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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA
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Elul 24. 5777.

Imával szálljon fohászunk az Egek
Urához az életért, hogy újból együt-
tesen mondhassuk el a klasszikus
szavakat: Áldott legyen az Örökké-
való, a világ alkotója

Nemrégiben egy keresztény bará-
tom így szólt hozzám: Úgy tudom,
nektek mostanában köszönt be a zsidó
újév. Hányadikat is ünneplitek? Én
büszkén feleltem, az 5778-at. A vála-
sza ennyi volt: Nem is látszik meg raj-
tad. Boldog új évet kívánok! 

Barátom ezt – gondolom – a humor
jegyében mondta, és semmi rosszin-
dulat nem volt a megjegyzésében. E
sorok papírra vetésével magam is jó-
kívánságaimat szeretném megfogal-
mazni, ezért bevallom, hogy úgy ér-
zem, igenis valamennyi, vallását gya-
korló, hithû zsidó emberen egyaránt
meglátszik a több mint 5000 évünk
minden öröme és bánata. A jeruzsále-

Eljött az ôsz, s mint minden esz-
tendôben, közeleg az Ítélet Napja. A
választói bizalomból felelôs pozíciót
viselô szövetségi, hitközségi vagy
körzeti elnökök ilyenkor különösen
nehéz és felemelô napokat élnek át. A
közösségek vezetôinek nemcsak a Vi-
lág Teremtôjével, nemcsak közvetlen
és személyes ismerôseikkel kell elszá-
molniuk, hanem a hitközségi tagok-
nak is számadással tartoznak. Meg
kell vallaniuk, mit végeztek, mit ron-
tottak, mit tettek és mit mulasztottak
el az 5777-es zsinagógai évben. A vá-

datlan, elmaradott tagként, hanem Ke-
let-Közép-Európa egyetlen jelentôs
zsidó közösségének öntudatos, proak-
tív képviselôjeként van jelen, önálló
véleménnyel, akarattal és elképzelés-
sel. A folyamatokat figyelôknek talán
érzékelhetôk az elmúlt esztendôk vál-
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amelyhez kötôdünk, ugyanúgy sok-
szor átláthatatlan, néha fenyegetô fej-
lemények színhelye volt, mint Izrael,
a huszonegyedik századi zsidóság ta-
lán legfontosabb szellemi központja,
mindnyájunk közös szerelme. 

Kapcsolataink a nemzetközi zsidó
szervezetekkel tovább javultak. Ki-
emelten a Zsidó Világkongresszus-
ban, az Európai Zsidó Kongresszus-
ban, de számos más jelentôs szerve-
zetben is a magyar közösséget
képviselô Mazsihisz ma már nem sze-
gény, kizárólag pénzért siránkozó, tu-

(Folytatás a 2. oldalon)

Kelet-Közép-Európa egyetlen jelentôs zsidó közösségének székháza

A kiskunhalasi zsinagóga 2017-ben
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Itt van az ôsz, itt van újra...

lasztóknak mindnyájan és minden-
képpen tartozunk ezzel. Lesz, aki szó-
ban, más majd írásban készíti el saját
közéleti leltárát. A forma mindegy, de
fontos, hogy ne maradjon el a szám-
adás.

A Mazsihisz mozgalmas évet tud-
hat maga mögött, sok eredménnyel
meg gonddal, és félô, hogy az új esz-
tendôben sem csak olyan dolgok fog-
nak történni velünk, amelyeknek
majd örülni lehet. Történelmi idôket
élünk. Nehezet. A világ és benne ha-
zánk, Magyarország, az ország,

tozásai. Sok munka, rengeteg energia
van e mögött, ami már a feldmájeri
ciklus utolsó éveiben elkezdôdött,
majd az azt követô idôszakban telje-
sedett ki.

A nemzetközi sajtóban sok cikkel
találkoztunk, mely Izrael és a diaszpó-
ra viszonyáról, egymástól történô tá-
volodásáról szólt. Ha igaz, hogy Izra-
el és a diaszpóra távolodik egymástól,
akkor ez ellen a jövôben mindnyá-
junknak tenni kell, mert erôs diaszpó-
ra nélkül nincs erôs Izrael, ami foko-
zottan elmondható fordított sorrend-
ben is. Az egymásra utaltság nyilván-
való! S azzal, hogy ezekrôl a problé-
mákról nyíltan beszélünk, nem adjuk
fel szolidaritásunkat Izrael Államával.

Ami a közösségépítést illeti: tavaly
egy erôs szövetség reménye körvona-
lazódott a Mazsihisz, valamint ifjúsági,
kulturális, oktatási és nôszervezetek
között a személyi jövedelemadó 1%-át
célzó kampány kapcsán. A Szövetség
ugyanis nem képes mindenkit megszó-
lítani, s ezt kénytelen alázattal tudomá-
sul venni. A sok, lényegesen kisebb, de
bizonyos területeken a Mazsihisz ma-
mutszervezeténél akár hatékonyabban
mûködô zsidó civil szervezetet koráb-
ban gyakran negligáltuk. Tanultunk a
múltból, a folytonos hegemóniára tö-
rekvés hibáiból.

Az elmúlt esztendôben gyerekprog-
ramokat szerveztünk a Goldmark Te-
rembe, amelyek egyszerre több száz
fôt tudtak megmozgatni, s a legkiseb-
beket is képesek voltunk bevonni kö-
zösségünk aktivitásába. A Hitközség
épületének széles folyosóit végre gye-
rekzsivaj verte fel, s lehetôségünk volt
a szülôknek is bemutatni értékeinket.
A gyerekeknél senki sem fontosabb

SCHÔNER ALFRÉD

A kimondott szó és a
cselekedet hitelessége

Ros hásáná 5778
„aki életben tartott bennünket, s

megengedte számunkra, hogy meg-
érjük ezt a mai napot.”

Ismét eltelt egy év, háttérbe került
sok-sok esemény, s a szívünkben, a
lelkünkben a legmélyebb pontig oda-
égette nyomát a 21. századi történe-
lem elmúlt esztendeje. Sok mindent
tanultunk, tapasztaltunk, talán mégis
több bennünk a kérdés. Kaptunk
még egy évet itt, a földi életben,
ugyanakkor elvesztettünk hozzátar-
tozót, barátot. Gazdagodtunk életis-
meretben, talán némileg bölcsesség-
ben, miközben szertefoszlik sok re-
mény a világban.

Közeledik az 5778. zsidó esz-
tendô, s elul hónapjának ünnepváró
hangulatában az építkezés, az építés
szavának variációiról osztom meg
gondolataimat:

1. Pont 160 évvel ezelôtt kezdték
el építeni a kiskunhalasi zsinagó-
gát. A születô közösségben Grósz
Mór, egy kiváló pedagógus, kinek
neve mára a feledés homályába ve-
szett, hozzákezdett egy különleges
makett készítéséhez. Grósz megér-
tette-megérezte, hogy az úgyneve-
zett frontális oktatást szemléltetô
eszközökkel kell színesíteni. Vájikrá
könyve olvasásának idôszakában
épp azt tanította, hogy amikor Izrael
gyermekei kivonultak Egyiptomból,
a sivatagban építettek maguknak
szentélyt, miskánt. 

A pusztai hajlék az a hely, ahol Iz-
rael gyermekei elsô alkalommal mu-
tattak be áldozatot Istennek. A Tóra
pontosan leírja, hogyan nézett ki. Ezt
azonban nem egyszerû megérteni,
annak ellenére, hogy a bibliai héber

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

ÁCS TAMÁS

Az 5778. 
zsinagógai

év elé

Beidegzôdött szokás, hogy a zsi-
nagógai újév kezdete elôtt számot
vetünk önmagunkkal. Tükröt tartunk
magunk elé, kik voltunk, kivé vál-
tunk az eltelt esztendô során. Vissza-
tekintve csak magunkra, saját éle-
tünkre fókuszálunk.

Megvizsgáljuk, mit tettünk, szé-
gyenkezünk hibáink soroltán, s rá-
csodálkozunk jó cselekedeteinkre.
Kissé félve kérdezzük magunkat: ha
ennyi jót tudok tenni, miért cselek-
szem mégis olykor helytelenül? 

FRÖLICH RÓBERT

Sono tajvó tikoszévu 5778
idô, hisszük, lesz idô kijavítani
azokat.

A nagy elhatározások ideje ez.
Megbánjuk a rosszat, és keressük,
kutatjuk magunkban az erényeket.
Megfogadjuk, persze csak úgy ma-
gunknak, hogy törekedni fogunk
jobbá, békésebbé, zsidóbbá válni.

Ám nyissuk kissé szélesebbre sze-
münket. Tekintsünk túl önmagunkon,
s visszapillantásunkban idézzük fel,
milyen esztendôtôl búcsúzik a ma-
gyarországi zsidó közösség.

Legszebb és legmagasztosabb üze-
nete az idei civil évnek, hogy immár
150 éve él egyenlô jogokkal a zsidó-
ság e honban. Ez még akkor is igaz,
ha tudjuk, hogy volt egy mintegy két
és fél évtizedes korszak, mikor e jo-

gokat szûkítették, majd elvették, zsi-
dó életek százezreivel együtt. 

E százötven év alatt létrejött és
megerôsödött, alkotott és értékeket
teremtett a vallásához ragaszkodó,
de a modern világra nyitott, oda
kitekintô és azt egyúttal be is fogadó
neológia. 

Mindent szépen cselekedett a ma-
ga idejében.

Kialakult egy szociális, oktatási,
kulturális háló, melyet az egész or-
szágra kiterjedôen mûködtetett és a
mai napig mûködtet a mindenkori
Hitközség, viseljen éppen bármilyen
nevet (MIOI, MIOK, Mazsihisz).

Milyen fényes, ragyogó világ volt
e százötven év! Addig soha nem lá-
tott szellemi és fizikai magaslatokba
jutott a magyarországi zsidóság. Tu-
dományos munkák és tudósok, zsú-
folásig telt templomok és ékes szavú
rabbik, elkötelezett filantrópok és re-
mekmûveket alkotó iparosok, spor-
tolók és feltalálók korszaka volt ez.
A vészkorszak sem tudta megtörni a
hitet, és utána, még a tilalomfák ár-
nyékában is, élt és továbbörökítette
az életet a magyarországi zsidóság.

Most itt vagyunk, „annyi balsze-
rencse közt, oly sok viszály után,
megfogyva bár”. Az eltelt esz-
tendôben, még jobban, mint koráb-

(Folytatás a 3. oldalon)

Ne féljünk, ha hirtelen meg is
ijednénk hibáink sokaságától. Van



„Szombatok
szombatja az nek-
tek, és sanyargas-
sátok lelketeket” –
így összegzi a Tó-
ra két különbözô
helyen is jom kip-

pur napjának törvényét (Mózes 3.,
16:31, 23:32). A jom kippurt leszá-
mítva, a „szombatok szombatja” ki-
fejezés csak a szombat és a hetedik
(smitá) év kapcsán szerepel a Tórá-
ban (és a teljes Biblia szövegében
is). Semelyik másik ünnepnél nem
áll, itt pedig kétszer is. Továbbá
mindkét alkalommal azonnal utána
említi, hogy „sanyargassuk” lelkün-
ket. Bölcseink megmagyarázzák,
hogy a „sanyargatás” az ötféle tila-
lomra vonatkozik: 1. étel, ital fo-
gyasztása, 2. fürdés, 3. test olajjal
kenése, 4. bôrcipô viselése, 5. házas-
társi együttlét (Misna, Jomá 5:1). Ha
ezeket megvonjuk a testünktôl, azál-
tal sanyargatódik a testben levô, tes-
tet éltetô lélek.

Feltûnô, hogy az a két fogalom,
amit a Tóra a fenti idézetben egymás
mellé állít, éppen a látszólag legel-
lentétesebbek: az egyik a szombat,
amire a lakoma, öröm, pihenés a
jellemzô, a másik pedig a gyökere-
sen más jellegû jom kippuri böjt, és
az azzal járó bûnvallomás, bocsánat-
kérés, testi sanyargatás. Különösen
feltûnik az embernek ez olyankor,
amikor nemcsak a tórai szöveg elmé-
leti tanulásáról van szó, hanem (mint
ahogyan például az idén is) ez a va-
lóság, mivel jom kippur napja tény-
legesen is szombatra esik, és ezáltal
szokatlanul hosszú idôt, majdnem
két hetet kell várnunk két igazi, ha-
misítatlan szombati élmény között.
Hogyan lehetséges jom kippurt még-
is szombatnak, ráadásul a szombatok
szombatjának hívni? Mintha még in-
kább szombati jellege lenne a többi
szombatnál!

A zsidó élet törvényeinek, a
halachának a fényében létezik egy na-
gyon egyszerû válasz: jom kippur az
egyetlen olyan ünnep, aminek a
szombatival megegyezik a munkati-
lalma. Minden más tórai ünnepen
ugyanis szabad fôznünk és vinnünk,
ahogy írva van (peszách kapcsán):
„semmilyen munka ne végeztessék
közöttetek, csak amit megeszik min-
den lélek, csak az egyedül végeztes-
sék számotokra” (Mózes 2., 12:16).
Az ünnephez szorosan hozzátartozik
a lakoma és az ahhoz szükséges mun-
kák, ezért ünnepnapon (a szombattal
ellentétben) a Tóra megengedi a
fôzést és a vivést is. Ez az egész logi-
ka jom kippurkor nem érvényes, hi-
szen nem eszünk, így ugyanazok a ti-
lalmak vannak érvényben, mint egy
„szokványos” szombati napon. Ezért
van az, hogy jom kippurnál erôsebben
hangsúlyos a szombati jelleg, mint
bármelyik másik ünnepen.

Lehetséges azonban egy mélyebb
választ is adni ugyanerre a kérdésre,
ami kapcsolatban van az egész
nagyünnepi hangulatvilág jellegé-
vel. A szombatot Bölcseink úgy
hívják, hogy „méén olám hábá”, va-
gyis olyasmi, mint az eljövendô vi-
lág. A Talmud így ír az eljövendô
világról: „az eljövendô világban
nincsen evés, nincsen ivás, nincsen
házastársi együttlét, nincsen keres-
kedés, nincsen irigykedés, nincsen
gyûlölet, nincsen versengés, hanem
az igaz emberek ülnek, koronáik a
fejükön, és élvezik a Teremtô Jelen-
létének fényességét” (Beráchot
17a). Ha igaz az, hogy a szombat
egyfajta „ízelítôt” nyújt az
eljövendô világból, akkor még in-
kább igaz ez jom kippurra, mert
olyankor valóban nincsen evés, ivás
és házastársi együttlét.
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Jom kippur, 
a szombatok szombatja
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Ros hásáná és jom kippur igazi
nagy ajándéka az, hogy ilyenkor egy
pillanatra kiszállunk a világból. Ta-
lán ezért éppen ezek az év elsô nap-
jai, hogy a külsô szemlélô friss felis-
merésével kezdhessük el munkálko-
dásunkat az új évben. Ezekben a na-
pokban másként látjuk az életünket,
nem vagyunk benne a hétköznapok
„mókuskerekében”. Ezért ez a leg-
jobb idô bûneink megbánására, mert
belülrôl nézve az sem világos, hogy
egyáltalán mi is a bûnünk, mit is kel-
lene megbánnunk.

Ez a helyzetünk hasonlít ahhoz,
amikor az embert utolsó útjára kísé-
rik. A zsidóság misztikus hagyomá-
nyának mély ismerôi úgy tanítják,
hogy a test a lélektôl ilyenkor foko-
zatosan válik el: az elsô lépések so-
rán a lélek még nagyon közel van eh-
hez a világhoz, mindent lát, ami tör-
ténik a teste körül. Ezt orvosi beszá-
molókból is tudjuk, amikor olyan
mûtétekbôl ébredtek fel az emberek,
melynek során létfontosságú szerve-
ket távolítottak el és helyeztek visz-
sza, és a beteg „kívülrôl nézve” min-
dent elmesélt az orvosnak, amit elvi-
leg nem is láthatott volna. Amikor a
lélek látja, hogy a testét viszik a
temetôbe, és már nem tud mit tenni
ellene, akkor az nagy fájdalmat okoz
neki. Mivel ilyenkor már tisztán lát-
ja az evilági jó cselekedetek felbe-
csülhetetlen értékét, arra vágyik,
hogy bárcsak még egy kis dolgot
megtehetne, akár csak egy pillanatra
visszakaphatná az életet.

Mindez a tisztánlátás jelentôs rész-
ben abból ered, hogy az ember ilyen-
kor kívülrôl látja saját magát. A
belsô nézôpont az, ami igazán ne-
hézzé teszi, hogy nagy dolgokat csi-
náljunk a világban. Ros hásáná és
jom kippur nagy ajándéka az, hogy
olyan információkhoz juthatunk
hozzá a saját életünkkel kapcsolat-
ban, amihez normális körülmények
között elôbb meg kellene halnunk,
utána pedig feltámadnunk.

Ebbôl érthetô, hogy miért jom kip-
pur a szombatok szombatja. Hiszen a
szombat szintén pontosan errôl szól:
hetente egyszer megállítani a vilá-
got, abbahagyni a „pörgést”, és
kívülrôl nézni magunkat. Az embe-
reknek is szükségük van az újrater-
vezésre, ahogyan a navigációs rend-
szereknek is. De a hetenkénti újrater-
vezés rutinszerûvé, valamivel súlyta-
lanabbá válik. Jom kippur azért a
szombatok szombatja, mert egy
szombat erejének 52-szeresét tudja
magában hordozni. Mivel ritkább,
ezáltal emelkedettebbé is lesz, és ez-
zel magyarázható, hogy a nap prog-
ramja is másként telik, mint egy szo-
kásos szombaté.

A szombat nyugalma számomra
azt jelenti, hogy van idô a nyugodt
beszélgetésekre, kimért lakomákra, a
Tóra órákon át tartó tanulására, még
az egyébként sok munkával terhelt
hónapokban is, és ez hordozza ma-
gában azt az erôt, amelynek megvi-
lágító hatása van, amely hétrôl hétre
ráébreszt arra, milyen részletét fino-
míthatnám még az életemnek. Jom
kippur nyugalma ezzel szemben tel-
jes egészében a koncentrált imáé. A
szertartás szinte az egész napra kiter-
jed, szokástól függôen egy kb. 10 és
100 perc között mozgó szünetet le-
számítva. Ebben a helyzetben a tü-
relmetlenség érzése elképzelhetet-
len, hiszen az egész nap erre az egy
célra áll: az imával egybekötött meg-
térésre. Nem kell sietnünk sem enni,
sem aludni, így még az a minimális
feszültség is hiányzik a napból, amit
szombatonként megszoktunk.

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu

(folytatás az 1. oldalról)
számunkra, nincs olyan vendégünk,
akinek a látogatása az óvodásokénál
megtisztelôbb volna. Ugyancsak kis-
gyerekeknek – tradícióinkkal össz-
hangban – idén úszótanfolyamokat
szerveztünk. Közösségeinkben nyá-
ron napközis táborokkal, Kiskunha-
lason bentlakásos nyári táborral pró-
báltuk a fiatal zsidó családokat segí-
teni, a legifjabbaknak hagyomá-
nyainkban való elmélyülést ajánlani.

De nem felejtettük el a határon tú-
li magyar zsidó közösségeket sem.
Kárpátalján zajos sikerrel zárult leg-
utóbbi fesztiválunk, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen pedig kö-
zös konferenciát rendeztünk a vajda-
sági magyar felsôoktatás megterem-
tôjérôl, Sinkó Ervin zsidó íróról, ha-
lála 50. évfordulóján. Ezeket a prog-
ramokat a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jövôre is szeretnénk
folytatni.

Közben a tudományos együttmû-
ködések mellett a zsidó közösségen
túlmutató társadalmi felelôsségvál-
laláshoz is találtunk új partnereket:
Gilvánfán, az ország egyik legszegé-
nyebb településén mûködô tanodá-
val jó kapcsolatot építettünk ki, s az
ORZSE hallgatói rendszeresen és el-
mélyülten dolgoznak a helyi, fôleg
roma közösség tagjaival.

Sikeresnek bizonyult a bölcsész-
egyetemek hallgatói részére kiírt tu-
dományos pályázatunk – ami a neo-

lóg közösség nyitottságát jelzi a tár-
sadalom felé.

A Mazsihisz turisztikai tevékeny-
sége megújult. Transzparenciája és
eredményessége jelentôsen nôtt, a
polgári esztendô végén pozitív meg-
lepetéssel számolunk. 

Az év elején leégett a zuglói kile
zsinagógája. Egy szomorú sorscsa-
pás, ami ugyanakkor a szolidaritás
motorjává válhatott. A budapesti
körzetek azonnal a Thököly útiak se-
gítségére siettek, pénzzel, hellyel, tó-
ratekerccsel adtak önzetlen segítsé-
get a bajbajutottaknak. A hír egészen
Amerikáig eljutott. Két új tórát kap-
tak a zuglóiak, mindkettôt konzerva-
tív amerikai zsidó közösségektôl. A
templom felújításához szükséges
összeget pedig a magyar miniszterel-
nök személyes ígéretét követôen
kormányhatározatban megerôsítve
biztosítják részünkre. Felelôsséggel
lehet mondani, az új zsinagógai esz-
tendôben a korábbinál szebb, funkci-
óiban bôvebb épületet kapnak vissza
a zuglóiak. 

Kommunikációnk érezhetôen so-
kat változott. Tudatosabb lett, s köz-
ben a változó médiaviszonyok között
is sikerült új felületekhez jutnunk.
Rabbijaink, intézményvezetôink blo-
got vezetnek a Magyar Narancs ol-
dalán, Radnóti Zoltán a Rabbi-
testület elnökeként rendszeresen
közéleti tematikájú írásokkal segíti a
tájékozódást. A Mazsihisz világi
vezetôjének többnyire a HVG bizto-

(folytatás az 1. oldalról)
precízen határozza meg a részleteket.
A sok ezer évvel korábbi szöveg meg-
világításra szorult. E tehetséges tanár-
ember felismerte a nehézségeket,
ezért a szentírási szöveg alapján ké-
szített egy makettet. Apró fadarabok-
ból megépítette a „gyülekezet házát”,
hogy tanítványai megértsék, pontosan
milyen volt a miskán. Így meg tudta
mutatni, milyen volt a bejárat, hol volt
az oltár, a kézmosó medence, az áldo-
zat helye, hol voltak a kohaniták és
hol a leviták. Szemléletessé, élôvé tet-
te az ókori szöveget. Korát megha-
zudtolva vezette be a vizualitást az
oktatásba. Közössége biztatására a
miskán makettjét elküldte 1871-ben a
bécsi világkiállításra, ahol aranyérmet
nyert. Két évvel késôbb, 1873-ban a
londoni világkiállításon ismét arany-
éremmel jutalmazták Grósz Mór, a
kiskunhalasi tanító munkáját. 

Napjainkban, történelmi katakliz-
mák sora után, ismét régi fényében ra-
gyog a halasi zsinagóga. Nyaranta
gyermekzsivajjal telik meg a régi épü-
let, s már nemcsak makettekkel, de a
legmodernebb technikával tanítják az
örök értékû Tant. A hagyomány újjá-
születik, folytatódik!

A Jeruzsálemi Szentély modellje az
Izrael Múzeumban

A budai szír-szefárd zsinagóga
(1686) mártírjainak sírkôfelirata a
rákoskeresztúri zsidó temetôben

Itt van az ôsz, itt van újra...

A kimondott szó és a cselekedet hitelessége

2. A jeruzsálemi Izrael Múzeum-
ban nagy átalakításokat végeztek a
közelmúltban. A múzeum közép-
pontjában sok száz ember többéves
munkájának eredményeképpen meg-
alkották az ókori Jeruzsálem makett-
jét, mely immár állandó kiállításként
látható.

A maketten felülnézetbôl tekinthetô
meg az ókori Jeruzsálem úgy, ahogy
Heródes idejében állt. Ott látható He-
ródes palotája, mellette a Hippodrom,
amellett a színház, s nem messze tôle
a Szentély, a zsidóság legszentebb he-

lye, melybôl megmaradt a mai napig a
Kotel Hámárávi, a Siratófal. Ahogy
az Izrael Múzeumban a makett jobb
áttekintését szolgáló hídon álltam,
eszembe jutott Grósz Mór, akirôl
azonban senki nem hallott Jeruzsá-
lemben. De a Szentély eszménye to-
vább él. Nagyvárosokban, kis közös-
ségekben és az emberi szívekben. 

3. A zsinagógát héberül három
névvel illetjük: 

bét hámidrás, tanház,
bét hákneszet, a gyülekezés háza,
bét hátfilá, az imádság háza. 
A zsinagógáknak ez volt és ez ma

is, a 21. században, e változó és fel-
gyorsult, zaklatott, eseményekkel ter-
helt korban a feladata.

A zsinagóga mindig legyen bét
hámidrás, a tanítás háza. Péntek este
vagy szombaton, hétköznapokon,
nagyünnepeinken, zarándokünnepein-
ken vagy jom háácmáutkor, mindig
várjuk a tanítás szavát a zsinagógá-
ban.

A zsinagóga második küldetése,
hogy legyen bét hákneszet, fogja
össze a közösséget. Természetesen
rabbik, világi vezetôk mindannyian
mondjuk: gyertek a templomba, hi-
szen a zsinagóga épülete a maga ösz-
szességében, szimbolikus tartalmában
és valójában állandóan invitál. Van,
aki meghallgatja, van, aki nem. Aki
rendszeresen jön és az is, aki alkal-
manként tér be Isten házába. A zsina-
góga kapuja mindig nyitva áll, mindig
hív, hogy közösséget formáljon, hogy
segítse a zsidó öntudatot, mutassa az
összetartozás erejét, az egymás iránti
felelôsséget. A közösségnek formáló
ereje van. Összetartó ereje. A zsina-
góga összegyûjti a népet örömben és
bánatban.

Bánatban: például 1686-ban, ami-
kor Lotaringiai Károly serege elfog-
lalta egész Budát, és több tucat sze-
fárd zsidót felkoncoltak a mai Tán-
csics Mihály utcai középkori zsinagó-
gában. Ott rejtôztek földi maradvá-
nyaik a templom aljzatán, majd sok
száz évvel késôbb, 1965-ben, elhoz-
ták e meggyilkolt zsidók csontjait, és
eltemették a Kozma utcai temetôben,
a mártíremlékmû háta mögött. Emlék-
szem a megrendült arcokra, amint
együtt mondták a több száz éves cson-
tok felett a Kádis imát.

És a zsinagóga legyen bét hák-
neszet, a gyülekezés háza az örömben.
Amikor esküvôt vagy bár micvát tar-
tunk, vagy névadás idején, amikor új
embert fogadunk be a közösségbe, és
amikor imádkozunk az Örökkévaló-
hoz. Még akkor is így van ez, ha a zsi-

dók egy része ma már nem tud hébe-
rül olvasni. Okolhatjuk ezért az elmúlt
száz év történelmét. 

Bét hátfilá, az imádság háza. Egy ré-
gi legenda azt a kérdést veti fel, hogy
milyen nyelven lehet imádkozni. A ha-
gyomány szerint minden nyelven, hi-
szen Isten „minden nyelvet ért”. A
Mindenható nemcsak a szavak nyelvét
érti, hanem a gondolatokét, az érzel-
mekét is. Sámuel I. könyvének elsô fe-
jezetében olvassuk Hánáról, hogy ami-
kor imádkozott: „hangja nem hallat-
szott, csak az ajkai mozogtak”. Az
Örökkévaló ezt is meghallotta!

Ros hásánákor, a zsidó újévkor a
zsidó ember nem mulat, hanem imád-
kozik, és önmagába száll. Önkont-
rollt, önvizsgálatot tart. Mit tett jól,
vagy mit kevésbé? 

Mit kellene másképpen tenni az
elkövetkezendô idôben?

Elôttünk az építkezés ereje és az új-
jáépítés lehetôsége, a folytatólagosság
kihívása!

Atyánk, Királyunk! Ávinu Mál-
kénu!

Hallgasd meg fohászunkat!
Szálljon a közösség imádsága

egészségért, békességért és nyugalo-
mért! 

Mindenható Istenünk, adj a beteg-
nek egészséget, az elesettnek segítsé-
get, a rászorulónak támaszt! Add meg
nekünk, hogy segíthessünk! 

Add meg nekünk a lélek és a fizi-
kum biztonságát, hogy ne legyen
rossz szavak asszociációja, amely hit-
testvéreink egy részét felkavarja,
megriasztja! 

Annak reményében, hogy az Úris-
ten meghallgatja fohászainkat: sáná
tová tikátévu, békés, áldott, örömmel
és békességgel teli új esztendôt kívá-
nok valamennyiôtöknek.

sít teret megszólalásra, és gyakran a
közéleti tévécsatornák is kíváncsiak
véleményünkre. Frölich Róbert or-
szágos fôrabbi, valamint Kiss Henri-
ett alelnök asszony rendszeresen
képviseli a zsidó közösséget a nyil-
vánosságban. Fontos, hogy híradása-
ink mindig valós és nem a médiának
szánt virtuális eseményekrôl vagy
folyamatokról szóljanak. Mi erre
odafigyelünk!

Eredményeink számosak, de sen-
kinek nem kell aggódnia, maradt fel-
adat elég az elkövetkezendô vallási
évre. A három nagyzsinagóga közül
a káprázatos szegedinek a külsô fel-
újítása befejezôdött, a Rumbach ut-
cai és a miskolci templom renoválá-
sa azonban még elôttünk áll.

Intézményeinknél komoly ener-
giaracionalizálási programok indul-
tak, de szakmai mûködésükben is
jelentôs változások lesznek.

Húsz kemény év után az ORZSE-t
vezetô Schôner Alfréd rektor lekö-
szön az intézmény élérôl, rabbiként
és tanítóként azonban továbbra is ak-
tív marad. Köszönet munkájáért. Je-
lentékeny korszak zárul most le,
Scheiber, Schweitzer, Schôner nevé-
vel fémjelezve.

Az óvodánkba járók létszámát
illetôen elôre kell lépni, ehhez talán
pedagógiai programját is újra kell
gondolni.

A Szeretetkórház reményeink sze-
rint egy rendkívüli fejlesztés elôtt

(Folytatás a 4. oldalon)
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Bemutatjuk a rabbikat: 
Totha Péter Joel 

A jelenlétünkkel demonstrál-
juk, hogy hazánkban valaha
nagy lélekszámú zsidóság élt, és
közülük sokan szolgáltak a ma-
gyar hadseregben. A mun-
kánkkal megtiszteljük azoknak
a zsidó katonáknak az emlékét,
akik a hazájukért az életüket
adták – mondja a rabbijainkat
bemutató sorozatunk interjú-
alanya, Totha Péter Joel, aki
2009 óta szolgál tábori rabbi-
ként, 2012 óta pedig a Magyar
Honvédség vezetô tábori rabbi-
ja, majd fôrabbija.

– Hogyan lesz az ember a Ma-
gyar Honvédség vezetô tábori
rabbija? Gyerekkorától kezdve
rabbinak készült?

– Nem, gyerekkoromban meg
sem fordult a fejemben, hogy
rabbi legyek. Kaposváron szület-
tem 1970-ben, egy átlagos, hét-
köznapi családban, a szüleim
egyáltalán nem voltak valláso-
sak, beletagozódtak az akkori
magyar társadalomba, így otthon
ez nem is volt téma. Csak jóval
késôbb, amikor Miskolcon tanul-
tam tovább, érintett meg elôször igazán a zsidóság, akkor kezdtem el pénte-
kenként és hétköznap kora reggelenként járni a zsinagógába. Ezután döntöt-
tem úgy, hogy jelentkezem a pesti rabbiképzôbe judaisztika tanári szakra. A
felvételin kérdezte meg tôlem Schôner Alfréd professzor úr, hogy folytatnék-
e rabbitanulmányokat. Nagyon meglepôdtem, mert tanár szerettem volna len-
ni. Azonban fölvettek rabbi szakra is, a nulladik évfolyamra – afféle alapozó
képzésre –, méghozzá azzal a lehetôséggel, hogy ha akarok, a következô évtôl
átmehetek a tanári szakra. Az 1997/98-as tanévben kezdtem a rabbi szakot, s
ottragadtam, mert nagyon érdekeltek bizonyos tárgyak, és nagyon jó volt a
társaság is, úgyhogy maradtam, és nem bántam meg.

– 1970-ben született, ezek szerint még volt sorkatona?
– Igen, a gimnázium után rögtön elvittek katonának, és tizennyolc hónapot

töltöttem a határôrségnél. Nagyon fura volt, hogy 1989 májusában mi még a
szocializmusban tettünk esküt a népköztársaságra, s habár idôközben megvál-
tozott körülöttünk a rendszer, az új köztársaságra elfelejtettek minket föles-
ketni. Egyébként jó dolgom volt a seregben, útlevélkezelô voltam az akkori
jugoszláv határon, ami nagyon elit beosztásnak számított.

– Akkor még nem volt tábori lelkészi szolgálat a magyar hadseregben, hi-
szen ezt 1994-ben vezették be. A katonatársak körében lett volna rá igény?

– Nem, a katonaságnál akkoriban szóba sem kerültek vallási és egyházi té-
mák. Különben is, akkoriban forrongott Kelet-Európa, nálunk rendszerváltás
volt, Romániában forradalom, majd Magyarországon taxisblokád – szóval
mindenrôl szó volt a seregben, de vallási dolgokról nem. A zsidóság sem volt
téma a laktanyában.

– Ez ma is így van?
– Nézze, tradicionálisan vallásos zsidóval nem nagyon találkozik az ember

a seregben. Ennek több oka is van, most erre nem térnék ki. Nem az a fontos
a munkánkban, hogy hány zsidó van a seregben, hanem az, hogy a keresztény
tábori lelkészek mellett mi is jelen vagyunk. Szerintem nagyon jó döntés volt
a tábori rabbinátus fölállítása 1994-ben, mert beszélnünk kell a lelki gondo-
zás fontosságáról. Az új típusú haderôben az a legfontosabb szerepünk, hogy
választ adjunk a katonák kérdéseire, méghozzá a vallási hovatartozásuktól
függetlenül. Vannak olyan katonák, akik egyes vallási kérdésekben kíváncsi-
ak a zsidó teológia válaszaira. S ne feledkezzünk meg a reprezentatív felada-
tokról sem, hiszen számos megemlékezésen ott vagyunk, emlékbeszédet és
imát mondunk a zsidóság képviseletében. A jelenlétünkkel demonstráljuk,
hogy ebben az országban valaha nagy lélekszámú zsidóság élt, és közülük so-
kan szolgáltak a magyar hadseregben. A munkánkkal megtiszteljük azoknak
a zsidó katonáknak az emlékét, akik a hazájukért az életüket adták.

– Az elôdje, Frölich Róbert országos fôrabbi dandártábornoki rangban sze-
relt le. Ön milyen rangban van?

– Nincs katonai rangom, én közalkalmazotti státuszban vagyok. Robinak
sokat köszönhetek, hiszen annak idején ô vett ide maga mellé, ma is vannak
olyan katonai kérdések, amikrôl vele konzultálok. Nagyra tartom a tudását, az
ô nyugdíjba vonulása után kerültem a helyére, most már hetedik éve.

– Úgy tudom, ön alijázott Izraelbe. Mi vonzotta leginkább, és ha már alijá-
zott, miért jött haza?

– Rabbiképzôs voltam még, amikor kimentem egy évre Jeruzsálembe tanul-
ni. Nagyon jól éreztem magam ott, amerikai zsidók között voltam, s nagyon
tetszett az optimizmusuk, a lelkesedésük, a dinamizmusuk. Izraelben otthon
éreztem magam. Megkaptam az állampolgárságot, elôkészületeket tettem a
tartós letelepedésre, de családi okok miatt vissza kellett jönnöm: édesapám
idôközben megözvegyült, és mellette volt a helyem.

– A rabbiképzô befejezése után a Páva utcai zsinagógába került…
– Valóban, rövidesen a Páva utcai zsinagóga rabbija lettem, 2015-ig voltam

ott. Büszkén mondhatom, hogy a mûködésem alatt stabil templomba járó kö-
zösség alakult ki, ahol nem voltak minjenproblémák. Ezután vállaltam el
Gyôrben a rabbinikus teendôket, ahol nagy szeretetet kapok a közösségtôl.
Közben a vallási felügyelet nélkül maradt dél-pesti körzetben nyújtok segít-
séget. Nagyon kedves emberekkel találkozhatok mind Gyôrben, mind Dél-
Pesten.

– Mit csinál a szabadidejében?
– Rengeteget olvasok, de nem csak szépirodalmat, merthogy nagyon ked-

velem a krimit és a sci-fit is. Van olyan idôszak, amikor csak krimit veszek a
kezembe, máskor meg csak klasszikusokat, nagyon szeretem az orosz
elbeszélôket, például Ljudmila Ulickaja könyveit. Ami az olvasás mellett
újabban a kedvenc idôtöltésem, az a séta. Szeretem egy padon ülve érezni a
természet nyugalmát. Ez mindig kikapcsol, talán azért, mert van benne jó
adag isteni derû.

Kácsor Zsolt / mazsihisz.hu

45 évvel ezelôtt, 1972. szeptember
5-én, egy keddi napon, hajnali négy
óra körül a Fekete Szeptember nevû
palesztin terrorszervezet nyolcfôs
kommandója átugorja a müncheni
olimpiai falu alig 180 centis kerítését.
Egy nevetségesen egyszerû pótkulcs
segítségével háborítatlanul behatolnak
a Conollystrasse 31. szám alatti apart-
manházba, ahol túszul ejtenek tizenegy
izraeli olimpikont, akik a bajor
fôvárosban megrendezett játékokra ér-
keztek. Két, határozottabban ellenálló
túszt már a helyszínen agyonlônek.
Elkezdôdik a müncheni túszdráma.

A hatóságokat azok a sportolók érte-
sítik, akiknek az utolsó pillanatokban
sikerült elmenekülniük. A bajor
rendôrség körülzárja a helyszínt, de –
enyhén szólva – nincs a helyzet magas-
latán. Német fegyveres testületrôl sok
rosszat leírtak már az elmúlt nyolcvan
évben (sokszor teljesen indokoltan), de
azt, hogy tehetetlen, rosszul megszer-
vezett, kaotikus teszetoszaság jellemez-
te volna ôket – nos, ezt akkor is rögzí-
teni kell, ha azóta a felelôsök egy része
halott, másik része pedig legszíveseb-
ben kitöröltetné annak a 20 órának a
történéseit nemcsak a saját, hanem az
egész emberiség emlékezetébôl.

Reggel fél hatkor a palesztinok írás-
ban közlik feltételeiket: összesen 241
elv- és harcostársuk azonnali szabadon
bocsátását követelik, akiket izraeli és
német börtönökben tartanak fogva.
Közöttük van Ulrike Meinhof és
Andreas Baader is, akik alig pár hó-
napja ülnek a stuttgarti Stammheim
Fegyházban. Bonn (azaz Willy Brandt)
közvetlenül és soron kívül Tel-
Avivhoz (vagyis Golda Meirhez) for-
dul, ahonnan hat percen belül (!) meg-
érkezik a válasz. Ennek két, egymás-
hoz szervesen kapcsolódó része van,
egy nagyon rövid és egy simán rövid:

Izrael NEM tárgyal terroristákkal.
A zsidó állam – német beleegyezés-

sel – haladéktalanul Münchenbe küldi
„a hasonló problémák legrövidebb
idôn belüli megoldására specializáló-
dott szakembereit”. Csak egy bólintás
kell, s a „szakemberek kis csoportja”
kilenc órára a bajor fôvárosban lehet.

Remélem, a „szakemberek kis cso-
portja” szókapcsolat senkit nem té-
vesztett meg; egy diplomáciai jegy-
zékben mégsem lehet a Terminátor
precizitásával, a Predátor könyörte-
lenségével, Mucius Scaevola elhiva-
tottságával, továbbá a kor legkorsze-
rûbb gyilkoló szerkezeteivel felruhá-
zott kommandóról beszélni. Golda

(folytatás az 1. oldalról)
mi Szentély lerombolásától a sivatagi
vándorlás kínjain keresztül a szétszóra-
tásban megélt pogromokon át Ausch-
witz pokláig belénk kódolódott az
egész zsidó történelem. 

Ilyenkor, az új esztendô közeledté-
vel, még a nem vallásos zsidók is tud-
ják, hogy ros hásáná és jom kippur
napjait szokás Félelmetes Napoknak
nevezni. A zsidó ember mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy testileg és
lelkileg megfelelôen felkészülten várja
a sófár hangjára beköszöntô újévet és
az azt követô bûnbánó napot, amikor
azért fohászkodik, hogy saját és hozzá-
tartozói nevei írattassanak be az Élet
Könyvébe, és jó pecsét legyen rajtuk.
Kevesen mondhatják magukról, hogy
elôzô évi cselekedeteikbôl nincs mit
megbánni, és alig akad olyan, aki vala-
mely embertársát az elmúlt esz-
tendôben ne bántotta volna meg. Van
mit megfogadnunk, mit s miért fogunk
jobban cselekedni a jövôben, és bizto-
san van miért bocsánatot kérnünk. Eh-
hez azonban át kell tekinteni az elmúlt
esztendô történéseit, és végig kell gon-
dolni azokat a kihívásokat, amelyek a
jövô évben elôttünk állnak. 

Ahhoz, hogy Kelet-Közép-Európa
legnagyobb zsidó közössége – és fôleg
annak vallását gyakorló része – megél-
hesse zsidóságát, mindannyiunknak
több és jobb munkát kell végeznünk. Ez
akkor teljesül, ha (néha bizony erôs el-
lenszélben, de) minél magasabb színvo-
nalon tudjuk biztosítani a családok gyer-
mekeinek zsidó szellemû óvodai, iskolai

ellátását, nevelését, mivel így válhatnak
a többségi magyar társadalom hasznos
tagjává. Ha továbbra is gondoskodunk
idôs, beteg, rászoruló hittestvéreinkrôl.
Ha egyre szûkülô anyagi lehetôségeink
ellenére mindent megteszünk azért,
hogy büszkék lehessünk újjáépített zsi-
nagógáinkra, hogy hívô magyar zsidó
gyerekeket, fiatalokat bocsássanak ki
tanintézményeink, hogy évente nemzet-
közi rangú mûvészeti fesztiválon mutat-
hassuk be a mai sokszínû, mindenre nyi-
tott magyarországi zsidóságot.

Bíznunk kell magunkban, és bíznunk
kell egymásban. Ehhez nekünk, világi
vezetôknek alapvetô kötelességünk hoz-
zájárulni, nemcsak hitéleti szolgáltatá-
sok biztosításával, hanem jelentôs és
következetes érdekvédelemmel, amely-
nek egyik fontos eszköze az egész zsidó
életet átfogó közösségi háló építése. A
világi funkcióknál vonzó programokkal,
a hitéletben pedig fiatal, karizmatikus
rabbik vonzerejével vissza kell nyer-
nünk a fiatalság érdeklôdését.

A Budapesti Zsidó Hitközség to-
vábbra is mindent megtesz azért, hogy
terjedjen a világban nemzetközi hí-
rünk, hogy itthon a zsidó hagyomá-
nyokra épülô, nemzedékrôl nemzedék-
re átörökített életérzésünk sugallja azt:
legyen jó végre Magyarországon zsi-
dónak lenni!

Ezúton kívánok valamennyi hittest-
vérünknek szép és gazdag ünnepeket,
jom kippurkor könnyû böjtöt, és ahogy
több ezer éve mindenütt, ahol zsidók
élnek, az ôsi szavakkal: Sono tajvó
tikoszévu. 

Az 5778. zsinagógai év elé
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Mészárlás Münchenben
Meir pedig igazi államfér... izé, állami
vezetôhöz méltóan cselekedett, aki-
nek cipôfûzôjéhez utódai csak nagy-
nagy igyekezettel tudnának felérni.

Brandt az órájára néz: reggel hat óra
van. Röviden konzultál szövetségi bel-
ügyminiszterével, Hans-Dietrich Gen-
scherrel, aki határozottan megrázza fe-
jét, kidülleszti mellkasát, és azt mond-
ja: a kiválóan felkészült német
rendôrség egyedül is képes megoldani
a túszhelyzetet. Ez a kiválóan felké-
szült német rendôrség mellesleg órá-
kon keresztül gyôzködi a palesztino-
kat, hogy nevezzék meg azt az össze-
get, amennyiért cserébe elengedik a tú-
szokat. A racionális gondolkodású ger-
mánok annyira nem értik, hogy erre az
arabok miért nem hajlandóak, hogy
eleinte a tolmácsok hiányos nyelvtu-
dására fogták a
kútba esett al-
kut.

Idôközben (a
helyszíni ható-
ságok egyetlen
hatékony és
e r e d m é n y e s
tagjaként) a
t ú s z t á r g y a l ó
psz ichológus
kétszer is rá
tudja beszélni a
ter ror is tákat ,
hogy módosít-
sanak az általuk
m e g s z a b o t t
határidôn: az
eredeti 09.00 óra helyett elôször
12.00-re, majd (egyes arab államok,
például Egyiptom közremûködésével)
17.00-re tolják a követelés teljesítésé-
nek idôpontját. Az egész hercehurca
alatt a palesztinok a helyszíni közvetí-
tést adó tévében pontosan látják, hogy
a környék háztetôin mesterlövészek
bukkannak fel. Ultimátumukon a leg-
jobban a müncheni rendôrfônök le-
pôdik meg, és nem érti, hogy ki az
áruló a rendôrök között…

A német rendôrség végül beleegye-
zik, hogy a terroristák (akikrôl végig
azt hitték, hogy csak öten vannak) a
kilenc, még életben levô tússzal, két
helikopterrel és négy német pilótával
az egyik közeli katonai repülôtérre tá-
vozzanak, ahol – úgymond – az a
repülôgép várja ôket, amellyel egy
meg nem nevezett arab országba re-
pülhetnek.

A helikopterek 22.30 körül megér-
keznek a fürstenfeldbrucki reptérre,
ahol (ha egyáltalán még lehet) a ballé-

pések sokasodnak, a katasztrófa mé-
lyül, a káosz kiteljesedik. A szinte ta-
lálomra kiválasztott és a tetôre felkül-
dött öt rendôr (akik mesterlövészpus-
kát kaptak ugyan, de komolyabb ki-
képzéssel nem rendelkeztek) elképed-
ve veszi tudomásul, hogy tûzparan-
csuk van, noha közöttük rádiókapcso-
lat nem volt, éjjellátó készülékkel,
védôsisakkal és speciális lövedékálló
mellénnyel sem látták el ôket.

Az összevissza lövöldözés (a hely-
színen megfigyelôi státusszal ren-
delkezô Moszad-fônök, Cvi Zamir el-
képedt pillantásaitól kísérve, aki bizto-
san kitépte volna az összes hajszálát, ha
lett volna neki olyan felesleges) közel
egy órán át (!) tart. A késve, 28 kilo-
méterrôl érkezô, páncélozott jármûvek-
bôl álló erôsítés például forgalmi dugó-

ba keveredik, s a gépkocsivezetôk nem
vállalják, hogy egy közlekedésrendé-
szeti korlátot áttörve, elôzetes utasítás
nélkül rövidítsenek az útvonalon… Hja
kérem, a normakövetés nagyon fontos
egy német rendôr életében.

Amikor a terroristák látják, hogy
nincs esélyük, kézigránátot dobnak a
még mindig a helikopterekben ülô tú-
szok közé, majd Kalasnyikovjaikkal
vetnek véget a kilenc izraeli sportoló
(és egy német rendôr) életének, mia-
latt a németek valódi zárótüzet zúdíta-
nak a helikopterekre. Nem vagyok
terrorelhárítási szakértô, de annyi töl-
ténnyel, amennyit a bajorok hiábava-
lóan elpuffogtattak, a zsidók egy hétig
tartani tudták volna Jeruzsálemet a
hatnapos háborúban. 

A lassan túlerôbe kerülô rendôrség
végül öt palesztint agyonlô, hármat
elfognak. A három foglyul ejtett terro-
ristát késôbb a nyugatnémet hatósá-
gok elengedték, egy Lufthansa-gép
eltérítését követô alku eredménye-
ként. Kettôt közülük a Moszad és a
hadsereg közös egysége, egy sayeret
kutatott fel, és a titkosszolgálat kom-
mandója, a kidon végezte ki a mészár-
lást követô hajtóvadászat során, to-
vábbi nyolc olyan terroristával együtt,
akiknek közük volt a merénylethez.

Errôl a komplex mûveletrôl szól a
magyar származású kanadai újságíró,
George Jonas dokumentarista igé-
nyességgel megírt könyve, a Megtor-
lás. Minden érdeklôdônek ajánlom
szíves figyelmébe, még akkor is, ha
idôrôl idôre akadnak fanyalgók,
helyesbítôk és kételkedôk, akik sze-
rint nem úgy, nem akkor és nem azok-
kal történtek a dolgok, mint ahogyan
azt Jonas leírja. Spielberg kapcsolódó
filmjét (München) nem láttam, nem
tudok nyilatkozni róla, de talán majd a
kommentelôk megteszik.

Az események tényleg alapjaiban
rázták meg az egész világ közvéle-
ményét, különösen az olimpiai mozgal-
mat. Az illetékesek órákon keresztül ta-
nakodtak, hogy mi a célszerûbb,
illendôbb, ízlésesebb, korrektebb: meg-
szakítani a játékokat vagy folytatni. Ha
folytatni, akkor milyen formában?

„A játékoknak folytatódniuk kell!
Nem engedhetjük meg, hogy egy ma-
roknyi terrorista megsemmisítse a
nemzetközi együttmûködés és jó
szándék eme alapkövét” – jelentette
ki másnap Avery Brundage, a NOB
akkori elnöke. És a játékok folytatód-
tak, a pénztárgépek pedig csilingeltek,
noha csak egy év múlva jelent meg a
Dark Side of the Moon, rajta a halha-
tatlan Money címû számmal, ami –
rossz nyelvek szerint – azóta is a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem
hivatalos himnusza.

Tóth Tibor / fmc.hu

Münchenben a közelmúltban avatták fel a meggyilkolt
izraeli sportolók emlékmûvét.
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Átadták a felújított szegedi zsina-
gógát, a 114 éves épület külsô re-
konstrukciójához szükséges 950
millió forintot a kormány biztosí-
totta – közölte az MTI.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke
hangsúlyozta, sikerült a magyar zsidó
történelem egy szakrális gyöngy-
szemét eredeti szépségében helyreál-
lítani. Az épület a magyar szecesszió
remeke, Európa egyik legszebb zsina-
gógája – mondta az elnök, aki remé-
nyét fejezte ki, hogy hamarosan a
belsô felújítás is elkezdôdhet.

Botka László (MSZP) polgármester
beszédében emlékeztetett arra, hogy
236 éve kapott letelepedési engedélyt
az elsô zsidó ember Szegeden. Né-
hány év alatt erôs zsidó közösség ala-
kult ki a városban, amely meghatáro-
zó hatással volt az iparosodásra, a ke-
reskedelem fejlôdésére, a polgároso-
dásra, az árvíz utáni újjáépítésre. Érté-
ket adtak a városnak és az utókornak,
Szeged általuk is lett az, ami – tette
hozzá.

Szeged nem felejtette el, mivel tar-
tozik egykori zsidó polgárainak és
mai utódaiknak – mondta a polgár-
mester.

B. Nagy László (Fidesz) országgyû-
lési képviselô kifejtette, a kormánytá-
mogatással megvalósult mintegy egy-

Százötven éve fogadta el a ma-
gyar zsidóság politikai és polgári
emancipációjáról szóló törvényt az
Országgyûlés, és 140 éve kezdte
meg mûködését a rabbiképzô inté-
zet Budapesten. Ebbôl az alkalom-
ból kétnapos konferenciát rendez-
tek a fôvárosban – írja az MTI.

Frölich Róbert országos fôrabbi
megnyitóbeszédében hangsúlyozta: a
150 éve elfogadott törvény megnyi-
totta az utat a magyarországi zsidóság
társadalmi beilleszkedése felé.

Ennek eredményeképpen a zsidó
mûvészet, tudomány és kultúra hang-
súlyosan szerepel Magyarország tör-
ténetében, amivel egyszerre szolgál-
ják az ország és a magyarországi zsi-
dóság javát – hangsúlyozta a fôrabbi.
Úgy vélekedett: egy nemzet akkor
tudja beteljesíteni küldetését, akkor
tud naggyá válni, ha magába olvaszt
különbözô kultúrákat és szellemi
irányzatokat.

A konferencián a többi között azt
akarják számba venni, hogy a magyar
zsidóság mivel járult hozzá Magyar-
ország fejlôdéséhez – mondta a fôrab-
bi.

Schweitzer Gábor judaista úgy fo-
galmazott elôadásában, hogy az
emancipáció hozzájárult a rabbiképzô

megalapításához, a rabbiképzô pedig
az emancipáció kiteljesítéséhez.

A kérdés a reformkortól kezdve
megoldásra várt, végül a kiegyezés
után tûzte napirendjére az Országgyû-
lés. A törvény csupán két szakaszból
állt: az elsô a keresztényekkel mege-
gyezô polgári és politikai jogokat biz-
tosított a zsidóságnak, a második pe-
dig hatályon kívül helyezett minden
ezzel ellentétes jogszabályt.

A törvény kihirdetése után ország-
szerte hálaadó istentiszteleteket tartot-
tak a zsinagógákban, és arra szólítot-
ták fel a híveket, hogy forrjanak egy-
be a nemzettel, az egy föld, egy alkot-
mány, egy haza jegyében – mondta a
judaista.

A jogszabály nyomán Wahrmann
Mór személyében – Budapest-Erzsé-
betváros képviseletében – 1869-ben
került be az elsô zsidó származású
honatya az Országgyûlésbe. Ugyan-
akkor a zsidó vallás bevett felekezetté
nyilvánítása csak 1895-ben valósult
meg; a késedelem legfôbb oka a mint-
egy ötszáz hitközség központi szerve-
zetének hiánya volt – tette hozzá a
szakértô.

A továbbiakban arról szólt, hogy
már a reformkortól igény jelentkezett
egy rabbiképzô intézet alapítására, a

magyarországi rab-
bik ugyanis Prágá-
ban, Berlinben vagy
B r e s l a u b a n
(Wroclaw) tanultak.

Végül 1877. ok-
tóber 4-én tartották
az intézmény ünne-
pélyes megnyitóját,
amelyen megjelent
Tisza Kálmán mi-
niszterelnök és Tre-
fort Ágoston kul-
tuszminiszter is –
ismertette Schwe-
itzer Gábor.

A konferencia alkalmából kiadott
ismertetôben az olvasható, hogy
1867-ben gróf Andrássy Gyula mi-
niszterelnök és báró Eötvös József ak-
kori vallás- és közoktatási miniszter
terjesztette be az 1867-es XVII. szá-
mú törvénycikkelyt „az izraeliták
egyenjogúságáról”. A törvényt az Or-
szággyûlés 1867. december 20-án, a
fôrendi ház december 22-én fogadta
el, Ferenc József pedig december 27-
én szentesítette.

Tíz évvel késôbb, 1877. október 4-
én nyitotta meg kapuit az Országos
Rabbiképzô Intézet. A rabbiképzô
szinte a megszületésétôl kezdve a ma-

gyar zsidó modernitás legfontosabb
intézménye, a neológ, a magyar társa-
dalom életébe beilleszkedô zsidóság
felsôoktatási fellegvára, amely a
hebraisztika és a judaisztika több vi-
lághírû, reprezentatív tudósát adta
Magyarországnak és a világnak – ír-
ták.

A Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetségének Országos Fôrabbi
Hivatala és az Országos Rabbiképzô –
Zsidó Egyetem által szervezett konfe-
rencia megnyitóján megjelent Erdô
Péter bíboros, esztergom–budapesti
érsek, valamint Lackner Pál, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Püs-
pöki Tanácsának titkára is.

Heisler András és Lednitzky András Fotó: Rosta Tibor

A képes krónikás
Napjaink egyik legjelentôsebb fo-

tómûvésze, a hazai zsidóság min-
dennapjait és ünnepeit több mint
ötven éve fényképezô Villányi And-
rás a producere annak a Régi kán-
tordallamok címû filmnek, amely-
nek premierje a közelmúltban volt
a Spinoza-házban. A mûvésszel
ebbôl az alkalomból beszélgettünk.

A Spinoza-ház honlapján olvasható
ismertetô szerint a Régi kántordalla-
mok címû alkotásban két fôkántor
mesél a zsidó közösségek életérôl:
Kardos Péter fôkántor, fôrabbi többek
között a rabbiszeminárium 1956 utáni
történetét mondja el, míg az idén ja-
nuárban elhunyt Tóth Emil fôkántor a
zsidó dallamok eredetérôl, fej-
lôdéstörténetérôl, valamint arról beszél, hogy a 19. századi zsidó zenében még
Beethoven és Mozart hatását is megtaláljuk.

Arra a kérdésünkre, hogy honnét származik az alapötlet, Villányi And-
rás elmondta: pár éve a feleségével, Villányi Zsuzsannával Milánóban lá-
tott egy olasz filmet, amely Heller Ágnes filozófust s rajta keresztül a má-
sodik világháború elôtti Budapestet, a fôváros zsidó kultúráját mutatta be.

A film megtekintése után egymásra néztünk a feleségemmel – emlékezett 
vissza a fotómûvész –, s mindkettônkben ugyanaz a kérdés fogalmazódott meg:
ha egy fiatal római rendezô képes egy magyarországi zsidó vonatkozású mozit
csinálni, akkor mi miért nem készítettünk még filmet a nagy öregekrôl, az idôs,
hetven év fölötti kántorainkról? Hiszen ezeken az embereken és az általuk éne-
kelt dallamokon keresztül be lehet mutatni azt az otthonos zsidó világot, amely-
ben mi gyerekeskedtünk. Meggyôzôdésem ugyanis, hogy mélyebben éli meg a
zsidóságát, aki kisgyerekkora óta vallásos közegben mozog, hiszen a mozdulat-
ban, ahogyan az ember a barheszt megtöri, ott van az ôsei öröksége.

Villányi András a film producereként profikat nyert meg az ügynek, az
ötrészes sorozat stábjában ott találjuk Belovári Tibor hangmérnököt, Be-
nedek István Gábor írót, Fazekas Lajos rendezôt, Nádorfi Lajos operatôr-
vágót, valamint szerkesztôként Villányi Zsuzsannát.

A megszólaltatott kántorok: Doff Imre, Fekete László, Kardos Péter (a zuglói
zsinagóga rabbija és az Új Élet fôszerkesztôje) és a már említett Tóth Emil (aki
halála elôtt a kórházban még láthatta a róla készült alkotást), és a négy kántoron
kívül készült film Lisznyai Máriáról, a Dohány utcai zsinagóga orgonistájáról.

A kántorokról szóló filmsorozatot Villányi András saját képeivel illuszt-
rálták, hiszen a mûvész eddigi életmûve igazi kincsesbánya, kimeríthetetlen
gazdagságú kordokumentum-gyûjtemény. Rajta kívül nincs más zsidó fo-
tómûvész, aki hozzá hasonló aprólékossággal fényképezte volna a hazai zsi-
dóság életét. A képei azonban nemcsak a szó technikai értelmében vett fo-
tográfiák, hanem – hadd nevezzem így – filozofikus mélységû és szociális
ihletettségû fotóesszék. A mûveirôl ô maga ezt vallja:

Számomra az a kérdés, hogy a fotóim képesek-e gondolkodtatni és tanítani. Az
a tétje a munkámnak, hogy ha egy nézô megáll valamelyik képem elôtt, akkor
megmozdul-e a lelkében valami. A kép világa vajon a nézôben is elôhív bizonyos
világokat és képeket? Esetleg olyan emlékeket, amelyeket igyekezett elnyomni
magában? Be kell hogy valljam, ez sajnos sokak számára teher. Sokaknak teher
az is, hogy én itt vagyok és emlékeztetek, mert az apámhoz hasonlóan következe-
tesen független vagyok. Ezt tôle tanultam, apám ugyanis nem adta el magát egyet-
len hatalomnak sem, pedig a háború után magas állami beosztást is kaphatott vol-
na. Én is ilyen vagyok: nem állok be a sorba senki mögé, hanem teszem a dolgom
mindentôl és mindenkitôl függetlenül, és ha kell, teljesen egyedül.

Villányi András keresô, kutató, kérdezô ember, akinek nemcsak kérdé-
sei, hanem válaszai is vannak a zsidósággal és annak irányzataival kapcso-
latban.

Az ortodoxia és a neológia között abban a tekintetben nincs különbség, hogy
akár ortodox, akár neológ az ember, a zsidóságról ugyanannyit, mégpedig a
lehetô legtöbbet kell tanulnia és tudnia. A különbség az, hogy az ortodox nem
kérdez, hanem elfogadja a törvényeket kétkedés nélkül, a neológ zsidó azonban
megkérdezi, hogy mi miért is van. Igaz, ebben az esetben az a következô, való-
ban nagy kérdés, hogy ezekre a miértekre vajon létezik-e egzakt válasz.

Kácsor Zsolt
(mazsihisz.hu)

Százötven éves a magyar zsidóság emancipációja
Konferencia Budapesten

Átadták a felújított szegedi zsinagógát

házi épület 1,2 milliárd forintra be-
csült költségû belsô megújítását.

Joszéf Amrani, Izrael Állam buda-
pesti nagykövete szerint a szegedi zsi-
nagóga nemcsak a zsidó közösség ér-
téke, hanem az egész magyar építé-
szet és kultúra számára kiemelt jelen-
tôségû.

„Az igazi épületeknek, ahogy az
embereknek is, lelkük van, ezt ápolni
kell” – mondta a diplomata, aki szin-
tén a templom belsô rekonstrukciójá-
nak fontosságát hangsúlyozta.

A szegedi hitközség elnöke,
Lednitzky András elmondta, a külsô
rekonstrukció elsô lépéseként a Sze-
gedi Zsinagógáért Alapítvány 50 mil-
lió forintos támogatásával a két tor-
nyot újították fel. Ezt követôen a kor-
mány 950 millió forint támogatást
biztosított a beruházásra.

A csaknem egy éve elkezdôdött
munkálatok során helyreállították a
kupolás tornyos szerkezetû épület
tetôszerkezetét, a külsô homlokzatot,
a kerítést, elvégezték a bádogos-
munkákat, megszépültek az ólom-
üveg ablakok és ajtók, a tornyokba
kerültek a szociális helyiségek. A fel-
újítás részeként helyreállítják a zsina-
góga bibliai növényeket bemutató
kertjét is – sorolta.

A szegedi Új Zsinagóga Löw Im-
mánuel rabbi iránymutatásával,
Baumhorn Lipót tervei alapján ké-
szült el 1903-ban. A monumentális,
48,5 méter magas, mór-szecessziós
stílusú épület Európa negyedik, Ma-
gyarország második legnagyobb zsi-
nagógája. Az üvegkupola és a zsidó
ünnepeket bemutató ólomüveg abla-
kok Róth Miksa alkotásai.

(folytatás a 1. oldalról)
ban, Szküllák és Kharübdiszek kö-
zött halad a magyarországi tradicio-
nális zsidóság viharvert bárkája.
Tudnunk kell, együtt utazunk rajta.
A hajó sorsa a mi sorsunk. Vigyáz-
nunk kell a hajóra, épsége az életün-
ket jelenti. 

A pillanatokban, mikor vizsgáljuk
önmagunkat, rádöbbenünk, mily ke-
vés, mit eleink életüknél is fontosabb
hitérôl, vallásáról tudunk. Nekünk
magunknak is kevés jutott, s ha leg-
alább ezt a csekély tudást nem adjuk
tovább, unokáinknak már semmi
sem jut. Akkor már nem lesz hajó,
mely kifuthatna a nyílt vizekre. 

Mikor beköszönt az év, fogadjuk a
templomban vagy otthon, ez legyen
az erény, melyet magunknak ígé-
rünk: zsidó unokáink lesznek, hittel,
tudással, bölcsességgel felvértezve!

Sono tajvó
tikoszévu 5778

(folytatás a 2. oldalról)
áll. Álmainkban gerontológiai köz-
ponttá szeretnénk fejleszteni – ami
jelentôs kormánytámogatás nélkül
elképzelhetetlen. De van remény!

Közben adósok maradtunk saját
magunk elôtt a neológia pozicionálá-
sával, nem tudtuk rendezni az orto-
doxiával kapcsolatos elszámolási fe-
szültségeket, szervezetünk mûködé-
sét hatáskörök delegálásával fel kell
gyorsítani, javítanunk szükséges a
belsô kommunikációnkat, tisztáz-
nunk a többi zsidó felekezethez
fûzôdô viszonyunkat.

Több segítséget kell nyújtanunk
vidéki közösségeinknek, meg kell
oldanunk a rendezetlen „rab-
bikérdéseket”, s meg kell tanulnunk
ôszintén szembenézni saját problé-
máinkkal, gyengeségeinkkel. Talán
ez utóbbi lesz a legnehezebb!

Az idei zsinagógai esztendô a
durvaságot, méltatlanságot kerülô
konfliktusvállalás éve volt, ugyan-
akkor ezzel párhuzamosan a koope-
rációé és a közösségszervezésé.
Gyakran gyötrôdnünk kellett, mit
válasszunk. Megalázkodással in-
gyenjuttatásokat, vagy büszke tar-
tással rendelkezô zsidó közösséget,
annak esetleges társadalmi követ-
kezményeivel együtt. Talán ez
utóbbi a nehezebb út, stratégiánkat
mégis e mentén építjük. De csak

Itt van az ôsz, itt van újra...
akkor tudunk igazán a saját lábunk-
ra állni, akkor lesz igazán a Hitköz-
ség mindannyiunké, ha részt ve-
szünk munkájában, segítjük fenn-
tartását, s közösen vállalunk fele-
lôsséget érte.

Minél inkább tudunk magunkról
gondoskodni, annál kevésbé füg-
günk környezetünktôl, és annál
erôsebben képviselhetjük érdekein-
ket. Hosszú távon ez is a jövô zálo-
ga. Annyi bizonyos, a következô év
sem lesz könnyebb. Ha lesz elég tar-
tásunk, akkor nem veszhetünk el.
Mindenesetre lesz miért imádkoz-
nunk az Örökkévalóhoz, adjon erôt
nekünk helytállni. 

Közeleg az Ítélet Napja. Készül-
jünk fel, térjünk meg, imádkoz-
zunk, és bízzunk az Örökkévaló ke-
gyelmében. Tisztelt Hittestvéreim!
Ezúton kívánok Önöknek és szeret-
teiknek minden jót az 5778-as zsi-
nagógai esztendôre soha el nem
évülô ôsi szavainkkal: Sono tajvó
tikoszévu.

milliárd forintos rekonstrukció Ma-
gyarországon szinte egyedülálló, hi-
szen a rendelkezésre álló forrásból az
eredetileg tervezettnél nagyobb mun-
ka valósulhatott meg.

A Csongrád megye fejlesztési biz-
tosi posztját betöltô politikus közölte,
támogatja az 1300 ember befogadásá-
ra alkalmas, kiváló akusztikájú egy-



ÚJ ÉLET 51998. MÁJUS 1. ÚJ ÉLET 52017. SZEPTEMBER 15.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Civilül Izraelben

Egy felmérés szerint az izraeli zsidó vallású fiatalok nagy része azt szeret-
né, ha több opciójuk lehetne a házasságkötésre Izrael Államában.

A felmérést közel 800 izraeli véleményébôl állították össze, és 67% azt sze-
retné, ha elfogadnák a reform, konzervatív és modern ortodox rabbik általi
házasságkötést is. A felmérés azt
is megmutatja, hogy ha lenne
lehetôség rá, több mint 50% a
rabbinátuson kívül házasodna.

Uri Regev reformrabbi remé-
nyei szerint ezek a számok bebi-
zonyítják a rabbinátusnak, hogy
mindenkinek meg kell adni a
lehetôséget a házasságkötésre.

„Az ezt legjobban megszen-
vedô emberek az orosz beván-
dorlók, és leginkább azok, akiket
Izrael nem fogad el zsidókként,
mert ôk egyáltalán nem házasod-
hatnak.”

„Ha minden bevándorlót, az ô
gyerekeiket és azokat is, akik
nem a rabbinátuson keresztül tér-
tek be, összeszámolunk, nagyon
nagy számot kapunk, és ezeket az
embereket egytôl egyig érinti ez
a probléma.”

„A legtöbben, akiket megfosztanak a házasság jogától, arra kényszerülnek,
hogy külföldre menjenek házasságot kötni.”

Regev arra is rávilágított, hogy ezáltal sok izraeli pár 25 és 29 év között in-
kább úgy dönt, hogy házasság nélkül alapít családot.

„Ebben csupán annyi az irónia, hogy amit a törvényeink a házasság akadá-
lyozásával – a vallásra hivatkozva – elérnek, az a családok alapjának, szent-
ségének a megszüntetése.”

bethlenter.hu

Civil giccsparádé

Izrael élen jár az információs tech-
nológia gazdasági életben való alkal-
mazásában, a kiberbiztonságban, va-
lamint a mérnök- és informatikus-
képzésben is, így ezeken a területe-
ken értékes partnere lehet hazánknak
– mondta a Világgazdaságnak Ma-
gas István, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanára. Emlékeztetett arra,
hogy vízgazdálkodásban és energeti-
kában Izrael és Magyarország is jó
eredményeket mutathat fel, a Közel-
Keleten és Észak-Afrikában koráb-
ban hazánknak is voltak e témákban
komoly projektjei, például Egyip-
tomban és Tunéziában, s bár ezek a
rendszerváltás után elhaltak, az
együttmûködés Izraellel logikusnak
tûnik. Egyetlen jelentôsebb projekt
elég lenne ahhoz, hogy lendületet
adjon az összefogásnak – tette hoz-
zá.

Ami az Európai Uniót illeti, Ma-
gas István szerint a magyar–izraeli
gazdasági kapcsolat alapvetôen nem
szól bele az európai egyensúlyba. Az
EU-nak régrôl fogant erôs fenntartá-
sai vannak Izraellel szemben egy-
részt a palesztin-probléma tartós ren-
dezetlensége, másrészt a speciális
amerikai–izraeli katonai-üzleti kap-
csolatok miatt. Izrael az Egyesült Ál-
lamok egyetlen igazán megbízható
katonai partnere a régióban, kicsi, de
prosperáló, erôs ország – húzta alá a
professzor.

Izrael uniós kapcsolatai annyira
rosszak, hogy Benjámin Netanjahu
kormányfô Brüsszel politikáját
egyenesen „ôrültnek” és saját érde-
kei ellen hatónak nevezte a visegrádi
országok vezetôivel tartott budapesti
megbeszélésén. A megjegyzés
ugyan zárt ajtók mögött hangzott el,
de egy véletlenül bekapcsolva ha-
gyott mikrofon miatt az újságírók is
végighallgathatták az izraeli minisz-
terelnök szavait. „Sajátos helyzetben
vagyunk, az Európai Unió az egyet-
len országcsoport a világon, amelyik
politikai feltételekhez köti a kétolda-
lú kapcsolatait Izraellel” – idézte a
Jerusalem Post Netanjahut, aki arra
kérte a kollégáit, segítsenek az
EU–izraeli társulási szerzôdés meg-
újításában, amelyet befagyasztottak
a 2008–2009-es gázai konfliktus
után.

Magyarország szempontjából Izra-
el fontos partner a Közel-Keleten, ta-
valy a magyar termékexport elérte a
101 milliárd forintot, ami magasabb,
mint a régió többi országába irányu-
ló kivitel együttvéve – mondta la-
punknak Regôs Gábor, a Századvég
Gazdaságkutató Zrt. tudományos
munkatársa. Izraelt Egyiptom követi
56 milliárd forinttal. Izrael azért fon-
tos számunkra, mert gazdasága inno-
vatív, míg Magyarországra inkább
az alacsony hozzáadott érték a
jellemzô. Ráadásul tôkéjük is van,

Egy nyolcéves gyerek könnyebben megsérült, amikor Avigdor Libermann
meglátogatott egy gyászoló családot Jeruzsálem szomszédságában és
ultraortodox zsidók egy csoportja kövekkel támadt a védelmi miniszterre
és kísérôire.

A nap, amikor
arra kelsz, hogy

hazaérkeztél
Hetven évvel ezelôtt apám megér-

kezett Izraelbe. Fiatal holokauszt-
túlélô volt. Nem repülôvel, mint te, ô
hajóval jött. De ugyanúgy, mint ne-
ked, minden új és zavaros volt szá-
mára. A színek, a zajok, a tempó.

Haifa kikötôjében állt, amikor a
hivatalnok felkiáltott: „A 17 év alatti
gyermekek a befogadási központba
mennek! 18 éves kortól mindenki a
hadseregbe megy!” Apám felemelte
a kezét, és azt kérdezte: „17 és fél
éves vagyok, hová menjek?” A
tisztviselô ránézett, és azt mondta:
„Ahová akarsz!”

Az emberek döntéseket hoznak, az
életüket másodpercenként határoz-
zák meg.

Apám az anyjára nézett. Nagy-
anyámra. Aztán felvette a táskáját,
átvetette a válla fölött, és azt mond-
ta: „A hadseregbe megyek.” És el-
ment egy olyan ország hadseregébe,
melynek a nyelvét nem beszélte.
Melynek a himnuszát nem tudta el-
énekelni. Melynek a földrajzáról ke-
vés fogalma volt. Melynek a törté-
nelmét alig tudta.

De egy dolgot tudott, amit minden
bevándorló tud. Valamit, amit te is
tudsz: döntött.

Az, aki alijázik, döntést hoz. Az
élete nem véletlenszerû. Ô a sorsa
építésze. Ebben az értelemben mind-
annyian, ti, az izraeli állampolgársá-
gotok elsô órájában népünk lelkének
mély értelmét alkotjátok. Mert a
döntésetek, hogy Izraelbe jöttetek,
azt jelenti, hogy Izrael nemcsak egy
hely vagy egy ötlet, hanem választás.

Mi vagyunk „a kiválasztott nép”.
Vannak emberek, akik tévesen úgy

Szuperkerítés Gáza körül

Fotó: Shutterstock

Jáir Lapid Fotó: Wikipedia

Izrael élen jár

amelyet szívesen befektetnek, ha-
zánkban például 2014-ig 11 milliárd
dollárt.

Medgyesi Csilla / Világgazdaság

vélik, hogy ez kiváltság. Tény, hogy
kötelesség. Úgy választódtunk ki,
hogy egy bizonyos elgondolást szol-
gáljunk, egy bizonyos célt. Azt hi-
szem, egy erôs és szabad Izrael az
alapja ennek az ötletnek.

Mindenkinek normális életet kívá-
nok Izraelben! Remélem – és biztos
vagyok benne, hogy ez lesz a helyzet
–, hogy integrálódni, dolgozni fog-
tok, szerelmesek lesztek, táncolni
fogtok esküvôkön és bár micvákat,
brit milákat fogtok ünnepelni. Hogy
boldog polgárok lesztek egy boldog
országban – és Izrael boldog ország.
Egy kicsit zajos, de ezt majd meglát-
játok. Néha még egy kicsit agresszív
is. De mindez az örömbôl ered.

És lesz valami más is, egy másik
elem az életedben. Tudni fogod,
hogy az életednek értelme van. Tud-
ni fogod, hogy nemcsak a napi élete-
det éled, hanem valami nagyobbat.
Valami csodálatosnak vagy a része.
Része vagy valaminek, ami nélkül
nem lehetséges.

A cionizmus egy szabad ország-
ban élô szabad nép elképzelése, az
elsô naptól kezdôdôen olyan embe-
rekre épült, mint te. Azokra az embe-

rekre, akik egy nap egy távoli or-
szágban felébredtek, és azt mondták:
„Valamihez tartozom. Tartozom.
Valamihez tartozom, és minden nap
minden pillanatában ezt akarom
megélni.”

Izraelnek szüksége van rád. A leg-
több másik országban a bevándorlók
szigorúan bevándorlási tisztvise-
lôkkel találkoznak, akik talán okot
keresnek arra, hogy elutasítsák ôket.
Izrael szeretettel üdvözöl téged.
Meglátunk, és azt mondjuk: „Szük-
ségünk van rád! A szeretetedre, az
eszedre, az energiádra. Szükségünk
van rád, mert nélküled nem teljes a
családunk.” Csak Izraelben lehet a
repülôtérre úgy leszállni, hogy az

elsô dolog, amit hallasz, az, hogy:

„Üdvözlünk itthon.”

Üdvözlünk itthon!

Üdvözlünk az otthonodban!

(Jáir Lapidnak a Times of
Israelben is megjelent beszédrészlete
fordítását közöltük. A Yesh Atid el-
nöke beszédében üdvözölte az Izrael-
be újonnan érkezô bevándorlókat,
akik augusztus 15-én, kedden reggel
érkeztek a Nefesh B’Nefesh (az USA
alija-szervezete) járatával. Szeptem-
ber 6-án, 8 órakor Jáir Lapid egy kü-
lönleges estet tartott angolul Jeru-
zsálemben, a Bible Lands Muse-
umban.)

Izraelinfo

Izrael nyilvánosságra hozta a Gázai övezetet teljes hosszában
körülvevô védôkerítés megépítésének tervét.

A kerítés két év múlva részben a föld alatt, részben a felszínen húzódik
majd, 6 méteres magasságban és 60 kilométer hosszan, körülvéve a kétmilli-
ós lakosságú palesztin enklávét.

A 80 cm széles, vasbeton alapú kerítésrendszer egyik célja, hogy megaka-
dályozza az izraeli terület felé ásott alagutak létesítését, amivel a Hamász fo-
lyamatosan próbálkozik.

Egy különlegesen épített része az Izraelt a Gázai övezettôl elválasztó ten-
gerszakasz alatt folytatódik, búvárok és békaemberek által végrehajtott sza-
botázsakciók megelôzésére.

A védelmi megaprojekt a jelenlegi kalkuláció szerint 3 milliárd sékelbe fog
kerülni, és a legfejlettebb elektronikai megfigyelôeszközöket építik majd be a
létesítménybe.

A beton és acél védvonal izraeli területen, az övezet határától 250 méter-
nyire épül majd, és az ôszi ünnepek után, november elejétôl egy idôben negy-
ven építôcsapat fog dolgozni rajta.

Az izraeli bejelentésre a Gázai övezetet uraló Hamász-kormányzat kilátás-
ba helyezte, hogy nem engedi békében dolgozni a munkásokat a védô-
kerítésen.

Izrael figyelmeztette a Hamász polgári és katonai vezetôit, hogy bármilyen
szabotázsakciónak igen súlyos következményei lennének.

Halmos László

Méá seárimi csendélet
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Emléktábla a mártíroknak
A vasútállomáson közel százan haj-

tottak fejet a járás és Tiszafüred zsidó
mártírjai elôtt. Az esemény moderáto-
ra és szervezôje Zám Ildikó, a Mûve-
lôdési Központ igazgatója volt.

A fájdalmas visszaemlékezéseket
jól tükrözik az elhangzott beszédrész-
letek. 

Kovács Sándor, a megyei közgyû-
lés elnöke:

Ez a fekete tábla emlékeztessen
bennünket az emberi gonoszságra, a
gyenge és beteg társadalomra. Nem
akarunk ilyen és hasonló emléktáb-
lát avatni a jövôben. Egy egészséges
társadalomban nem történhet ilyen
gonoszság, egy egészséges társada-
lom tagjai küzdenek a gonoszság el-
len, szembeszállnak az antiszemitiz-
mussal.

Újvári Imre polgármester:
A Tiszafüredi Menóra Alapítvány

és a város összefogásának köszön-
hetôen a 12. Zsidó Kultúra Napja egy
eddig precedens nélküli eseménnyel
kezdôdik. Egy olyan eseménnyel,
amely meghitt alkalmat teremt arra,
hogy minden év augusztus 27-én mél-
tó módon megemlékezzünk a váro-
sunkból elhurcolt és mártírhalált halt
zsidó honfitársainkról.

Az elsô zsinagóga még a reform-
korban épült klasszicista stílusban,
majd 1912-ben a második, szecesszi-
ós zsinagóga a Fô utcán. Az izraelita
elemi iskola 1876–1944 között mûkö-
dött. Neves rabbik szolgáltak Füre-
den, Jungreisz Náthán sírja ma is za-
rándokhely. 

Mindössze hetven ember élte túl a
holokausztot, akik fokozatosan elköl-
töztek a településrôl. A helyi zsidók
emlékét – rajtunk kívül – már csak a
helyi mûemlék temetô ôrzi. A szél-
sôséges politikai erôk ma is mindent
elkövetnek azért, hogy hazánkban új-
ra gyökeret verjen az antiszemitiz-
mus, újraéledjen a zsidógyûlölet. 

Meggyôzôdésem, hogy Auschwitz
után már nem lehet felmenteni az ilyen
gyûlöletkeltést, nem lehet azt állítani,
hogy mûvelôi nem tudják, miféle tûz-
zel játszanak. Tiszafüred minden
felelôs polgára tudja ezt, és ezért erôs
az üzenete ennek a közös ünnepnek
városunkban. Kijelenthetem, hogy az
itt élôk kegyelettel ápolják a település
történelméhez sok-sok szállal kötôdô
zsidó családok emlékét és gondozzák
zsidó temetônket. 

Hirdesse ez az emléktábla az utókor
soha el nem múló felelôsségét, és le-
gyen örök mementója Tiszafüred ösz-
szes polgárának.

Janza Frigyes vezérôrnagy, cím-
zetes egyetemi tanár:

Mindenekelôtt hálásan köszönöm,
hogy a mai emléktábla-avató megem-
lékezésre meghívták Magyarország
belügyminiszterét. Pintér Sándor mi-
niszter úr köszönettel vette a meghí-
vást, de személyesen nem tudott ma
eljönni közénk. Engem kért fel, hogy
közvetítsem Önök felé köszönetét
személyes megbecsüléséért, elsôsor-
ban azért, hogy a ránk nehezedô törté-
nelmi múltban az akkori vezetést is
érintô, soha meg nem bocsátható gyû-
löletet és tettleges jogtiprást ez alka-
lommal is elítélhessük, és együtt em-
lékezzünk azokra a zsidó polgártársa-
inkra, akik áldozataivá váltak a
dühöngô antiszemitizmusnak. Együtt
valljuk az emléktábla feliratával, Áder
János köztársasági elnök szavaival:
„akik honfitársainkat megalázták és
halálba küldték, azok a magyar nem-
zetet is megalázták”.

Kik voltak az embermentôk? Izrael
egyik írója, Chaim Chefer így fogal-
maz: „Képes lettem volna-e én a ten-
gerként hullámzó gyûlölet közepén
elbújtatni egy másik, idegen embert?
Vállaltam volna-e akár csak egy éjsza-
kára is? Mert ezek az emberek mind-
ezt nem egy éjszakán, nem is egy hó-
napon át, hanem hosszú éveken ke-
resztül kitartóan tették.”

Katonaként, tisztviselôként, rendôr-
ként közvetlen kötelességünk a végre-
hajtó hatalom intézkedéseinek végre-
hajtása. És mégis adott esetben a világi

dóságának emlékét megôrizni. Ezen
munkálkodtak Rente Ferenc, Pintér
Erika és Újvári Imre polgármesterek,
Szegô Ágnes, Füge István, Zám Ildi-
kó, Vadász István és még sokan má-
sok.

Milyen volt Tiszafüred és a járás
zsidósága? Szegô Ágnes könyve egy-
értelmû választ ad rá. Hazájukat
szeretô, városukat támogató, becsüle-
tes adófizetô emberek voltak. Nem
kevés iparos és sok más szakmában
jártas zsidó élt itt. 

Egy dolgot kiemelek: hosszú idôn
keresztül csak zsidó orvosok vigyáz-
tak a járás egészségére. 1901-ben
Menczel Ignác 50 éves jubileumára
ezüstrecept asztali díszt kapott aján-
dékba. Kis Aladár 1915-ben hadikór-
házat létesített, Aszódi István beve-
zette a fogorvoslást, Szántó Kálmán a
röntgent honosította meg. 

1920-tól 1945-ig folyamatosak vol-
tak a zsidók elleni intézkedések. Ti-
szafüred járásban 1944. május 8-tól
június 8-ig gettóba (téglagyár)
kényszerítették a zsidóságot. Végül
marhavagonba zárva Auschwitz-
Birkenauba szállították ôket, ahol
nagy részüket azonnal megölték. Itt
állunk a tiszafüredi vasútállomáson,
ahol több mint 700 zsidót búcsúztatott
Polgár Pál szolgabíró. A szörnyû be-
széd zárószava: „viszontlátásra, zsi-
dók, mint trágya”.

Néhány mondat hazánk tragédiájá-
ról. Miért kellett belépni a második
világháborúba, hiszen Hitler nem hí-
vott bennünket? 1941. június 26-án
Kristóffy magyar nagykövet átnyúj-
totta az ultimátumot Molotov külügyi
népbiztosnak. Molotov csodálkozott,
és kérte, hogy adja át a következô
üzenetet: Magyarország maradjon
semleges, és a háború után Magyaror-
szágot támogatni fogja a Szovjetunió
az erdélyi kérdésben. 1943-ban a 2.
magyar hadsereg nagy része elpusz-
tult, és a háború elérte hazánkat.

Egy római katolikus, aki kipát viselt
John de Lemos életútja egy jellegzetesen kanadai történet. Húsz évvel

ezelôtt a portugál származású férfi állást keresett Ottawában, a belvárosi Beth
Shalom zsinagóga pedig egy gondnokot. Az alacsony, dús bajusszal ren-
delkezô férfi, aki a város portugál nyelvû római katolikus egyházközségének
volt a tagja, talán nem tûnt elsô ránézésre természetes jelöltnek. Mégis, a zsi-
dó közösség rábízta a hitközség ingatlanját. John de Lemos pedig elsô perc-
tôl fogva meg is hálálta a lehetôséget. Mindennap kipában érkezett munkába,
kizárólag feketét hordott, és ingjén a „security” felirat volt olvasható. De John
de Lemos biztonsági rendszere aligha a korszerû technológiára épült. Irodá-
jában egy fekete baseballütôt tartott, hátha szükség lesz rá.

Szerencsére nem volt.
Az évek folyamán John de Lemos gondnokból inkább mindenessé vált.

Sábbátkor John készítette el a konyhában a kidusvacsorát. Minden másnap
pedig John adott reggelit az imák után a hitközség szinte kizárólag idôs tag-
jai részére. Amikor szombaton megérkeztek a hívek, John várta ôket a bejá-
ratnál, és mindenkit köszöntött a zsinagógában. Egy hívô római katolikus volt
a helyi zsidó intézmény arca. A Chapel Street-i intézménynek ma már nyoma
sem maradt. Az épületet 2014-ben tették földdel egyenlôvé a markológépek.

„Ebben a világban, ahol egyre több a szörnyû antiszemitizmus, annyival ne-
hezebb elveszíteni egy ilyen barátot” – jegyzi Jason Moscovitz az Ottawa
Jewish Bulletin nevû közösségi lapban. John de Lemost idén nyáron vitte el
a kegyetlen májrák, ráadásul csak 53 évesen.

Nekrológjában családja a zsidó közösségnek mondott köszönetet támogatá-
sukért. Aztán a római katolikus szertartás keretein belül, saját gyökereihez hí-
ven a portugál nyelvû Paroquia Senhor Santo Cristóból kísérték utolsó útjára…

Christopher Adam / Kanadai Magyar Hírlap

Újvári Imre polgármester és Lebovits Imre

TISZAFÜREDI ZSIDÓ NAPOK
parancsok teljesítése elé kell helyez-
nünk az emberiesség parancsait.

Végezetül szeretnék köszönetet
mondani Önöknek és Önökön keresz-
tül mindazoknak, akik sokéves helyt-
állásukkal eddig is képviselték az em-
léktábla által sugallt nemes gondola-
tot. Megtiszteltetés, hogy Önök között
lehetek. Belügyminiszter úr nevében
is valamennyiüknek hosszú, boldog
életet, erôt és egészséget kívánok.

Lebovits Imre holokauszttúlélô,
Tiszafüred díszpolgára:

Köszönet mindazoknak, akik segí-
tették a járás és Tiszafüred mártír zsi-

1944. március 19-ével megpe-
csételôdött a magyar zsidóság sorsa.
Horthy kormányzó Sztójay Döme
berlini magyar nagykövetet nevezte ki
miniszterelnöknek. Sztójay Döme
meggyôzôdéses náci, Hitler-hívô, an-
tiszemita volt. Április 5-én sárga csil-
lag viselésére kötelezték a zsidó la-
kosságot, majd a vidéki gettók felállí-
tása és az ott lévôk Auschwitz-
Birkenauba deportálása hat hét alatt
következett be. Horthy kormányzó
korlátozott jogkörével megakadályoz-
hatta volna a magyar vidék zsidót-
lanítását, de hallgatott.

A hóhérmunkát Jaross Andor bel-
ügyminiszter, Endre László és Baky
László államtitkárok irányították a hi-
vatali apparátus és a csendôrség lelkes
közremûködésével. A németek és
Auschwitz-Birkenau parancsnoka is
jelezte, hogy a deportáló vonatok szá-
mát csökkenteni kellene, ezzel szem-
ben Endre László Eichmann-nál kö-
vetelte a vonatok számának növelését.

A háborúba való belépésért és a vi-
déki zsidóság jelentôs részének el-
pusztításáért Horthy Miklós kormány-
zó és a magyar kormány a felelôs.
Kérdezem, hogy törvényszerû volt-e
1944-ben a vidéki zsidóság jelentôs
részének elpusztítása? Határozottan
állítom, hogy nem. Dánia 1940-tôl
nem adta ki a németeknek zsidó ál-
lampolgárait. 1943-ban Antonescu ro-
mán diktátor megtagadta, hogy Dél-
Erdélybôl és Havasalföldrôl elvigyék
a zsidókat. Mannerheim, Finnország
elnöke és Bulgária szintén megvédte
zsidó állampolgárait. 

A náci ideológia a felszabadulás
után is hatott: 1946–48 között hazánk-
ban több mint harminc helyen volt a
maradék zsidóság elleni pogrom, pél-
dául Miskolcon, Kunmadarason.

Köszönöm Önöknek az együttér-
zést, a részvételt. Kérem, ôrizzék és
ápolják a zsidó temetôben lévô em-
lékhelyet. A mártírok nevei emlékez-
tetnek arra, hogy Tiszafüreden, a ti-
szafüredi járásban zsidók éltek és dol-
goztak a haza javára.

Biztos vagyok benne, hogy a mártí-
rok látnak bennünket, örülnek a meg-
emlékezésnek és annak, hogy nem fe-
lejtettük el ôket. Anyám 1944. május
7-én, a gettóba való kényszerítés elôt-
ti napon írt utolsó levelének másolatát
átadom Újvári polgármester úrnak. A
magyar zsidóság és édesanyám is nai-
vul azt hitte, hogy csak ki kell költöz-
nie a lakásából. Köszönöm, hogy
meghallgattak.

Szerdócz Ervin fôrabbi a Ma-
zsihisz képviseletében szeretettel üd-

vözölte a résztvevôket, majd eléne-
kelte a Kél málé ráchámim gyászimát.

Hambalkó András együttese a be-
szédek között ismert zsidó dalokat ját-
szott.

Végül a résztvevôk köveket helyez-
tek el az emléktáblánál.

12. Zsidó Kultúra Napja 
Tiszafüreden

Immár 12. alkalommal szervezte
meg a Tiszafüredi Menóra Alapítvány
a zsidó kultúra napját a Tisza-tó
fôvárosában. A zsidó kulturális feszti-
válhoz csatlakozva, most is ingyen lá-
togathatták a tartalmas rendezvényt a
város lakosai és az itt nyaraló turisták. 

Ezúttal is a Kovács Pál Mûvelôdési
Központ adott helyet az eseménynek,
ahol a háziasszony Szegô Ágnes, az
alapítvány kuratóriumának elnöke
volt. Elmondta, hogy a délután folya-
mán a vasútállomáson emléktáblát
lepleztek le. Röviden összefoglalta az
alapítvány 1995 óta végzett tevékeny-
ségét. Bejelentette, hogy elôször
Dombi Gábor kultúratörténész
elôadását hallgathatják meg a vendé-
gek, illetve Siklósiné B. Judit Zsina-
gógák gobelinben címû kiállítását te-
kinthetik meg. A képek egyszer már
szerepeltek a rendezvény programjá-
ban, azóta kiegészültek újabb templo-
mok és zsidó jelképek ábrázolásaival.
Az alkotó ezúttal nem tudott jelen len-
ni, ezért Szegô Ágnes olvasta fel azo-
kat a gondolatokat, melyekkel üzent a
vendégeknek.

A mûvelôdési központ kistermében
felállított tablókat megtöltötték
Siklósiné B. Judit gobelinjei. A láto-
gatók elolvashatták a mûvész részle-
tes életrajzát is, aki 2004-ben, a zala-
egerszegi zsinagóga építésének 100.
évfordulójára varrta gobelinbe az épü-
letet. Ezután határozta el, hogy a ma-
gyarországi zsinagógákat, valamint a
zsidósággal összefüggô jelképeket is
elkészíti. Az épületeket fénykép alap-
ján varrta meg, a már elpusztított
templomokat csak szürke-fekete szín-
nel. Elsô kiállítása 2008 októberében
volt, azóta tíz különbözô helyszínen
mutatkozott be. A helybéliek számára
a legérdekesebb kézimunka a tiszafü-
redi zsinagóga ábrázolása volt. Azok
számára, akik fényképen sem talál-
koztak az eredetileg nagyon szép épü-
lettel, meglepetés és kihívás volt a je-
lenlegi áruház helyére elképzelni az
egykori szecessziós építményt. 

Dombi Gábor izgalmas történe-
lemórát tartott az érdeklôdôknek. A
zsinagógák szerepérôl, fejlôdés-
történetérôl, az ôsi sátorból kialakult
templomról beszélt. A zsinagóga nem
templom – hangsúlyozta –, hanem a
gyülekezés, az imádság, a tanulás, a
szolgáltatás háza. Amióta idôszámítá-

sunk után 70-ben Salamon templomát
Heródes erôdítménnyé alakíttatta át,
nincs temploma a zsidóságnak. Van-
nak imahelyei, imaszobái, zsinagógái,
de már nincs temploma.

Részletes ismertetôt hallottunk a
Talmudról is, amely megôrizte a zsidó
vallás megmaradt vallási, tudomá-
nyos, jogi iratait.

A mai zsinagógák a középkorban
alakultak ki. Fantasztikusan szépek
épültek Európában, Portugáliától Uk-
rajnáig – mondta az elôadó. Magyar-
országon kevés az olyan, ami
megôrizte eredeti funkcióját. A mo-
dernek közé tartozott az 1912-ben át-
adott tiszafüredi is, amely az ún. sze-
cessziós hullámban épült, csarnok tí-
pusú volt. A története tipikus, hiszen a
zsinagógák egy részébôl áruház lett.
Összehasonlításképpen adódott az
egy évvel késôbb elkészült csodálatos
Kazinczy utcai ortodox zsinagóga,
ami a felismerhetetlenségig átalakított
tiszafüredivel ellentétben nagyon szé-
pen felújítva ma is a hívek rendelke-
zésére áll.

A rendezvénysorozatban eddig a
kelet-közép-európai zsidóság zenéjét
játszó klezmerzenekarok léptek fel,
ezúttal a Tzomet együttes elôadását
élvezhette a közönség. Hallottunk rö-
vid ismertetést a szefárd zsidóságról
is. A tzomet héberül keresztezôdést
jelent. Az elnevezés sok mindenre
utal, például arra, hogy repertoárju-
kon a keleti jellegû zsidó zene mellett
más, mediterrán népek muzsikája is
szerepel. A Tzomet Band a zsidó zene
mediterrán, szefárd és mizrahi, azaz
közel-keleti szegmensét képviseli,
eredeti hangszerekkel és énekstílus-
ban szólaltatva meg a dalokat, ame-
lyek eredete egészen a diaszpóra elôt-
ti idôkre nyúlik vissza. Mûsoruk ma-
gyar zsidó zenei emlékeket is feldol-
goz. A hangulatos elôadás méltón tet-
te fel a koronát a mártíremléktábla
avatása és a szokásos program végére.

Tisztelt Olvasó!
Együtt kezdtük 1993-ban Tiszafü-

reden a megemlékezéseket, a zsidó
temetôben a mártíremlékhely létreho-
zását, a Zsidó Kultúra Napja évenkén-
ti megtartását, a mártíremléktábla el-
helyezését a vasútállomáson. Tiszafü-
reden, a tiszafüredi járásban ma már
tudják a polgárok, hova tûnt közel
ezer magyar állampolgár. Tudják,
hogy a maradék zsidóság miért vá-
lasztott más várost vagy más orszá-
got. 

Köszönjük mindenkinek a támoga-
tást – kiemelve a Mazsököt –, a segít-
séget és együttérzést. 

Tisztelettel és szeretettel: Szegô
Ágnes és Lebovits Imre.
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N A P T Á R
Szeptember 15. péntek Elul 24. Gyertyagyújtás: 6.38
Szeptember 16. szombat Elul 25. Szombat kimenetele: 7.40
Szeptember 20. szerda Elul 29. Erev ros hásáná
Szeptember 21-22. csütörtök-péntek Tisri 1-2. Ros hásáná 6.24
Szeptember 24. vasárnap Tisri 4. Gedáljá-böjt
Szeptember 29. péntek Tisri 9. Erev jom kippur (6.09) 

KOL NIDRÉ
Szeptember 30. szombat Tisri 10. Jom kippur. Ünnep kimenetele 7.11

VEGYES
Péntek Szombat Péntek Szombat

Templomok este reggel este reggel
Szept. 15. Szept. 16. Szept. 22. Szept. 23.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.00 8.00 18.50 8.00
Alma u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kórház (Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 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.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.30 19.00 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 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

Órajavítás, faliórák felújítása ga-

ranciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45.

06-70-505-5620, www.jungoras.hu

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.

61 éves, ápolt, csinos megjelenésû,

egyedülálló hölgy intelligens, pozitív

kisugárzású, káros szenvedélytôl men-

tes urat keres komoly kapcsolat remé-

nyében. Elérhetôségem: 70/369-3647.

APRÓ-
HIRDETÉS

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!

* * *
KOBA 

DETEKTÍVIRODA: 
06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

Olvasói levelek
A Dohány utcai zsinagóga, a Budapest Klezmer Band, a Budapest Bár, meg

a nyolcvanéves nô, aki már jó elôre kinézte az érdekesnek tûnô mûsort magá-
nak. Elment a Hollán utcai pénztárba, kért egy legolcsóbb helyre szóló jegyet.

Egyet? Nézett rá a jegyárusító hölgy kérdôn. Egyet! 
Elérkezett a koncert ideje. Lánya elôre figyelmeztette az indulás napján:

Anyu! A párna! 
Nem felejtette volna el különben sem; párnával, keresztrejtvénnyel (vára-

kozási idô hasznos eltöltése) felszerelve vágott neki az esôs idôben. 
Fél órával a kezdés elôtt érkezett a színhelyre. A végtelennek tûnô sor

majdnem a Síp utcáig ért.
Olyat tett, amihez hasonlót még sohasem. Beállt a várakozók közé, úgy a

sor közepe táján. Nem sokkal késôbb megjelent elôtte két fiatalabb hölgy,
akik rendreutasították. Szót fogadott. 

Felrémlett elôtte, hogy az orvosi rendelô elôtt mindig akad egy-két tolako-
dó, rendbontó, rendszerint nô, aki megelôzve a sorban állókat, hasonlóképpen
jár el, mint most ô. 

Mi legyen? Azt már tudta, nem megy vissza a Síp utcáig.
Merész gondolata támadt: megkéri az egyik biztonsági ôrt, aki a VIP rész-

legnél állt, mi lenne, ha a fôbejárat elôtt megvárná a sor végét, utána menne
be ô is. 

Az ôr ránézett, kicsit nehezen értette meg, mirôl is van szó.
Aztán rámosolyodott, és mutatta: álljon ide! 
Így jutott be a gyönyörû zsinagógába. Megkereste a karzat bal oldalát, kö-

rülnézett. Nem baj, hogy csak a harmadik sorban maradt már hely, az is jó,
fontos, hogy vannak óriási kivetítôk. 

Örömmel nézett le, körbe is: mindenütt sok-sok ember! Mellette egy fiatal
lány ült az édesanyjával, akihez többször hozzásimult. De jó neki! 

A bemondónô a közönséghez fordult: késésben vannak, az utcán még so-
kan várakoznak. 

Elôkerült a keresztrejtvény, hasznos idôtöltés, úgysincs kivel beszélgetni.
Közben kicsit körülnézett, néhány szempár rászegezôdött, de érdekes, gon-

dolhatják...
A fiatal lány szeretettel pillantott rá. Ô vissza. 
Két oldalt is teleírt a keresztrejtvényben, mire megszólalt a zene, amiért

jött, amiért érdemes volt eljönnie. Nincs többé sorba állás, sorba nem állás,
szívességkérés, csak zene, ami megszépíti az életet, a csodálni való, szeretet-
re méltó Fegya és a többiek, Moszkva-parti séták, oroszul természetesen.

Orlik Szidónia

Tisztelt fôrabbi úr, kedves Kardos Péter!
Olvastam beszédét, melyet tisá böáv alkalmából mondott a Thököly úton.
Mit mondjak? Megkönnyeztem. Nem tudom, mik a tervei, miért érzi úgy,

hogy már csak a cím lesz ugyanaz, semmi más. Mibôl gondolja ezt? 
Én csupán annyit mondok: a nyáron az iskolában én ugyanúgy éreztem a

Thököly levegôjét, hangulatát és az ön személyiségének kisugárzását. Persze
hogy más lett volna a régi helyen, abban a szép, kellemes kis épületben, de a
helynél is többet jelent az emberek közelsége, odaadása. Persze el tudom kép-
zelni, mit jelentett önnek elveszíteni azt a templomot, amelynek élete nagy ré-
szét szentelte, de higgye el, a szeretete, a rabbinikus helytállása, a tanítása
helyszíntôl független, és ugyanúgy hat, mint eddig. Bízom benne, hogy
böezrát Hásém majd az újjáépült templomban is ön mellett vezethetek isten-
tiszteleteket. 

A közelgô új év hozza el az újjáépülés örömét önnek, valamint családjának
és közösségének. 

Barátsággal:
Giora Sharon (Sándor György)

Indianapolis

Lesz-e ünnep
Zuglóban?

ÖNINTERJÚ

– Nos, lesz-e ünnep Zuglóban?
– A luách szerint igen, a valóság-

ban nem.

– Miért?
– Mert otthontalanul abszolút pro-

fán dolgok kötik majd le a hívek fi-

gyelmét. Meg az enyémet. Lesznek-

e olyan asztalok, amelyekre ráte-

hetôk az imakönyvek? (Eddig nem

voltak.) Lesz-e tóraszekrényünk az

aulában (eddig nem volt), ha egyál-

talán ott maradhatunk? Lesznek-e

fogasok, melyekre például a kitlit fel

lehet akasztani? (Tél óta nincsenek.)

Hadd ne soroljam tovább, mert túl

sok van.

– Elkezdték-e már a zsinagóga
újjáépítését?

– Nem. Szimchát tórakor lesz 1

éve, hogy leégett…

– Van valami jó hír is?
– Igen. Streit Sándor úr, a temetô

igazgatója egy szép sírkövet állított

az eltemetett tóráknak.

– Kívánság?
– Egy jobb új esztendôt kívánok

híveimnek. És egy apróság. A zug-

lói önkormányzat mint díszpolgárt

alkalmasint ne csak saját halottjá-

nak, hanem saját élôjének is te-

kintsen...

– Zárjuk jó hírrel az interjút!
– Részt vehettem a rabbivizs-

gákon és az avatáson is. Az egyik új

kolléga olyan tudásról tett tanúbi-

zonyságot, ami eszembe juttatta egy

rabbiavatás Scheiber-beszédét. „Vi-

gyázzatok, nehogy olyan helyre ke-

rüljetek, ahol a sámesz többet tud,

mint ti.” Korszerûsítve, eltúlozva:

csak a számítógép tudjon többet,

mint ti!

Kardos Péter

Eric Kurlander 44 éves amerikai
történész érdekes könyvet írt a ná-
cik fura lelkesedésérôl az ezoterika
és a paratudományok iránt.

Spiegel: Új könyvének a Hitler
szörnyetegei címet adta. Miért?

Kurlander: Egyetlen politikai tö-
megmozgalom sem támaszkodott
olyan erôs mértékben természetfeletti

például ráállította az embereit arra,
hogy egész Európában vizsgálják át a
történelmi boszorkányperek aktáit.
Azt remélték ettôl, hogy így rábuk-
kannak majd az eltûnt indogermán
ôsvallás nyomaira. A boszorkányül-
dözést Himmler olyan zsidó-katolikus
összeesküvésnek tartotta, amely ezt a
régi, magasabb fejlettségû vallást hí-
veivel egyetemben ki akarta irtani.

Spiegel: Könyvében különös mély-
ségben foglalkozik az akkoriban nép-
szerû világjég-elmélettel. Miért?

Kurlander: Ezen elmélet szerint a
világmindenség a tûz és a jég örök
harcából keletkezett. Ez egy olyan ab-
szurd kozmológia, amely azzal az
igénnyel lépett föl, hogy teljességgel
megmagyarázza a természet történe-
tét. Az emberiség például – ezen el-
képzelés szerint – egy meteornak kö-
szönheti létezését, amely valaha „iste-
ni spermával” tele lezuhant a földre.
Ennek az elméletnek semmi köze nem
volt a realitáshoz, egy Hans Hörbiger
nevû osztrák amatôr lázálmából eredt.
De Hitler, Himmler és sok náci a vi-
lágjég-elméletet tökéletesen meg-
gyôzônek találta. A tudomány kép-
viselôi hiába tiltakoztak ellene.

Hitler szörnyetegei
elképzelésekre, az asztrológi-
ára és az okkult tudományok-
ra, mint a nemzetiszocializ-
mus. Fejlôdésüket ennek fi-
gyelmen kívül hagyásával tel-
jesen meg sem lehetne érteni.
Ezért dokumentáltam nagy
körültekintéssel ezt a történe-
tet.

Spiegel: Mennyire volt el-
terjedve akkoriban az ezoté-
riában való hit?

Kurlander: Magas rangú
nácik szoros barátságban álltak a híres
jóssal: Erik Jan Hanussennel. Hitler
1934-ben a Birodalmi Kancelláriába
küldött egy „varázsvesszôs” embert,
hogy vizsgálja meg, nincs-e az épület
területén halált okozó sugárzás. A ha-
ditengerészetnél 1942 óta létezett egy
olyan intézet, ahol – a tengerek térképe
fölé hajolva – paranormális adottságú
emberek próbálták „kiingázással”
megállapítani hadihajók pozícióját.

Spiegel: Mágiával folyt a felderítés?
Kurlander: Hát igen. Az SS is mû-

ködtetett egy ehhez hasonló intézetet.
1943-ban a Wannsee mellett 40 jövô-
belátót, kártya- és csillagjóst hívtak
meg. Az asztalok csak úgy rogyadoz-
tak a sok ételtôl, italtól és cigarettától.
A természetfeletti érzékkel rendelkezô
személyekbôl álló kommandónak az
volt a feladata, hogy kiderítsék, melyik
földközi-tengeri szigeten tartják fogva
a megdöntött olasz diktátort, Benito
Mussolinit. Ezt az akciót akkoriban
Mars mûveletnek nevezték.

Spiegel: Hittek a babonákban?
Vagy valamilyen rendszert követtek?

Kurlander: A nácik igazolást ke-
restek a fajjal, élettérrel és vallással
kapcsolatos hiedelmeikhez. Az SS bi-
rodalmi vezetôje, Heinrich Himmler

Spiegel: De hát mi tette a világjég-
tudományt olyan vonzóvá?

Kurlander: A nácik ellenmodellt
kerestek az állítólagos „zsidó fiziká-
hoz”. Lelki szemeik elôtt egy olyan, a
néphez közelebb álló tudomány lebe-
gett, amely nem annyira összetett, lé-
lektelen és értehetetlen a kívülállók
számára, mint a társadalom által elfo-
gadott fizika tudománya. Vezetô tudó-
saik inkább homeopátiával vagy
olyan biodinamikus mezôgazdasággal
foglalkoztak, amely törekedett a vér, a
föld és a kozmosz harmóniájára.

Spiegel: Profitáltak egyáltalán va-
lamit a nácik megszállottan kutatott
témáikból?

Kurlander: Más választásuk nem
lévén, igen. Akkoriban nagyon nép-
szerûek voltak az okkult és a határtu-
dományok. Sokan keresték az alterna-
tívát a modern tudomány helyett. Fel-
világosult szellemek, mint például
Siegmund Freud, megdöbbenve fi-
gyelték a csillagokból jövendölôk és a
jövôbelátók tülekedését.

Az iparosodott Európában sehol
másutt nem volt ez annyira jellemzô,
mint Németországban és Ausztriában.
Többnyire maguk a nácik is ebbôl a
közegbôl származtak. És a pártjuk
volt az egyetlen olyan szervezet,
amely aztán – saját céljaira – követke-
zetesen felhasználta az okkult tudo-
mányokat.

Fordította: Benyó Marianna

1. Der Spiegel 32/2017
Tudomány és technika
Történelem
A tûzbôl és vasból álló világûr

2. Eric Kurlander: Hitler’s Monsters.
A Supernaturel History of the Third
Reich. Yale University Press, 448 ol-
dal.



– Nagymama, miért olyan nagy a
szád? Nagymama, miért olyan nagy
a szemed? Nagymama, miért olyan
nagy az orrod?

– Jaj, Piroska, menj már a fenébe
azzal a nagyítóval.

* * *
A falu kovácsa oktatta az új inasát:
– Elôször kiveszem a patkót a

kohóból, aztán ráteszem ide, az
üllôre. Amikor megrázom a fejem, te
ráütsz azzal a kalapáccsal.

Az inas így is tett.
Azóta ô a falu kovácsa.

* * *
Fônök az egyik fiatal alkalma-

zotthoz:
– Goran, hiszel a halál utáni élet-

ben?
– Nem.
– Akkor felvilágosítalak, hogy a

nagymamád, akinek a temetésére
szabadnapot kaptál, itt járt, és utá-
nad érdeklôdött!
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Ab ovo

...és ideje van a nevetésnek

A címben jelzett latin kifejezés általában annyit jelent szövegkontextus-
ban, hogy eleve. Ugyanakkor érdekes módon a tojás latin megnevezése szin-
tén „ovo”. Mindezt nem azért sietek ilyen skolasztikusan megmagyarázni,
mert tapasztalatból tudom, hogy a ma iskolásai nemcsak latinul nem tanul-
nak, de jó, ha a magyart középfokon beszélik… 

Valamelyik este ülünk a feleségemmel a tévé elôtt, és egy riport láttán nem
akarok hinni az asszony szemének! Egy hétfôi napon bemondja a híradó
csinos hírolvasónôje, hogy valahol Hollandiában rovarirtó szerrel mérgezett
tojásokat találtak, és bizony a „termékek szabad áralmásának” uniós szabá-
lyai alapján ezek a tojások szétgurultak szépen a többi uniós országba is.
Mivel elôzô nap nálunk rántotta volt a vacsora, amibôl véletlenül csak én et-
tem, odafordultam az asszonyhoz, és megkérdeztem: mindenképp örökösnô
akarsz lenni? Ez ugyan csak az irodalmi munkásságom része volt, de a hír
második fele mindkettônket megnyugtatott. Tudniillik hozzátették, hogy a
fertôzött tojásból Magyarországra semmilyen import nem jutott.

Kedden – eléggé el nem ítélhetô módon – ismét néztünk híradót, ahol az
én nôideálom mosolyogva közölte, hogy a jelek szerint mégis bejutott kis ha-
zánkba a mérgezett tojás, mégpedig egy japán ételcsemege képében, amely
elôrefagyasztott kivitelben kerül az étlapra. Ehhez csak annyit fûztem hoz-
zá, hogy az is nagy behéme, aki tojáslepényt mirelit formában vásárol, de
mivel ez éttermi fogás volt, ugyebár a kedves vendég, mint mindig, ki volt
szolgáltatva.

Lefekvéskor úrrá lett rajtam a pesszimista emlékezéskényszer. Azok szá-
mára, akik a rossz híreket szívesen felejtik el, a teljesség igénye és a beteg-
ségek súlyosságának hangsúlyozása nélkül felsorolnék néhány olyan nya-
valyát, amit az utóbbi években állati eledelektôl kaphattunk. Emlékeim sze-
rint a magyar embert sújtó Balsoros elhozta hozzánk a sertéspestist. Ez
ugyan bennünket, zsidókat, nem érint – remélem, még azokat sem, akik nem
visznek kóser konyhát –, de ismerve a magyar konyha sertéshúsimádatát,
sajnálni kezdtem nem zsidó barátaimat. Eddig én azt hittem, hogy az abszo-
lút bátorság fokmérôje egy falusi kocsmában a pulton üvegbúra alatt tartott
fasírtból enni, de a sertéspestissel megváltozott a véleményem. Az volt a bá-
tor ember annak idején, aki megevett egy mélytányér paprikás szószba már-
tott frottírtörölközôt, vagyis pacalt.

Ez valahogy lecsengett, de nem sokáig volt nyugalom, mert beköszönt a
kergemarhakór. Ha nem ijesztô lett volna, azt mondanám, komikus volt lát-
ni a tévében a több száz kilós teheneket, amint részeg emberhez hasonlóan
támolyogtak, és egy barikaszemû állatorvos bemondta, hogy ezeket a jószá-
gokat bizony filmezés után levágják, és a húsukat megsemmisítik. Sosem
hittem volna, hogy a Bécsiszelet Vendéglôk kirakatába kitett hatalmas
Wienerschnitzel hasonlítani fog Bileám arcképére.

Ez is elmúlt... Aztán jött a madárinfluenza. Na, ez már ökumenikus csa-
pás volt, mert mint mondták, a háztájiban tartott csirkéket az átrepülô vad-
madarak megfertôzik, és bizony egész csirkefarmokat kellett megsemmisíte-
ni. Sólem Aléchem még azt írta: ha egy szegény zsidó csirkét eszik, két eset
lehet: vagy a csirke nagyon beteg, vagy a zsidó. De hogy egyszerre mind a
kettô, arra nem tudom, mit írna ma a világhírû héber-jiddis író.

Most itt van a tojásmizéria. Ebben mi, zsidók, különösen érintettek va-
gyunk. Nemrégiben egy sajtótájékoztatón az egyik szélsôjobboldali hírportál
általam ismert újságírója mellém sodródott, és a svédasztalon szereplô len-
gyeltojásra mutatva, éllel kérdezte: ugye ez a zsidótojás, ami rólatok van el-
nevezve? Én ráböktem a gusztusos hidegtálon a tojás közül kikandikáló
májdarabkára, és így kontráztam: igen, ebben darabolt zsidók vannak, és
mustár helyett a Solymosi Eszter vére, egyébként jó étvágyat hozzá. Szeren-
csénkre nekünk van egy élelmiszer-vizsgáló intézetünk, Nebih a neve, bo-
csánat, Nébih, oda be lehet küldeni valamennyi gyanús élelmiszert, megkós-
tolják, és ha a tudós lefordul tôle a székrôl, azonnal kivonják a forgalomból.

Most lesem a híradókat, hogy mikortól ehetem újra veszélymentesen egyik
kedvencemet, amit mi Zwiebel mit Eier néven szeretünk, és amit egyébként
a lengyel zsidók vettek föl a diaszpóra zsidóságának étlapjára. Otthon nem
merem megmondani, de magamban eldöntöttem, hogy ezentúl csak olyan
tojásból származó bármilyen terméket vagyok hajlandó megenni, amit a fe-
leségem költött ki...

A napokban volt a 83. házassági
évfordulója a 104 éves Helen és a
105 éves Maurice Kaye-nek, akik
bizakodva tekintenek a jövôbe. Ôk
a legrégebbi házasok Angliában.

Dédunokáiktól körülvéve ünnepel-
ték Kaye-ék a nagy utazást, amely
akkor kezdôdött, amikor Maurice 87
évvel ezelôtt fiatal utazó ügynökként
ruhákat próbált eladni, és találkozott
Helennel, életében elôször és örökre.

„Annyi minden változott, de mi itt
vagyunk ma is egymásnak” – foglal-
ta össze a 105 éves Kaye úr az azóta
történteket. „Csodálatos napunk volt,
remekül szórakoztunk, hála a nagy-
szerû dédunokáinknak. Meglepett,
mennyire élveztem” – ezt pedig a 83
évvel ezelôtt még menyasszonyként,

Az 1929-es Zsidó Lexikon

exkluzív reprint kiadása megjele-

nik a zsidó újév alkalmából

Randolph L. Braham professzor

ajánlásával:

„A két világháború közötti ma-

gyar lexikonkiadás kimagasló

teljesítménye a könyv, amit Ön

most a kezében tart. (…) fontos té-

nyeket ölel fel az akkori magyar

zsidó személyiségekrôl – írók,

mûvészek, teológusok, bankárok

és gyáriparosok –, akik gazdagí-

tották nemcsak a hazájuk kultu-

rális örökségét, de az egész vilá-

gét.”

Elôjegyezhetô október 5-ig,

utána megvásárolható a Láng Té-

ka Könyvesboltban (1137 Buda-

pest, Pozsonyi út 5., telefon: +36-

1-340-4023).

Vászonkötésben (500 példány):

11.900 Ft. Fekete kecskebôr kö-

tésben, díszdobozban, sorszá-

mozva (50 példány): 39.900 Ft.

(Elôjegyezés 3000 Ft kedvez-

ménnyel a még szabad sorszá-

mok rendjében.)

Megrendelhetô a kiadónál (vi-

szonteladóknak kedvezmény-

nyel). E-mail: kiado@lang.hu.

Telefon: +36-30-931-3999, Rupp

Erzsébet.

Százon túliak házassági évfordulója
fiatal menyasszonyként tündöklô,
104 éves Helen Kaye fûzte hozzá. A
hétköznapokban Anglia legrégebbi
párja, a két idôs zsidó ember már
videochaten tartja a kapcsolatot gye-
rekeivel, hét unokájával és hét déd-
unokájával.

Tina Son, az egyik lányuk úgy
látja, hogy az édesanyja még min-
dig nagyon divatos, kétszer csinál-
tatja meg a haját hetente, és minden
pénteken manikûröztet, ahogy édes-
apja is kitartóan ôrzi gonoszkás hu-
morát és életvidámságát. Az, hogy
tartoznak valakihez, egymáshoz,
sokat segíthet nekik önmaguk meg-
ôrzésében.

Csak azon múlott visszaemlékezé-
seik szerint, hogy nem a 87. házassá-

gi évfordulójukat ünnepelhették,
hogy az elsô négy év szerelmük tör-
ténetében kényszerû várakozással
telt. Meg kellett várniuk a
chászenével, amíg Helen Kaye nôvé-
rét is feleségül kérik, hogy a húg
hozzámehessen Maurice-hoz Mózes
és Izrael törvényei szerint. A négy év
várakozásért 83 évi boldogság kár-
pótolta ôket mostanáig. Adja az Is-
ten, hogy legyen még több is. Áldott
vagy Te, Örökkévaló, hogy megér-
nünk engedted ezt az órát.

mazsihisz.hu


