be.

Bevonulása után Netanjahu irodájában fogadta a már egyenruhában érkezô
Dánielt. „A legtöbb társadalomban azt nézik, hogy ki miben szenved hiányos-
ságot. Nekünk olyan társadalmat kell fenntartanunk, ahol az számít, ki mit tud
adni. Benned egy igazi bajnokot látunk” – mondta a miniszterelnök.

Dániel meglehetôsen magányos, nem igazán vannak barátai. Ez ügyben
Netanjahu Facebook-oldalának követôihez fordult: „A ti segítségetekre van
szükségem. Adjunk Dánielnek Izrael melegségébôl és szeretetébôl.” Néhány
napon belül Dánielt kétezren jelölték ismerôsüknek. Ekkor egy hivatalos ol-
dalt is nyitott, melynek célja, hogy magánytól szenvedô fiataloknak segítsen
a barátokra találásban.

A Biblia megint pontosnak 
bizonyult

ni, melyek segítségével aztán datálni
tudták a leleteket.

Joe Uziel, a feltárás vezetôje sze-
rint a díszítések az elsô templom pe-
riódusának jellegzetességei, melye-
ket a Júdai Királyság adminisztráci-
ós rendszere használt.

A tény, hogy a tûzre utaló leletek
2600 évesek, alátámasztják a Jeremi-
ás könyvének 52. fejezetében leírta-
kat:

Az ötödik hónapban, a hónap tize-
dik napján – ez Nebukadnezár babi-
loni király 19. esztendejében történt
– Nebuzaradan, a testôrség parancs-
noka, aki a babiloni király közvetlen
környezetéhez tartozott, eljött Jeru-
zsálembe. Felgyújtotta az Úr templo-
mát, a királyi palotát és Jeruzsálem
minden házát.

Az ásatás eredményei bebizonyí-
tották, hogy a város jelentôs része
valóban leégett. A maradványok
ugyanakkor azt is felfedték, hogy
Dávid városának bizonyos részei
sértetlenek maradtak, és csak késôbb
hagyták el ôket.

Ennek ellenére a feltárás során
elôkerült leletek többsége a korábbi
felfedezésekbôl, például a területen
elôkerült babilóniai nyílhegyekbôl
levont következtetésekkel van össz-
hangban.

Az utóbbi idôkben több, a Bibliá-
hoz kapcsolódó kutatás is zajlott a
Közel-Keleten, szakértôk egy cso-
portja például a kánaániták genetiká-
ját vizsgálta, egy régészcsapat pedig
egy filiszteus temetôt tárt fel.

24.hu/Új Élet

biek Kafr Kasszembôl, Dzsal-
dzsuliából, Beenából és Kelet-Jeru-
zsálem falvaiból.

Két zsidó is szerepel a listán, akik
a Szovjetunióban születtek, gyerek-
korukban alijáztak, Izraelben nôttek
fel, majd felnôttként áttértek az isz-
lám hitre és Szíriába utaztak, hogy
csatlakozzanak az ISIS-hez.

Egyikük, egy 28 éves nô,
Asdodban nôtt fel. A másik, egy 32
éves Alex nevû férfi pedig Lodban.

Egy személy meghalt a közelmúlt-
ban, a lista összeállítása idején.

Deri várhatóan az elkövetkezô he-
tekben hivatalosan el fogja venni az
állampolgárságukat.

Új Kelet Online
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A Dohány utcai zsinagóga – a Fesztivál záróesemé-
nyének otthont adva – újra sikergyanús koncert színhelye
lehetett.

Kik voltak ôk, a zene, a ritmus elkötelezettjei?
Révész Sándor eMeRTon-díjas énekes, aki 16 éves kora

óta ORI-engedéllyel rendelkezik. Pályafutása, a teljesség
igénye nélkül: 1971–75-ig Generál Együttes, majd 81-ig a
Piramis. Kicsit hazán kívül, utána 84-tôl országos turnéso-
rozat, melyet visszavonulás követett. A nagy igényre való
tekintettel 92–93 között öt, telt házas BS-beli koncertet
adott, újra pihenés, de annak véget vetett egy Generálos
fellépés, 2003-ban új lemez, turnék, 2010 Müpa, s 2013-tól
újra a színpadon ünnepelhetjük. (Forrás: Wikipédia)

Eddigi fellépései során olyan mérhetetlenül sok önfeledt
órát nyújtott rajongóinak, olyan sok szeretetet adott és ka-
pott, amire nem sok példa akad.

És társai? 1996-ban alakult meg Veszprémben a
Bluesberry csapat. Mûfajuk többek között a blues, a soul, a
funk és a jazz. A zenekarból ezen az estén Horváth Ákos
(ének, gitár) és Nagy Gergô (gitár, vokál) voltak partnerei
Révésznek.

Miután a zsinagóga földszintje megtelt, Frölich Róbert
országos fôrabbi köszöntötte a látogatókat, s méltatta saját
korosztálya egyik zenei ikonját, Révész Sándort. Elmond-
ta: örül annak, hogy most is ilyen sok fiatal embert érdekel
az a hang, az az élmény, amelyet ô is megtapasztalt.

A „közlegények” bevonulását hatalmas ováció fogadta.
Révész bemutatta játszótársait, hangsúlyozva, mekkora
öröm számukra itt, ezen a szakrális helyen fellépni. El-
mondta: minden dalt, mely a szívükben él, eredeti formá-
jában közvetítnek majd. Természetesen szóba került „A
Piramis” , egy kis emlékezés élete leghangsúlyosabb öt
évére. Ezt idézte fel a Mozdulatlan utazás és a Ha én a
Nap lennék.
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Beszélô levelek
Kellemesen szórakoztató összeállítást készített Megyeri Léna hírességek

magánleveleibôl, és a Goldmark Terem pontosan megfelelô méretû terep volt
hozzá. Persze annak eldöntése, hogy kit tekintsünk hírességnek, csupán jó íz-
lést kíván, tehát ez sem okozhatott csalódást.

A levelek, melyek ilyen-olyan módon kapcsolódtak a Zsidó Kulturális
Fesztiválhoz, valódi hírességek tollából születtek, és igen kellemes hatást kel-
tett, hogy nem szigorú kronológia, hanem a bennük rejlô szellemesség, ele-
gancia, irónia vált rendezôelvvé. Szily Nóra mûsorvezetésével így kerülhetett
egy csokorba Kabos Gyula önironikus (és fájdalmas) beszámolósorozata ar-
ról, hogy nem sikerül meghódítania az amerikai közönséget, Madonna mél-
tatlankodása és elég gusztustalan megjegyzése például Sharon Stone-ról – és
mellé rögtön Stone kevés szavú, elegáns replikája, amelyben egyáltalán nem
tiltakozik a „középszerû” minôsítés ellen, viszont megmagyarázza, hogy a si-
kerhez milyennek (is) kell lenni. 

Páratlan bájú volt két levélváltás. Steven Armes többszörösen dekorált brit
kémikus Roxfortba jelentkezett tanárnak (a Sötét varázslatok kivédése tárgy
oktatására), és az udvariasan elutasító választ magától az igazgatótól,
Dumbledore professzortól kapta (J. K. Rowling csak a tollat fogta...) Mert az
állást már betöltötték. A móka ráadáspoénja, hogy a prof megígéri, jövôre bi-
zonyára ismét meghirdetik az állást. (A tájékozott Harry Potter-olvasók tud-
ják, hogy e tárgy tanára a varázslóiskolában fogyóeszköz...) Ezt a két levelet
(persze másokat is) Gyöngy Zsuzsi és Adorjáni Bálint mutatta be.

A másik postai dialógus a múlt századelô színpadi nagyasszonya, Jászai
Mari és igazgatója, Paulay Ede között zajlott le. Jászai (fiatal lévén) sokallot-
ta az öregasszony szerepeket, Paulay metszô iróniával és alapos érvekkel hes-
segette el az általa méltánytalannak ítélt kérést. Jászai: Hernádi Judit, Paulay:
Gálffi László. Ôket úgy rendezte a mikrofonos pulpitusok mögé Böhm
György rendezô, hogy arcjátékkal reflektálhattak a másik szövegére. Mind-
ketten alaposan kireagálták magukat... – az este legmulatságosabb pillanatait
idézve elô.

Elôkerült egy finom kétértelmûségekkel kibélelt levél még a kebelcsoda-
ként is emlegetett Mae West színésznôtôl, róla ugyanis mentômellényt nevez-
tek el, amit az elsô világháború idején az angol légierô ejtôernyôsei viseltek.
Sajátos – és az idôk során mit sem kopott – Hemingway macskabeszámolója
legelsô feleségéhez címezve (miközben már régen a következôvel élt), hason-
lóképpen Mark Twain és Evelyn Waugh levele a ’milyen sorrendben ment-
sünk lakástûz idején’, illetve ’hogyan bánjunk rajongóinkkal’ témakörében.
Elévülhetetlen alapmûvek.

A szövegek közé Farkas Izsák hegedült, kihasználva elektromos hangsze-
rének, továbbá a technikának (looper, effektek) minden hangzásbeli
lehetôségét – röviden: muzsikája lenyûgözô volt.

Bedô J. István

(folytatás az 1. oldalról)
gadás. A tradicionális roma zenében
a szomorúság és a kicsattanó jókedv
váltakozik, a bánat és az öröm vi-
lággá kürtölése hangszerekkel,
énekléssel.

Nemcsak az elôadás helyszíne, de
a színpad is megtelt. Elöl sorban a
három kiváló énekes-gitáros (Ko-
vács Antal, Farkas István, Balogh
József), a kristálytiszta hangzást
nyújtó énekesek között Tintér Gabri-
ella és Falusi Mariann. Férfi énekes-
ként Oláh Gergô remekelt, táncolt, a
„legkisebb helyet” is kihasználva.

Mögöttük Oláh Dezsô, egy kivé-
teles képességekkel bíró zongora-
mûvész, akinek szólójátékát (egy
Bartók-átiratot) vastapssal díjazta a
közönség, Pengô Csaba bôgôs, Ko-
vács Máté dobos, Seres Vilmos kla-
rinétos.

Volt szólóének, duó, kórus – nem
hinném, hogy akadt olyan nézô, aki

nem mozgott még ülô helyzetében is
ritmusra.

Falusi Mariann az Éli, Élit és a Mit
akar az esôt is elôadta, elhangzott a
magyarországi romák himnuszaként
kezelt dal, mely a közös együttlétrôl,
a szebb életrôl is szól. Mi tagadás,
nem volt pozitív kicsengésû…

Kovács Antal néhány mondatban
ismertette a Somnakaj musical lé-
nyegét, bemutatta azokat a szerep-
lôket, akik ezen az estén is ott voltak,
majd felhangzott az a dal, ami akkor
csendül fel, „amikor az Apa férjhez
adja lányát Misihez”.

Szûnni nem akaró vastaps és rá-
adásszámok zárták az estét.

Egész úton hazafelé a fülemben
zengett a dal: „Ki mondja meg, hol a
hazánk, itt minket senki nem vár.”
Meg egy másik: „A bánat messze
száll, mint a pénz, tudjuk, igaz a be-
széd: a roma a jég hátán is megél.”

Gjuli

Megviselt és megtört férfi áll a fris-
sen fölhantolt sír mellett, a rokonokat
egy halk (!) kézmozdulattal elküldi,
még egy kicsit egyedül akar maradni
szeretett felesége emlékével. Így in-
dul Lionel Goldstein darabja, a
Halpern és Johnson.

De a törôdött gyászoló nem beszél-
het hozzá zavartalanul, mert egy tôle
alaposan elütô, roppant elegáns úr,
kezében néhány liliomszállal, szintén
búcsúzni akar. Virággal, zsidó
temetôben! És egyáltalán mit keres
itt? Halpern az egész helyzet elôtt ér-

tetlenül áll, az elegáns Johnson pedig
nagyon nehezen tudja elkezdeni, el-
mondani még nehezebben, hogy mit
keres ô a néhai, rákbetegségben meg-
halt Florence (a férjnek csak Flo) sír-
jánál. 

A helyzet egyszerre drámai és víg-
játéki. Ez a két ember soha az életben
nem találkozott eddig, habár a decens
Johnson sok mindent tud a mindig
pukkancs, mogorva Halpernrôl. Csak
nagyon lassan bomlik ki a furcsa vi-
szonyrendszer: Johnson még tizen-
évesen szeretett bele viharosan

Kiváló kántorok különleges koncertje
Hit és lélek, elkötelezettség, vokális adottság, valódi színpadi jelenlét, és

nem utolsósorban HANG! Három zseniális mûvész, a kántortársadalom nagy
családját képviselôkbôl – együtt, az idei Fesztivál vezetô zenei programjai so-
rából, a különleges atmoszférájú Dohány utcai zsinagógában.

Shmuel Barzilai, a bécsi hitközség, Nikola David, a müncheni Beth Shalom
zsinagóga és Nógrádi Gergely, a Frankel Leó úti zsinagóga fôkántora szemé-
lyében valósult meg autentikusság, erô, alázat, összjáték, a közönséget is ma-
gával ragadó virtuozitás. Kísérôik szintén nemzetközileg elismert hangszeres
elôadók: Lakatos György (Palm Beach) gitármûvész és Neumark Zoltán zon-
goramûvész, korrepetitor, az ORZSE adjunktusa voltak.

Mint tudható, a hagyományos kántormûvészetben minimális volt az együtt-
éneklés, sôt, a többség nem is szerette, ha vele énekelt a hívôk közössége. A
korális kántormûvészet az 1800-as évek második felében Bécsbôl indult,
majd Berlinben erôsödött föl, kottázva a népszerû imadallamokat, kórusokat
létrehozva. Ennek egyik úttörôje L. Lewandowski volt, akinek ôsi héber dal-
lamokból énekkarra, kántorra és orgonára készült mesteri feldolgozásait egy-
szerûség és mély vallásos érzelem jellemezte.

A mintegy ezerfôs közönség elôtt Neumark Zoltán vállalta magára ez el-
hangzó számok ismertetését, elsôként saját magát konferálta be. Egyveleget
adott elô, mint mondta, kis névjegyként a világról, mely körülvesz bennünket.

A továbbiakban – a teljesség igénye nélkül – hallható volt egy nagyünnepi
negina-összeállítás, Finkelstein Ávinu Sebásámájimja, az O sole mio címû ná-
polyi dal, majd a Jiddise máme. A bécsi fôkántor elôadása során duettet is
énekelt David Nikolával és Nógrádi Gergellyel.

David Nikola elôadásában elhangzott a Mizmor Sir Chánnukát Hábájit, du-
ettben Nógrádi Gergellyel a Siru L’Ádosem Sir Hádás, ladino dallamvilágot
idézett az Asheriko de Kinze Anyos és az Adio Kerida, és egy szívszorító
Ávinu Málkénut is hallhattunk tôle.

Nógrádi Gergely – akit 2015-ben Leedsben az Európa legjobb kántorhang-
ja címmel tüntettek ki, 2016-ban pedig a The Jewish Pavarotti díjat kapta meg
Floridában – Mana-Zucca Ráchémját és L. Cohen Halleluja címû dalát jiddi-
sül énekelte, utóbbi igazi zenei csemege volt. Szefárdul a Durme Angelicót és
a Quando El Nimrodot adta elô. Semer Jerusálájim Sel Záhávja, a hatnapos
háború himnusza Barzilai társaságában szintén felejthetetlen volt.

Zsidó szerzôk musicaljeibôl három dalt, azaz egyveleget hallhattunk tôle:
közte a Hegedûs a háztetôn Anatevkáját.

A kántorokat kísérô két mûvésztôl elhangzott a Csiribim-Csiribom (folk)
dal is; a Szól a kakas márt, részletet a Schindler listájából, valamint a Hátikvát
egy szál elektromos gitárhangon élvezhettük.

A koncertet gyakran „zavarta” meg vastaps, az elismerés legnagyobb kife-
jezése, a közönség gyakorta csatlakozott ismertebb dalok refrénjeihez, erre
biztatást is kaptak a mûvészektôl.

A koncert utolsó negyedórájában a házigazda vallási vezetô, Frölich Róbert
országos fôrabbi mutatta be a közremûködô mûvészeket. 

Az utolsó számot (Ádon Olám) és a ráadásokat (Osze Sálom, Hává Nágilá)
– melyekhez a Dohány utcai zsinagóga fôrabbija is csatlakozott – állva, ha-
talmas ovációval nyugtázta a nagyérdemû.

- gáljuli -

Két úr a temetôbôl
Halpern és Johnson

Florence-be, aki jó néhány évvel
késôbb Mrs. Halpern lett. De ez a
kapcsolat, bár liliomosan plátói, még-
iscsak titkolt viszony maradt, az asz-
szony haláláig.

Na most tessék elképzelni Székhelyi
Józsefet mint folyton méregbe guruló,
szenvedélyesen vitatkozó, táma-
dékony és hohmecoló vén zsidót, és
mellé Trokán Pétert, a puhakalapos,
teveszôr kabátos, tökéletesen vasalt
modorú (noch dazu katolikus!) úriem-
bert. A Zsidó Kulturális Fesztivál pél-
daszerûen eleven darabját Borgula
András állította a Goldmark Terem
színpadára. (Szériában pedig a
Hatszín Teátrum fogadja majd be a
Gólem színházasok elôadását.)

Székhelyi nem elôször áll a szín-
padra kipában, és mindig emlékezetes
alakokat teremt a szabályokhoz (oly-
kor) esztelenségig hûséges zsidó figu-
rájából. Halpernje attól remek, hogy a
mély gyásztól és az imádott feleség
felmagasztalásától villámgyorsan jut
el ugyanannak az asszonynak a(z ok
nélküli) lekurvázásáig – éppen ettôl
olyan jó Goldstein szövege. A dialó-
gusokban izzó humorforrás a megszó-
lalások óriási stíluskülönbsége, az
iszonyú erejû szájkaraték. Trokán
Dennis Johnsonja nem csupán decens,
de még kissé felsôbbrendûnek is érzi
magát attól, hogy Florence a kultúra,
irodalom, zene, politika kérdéseiben
volt számára kiváló szellemi és
beszélgetôpartner. Joseph, a doboz-
üzem tulajdonosa, a vállalkozó egy
egészen más nôt ismert, aki mind-
ezekhez a témákhoz ostoba, véle-
ménytelen, és sosem dolgozott mun-
kahelyen, csupán a családnak élt – hát
akkor most ki is volt ez a nô? És egy-
re világosabbá válik, hogy igen:
Florence sosem csalta meg Josephet,
de titkos ebédelôs beszélgetései 
Dennisszel sokkal inkább voltak te-
kinthetôk jókora megcsalásnak, mint
Joseph szintén eltitkolt kujonkodása a
dobozraktárban...

A többszöri, csaknem vérre menô
(ugyan már, két igen idôs úr...) össze-
veszés után, a sírkôállításkor találko-
zunk Florence életének már alaposan
lehiggadt két férfiújával – együtt jár-
nak ebédelni oda, ahova valamikor az
asszony járt leánykorából megôrzött,
hûséges barátjával.

Székhelyi a mikromozdulatok mes-
tere, azok mutatják meg, ahogy távol-
ságot tart, majd beengedi privát szfé-
rájába Johnsont. Trokán pompásan ér-
zékelteti Johnson zavarát, hiszen
mégiscsak coming outra, elôbújásra

FESZTIVÁLZÁRÁS
Révész Sándor – „Rock and roll közlegények”

Révész Sándor Fotó: Szentgyörgyi Ákos

Régebbi, közismert, valamint pár ôsbemutatónak számí-
tó, új szám került a porondra, nevek, eseményhelyszínek,
hozzájuk fûzôdô emlékek megosztásával.

A két ráadással együtt összesen éppen 13 dal hangzott el,
köztük például: Ha ismerném (Generál), Szállj fel magasra,
Gyere közelebb (Piramis), Szabadnak születtem, Rock and
roll közlegény, Vigyázz a madárra és az Ôszi dal meg a
Bölcs dal (közmondások rímbe szedve) újdonságként. 

Óriási sikerük volt, kortól-nemtôl függetlenül érezhetô
volt az átsugárzó szeretet – éppúgy, mint „akkoriban”. 

További koncertjeikrôl az együttes honlapján olvashat-
nak.

Gjuli

Somnakaj

kényszerül a nagyon-nagyon szeretett
és tisztelt Florence-ének férje elôtt.
Ahogy a zárójelenetben fölsegíti és
szinte támogatva kíséri Halpernt, a
mozdulatok árulják el, hogy itt mégis-
csak barátokká lettek – hiszen ugyan-
azt a nôt szerették, csak éppen két
különbözô felvezetésben. És ez bi-
zony sajátos, fontos kapocs két férfi
között.

A darab fordítója és dramaturgja,
Németh Virág példaszerû munkát
végzett, a rendezô pedig az eredetileg

csak kétszereplôs mûbe néma, de a je-
lenetváltásokat jól oldó, csekély súlyú
fiatal szereplôket illesztett – akikre
azonban a két fôszereplô reflektálha-
tott, akár csupán gesztusokkal, és ez-
által a történet egyszeriben maivá lett.

Az elôadás sikerét megkoronázta,
hogy a zárókép után Székhelyi József
és Trokán Péter átvehette a Vidor
Fesztivál legjobb férfi alakításért járó
Arlecchino-díját – éppen ezért az
elôadásért.

Bedô J. István
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N A P T Á R
Október 4. szerda Tisri 14. Erev szukkot
Október 5-6. csütörtök-péntek Tisri 15-16. Szukkot 1-2 (6.59)
Október 11. szerda Tisri 21. Hosáná rábbá
Október 12. csütörtök Tisri 22. Smini áceret. MÁZKIR
Október 13. péntek Tisri 23. Szimchát torá (6.46)
Október 14. szombat Tisri 24. Szombat kimenetele (7.44)

VEGYES
Péntek Szombat Péntek Szombat

Templomok este reggel este reggel
Okt 6. Okt 7. Okt 13. Okt 14.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.30 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 18.00 8.00 18.35 8.00
Alma u. 2. 18.00 9.00 18.00 8.45
Kórház (Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 18.35 9.00 18.35 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.30 17.20 8.30
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.30 8.00 17.00 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Újlipótvárosban garzonlakás turis-

táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés

Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.

Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti

Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-

tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.

320-4778. www.drviragdental.hu és

www.mini-implantatum.hu

Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kusmester. Fogsorok, hidak készítése,

javítása soron kívül. Fogszabályozó,

fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított.

Szolid árak. Mozgáskorlátozottakhoz

házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013

Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pá-

lyaudvarhoz közel. 06-30-222-3016,

06-1-356-9372.

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyvnyom-

tatás, névjegykészítés a Mammut I.-ben

(III. em. 312-es üzlet), a II., és a VI. ke-

rületben. Messinger Miklós, 06-20-934-

9523, www.rcontact.hu

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,

képeslapokat. 06-20-522-5690 este 06-

1-322-8439

Önkéntes programunk változatla-
nul mûködik és folytatódik! Gyere ve-

lünk önkéntesnek Izraelbe! Csoportok

indulnak: 2017. december 24. – 2018.

január 7., január 14. – február 4.. febru-

ár 4. – február 25., április 22. – május

13. Bôvebb információ és jelentkezés:

Deutsch János, +36-20-233-8454,

janos.deutsch76@freemail.hu, vagy az

Izraeli Kulturális Intézetben (VI. ker.,

Paulay Ede u. 1.) minden kedden, 16–17

óra között.

APRÓ-
HIRDETÉS

Programajánlat

Hírek, események
röviden

Tulajdonképpen, ha a hivatalos ál-
lásfoglalást vesszük, igazából nem
történt semmi különös. Tulajdon-
képpen csak intézkedett a rendôr-
ség, és a saját állítása szerint minden
az elôírásoknak megfelelôen zajlott.
Tulajdonképpen csak Hitler képét
árulták a Klauzál téri csarnokban,
és a kivonuló rendôrség az ellen in-
tézkedett, aki értesítette ôket. Az
árusítás zavartalanul folyt tovább.

Tulajdonképpen az árus szempont-
jai érdekelnének a legjobban az ügy-
ben, ugyanis a bejelentôvel, Vajnai
Attilával, a Munkáspárt 2006 elnöké-
vel tegnap már beszéltem, az ô véle-
ményét ismerem és osztom – de vajon
mit gondolhatott az árus? Hogy a Kla-
uzál téren, a valamikori gettó tömeg-
sírja felett Hitler képét – illetve egy ôt
ábrázoló lemezborítót – árulni ízléses
és helyénvaló dolog? Hogy a környék
jellegébôl kifolyólag tolongani fog-
nak a vevôk? Ne bolondozzunk, egy-
szerûen csak provokálni akart, provo-
kálni a közönséget, a környékbelieket,
egyáltalán, aki csak arra téved. De
lássuk a szikár tényeket.

Odáig a rendôrség és Vajnai Attila
egyetértenek, hogy vasárnap délelôtt
tizenegy körül – pontosabban 10 óra
56 perckor – Vajnai úr a Klauzál téri
csarnokban sétált, nézelôdött. Ott
ilyenkor zsibvásárt is tartanak, régisé-
geket is árulnak – ezen lett figyelmes
az Adolf Hitlert ábrázoló képre. Fon-
tos a képpel kapcsolatban, hogy azon
a valamikori vezér és kancellár
NSDAP-egyenruhát visel, a karján
hatalmas, horogkeresztes karszalag-
gal. A horogkereszt nagyon feltûnôen
látható – természetes is, propaganda-
fotóról van szó, mely a Hitler beszé-
deit tartalmazó hanglemez borítóját
alkotja. Vajnai úr, mint jó ízlésû em-
ber, ezt nehezményezte, annyira,
hogy meg is kérte az árust, tüntesse el
a képet. Én is ezt tettem volna, és má-
sok is: a fasiszta jelkép sértô minden
helyen és esetben, de a Klauzál téren,
mártírok hamvai fölött, különösen az.
Az árus nem volt hajlandó eltüntetni a
gyalázatos portékát, Vajnai úr pedig
értesítette a rendôrséget.

A hatóság nem szállt ki a helyszín-
re, hogy miért, miért nem, arról meg-
oszlanak a vélemények: elvben adtak
valamiféle „jogi felvilágosítást” tele-
fonon az ügyben, de több nem történt.
Vajnai úr 11 óra 24 perckor ismételten
bejelentést tett náluk, azzal a megszo-
rítással, hogy amennyiben nem jön-
nek ki, felfesti a járdára a „STOP
NAZISM” feliratot.

Erre fel kijöttek.
Mert Hitler ide, nácizmus oda,

mártírok amoda, a járda nem tréfado-
log: hatóságaink bálványként imád-
ják a flasztert, és egyik vallási alap-
dogmájuk, hogy az utcakövet nem
érheti festék, ha mégis megtörténik,
azonnal közbe kell lépni. Mással
nem magyarázható, hogy a Kétfarkú-
akat is, Gulyás Marcit is, most pedig
Vajnai Attilát is a járda megszentség-
telenítése miatt állították elô.

Kialakult egy kisebb vita is, mert a
jogban kevéssé járatos közeg úgy vél-
te, a felirat készítése nem spontán de-
monstráció, hanem vétség, ugyanis tu-
domása szerint a spontán demonstráci-
ót 72 órával a spontaneitás elôtt be kell
jelenteni – rosszul tudta, ami spontán,
az azonnali, de hát nem lehet minden
járôrnek venni egy Idegen Szavak Szó-
tárát, mert… tényleg, miért is nem lehet?
A vita közben elkészült a felirat elsô
két betûje, akkor Vajnai úr feladta, és
megkérte a rendôröket, kövessék a
csarnokba, hadd mutassa meg a kifo-
gásolt önkényuralmi jelképet – ha lát-
ják, talán tesznek is ellene valamit. El-
indult a csarnok belseje felé, határozott
léptekkel, ám hátulról elkapták, földre
vitték, megbilincselték, mint az a HVG
felvételén látható is.

Igen, a rendôrök vitték földre, igen,
a bejelentôt. Aki aztán fájdalomra pa-
naszkodott, mentôt hívtak hozzá, a
kórházban bordatörést nem, csak hor-
zsolásokat diagnosztizáltak rajta, ka-
pott egy tetanuszinjekciót, majd haza-
engedték.

Mármost a részleteket minden érde-
kelt fél másképp látja: Vajnai úr
Facebook-oldalán fejtette ki állás-
pontját:

„Mélységesen felháborít a rendôr-
ség közleménye, amelyben azt állítják,

hogy fenyegettem a rendôröket, illetve
ellenszegültem az igazoltatásnak.

Tanú van arra, hogy egy alkalom-
mal sem szólítottak fel arra, hogy iga-
zoljam magam, nem álltam ellen sem-
milyen intézkedésnek, hátulról teper-
tek le, felszólítás nélkül. Megdöbbentô
az is, hogy fenyegetésnek minôsíti a
rendôrség azt, hogy spontán demonst-
rációt jelentettem be a 107-es hívó-
számon. Ez arra utal, hogy a hatalom
fél az állampolgárok törvényes tilta-
kozásától.

A rendôri eljárás minden eleme
megkérdôjelezhetô, de láthatóan a
hatalom erôt akar demonstrálni.

A törvénysértô rendôrségi eljárás
ellen minden jogi és politikai eszközt
fel fogok használni, és nemzetközi fó-
rumok segítségét is kérni fogom.

Annak tisztázását is kérni fogom,
hogy jogszerû volt-e az, hogy a
rendôrök követtek az orvosi rendelôbe
akkor, amikor egyik kollégájuk már
közölte, nem korlátoznak mozgásom-
ban, szabadon telefonálhatok.”

A rendôrség ezzel szemben nyilat-
kozatot juttatott el a Független Hír-
ügynökséghez, melyben azt állítják, a
bejelentô „kioktatta, fenyegette” ôket
(érdekes lehet, mikor egy fegyverte-
len civil fenyeget egy fegyveres
rendôrt) és megtagadta iratai bemuta-
tását. Van a nyilatkozatnak egy érde-
kes mondata, miszerint: „A rendôrök
késôbb a helyszínen megállapították,
hogy a portré valójában egy Hitlert
ábrázoló hanglemez, amelynek árusí-
tása bûncselekményt nem valósít
meg.”

Hát, ha ezt a Heineken korábban
tudja, sok gondtól kímélte volna meg
magát. Ezek szerint minden önkény-
uralmi jelkép engedélyezett, ha hang-
lemezen van, akár a horogkereszt is.

Ennyi történt. Akkor lássuk, jogi
szempontból hogy néz ki a dolog.
Elsôsorban is értelmezés kérdése,
hogy egy felirat készítése, illetve an-
nak megkezdése spontán demonstrá-
ció-e avagy egyszerû rongálás, a Sza-
badság téri tüntetôk ellen is graffi-
tizés, rongálás miatt indultak az eljá-
rások – ott falfeliratot emlegetett a
vád, jóllehet falnak nyoma sem volt
még a környéken sem, egy ponyvára
festettek páran feliratokat. Ezek a pe-
rek aztán kivétel nélkül felmentéssel
végzôdtek, csak eltartottak egy pár
évig és sok derék embernek okoztak
fejfájást. Ott is köztörvényes bûncse-
lekménynek próbálták beállítani a po-
litikai vélemény kinyilvánítását. Gu-
lyás Marci, ugye, vízalapú festékkel
szennyezte be a járdát a Sándor-palo-
ta elôtt, méghozzá egy tüntetés alkal-
mából, tehát azt nem lehetett nem de-
monstrációnak tekinteni: de abból is
csoportos garázdaságot próbált csinál-
ni az ügyészség. A Kékfarkúak
járdafestéseibôl úgyszintén – csak-
hogy ezen perek gyakorlatából tud-
juk, mekkora anyagi kárt jelent egy
kis festegetés.

Alig pár forintot. Még maga a ga-
rázdaság sem mindig áll meg mint
vád, mert ahhoz az kell, hogy a cse-
lekmény másokban megbotránkozást
vagy riadalmat keltsen, marad a pár
forint értékû rongálás, ami szabály-
sértés lehet. Ha a dolgot köztörvényes
oldalról közelítjük meg. Ha azonban
ez demonstráció, akkor nem bünte-
tendô, mindenkinek joga van kifejez-
ni a véleményét.

Ellenben a tiltott önkényuralmi jel-
képek használata más tészta. Lássuk
csak az idevágó passzust!

„335. § Aki horogkeresztet, SS-jel-
vényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapá-
csot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket
ábrázoló jelképet a köznyugalom
megzavarására alkalmas – különösen
az önkényuralmi rendszerek áldozata-
inak emberi méltóságát vagy kegyele-
ti jogát sértô – módon

a) terjeszt,
b) nagy nyilvánosság elôtt használ,

vagy
c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bûncselekmény nem va-
lósul meg, vétség miatt elzárással
büntetendô.”

Azonban az Országgyûlés a kérdést
a 2013. évi XLVIII. törvénnyel szabá-
lyozta újra, amiben a korábbinál szû-
kebb körre vonatkozó tilalmat állított
fel. Már nem elég az önkényuralmi
jelképek puszta használata a bûncse-

lekmény elkövetéséhez, annak a köz-
nyugalom megzavarására alkalmas –
különösen az önkényuralmi rendsze-
rek áldozatainak emberi méltóságát
vagy kegyeleti jogát sértô – módon
kell megtörténnie.

Esetünkben megvalósult ez? Ki-
mondhatjuk: megvalósult, a valami-
kori gettó tömegsírjának helyén a
szvasztika különösen sérti az áldoza-
tok méltóságát és a kegyeletet. Vala-
mint különösen zavarja a köznyugal-
mat.

Ennek fényében lássuk csak, mi tör-
tént az árussal, aki megvalósította a
bûncselekményt (és nem szabálysér-
tést)?

El tetszettek találni: semmi. Még
csak be sem vétették vele a lemezbo-
rítót. Lehetne azt mondani, hogy talán
az intézkedô rendôrök nem látták az
önkényuralmi jelképet, csakhogy ma-
ga a BRFK írja közleményében, hogy
bizony látták, meg is vizsgálták.

Akkor most ki is sértett törvényt?
Az árus.
Ki is van mulasztásos törvénysér-

tésben?
A járôr.
Kit is bilincseltek meg?
A bejelentôt.
Jogállamban élünk?
Hát hogyne.
Köszönöm, több kérdésem nincs.
De ha ennek az ügynek lesz tárgya-

lása, arra biztosan elmegyek.
Szele Tamás / Huppa

– Latorcai Csaba államtitkár
újévi üdvözletében többek között ezt

írja: A Teremtô adjon erôt ahhoz,

hogy az elôttünk álló kihívásokra

bölcsességgel és az együttmûködés

készségével tudjunk válaszokat

találni, mindannyiunk és az egész

közösség javára.

OKTÓBER

Spinoza Színház
(1074 Budapest Dob u. 15.)

Október 7. (szombat) 19 óra: Ki-
rályhegyi Pál: Elsô kétszáz évem –
vidám magánbeszéd

Október 8. (vasárnap) 19 óra:
Végszó: Jordán Tamás – beszélge-
téssorozat

Október 9. (hétfô) 19 óra: Kire
szavazzunk? – Gyurcsány Ferenc –
beszélgetéssorozat

Október 10. (kedd) 19 óra: Neil Si-
mon: A vacsorameghívás – vígjáték

Október 14. (szombat) 19 óra: Ég
a város, ég a bál is! – tûzdráma a saj-
tó tükrében – PREMIER

Október 15. (vasárnap) 16 óra:
Karády Katalin: A Díva! – zenés já-
ték

Október 17. (kedd) 19 óra: Kire
szavazzunk? – Botka László – be-
szélgetéssorozat

Október 18. (szerda) 19 óra: Pla-
tón: A védôbeszéd – monodráma

Október 21. (szombat) 19 óra:
Mrozek: Strip-tease – abszurd ko-
média

Október 24. (kedd) 19 óra:
Rejtô–Nádasi: Balfácánok – vígjá-
ték

Október 26. (csütörtök) 19 óra:
ALMA – Liberálisok Klubja – be-
szélgetéssorozat

Október 28. (szombat) 19 óra:
Herzl – fantáziajáték valós tények-
kel

Október 29. (vasárnap) 15 óra: A
Weiss Manfréd család – film

Október 29. (vasárnap) 19 óra:
Heller Ágnes estje – beszélgetés

Október 30. (hétfô) 19 óra: Ég a
város, ég a bál is! – tûzdráma a saj-
tó tükrében

A BEKÖSZÖNTÔ 5778. ÉV

ALKALMÁBÓL KÍVÁNOK

EGÉSZSÉGBEN, BÉKÉBEN

ÉS BÉKESSÉGBEN

ELTÖLTENDÔ GAZDAG ÚJ

ÉVET!

SÁNÁ TOVÁ!

a Veszprémi Zsidó Hitközség
nevében

Dr Wittmann Zsuzsa

Hitler a Klauzál téren
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SPÁNN GÁBOR

Kurziválás

...és ideje van
a nevetésnek

Elôrebocsátom, hogy az a kedves olvasóm, aki mai jegyzetem címe
után valami fülledt erotikájú hálószoba-történetet sejt, az csalódni fog.
De azért kérem, ô is olvasson tovább! Azok számára, akik nem járato-
sak nyomdai kiadványok ügyében, kénytelen vagyok egy röpke isme-
retterjesztést elkövetni. A kurziválás egy nyomdai mûszó, ami tulaj-
donképpen ezt jelenti: stilizált, kalligrafikus kézíráson alapuló betûtí-
pus alkalmazása. Aki kézbe vesz egy újságot és az átlagcikkek betûtí-
pusánál vastagabb dôlt betûs sorokat talál, az kurzivált szöveget olvas,
amit csupán azért találtak ki, hogy néhány sor – amit a szerzô vagy
szerkesztô különösen fontosnak talált – nagyobb hangsúlyt kapjon.
Ilyennel gyakran találkoznak az Új Élet olvasói is. Sôt, ez a jegyzet is,
amit most Ön, nyájas olvasó élvez, kurzivált szöveg (már nem – a
szerk.), gondolom, fôszerkesztôm ezzel a kiváltsággal egyenlíti ki a ho-
noráriumomat.

Mindezt azért írom, mert az utóbbi idôben azokban a templomkör-
zetekben, ahol személyesen is megfordulok, gyakran félrehúznak notó-
rius Új Élet-olvasók, mondván, én befolyásos ember lehetek a lapnál
(sic!), hassak oda, hogy nyomtassák nagyobb, vastagabb betûkkel,
mert némelyikük külön szemüveget rendszeresített, aminek szárán cet-
li lóg, rajta a szöveggel: Új Élet. Magyarul, többen elhelyezték bennem
a bírálatot: a lap túl apró betûszedése folytán nehezen olvasható. Sen-
kit nem keserítettem el azzal, hogy az én befolyásom a szerkesztôség-
ben semmivel sem nagyobb, mint egy unatkozó házmesteré, aki tud
számítógéppel bánni, és véleményt küld a lap e-mail-címére. De azért
az olvasó szava szent, és mivel magam is igencsak rugóra mozgó kézzel
tudom kiolvasni a teljes lapot, vettem a fáradtságot, és bementem fô-
szerkesztômhöz. Elpanaszoltam neki az olvasók bánatát, hozzátéve,
hogy ez engem is sújt. Az empátiájáról ismert fôrabbi úr kicsit gondol-
kodott, majd ennyit mondott: hát igen, az a baj, hogy a zsidók gyorsan
öregszenek… Mondta ezt a 80 éves fôszerkesztôm, nekem, a 79 éves pub-
licistájának. Na ez egy igazi munkatársi véleménycsere volt. Én bemen-
tem hozzá az enyémmel, és kijöttem az övével. 

Úgyhogy ezúton üzenem valamennyi reklamálómnak, hogy több op-
tikusnál láttam brutális árleszállítást, ha úgy érzik, megéri, rendszere-
sítsenek egy Új Élet-szemüveget. Itt abba is hagyhatnám, de be kell
valljam, hogy én az újságírói munkásságom mûhelytitkait még a szoci-
alizmus emlôin szívtam magamba. Ott pedig nekünk azt tanították, egy
írás csak akkor érdemes a publikálásra, ha van „eszmei mondanivaló-
ja”. Nem vagyok egy Maxim Gorkij, és most már nem is lennék, mert
már a fasorát is elvették, de hosszas gondolkodás után úgy döntöttem,
hogy a most következô viccet szánom eszmei mondanivalóul, aztán ki-
ki kezdjen vele amit tud. 

Szakadó esôben éjszaka vezet egy autós, akit pechjére leállít a
rendôr. Az unatkozó közeg, miután a vezetô papírjait eláztatva átnézi,
szigorúan rászól:

Uram! A KRESZ azt írja elô, hogy a személygépkocsi rendszámtáb-
lájának a legmostohább idôjárás mellett is 30 méter távolságból jól ol-
vashatónak kell lennie! 

Az autós csak annyit mond: Na és?! Az enyém jól olvasható!
Rendôr: Azért állítottam meg, mert az ön rendszámtáblája sáros, ol-

vashatatlan. 
Vezetô: Szerintem olvasható!
Rendôr: Jöjjön, lépjük le!
A vezetô kelletlenül kiszáll, és a rendôrrel együtt leszámolják a 30 lé-

pést.
Rendôr: Tessék, olvassa!
A gépkocsi tulajdonosa gondolkodás nélkül bemondja: MGT 559. 
Rendôr: A rohadt életbe! Mehetek megint szemészetre!

Állami elismerésben részesült Kálmán Imre lánya. Kálmán Yvonne édesap-
ja munkásságának és az operett mûfajának nemzetközi népszerûsítése ér-
dekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként vehette át a
Pro Cultura Hungarica kitüntetést. Képünkön: Bogyay Katalin, Balog Zol-
tán, Kálmán Yvonne, Lévai Anikó, Lôrinczy György, Káel Csaba.

Fotó: Schumy Csaba / DFP.hu / Budapesti Operettszínház

Az öreg zsidó így szól mesüge fiához:
– Ábrahám! 25 éves vagy, itt az ideje,

hogy megnôsülj és valami állást keres-
sek neked.

– Ki jönne hozzám, hiszen én nem na-
gyon ismerek senkit – mondja a fia.

– Mit szólnál Bill Gates lányához? –
kérdi az öreg.

– Nem lenne rossz.
Elballag az öreg Bill Gateshez, és azt

mondja neki:
– Helló, Bill! Mit szólnál hozzá, ha a

fiam elvenné a lányodat feleségül?
– Miért venné? Ki a te fiad? – kérde-

zi Gates.
– Ô az Amerikai Nemzeti Bank elnök-

helyettese – feleli az öreg.
– Hát, lehet róla szó.
Elballag az öreg az Amerikai Nemze-

ti Bank elnökéhez, és mondja neki:
– Nem venné fel a fiamat ide a bank-

ba alelnöknek?
– Miért venném? Ki a maga fia? –

kérdezi az elnök.
– Nem tudja? Ô a Bill Gates veje.
– Hát, lehet róla szó. 
Na így mûködik a világ...

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!

* * *
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1%1% felajánlás – MAZSIHISZ
2017: 47.240.377 Ft – 7.522 fô
2016: 46.957.454 Ft– 7.404 fô

Köszönjük!


