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105 éves Spiegler Elemér
Négygyermekes zsidó családban született Spiegler Elemér. A családja

1920-ban költözött Felsôôrrôl Szombathelyre. Most ô a város legidôsebb
embere.

Spiegler Elemér 1912-ben született, nyolcéves volt, amikor a családja
Szombathelyre költözött. Tízéves kora óta ugyanabban a házban él. Édesapja a
Monarchia hadseregében volt tiszthelyettes. Testvérei közül a leány gyer-
mekkorában meghalt. A fiúk közül Bélát tudták felsôbb iskolában taníttatni, ô
leérettségizett, Elemér pedig cipészszakmát szerzett. 1926. október 26-án susz-
terinasnak állt Fischer Bernáthoz a Kôszegi utcába, nála tanulta ki a mester-
séget.

1935. április 1-jén vonult be sorkatonai szolgálatra Kôszegre. Egy év után,
1936-ban szerelt le. Még ebben az évben meghalt az édesapja.

Latorcai Csaba
interjújából

A Miniszterelnökség helyettes ál-
lamtitkárával készített interjút az
Észak-Magyarország. Ebbôl közöl-
jük a bennünket érintô részletet.

– Miként lehetséges, hogy a Kor-
mány csak a zsidó közösségi kerekasz-
talnál egyeztet az izraelita felekezet-
tel. A többi nagy egyházakkal miért
nincsenek ilyen találkozók?

– Ennek az az oka, hogy a magyar-
országi zsidóságot öt szervezet képvi-
seli. A legnagyobbak, a Mazsihisz, az
EMIH és az ortodoxok mellett még
van két kisebb szövetségük. Vannak
olyanok, amelyek a világi ügyekre,
mások a karitatív tevékenységekre és
az egyházi létesítmények fenntartásá-
ra koncentrálnak. A Magyar Kormány
úgy látja helyesnek, ha minden szer-
vezettel egyszerre egyeztet. Termé-

Augusztus 20-a alkalmából Balog
Zoltán, az emberi erôforrások minisz-
tere kitüntetéseket nyújtott át többek
között az irodalmi élet kiválóságainak.
Benedek István Gábor, lapunk munka-
társa a Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozat díjat vehette át.

BIG a zsidó élet és a zsidó sors áb-
rázolásában egyedülálló író. Gyer-
mekkorában megjárta a deportálás
poklát, ennek emléke determinálta
irodalmi munkásságának egy részét.

Augusztus 20-án ökumenikus istentisztelet keretében szentelték meg az
idei elsô kenyeret Kiskunhalason. Felekezetünk részérôl Raáb András
elnök (képünkön) vett részt az eseményen.

Meir Bar-Hen barcelonai rabbi a
JTA-nak nyilatkozva azt mondta,
hogy Európának vége, mindenki ali-
jázzon Izraelbe a muszlim erôszak
elôl. 

A barcelonai merénylet 14 áldozata,
valamint a cambrilsi támadás adta az
apropót számára, hogy megismételje
korábbi véleményét: Európa elve-
szett, Európa iszlamizálódik, a musz-
limok egyre erôsebbek lesznek.

A rabbi nézetétôl eltér a helyi hit-
község véleménye, mely szerint a biz-
tonsági erôkbe vetett bizalom töret-
len, nincs ok a menekülésre.

A város polgármestere szolidaritási
menetet szervezett, amely elôtt felhív-
ták a rabbi figyelmét arra, hogy jó len-
ne, ha azon nem venne részt, „mert
olyan zsidós külseje van”.

„Mózes és Izrael törvényei szerint”
Esküvô Nyíregyházán

Reé szombatján máftirként szólították a tórához Sájt, a vôlegényt. A harma-
dik vigasztaló haftara volt soron, amely a diaszpórából hazatérôknek szól
(Jesája 54.11–55.4.). Nos, Sáj és Rivka már hazatértek: Jeruzsálemben élnek,
így oda utaztak vissza, miután Rivka szülôvárosában, Nyíregyházán augusz-
tus 20-án, vasárnap, megtartották az esküvôjüket. Köszönjük nekik, hogy
megtisztelték hitközségünket, és csodaszép zsinagógánkban rendezték meg
eddigi életük legnagyobb eseményét!

Deutsch Péter rabbi adta össze a párt. Beszédében többek között a
következôket mondta:

Egy tanítást szeretnék adni nektek, amibe mindig belekapaszkodhattok, ha
netán letérnétek az útról. Azt írja a Tóra: se jobbra, se balra ne térj el a szótól,
amelyet neked mondanak. Rási szerint még akkor se térj el, ha egy rabbi azt
mondja neked, hogy a jobb a bal és a bal a jobb. Rabbi Berkovits felteszi a
kérdést: hogy létezik ez? Minket, zsidókat úgy teremtett az Örökkévaló, hogy
az önálló gondolkodásban hiszünk. Szabad választásunk van. Híresek va-
gyunk arról, hogy nem feltétlen az egyszerûbb utat keressük. Berkovits rabbi
megadja a választ: Rási nem arra gondolt, hogy a nyugat keleten vagy a kelet
nyugaton van. Amirôl a Tóra beszél: ne térj el a szótól, amelyet adtak neked
se jobbra, se balra, ez szubjektív szemlélet kérdése. Minden attól függ, hon-
nan nézzük. Ha egymással szemben állunk, akkor valóban: ami nekem jobb-
ra van, az neked balra, és ami neked jobbra, az nekem balra. Így van ez az

1939-ben a Cipôgyárba ment dolgozni, majd 1940-ben munkaszolgálatra
került Erdélybe és a Felvidékre.

Elemér bácsi 1944-tôl 1945-ig a mauthauseni koncentrációs táborban volt,
ahonnan 1945. július végén került haza.

Az egész családját elveszítette. Egyedül kellett új életet kezdenie.
1946. március 31-én feleségül vette a zalalövôi Weltlinger Rozáliát, aki

Auschwitzból menekült meg – ô is teljesen egyedül maradt, család nélkül. A
házaspárnak 1948 januárjában született meg leánya, Éva, 1954 júliusában pedig
fia, Tibor.

Elemér bácsi nyugdíjazásáig a Cipôgyárban dolgozott bôrátvevôként, ô
szerezte be a szükséges alapanyagokat. Emiatt sokat utazott. Nyugdíjazása után
a Sárvári Cipô KTSZ-nél dolgozott 72 éves koráig. Az utolsó pár cipôt 87 éves
korában készítette (annak is már 18 éve).

Vas Népe

Mint lapunk olvasóját, mi is köszöntjük és bis 120-at kívánunk Spiegler
Elemérnek!

Új Élet Szerkesztôsége

A legidôsebb szombathelyi, Spiegler Elemér és az ôt köszöntô Puskás
Tivadar polgármester. Fotó: Szombathely.hu / Benkô Sándor

Európának vége, 
mindenki 

alijázzon Izraelbe!

Meir Bar-Hen rabbi

életben is. Lesznek olyan élethelyzetek, amelyekben nem tudjuk, mi a helyes.
Lesznek kihívások, lesznek olyan dolgok az életetekben, amelyekben nem
fogtok egyetérteni. Biztosan lesznek köztetek viták. A legfontosabb, hogy
ilyenkor ne egymással szemben legyetek, hanem egymás mellett, mert akkor
a jobb mindkettôtöknek jó lesz. Figyeljetek egymásra, szeressétek egymást,
tiszteljétek a szüleiteket. Mindnyájan azt kívánjuk nektek, hogy jöjjenek a
kisbabák, lássátok ôket felnôni. Gyertek ide, Nyíregyházára, és látogassatok
meg minket Pesten, a Bethlen téri zsinagógában is. Mindnyájan azt mondjuk:
így legyen, ámen.

Szöveg és fotó: Somos Péter

Mázál tov!
Benedek István

Gábor kitüntetése

Kenyérszentelés

Latorcai Csaba: Sokkal könnyebb
lenne a dolgunk, ha itt is csak egy
szervezettel kellene megállapodni.

szetesen sokkal könnyebb lenne a dol-
gunk, ha itt is, mint más nagy egyhá-
zaknál, csak egy szervezettel kellene
megállapodni. Ám a zsidóság autonó-
miájához tartozik az ôket képviselô
szervezetek meghatározása, és mi
minden esetben tiszteletben kell hogy
tartsuk ezt a döntést.

– Nemrégiben a kormányinfón is
bejelentették, hogy az elhagyott zsidó
temetôk rendbetételére már az idén
félmilliárd forintot szavaztak meg.
Nem mindenki ismeri ennek a döntés-
nek a hátterét.

– Ez a fajta gesztus több, mint egy-
szerû lelkiismereti kérdés. A holo-
kauszt következményeként 1600 gon-
dozatlan sírkert található Magyaror-
szágon. Ebbôl több mint 120 olyan ál-
lapotba került, amiben a munka már
nem tûr halasztást. Az izraelita hit-
községek, már ahol még egyáltalán
fennmaradtak, képtelenek önerôbôl
megbirkózni ezzel a feladattal. A for-
rást a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány fogja kapni, nekik kell
elszámolniuk az elvégzett munkával.
Ennek a programnak van egy másod-
lagos célja is. Szeretnénk ezeket a sír-
kerteket beilleszteni az iskolai közös-
ségi szolgálat rendszerébe. Vizsgáljuk
a bevonás lehetôségét. Egy-egy rend-
hagyó történelmi óra keretében szem-
léletesen, egyben kegyelettel bejár-
hatnák a fiatalok a közös múltunk ré-
szét képezô temetôket. Megismerhet-
nék, hová vezetett az egymás iránti
gyûlölet, a gyilkos antiszemitizmus.
Itt érdemes kiemelni a miskolci zsidó
közösség összefogását, az avasi
temetô mintaértékû rendbetételét. A
kilenchektáros területet közmunka-
program keretében parkosították. Eh-
hez nemcsak az állam adott pénzt, ha-
nem a német tulajdonú MTB traktor-
gyár is gálánsan járult hozzá, prakti-
kus gépeket, traktort és ágdarálót
ajándékozott a hitközségnek. Jó halla-
ni, hogy mostanában egyre több olyan
vidéki önkormányzat, ahol már nem
élnek zsidók, csatlakozott az elhagya-
tott temetôk rendbetételéhez, helyre-
állításához, takarításához.

A rabbiképzôben eltöltött néhány esz-
tendô során elsôsorban Scheiber Sán-
dor erôsítette zsidó tudatát.

A Remény címû folyóirat fôszer-
kesztôjeként, a Füst Milán Páholy létre-
hozójaként hosszú évek óta népszerûsí-
ti a zsidó irodalom gyöngyszemeit.

Gratulálunk, BIG, ád meá vöesz-
rim! Új Élet szerkesztôsége



tôs ügyekben –
azok jellegétôl
függetlenül –
hangsúlyosan
megszólaljon a
felekezeti nyil-
vánosság és a
média eszközei-
nek segítségé-
vel.” 

Ha meg tudjuk
ôrizni belsô egy-
ségünket, akkor
erôsek mara-
dunk. A legna-
gyobb magyar-
országi zsidó
szervezet elnö-
keként ezért arra
kérlek Bennete-
ket, hogy érzése-
iteket, gondola-
taitokat vagy ja-
v a s l a t a i t o k a t
osszátok meg
velünk. Az
elnok@mazsi-
hisz.hu e-mail-
címen munka-
társaim segítségével feldolgozzuk jel-
zéseiteket. A Mazsihisz érdekvédelmi
tevékenységére a továbbiakban is
számíthattok. Dolgozunk mindannyi-
an. Erôm és képességeim szerint
igyekszem kivenni részem a közös
munkából én is, de fontosnak tartom
rögzíteni: nincs küldetéstudatom,

egész egyszerûen a közösség iránt ér-
zett felelôsségtôl vezérelve – bizal-
matokkal élve – igyekszem a kihívá-
soknak megfelelni. Remélve, hogy
zsinagógáinkban egyre többetekkel
fogok majd személyesen is találkozni,
kérlek Benneteket, segítsetek nekem
törekvéseimben. 

„Illô minden is-
tenfélô ember szá-
mára, hogy [eb-
ben az idôszakban]
csökkentse a fogla-
latoskodásait, hogy
a gondolatai lecsil-

lapodjanak, és rögzítsen napközben
és éjszaka idôket, hogy elvonuljon a
magányába és kikutassa útjait, szo-
kásait, és ébredjen kora hajnalban,
hogy a megtérés útjaival foglalkoz-
zon, és cselekedeteinek kijavításá-
val” (Sááré Tesuvá 2:5).

Rábbénu Joná, a 12. században élt
zsidó bölcs egy egész könyvet írt,
ami abban segíti az embert, hogy
vissza tudjon térni a Teremtô útjaira.
Mûvének a Sááré Tesuvá, azaz A
megtérés kapui címet adta. A fenti
javaslatot kifejezetten a megtérés
ideális idejére, a ros hásáná és jom
kippur közötti 10 napos idôszakra ír-
ta, de alkalmazható a zsidó év utolsó
hónapjára, elulra is, amely hagyomá-
nyosan a nagyünnepi hangulatra va-
ló lelki készülôdés jegyében telik.

Az elsô kérdés az, hogy egyáltalán
miért is kellene visszatérnünk a
Teremtô útjaira? Hol jártunk egész
évben? Ha alapvetôen rendesen vi-
selkedtünk, erônkhöz mérten kel-
lôképpen igyekeztünk, akkor miért is
kellene most bûnösnek érezni ma-
gunkat és rettegnünk attól, hogy mi-
lyen ítélet vár ránk ros hásánákor?

A Teremtô tudja, az emberi élet
velejárója, hogy a tökéletes útról
idôrôl idôre észrevétlenül letérjünk.
Ezért ajándékozta nekünk ezt a mos-
tani idôszakot, hogy ilyenkor észre-
vegyük azt, ami egész évben elkerül-
te a figyelmünket. Hogy megvilágo-
sodjunk. Nem is gondolnánk, meny-
nyire „zsidós” az a fogalom, hogy
megvilágosodás: „mert lámpás a
micva, és a Tóra: fény” (Példabeszé-
dek 6:23). A fény azt szimbolizálja,
amikor olyasvalamit értünk meg,
ami végig a szemünk elôtt volt. Ma-
ga az információ éveken keresztül
tárolódhat a fejünkben, és pihenhet a
háttérben, de életre csak akkor kel,
amikor úgy igazán elgondolkodunk
rajta (Álé Sur I., 2:12).
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Bonyolult közéleti helyzetben egy
rövid elemzô és partnerséget kérô le-
véllel kerestem meg közösségünk
tagjait. Másfél oldal, olvasható, ki-
bírható, véleményezhetô.

Kedves Hittestvéreim, Kedves
Barátaim!

Az elmúlt hetekben rengeteg jel-
zés érkezett hozzám Tôletek, ame-
lyek azt mutatták, hogy a hazánkban
zajló politikai kampányok közössé-
günk jelentôs részében aggodalmat
keltenek. Magyarország miniszterel-
nökétôl ezért kértem, állítsa le a szá-
munkra rossz emlékeket idézô pla-
kátkampányt. Fontosnak tartom rög-
zíteni: a Mazsihisz vezetésem alatt
sem eddig, sem ezután nem kíván
pártpolitikai kérdésekbe avatkozni,
nem kíván a választási küzdelmek-
ben szerepet vállalni, ugyanakkor
megalkuvás nélkül el kívánja látni a
zsidó érdekvédelem feladatát, és ér-
zékenyen reagál más társadalompo-
litikai kérdésekre is. 

Kedves Hittestvéreim!
A Mazsihisz folyamatos kapcso-

latban van Magyarország több, szá-
munkra fontos minisztériumával, a
szervezet elnökeként pedig a kor-
mány számos tagjával együttmûkö-
döm. Ott vagyunk az egyeztetési fó-
rumokon, meghallgatják vélemé-
nyünket. Meg vagyok gyôzôdve ar-
ról, hogy a kormány tagjai közül so-
kan értik történelmi tapasztalatain-
kat, de látom azt is, hogy a választá-
sok elôtti túlfûtött politikai légkör
számunkra elfogadhatatlan lépések
megtételére készteti ôket. Nekünk
higgadtan kell értékelnünk a közélet
folyamatait. Meglátásom szerint Ma-
gyarországon nem reális, hogy a di-
rekt antiszemitizmus a hivatalos po-
litika rangjára emelkedjen. Minden-
esetre mi folyamatosan figyelemmel
kísérjük a magyar közélet alakulását,
és ha szükségét érezzük, felemeljük
a szavunkat. Erôsek vagyunk, és
igyekszünk céltudatosak lenni. 

Ronald S. Lauder, a Zsidó Világ-
szövetség elnöke közösségünknek és
személy szerint nekem is megbízha-
tó partnerünk. Ismerem érdeklôdését
a magyar közösség ügyei iránt. Vi-
lágpolitikai kapcsolatrendszere ké-
pessé teszi ôt arra, hogy szükség ese-
tén a magyarországi zsidóság érde-
keit magas szinten képviselje. Az
Európai Zsidó Kongresszus és
vezetôje, Mohse Kantor pedig folya-
matosan követi és támogatja Szövet-
ségünk törekvéseit. Munkám során
sok olyan külföldi vezetôvel, de-
mokratikus országok magas rangú
képviselôivel találkozom, akiknek
barátságára a jövôben is számítha-
tunk. Nem vagyunk egyedül!

Kedves Hittestvéreim! 
Nem kell hát megijednünk akkor

sem, ha a pártpolitika egyre durvább
fokozatra kapcsol, s gyakran vissza-
tetszôvé válik. Biztosíthatlak Benne-
teket, a Mazsihisz és személy szerint
én is minden rendelkezésre álló esz-
közzel azon munkálkodunk, hogy
mi, magyar zsidók, továbbra is ott-
hon érezhessük magunkat hazánk-
ban. Fontosnak tartom, hogy egy
büszke, egyenes derékkal rendelkezô
közösséget vezessek, ahol a tiszta,
ôszinte beszéd érték, s ahol képesek
vagyunk érdekeink képviseletére. 

A Mazsihisz vezetése 2017. au-
gusztus 2-án ülésezett. Orbán Viktor
és Benjámin Netanjahu miniszterel-
nököknek a zsidó közösségnél tett
látogatásával is összefüggésben az
alábbi határozatot hozta: „A
Vezetôség elvi éllel kinyilvánítja,
hogy a Mazsihisz továbbra sem kí-
ván politikai nyilatkozatokat tenni,
(párt)politikai csatározások részesé-
vé válni. A Mazsihisz aktivitását fe-
lekezeti hitvallása és értékei mentén
– az értékelvûség követésével – fejti
ki. A Vezetôség azonban továbbra is
kiemelkedô jelentôségûnek tartja és
a Mazsihisz elnökének folytatólago-
san is a feladatává teszi, hogy a ma-
gyarországi zsidóságot érintô jelen-

Meghalt a fejszámolómûvész
Csodagyerekbôl lett – a katolikus gimnázium és a numerus clausus

után – munkaszolgálatos, partizán, végül hadifogoly. És ez után a kissé
nehézkes felvezetés után kezdôdött az élet. Egy ország bámulta, a számo-
ló- és számítógépeken kívül senki nem tudta utánacsinálni, elképesztô,
szinte emberfeletti artistateljesítményt nyújtott, és közben még szellemes
is ráért lenni.

Végül a Jóisten az elveszett évekért legalább kárpótolta: 96 éves koráig él-
hetett, és még 80-on túl is dolgozott.

A szülôk és az apai nagyszülôk viszont nem jöttek vissza, ôk ottmaradtak
Auschwitz krematóriumaiban. Az ilyen gyász többnyire néma, keveset tu-
dunk róla, hogyan hordozta magában. Amit láttunk, az mindig csak a
lenyûgözô Pataki Ferenc volt. Lakner Artúr gyerekszínházában hatévesen
már fellépett, aztán miután hazaengedte, színpadra engedte a 20. századi ma-
gyar történelem, a tévében, az iskolákban, külföldön, oroszul, angolul, néme-
tül, bárhogy, bárhol, bármikor szorzott 12 számjeggyel, fejben. Artista volt,
aki megmérte az emberi képességek határait, felmutatta, igazolta mutatványa-
ival istenképmásságunkat.

És látta az ország, hogy ez jó. Komoly és szép játék volt, és hálásan köszön-
jük. Nem volt tanulságok nélkül való sem. Tanúskodott a lehetôségeinkrôl.

Áldott az Igaz Bíró. Legyen áldás Pataki Ferenc emléke.
mazsihisz.hu

MEGHÍVÓ
2017. szeptember 17-én, vasárnap, délelôtt 9.30 órakor a Rákoske-

resztúri temetônkben (Budapest X., Kozma u. 6.) a mártíremlékmûnél,
utána az ismeretlen munkaszolgálatos emlékmûvénél gyászmegemléke-

zést tartunk mártírhalált halt drága hittestvéreink emlékére.

A kegyeletes ünnepségen Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány ku-

ratóriumának elnöke köszönti az emlékezô közönséget.

Az emlékbeszédet Szerdócz J. Ervin fôrabbi tartja.
A kántori funkciót Fekete László fôkántor látja el.
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk hittestvéreinket, és megjelené-

sükre számítunk.

Budapesti Zsidó Hitközség
Chevra Osztálya

Heisler András: Erôsek vagyunk,
és igyekszünk céltudatosak lenni

a foglalatoskodásainkat”. De mi az a

teendô, amit hajlandóak lennénk ezért

feláldozni? Melyik pontot lennénk haj-

landóak vagy képesek kitörölni a hol-

napi napirendünkbôl? Amikor ilyesmit

kérdezünk, az bizonyítja, hogy nem is

értjük, mirôl van szó. Holnap talán

dolgozni fogunk a jövô havi megélhe-

tésünkért. Rábbénu Joná azonban azt

kéri, hogy az egész évre kiható irányt

döntsük el. Ami sokkal nagyobb lépté-

kû döntés, így az egész életünkre is

sokkal nagyobb hatással van.

Amikor eláraszt a millió apró

ügyes-bajos tennivaló, azt szoktam

kérdezni magamtól: mi történne, ha

„fellázadnék”, és nem tenném meg

egyiket sem (hanem például másnap-

ra halasztanám)? Kirúgnának? Meg-

utálnának? Valaki tönkremenne mi-

attam? Jó eséllyel nem: az égvilágon

nem történne semmi. Csak tévesen

hozzászoktunk a gondolathoz, hogy

pótolhatatlanok vagyunk. Van olyan

ember, aki éppen emiatt képtelen ar-

ra, hogy szombatot tartson. Ugyan

hisz Istenben, és elméletileg egyetért

a pihenés fontosságával, de azt nem

tudná elképzelni, hogy Isten azt vár-

ja tôle, 24 órán át ne vegye fel a tele-

font. Épp ellenkezôleg, azt gondolja,

hogy Isten nagy bajban lenne a világ

irányításával, ha ô nem venné fel a

telefonját, nem válaszolna az e-

mailjére, és ezáltal nem „segítene”

Neki. Vajon van az ilyen típusú ész-

járásnak bármi értelme?

Rábbénu Joná azt kéri, „rögzítsünk

napközben és éjszaka idôket”, és

„ébredjünk kora hajnalban”, amihez

szükséges, hogy az esti teendôinket

is idejében befejezzük. Naponta há-

romszor 5–10 percet szánjunk arra,

hogy a következô éven gondolkoz-

zunk. Nézzünk szembe bátran azzal,

ha kiderül, hogy valamit nagyon rég-

óta nagyon rosszul csinálunk. Most

van itt a lehetôség, hogy megszaba-

duljunk egy-két rossz szokásunktól.

Ne féljünk ettôl, inkább tekintsünk

izgatott várakozással ezen különle-

ges lehetôség elé.

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu

Az elsô lépés az, hogy elhiggyük,
megértsük, hogy ez egyáltalán lehet-
séges. Hogy elôfordulhat velünk is,
hogy nem azt csináljuk, amit mi saját
magunk helyesnek tartanánk. Pró-
báljuk ki: gondoljuk végig egyetlen
napunkat. Vajon minden cselekede-
tünkkel egyet tudunk érteni? És köz-
ben csak egyetlen nap telt el! Meny-
nyi ilyen meggondolatlanságunk
gyûlt össze egy év alatt? És
legfôképpen, hányan vannak köztük
olyanok, amik a háttérben folyama-
tosan mûködnek? Egy rossz szokás,
egy téves elképzelés, ami mindenna-
pos gyakorlathoz vezet. Ezt szokták
képletesen úgy megfogalmazni,
hogy az út a rossz, amin járunk. Mi
magunk jók lehetünk, csak sávot kel-
lene váltanunk. De lehetetlenség,
hogy sávot váltsunk, ha sem az útról
nincs tudomásunk, sem arról, hogy
rossz, vagy hogy van másik, sem ar-
ról, hogy képesek lennénk a váltásra.

A megtérésre tehát gyakorlatilag
minden embernek szüksége van, ha-
csak nem él különösen magas tudati
szinten. Nem kell hozzá bûnösnek
lennie, elég az, hogy ebben a világ-
ban él, amely folyamatosan elvonja a
figyelmét a lelki, szellemi dolgokról.
Ennek a figyelemelvonásnak azután
megvannak a nagyon konkrét gya-
korlati következményei, amelyekkel
saját magunkat és a környezetünket
észrevétlenül károsítjuk.

Könnyen ellenôrizhetjük, hogy mi
magunk magas tudati szinten 
élünk-e: ha nem tudunk felidézni
azonnal egy ilyen típusú élményt,
amikor rájöttünk, hogy rossz úton já-
runk, akkor még el sem kezdtük a tu-
datosságunkon való legalapvetôbb
munkálkodást. Ha fel tudunk idézni
ilyet, de ez nem vezetett el minket
rendszeres, állandó ellenôrzéshez,
önvizsgálathoz, akkor is tudhatjuk,
hogy még van hová fejlôdnünk. Ha
pedig állandó kontroll alatt tartjuk
saját magunkat, a nagyünnepi
idôszak akkor is tartogat még szá-
munkra újdonságot. Mivel a
Teremtô ilyenkor különösen közel
van a megtérni szándékozókhoz, ha

ôszintén akarjuk, égi segítséget kap-
hatunk fejlôdésünk újabb állomásá-
hoz.

Most, hogy megértettük a megté-
rést és az azt megelôzô önvizsgálat
szükségességét, rátérhetünk a
Rábbénu Joná által adott, fent idézett
jó tanács gyakorlati nehézségeire. A
mai kor emberére két fô legyôzendô
nehézség vár, ha úgy dönt, hogy
most, ebben az elul hónapban kipró-
bálja Rábbénu Joná „receptjét”. 

Az elsô nehézség az önmagunkkal
szembeni kishitûség. Rábbénu Joná
azt javasolja, hogy szánjunk idôt az
önvizsgálatra. De pontosan hogyan
is kellene vizsgálnunk magunkat?
Honnan tudjuk, hogy képesek va-
gyunk egyáltalán ilyesmire, ha még
sohasem próbáltuk? A közeledô újév
alkalmából az egész évünket kellene
átgondolnunk. Mi a teendô, ha arra
sem emlékszünk, hogy tegnap mit
csináltunk, nemhogy arra, amit több
hónappal ezelôtt?

Jellemzô az emberi esendôségre,
hogy miközben hajlamosak vagyunk
álmodozni egy szép napról, amikor
majd csinálunk valami világrengetô
dolgot, tehát látszólag nagyra érté-
keljük magunkat, amikor tényleges
cselekedetre kerülne a sor, hirtelen
inunkba száll a bátorságunk, és azt
mondjuk, mi ehhez nem értünk. Pe-
dig ha csináltunk már valaha is bár-
milyen, minimális intelligenciát
igénylô feladatot, akkor erre is képe-
sek vagyunk. Például aki már szer-
vezett egy rendezvényt, az most
szervezze meg a saját életét.

Ahogy a fizikai világban, úgy a
szellemiben is igaz az alapszabály,
hogy nem szabad túl nagy célt kitûz-
ni. Találjunk magunkban egyetlen
hibát, egyetlen zavaró pontot, és
gondoljuk végig, terveljük ki, ho-
gyan van módunk javítani rajta vala-
mennyit. Akármennyit, akármilyen
keveset is, de azt biztosan és tartó-
san.

A második nehézség mindannyiunk
nagy, közös ellensége: az idô. So-
hasincs idônk semmire. Rábbénu Joná
azt követeli tôlünk, hogy „csökkentsük
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A cívisváros emlékezetem szerint
ilyen nyár végi „forró öleléssel” még
nem fogadta a szép számú vendéget,
akik ezúttal is négy országból érkez-
tek a hitközség „Vallási és társadalmi
együttélés a Kárpát-medencében” té-
májú konferenciájára.

Kellemes meglepetésként elsôként
egy fiatalembert hallhattak a
résztvevôk: Lehner Zalán a Szól a
kakas márt, majd kicsivel késôbb a
Légy jó mindhalálig musical egyik
betétdalát és a Halleluját adta elô.

Petô Zsolt mûsorközlô üdvözölte
az egyházi méltóságokat, Frölich Ró-
bert országos fôrabbit, Heisler And-
rást és Horovitz Tamást, a Mazsi-
hisz és a DZSH elnökeit, a hitközsé-
gek, szervezetek képviselôit, majd át-
adta a szót a város elsô emberének.
Papp László elmondta: „Jelenlétük és
együttlétük demonstrálja, hogy nem
fogadják el a megmásíthatatlannak
tûnô helyzetet, miszerint a Kárpát-
medencei zsidóság megfogyatkozott,
és sok helyen már csak az üres zsina-
gógák és a temetôk hirdetik, hogy itt
egykor erôs zsidó közösségek éltek.
És jól teszik! Ne fogadják el! Nekünk,
magyaroknak itt, ezen a részén Euró-
pának, feladatunk van a zsidóság
jövôjét illetôen. 

Nemes Ákos, a Hit Gyülekezetének
lelkésze köszöntôjében többek között
arról beszélt, hogy az elmúlt években
megindult népvándorlás teljesen átraj-
zolja a nyugati világ vallási és kultu-
rális térképét. 

Krakomperger Zoltán, a Debre-
cen–Nyíregyházi Egyházmegye pré-
post-plébánosa a római katolikus püs-
pök üdvözletét átadva elmondta:
Amíg bárkiben megvan az ôszinte
igény az emberi méltóság védelmezé-
sére, addig nem történhet semmi
rossz.

A következô köszöntôt a Mazsihisz
elnökétôl, Heisler Andrástól hallhat-
tuk. Elöljáróban megemlítette, hogy
ez a találkozó a 18. évével közjogilag
is nagykorúvá vált. Szólt a kezde-
tekrôl, magáról az innovációról.
Egyetlen nagy közösség, tehát lehe-
tôség és felelôsség. A nagyság gôgje
nem lehetséges, mert nemcsak adunk,
de kapunk is: intelligens élményeket,
kapcsolatokat, egyedülálló tevékeny-
ségeket. Emlékeztetett egy néhány
évvel ezelôtti budapesti rendezvény-
re, ahol valamennyi kelet-közép-euró-
pai zsidó elnök képviselte közösségét.
„Ott szembesültünk azzal, hogy egy
helyen van jelentôs zsidó közösség, az
utolsó »zsidó tömb«.” Az elnök be-
szélt egy galántai látogatásról, ahol
minden egyes zsidó családot otthoná-
ban kerestek fel.

Majd így folytatta: „Szeretnék most
külön hozzátok, határon túliakhoz
szólni. A napokban ugyanis egy régen
eltávozott költô szorongó reményke-
dését olvastam: Csak megnézném,
hogy kék-e még az ég. És van-e még
magyar dal Váradon? Juhász Gyula
errôl álmodott, s talán ezért akart ha-
lála után visszatérni, hogy belehall-
gasson a szomszédos Nagyváradon a
szélbe, hoz-e még magyar szót felé.
Hogy megmaradt-e kisebbségben egy
kulturális közösség, amely éppúgy
hozzátartozik a helyhez, ahogy hozzá-
tartoztak Prágához, Gdanskhoz vagy
éppen Észak-Erdélyhez a német nem-
zetiségû emberek, ahogy hozzátartoz-
tak Közép- és Kelet-Európához az ön-
magukat magyarnak valló zsidók.
Mindez egyetlen évszázad alatt szinte
eltûnt a régióból. Ez Trianon egyik
katasztrófája, s ki tudna errôl többet
mesélni, mint mi, zsidók. Különösen
a kisebbségi magyar zsidók, Ti, ked-
ves barátaim.

Váraddal és Szabadkával, Mun-
káccsal és Kassával együtt eltávozott
a magyar városi kultúra jelentôs része,
magukra hagyva Debrecent, Szegedet
és Budapestet.

De tudjuk, kisebbséginek lenni a
zsidó történelemben természetes álla-
pot. Nem véletlen, hogy Kelet-Közép-
Európa zsidó népessége soha nem
volt híve a homogén nemzetállam
vagy az etnikai homogenitás gondola-

ZSIDÓ MÚZEUM

Megújul az állandó kiállítás
A Mazsihisz – Magyar Zsidó Múzeum korábbi, több mint harmincéves

állandó kiállítását még az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke nyitotta
meg 1984-ben. Ezt a változatlan struktúrát bontotta meg elsôként a tava-
lyi centenáriumi kiállítás, a 100 év – 100 tárgy címû idôszaki tárlat,
amely a magyar zsidóság történetével foglalkozik.

A megújulás második lépcsôjeként pedig – jelentôs nemzetközi alapítvá-
nyok és magánszemélyek támogatásának köszönhetôen – szeptember elején
megnyílt a múzeum új állandó kiállítása, amely a judaizmus általános kérdé-
seibe vezeti be a látogatót.

Mi tesz egy hétköznapi tárgyat judaikává? Szabad-e múzeumban kiállítani
a tórát? Miért tûnhetnek a vitrinben egyes tárgyak koszosnak? Mit keresnek
egy kiállításon ezüst étkészletbôl, pléh sütôformákból, tóravértbôl vagy ép-
pen lyuggatott rézlemezbôl házilag készített, „recycled” menórák? Hogy ke-
rül a giccs a múzeumba? Válaszok helyett az új kiállítás hasonló dilemmákat
és gondolkodnivalót kínál a látogatónak. Kurátori koncepció, hogy a tárgya-
kat a judaizmus mindenre rákérdezô jellegéhez és a tórát értelmezô kommen-
tárhagyományhoz hasonlóan mutatja be.

A kiállítás középpontjában a
zsidó tér és idô fogalma áll

A tárlat elején és végén látható, két
hatalmas „idô- és térhenger” közel
azonos típusú tárgyakon keresztül
mutatja be a zsidó naptárnak (vagyis
idônek), illetve a diaszpóra kultúrá-
jának (vagyis térnek) a világát.
Mindeközben a kiállítás koncepciója
magához a múzeum épületéhez is
szervesen kapcsolódik. Kontextusba
kerülnek például a Majoros Károly
által tervezett üvegablakok, a
chanukkai menórák pedig azok ere-
deti, rituális rendeltetése szerint az
ablakban láthatóak. A holokauszt-
emlékezet is az épület relációjában
jelenik meg, hiszen a kiállítás utolsó
termében egy szimbolikus jelen-
tôségû lépcsôfokról tekinthetünk le a
zsinagóga kertjére, ahová a gettó fel-
szabadításakor megtalált kétezer-
kétszáznyolcvan holttestet temették
el. De a régi kiállítás kedvenc tárgyai, az ünnepek struktúrája, valamint
emblematikus kék színvilága is visszaköszönnek a megújult térben.

A kiállításon összetalálkozik a talmudi szövegkommentárok öröksége és a
múzeumlátogatás mint „multimédia-élmény”. A látogató így egyidejûleg néz-
heti a bemutatott tárgyakat, olvashat róluk a magyarázó feliratokon, és értel-
mezi az azokat körülvevô teret. Ehhez az összetett élményhez interaktív,
Android és iPhone készülékre egyaránt letölthetô milevtárlatvezetô appliká-
ció készült, amely a kiállított tárgyak közötti szövevényes mezôben segít bo-
lyongani.

Szintén a szemléletváltást tükrözi a kiállítás fenntartható dizájnja, a legó-
szerû, mobil struktúra, amely lehetôvé teszi, hogy folyamatosan újabb tárgya-
kon keresztül reagálhassunk a jelen kérdéseire. Így kerülhet egymás mellé a
kiirtástól megmenekült zsidó nép történetére emlékezô, púrimkor használatos
Megila (Eszter-tekercs) és az ugyanezen mintára, de a Horthy-korszak
történetérôl készült irat. Abban hiszünk, hogy a múzeum nem mauzóleum,
amely egy halott kultúrát konzervál, hanem egy élô organizmus: a folyama-
tos újraértelmezés és rákérdezés helyszíne.

A kiállítás kurátora, 
Toronyi Zsuzsanna, a Mazsihisz –
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 
igazgatója

Tanácskozás határon túli 
hittestvéreinkkel Debrecenben

Heisler András
Kreisler Gábor felvételei

Horovitz Tamás

tának. Ha van bárki, aki igazán és 
mélyen érti a kisebbségi magyarság
tapasztalatait, azok mi, magyar zsidók
vagyunk, és ebben a kérdésben Ti,
kettôs kisebbségben élôk, Ti a pro-
fesszorok vagytok.

Tudnotok kell ezért, hogy egy perc-
re sem felejtünk el Benneteket: a
Mazsihisz kétnapos emlékkonferenci-
át rendezett a határon túli magyar fel-
sôoktatás úttörôje, az Újvidéki Egye-

tem magyar tanszékének alapító
vezetôje, Sinkó Ervin emlékére. Ô
egy határon túli magyar zsidó író volt,
s jól hallottátok, kisebbségi zsidóként
a magyar tanszék alapítója.

Felelôsek vagyunk a határon túli
magyar és magyar zsidó közössége-
kért, és hiszünk a jövôben, hiszünk a
jövôtökben, hiszünk a közös jö-
vônkben.

Köszönöm, hogy itt lehetek közte-
tek, és kívánom, hogy érezzétek jól
magatokat itt” – fejezte be a szónok.

A DZSH elnöke, Horovitz Tamás
sok egyéb mellett elmondta: „Szeret-
ném azt is megosztani Önökkel, hogy
Debrecenben büszkék vagyunk arra,
hogy példaértékû együttmûködésben
élünk és dolgozunk az egyházakkal és
Debrecen önkormányzatával. A város
polgármestere és vezetése fontosnak
ítéli az egyházakkal való szoros kap-
csolatot, és ez támogatásában is meg-
mutatkozik. […] Napjainkban – de vél-
hetôen elmondhatjuk, hogy a jövô te-
kintetében is – egy sûrû, problémák-
kal és feladatokkal terhelt világban
élünk. Ebben a világban felértékelôd-
nek a barátságok, az együttmûködé-
sek, melyek megalapozására kiváló
alkalom konferenciánk. Felérté-
kelôdnek együttmûködéseink, melyek
elôsegíthetik céljaink elérését. Debre-
ceni tapasztalatainkból is merítve lát-
juk és érzékeljük, hogy mindazt, amit
az utolsó években létre tudtunk hozni,
a jó cél érdekében közremûködô part-
nereinknek is köszönhetjük.”

A kora délutáni szekcióban Szegô
Ágnes történész-kutató, könyvtáros
(ORZSE) Zsidóság és genetika témá-
jú, kivetítôvel is illusztrált elô-
adásában hangsúlyozta, hogy már
régóta érdekli a genetika. Fontos meg-
érteni a különbséget a hagyományos
családfa alapján felállított rokonság és
a genetikai rokonság között. A génje-
inket a szüleinktôl örököljük kb. fele-
fele arányban – fejtette ki. 

Décsei Nicolae szatmárnémeti el-
nök Örökségmegôrzés Szatmár me-
gyében címmel sok-sok statisztikai
adat felsorolása és a zsinagógák rész-
letekbe menô ábrázolása után ismer-
tette közössége 300 éves történelmét,
megmaradt értékeit. 

A szabadkai hitközség irodavezetô-
je, Kovács Róbert történész-tanár
szintén a technikát kihasználva mutat-
ta be a szabadkai zsinagógáról szóló
anyagát. 

Róth Tibor, a brassói hitközség vi-
lági vezetôje egy talmudi történettel
nyitotta meg elôadását („Mik va-

gyunk? Nép, nemzet, vallás?”), majd
Herzl Tivadarról emlékezett meg.

Szombaton elsôként a vallási életrôl
folyt pódiumbeszélgetés. Az elnök
nyitómondata – „Olyan helyzetet
szükséges kialakítani, hogy a szokás-
beli különbségeket áthidalhassuk” –
és pénteki felvetései kapcsán mások
mellett Róth Tibor, Décsei Nicolae,
Lieberman Dávid, Grósz Zsuzsan-
na és Dickmann Sándor részérôl
hangzottak el vélemények. 

A kultúra, mûvészet, oktatás témá-
jában Hidasi Katalin, a Nôegylet el-
nöke beszélt arról, hogy milyen sok-
oldalú tevékenységet végeznek szá-
mos szempont figyelembevételével, s
még a hitközség munkájából is kive-
szik a részüket. Tényleg példaértékû!

Horovitz Tamás rámutatott, hogy
praktikus megoldás lehetne a kisebb
hitközségek integrálása, helyzetbe ho-
zása közös programokkal, élmények-
kel, esetenként diákcsoportokkal
történô találkozásokkal.

Szegô Ágnes a Tiszafüredi Menóra
Alapítvány munkájáról, a 12. Zsidó
Kultúra Napjáról beszélt, valamint a
jelen lévô Lebovits Imre kiváló
szervezôkészségérôl, amelynek kö-
szönhetôen érdekes beszélgetések, ze-
nei programok jöhettek létre.

A Turisztikai csomag témával kap-
csolatosan a DZSH elnöke olyan új és
régebbi helyszíneket, látnivalókat,
lehetôségeket sorolt, mint például a
zsidó negyed felújítása utáni környék,
kegyeleti sírhelylátogatás, vallási tu-
rizmus, a közelmúltban átadott
repülôtér, bevételteremtô lehetôségek,
különbözô zsidó ünnepek megélése új
helyszíneken.

Máramarossziget és Brassó küldöt-
te is tett javaslatokat. Dombi Gábor
kultúrtörténész, újságíró, az Erzsébet-
városi Zsidó Történeti Tár kez-
deményezôje, a 2014-es Klauzál téri
gettókiállítás létrehozója Mád, Bod-
rogkeresztúr, Sátoraljaújhely vonat-
kozásában a fiatalabb generáció bevo-
násával kapcsolatos elképzeléseirôl
szólt. 

Kreisler Gábor bevezetôjében el-
mondta: Önkéntesként tevékenykedik
a zsinagógában, szívesen kalauzol
csoportokat, a zsidó negyed a máso-
dik otthona. Átfogó ismertetést tartott
arról, milyen közismert személyisé-
gek, hány iskola diákjai jártak már ott.
Majd így folytatta: „Utcáról is bejön-
nek keresztény emberek. Óvatosan
kérdik, bejöhetnek-e. Hallották, hogy
itt van egy emléktábla. Volt osztály-
társ, szomszéd nevét keresik.”

A szombat délutáni szekció elsô
szónoka Heller Zsolt esztéta volt. El-
mondta, hogy a közép- és kelet-euró-
pai zsidóság történetét bemutató okta-
tási és kulturális emlékközpont meg-
alapítását Debrecen önkormányzata, a
Közép- és Kelet-Európai Zsidó Hit-
községek és Szervezetek Egyesülete
és a DZSH kezdeményezte. Létreho-
zásához megfelelô szakmai team, elô-
tanulmányok és a kormány, valamint
az önkormányzat támogatása, finan-
szírozása is szükséges.

A szombat délután utolsó elôadó-
jaként Dombi Gábor beszámolt arról a
kiállításról, amelyet 2016 decemberé-
ben Szilágyi Erzsébet hébertanárnô-
vel közösen hoztak létre Ôk voltak a
jövô – magyar zsidó alapítású kibu-
cok Izraelben címmel. Dombi el-
mondta, hogy szeretnék a 26 tablót és
400 képet bemutatni a Budapesten kí-
vüli jelentôs zsidó közösségekben is.
A magyar anyanyelvû, cionista zsidók
kibucainak jócskán voltak erdélyi és
felvidéki tagjai is, így érthetô, hogy az
erdélyi és partiumi közösségek érdek-
lôdést mutattak, ahogyan a debreceni
hitközség is helyet kíván adni az
idôszaki tárlatnak. De azonnal pozitív
fogadtatásban részesült a kezdemé-
nyezés Brassó és Szatmárnémeti
részérôl is.

Mint pénteken, ekkor is istentiszte-
letet, majd havdala szertartást vezetett
le Szlukovinyi Péter kántor, elô-
imádkozó.

Ebéd után Grósz Zsuzsanna
bevezetôjét követôen a Debreceni Te-

levízió által készített, megrázó film-
ben (Akik lelke megmaradt a hitben)
túlélôkkel készített interjúkat, korabe-
li filmrészleteket, dokumentumértékû
információkat láthattunk. 

Következett a Közösségek Fóruma,
Grósz Zsuzsanna és Hidasi Katalin
moderálásával.

Végül a hitközség elnökének konfe-
renciazáró mondatai hangzottak el,
ebbôl idézünk néhányat:

– A Pásti utcai bét hámidrás elôször
adott helyet ekkora rendezvénynek.

– Barátságok születtek, ötletelés,
együttgondolkodás zajlott, hosszú
távra gondolatébresztô témák hang-
zottak el.

– Érzékelhetô volt, hogy a vallási
kérdések téma volt a legnehezebb, a
legtöbb hozzászólást eredményezô.

– Meg kell fogalmazni, mi az, ami-
ben elôre kell lépni.

– Gondoskodni kell a Kárpát-me-
dencei Szabadegyetem és egyéb prog-
ramok megszervezésérôl, lebonyolítá-
sáról.

– Érdemes lenne Debrecenbôl indu-
ló, ún. csillagtúrákat létrehozni.

– Fontos feladat a „stafétabot” át-
adása az utánpótlásnak, a fiataloknak.

A vacsorát követôen a hitközség
kellemes meglepetéseként részt ve-
hettünk ülôhelyekre szóló belépôkkel
a Nagyerdei Stadion virágkarneváli
programján.

S nem fejezhetem be a köszönet
szavai nélkül.

A szellemi táplálékhoz sok-sok se-
gítséget a házigazdáktól: Horovitz Ta-
más elnöktôl, Zámbori Edith
titkárságvezetôtôl és segítôjétôl, Vik-
tóriától kaptunk.

Az imádkozások, a havdala leveze-
tése a jelenleg Bodrogkeresztúron élô
Szlukovinyi Péternek köszönhetô.

A konyha vezetôje, Amálka, vala-
mint a jelentôsebb események kap-
csán segítôi (Margó, Eszter, Viki,
Éva és Fruzsina) gondoskodtak az
igazán kiváló étkekrôl, amelyeket
Batiz Zoltán, Bodnár Csaba és La-
katos Mihály szolgált fel gyorsan és
udvariasan.

Levente és István ezer feladata
mellett is készségesen, kedvesen és
szakértelemmel oldott meg minden
apró-cseprô gondot vagy mûszaki
problémát.

A házigazdák pontosan úgy búcsúz-
tak mindenkitôl, ahogy 18 évvel
ezelôtt: Jövôre veled is ugyanitt!

GÁL JULI
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Venezuela

Az Izraellel kialakult barátságtalan
helyzet, valamint a tartós politikai és
gazdasági válság miatt a zsidó kö-
zösség létszáma folyamatosan csök-
ken. A kivándorlók elsôsorban az
USA-ban és Izraelben telepednek le.
Hugo Chávez elnök hatalomra kerü-
lésekor, 1999-ben még 22.000,
2015-ben már csak 7000 hittestvé-
rünk élt az országban. Jelenleg a szá-
muk hozzávetôleg 5000.

Az elmúlt hetekben 24 zsidó távo-
zott Izraelbe, akiket az idén még
mintegy száz fô követ. A kivándor-
lást akadályozza a hatóságok lassú és
bürokratikus ügyintézése. A lakos-
ság életét megnehezíti a folyamatos
élelmiszer- és gyógyszerhiány. A
zsidó közösség nemcsak zsugorodik,
de el is szegényedik.

A fôvárosban, Caracasban nagyjá-
ból 1400 idôs zsidó él. Hétszáz csa-
lád a hitközség állandó támogatására
szorul. A CAIV ernyôszervezet tájé-
koztatása szerint az elmúlt években
több ezer antiszemita provokáció és
erôszakos cselekedet történt az or-
szágban.

Törökország
Rövid idôn belül két Izrael-ellenes

tüntetés is volt Isztambulban. Az egyik
a város legrégebbi zsinagógája, az
Ahrida elôtt zajlott, ahol az összegyûlt
tömeg Izraelt támadó jelszavakat kia-
bált. A másik megmozdulást a Neve
Shalom templom elôtt tartották. A tün-
tetôk belökték az épület ajtaját, és ide-
gen tárgyakat dobáltak a belsejébe.

A korábbi támadások miatt a ható-
ságok a zsinagógákat szigorúan
ôrzik, és idegenek csak a közösség
engedélyével léphetnek be. A provo-
kációkra a jeruzsálemi al-Aksza me-
csetnél csak néhány napig használt,
fémdetektorokkal felszerelt kapuk
miatt került sor, amelyeket két izrae-
li rendôr meggyilkolása miatt, biz-
tonsági okokból helyeztek el.

Erdogan török elnök kijelentette,
„Izrael arra készül, hogy lerombolja
Jeruzsálem iszlám jellegét”.

Szerbia
Az oktatási minisztérium és az iz-

raeli Jad Vasem együttmûködési
megállapodást kötött, amely elô-
segíti a holokauszttal foglalkozó ta-
nárok megfelelô felkészítését. A
szerzôdés aláírásánál jelen volt a
szerb oktatási miniszterhelyettes is.

A közelmúltban Jeruzsálemben
tartott szemináriumon több, Szerbiá-
ból és Bosznia-Hercegovinából ér-
kezett oktató vett részt. Korábban a
szerb tanárok és kutatók nem hivata-
los formában voltak ott az elôadá-
sokon. A kormányzati megállapodás
viszont lehetôvé teszi teljes jogú
akkreditációjukat.

A Jad Vasem égisze alatt mûködô
Holokauszttanulmányok Nemzetkö-
zi Központjának igazgatója kijelen-
tette, hogy intézetüknek már mint-
egy 50 országgal van kormányközi
kapcsolata.

Szerbia 2011 óta tagja a Nemzet-
közi Holokauszt-emlékezési Szövet-
ségnek (IHRA), amelyhez Bosznia-
Hercegovina 2016-ban megfigyelôi
státuszban csatlakozott.

Nicaragua
A Times of Israel jelentése szerint

egyszerre 114 betérés történt a kö-
zép-amerikai országban, amit a gyö-
kereiket keresô, elszigetelt közössé-
geket támogató, New York-i székhe-
lyû Kulanu szervezet készített elô.
Az eseményt követô napon 22 házas-
pár a vallási hagyományoknak
megfelelô esküvôt tartott. Az ünnep-
ség része volt, hogy az USA-ból és
Izraelbôl érkezett ortodox rabbik
Managuában felavattak egy rituális
fürdôt. A közel öt évig tartó felkészí-

A rocklegenda ele-
venedik meg Bécsben
a Jüdisches Museum
Wien aktuális kiállítá-
sán. Az augusztus 16-
án 40 éve elhunyt
Elvis Presleynek nem
akármilyen kötôdése
volt a császárváros-
hoz: magántitkárnôje
és bizalmasa egy
Bécsbôl emigrált zsidó
lány, Trude Forsher
volt.

A lány 18 évesen,
1938-ban hagyta el
Ausztriát, és Londonon
keresztül nemcsak ma-
gát, de családját is
Amerikába menekítette.
Hollywood és a show-
biznisz csillogása telje-
sen elbûvölte. Szeren-
csés kapcsolatai folytán
– távoli rokonságban
állt az Elvis dalait
jegyzô zeneszerzôk ki-
adójának, a Hilland
Range Songsnak a tu-
lajdonosaival – az 50-es
években megcsípte azt
az állást, amirôl Amerika-szerte minden nô álmodott: Elvis személyi asszisz-
tense lett.

A „Trude & Elvis. Bécs – Memphis – Hollywood” tárlat egy egészen egye-
dülálló magángyûjteményen keresztül mutatja be az 50-es évek Hollywood-
ját és a Királyt. Trude hagyatéka 2500 mappányi írásos dokumentum mellett
rengeteg emléktárgyat és relikviát tartalmaz ebbôl a korszakból, amelyeknek
egy részét fia, James bocsátotta a Bécsi Zsidó Múzeum rendelkezésére. 

Trude a Király halála után is a szórakoztatóiparban maradt, Adolph Zukor,
a legendás magyar származású hollywoodi producer unokájával közös televí-
ziós produkciós irodát alapított. Ekkoriban egy nô a produkciós szakmában
fehér hollónak számított Hollywoodban. Nyugdíjba vonulása után szociálpo-
litikai szerepet vállalt, számos kitüntetést és díjat kapott az egyedülálló anyá-
kért végzett munkájáért.

A kiállítás ennek az erôs és ambiciózus asszonynak a történetén keresztül
mesél az 50-es évek férfiak által dominált Hollywoodjáról, és persze Elvisrôl,
a közeli munkatársról és ikonról.

(A Trude & Elvis. Bécs – Memphis – Hollywood címû kiállítás még 2017.
november 12-ig várja a látogatókat Bécs belvárosában, a Dorotheer gasse
11. szám alatt vasárnaptól péntekig, reggel tíz és este hat óra között.)

fidelio.hu

Hullámzó történelem
Simon Peresz (1996): 

Minden zsidónak
Izraelben a helye!

Ariel Saron (2005): 

Erôs diaszpórára 
van szükség!

Benjámin Netanjahu
(2017): 

Egyáltalán nincs 
szükség diaszpórára!

Ôk már betértek (Nicaragua)

tést amerikai rabbik végezték, akik-
nek egy spanyol tolmács segített,
mert a helyiek többsége nem beszél
angolul.

A Kulanu 2012-ben és 2014-ben
már kétszer 14 fô számára szervezett
betérést, akik részint vegyes házas-
ságban éltek, másrészt zsidó gyöke-

reikre hivatkoztak. Bonita Sussman,
a szervezet alelnöke szerint örvende-
tes, hogy sok szenvedés és megpró-
báltatás után a zsidó közösség ismét
növekszik. 2010-ben Nicaraguában
csak ötven zsidó élt, akiknek a több-
sége amerikai nyugdíjas volt.

Kovács

A kivándorlást akadályozza a hatóságok lassú és bürokratikus 
ügyintézése (Venezuela)

Az Ahrida zsinagóga. A tömeg Izraelt támadó jelszavakat kiabált
(Törökország)

Jad Vasem. Itt készítik fel a holokauszttal foglalkozó tanárokat (Szerbia)

Egy bécsi lány Elvis 
és Hollywood bûvkörében

Elvis és Trude munka közben (1956)
Fotó: James Forsher Estate
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Meghalt a világ legöregebb

férfija
Egy hónappal 114. születésnapja elôtt meghalt Jiszráel Krisztál, a világ

legöregebb férfija Izraelben – jelentette a ynet nyomán az MTI.
A Haifán élô lengyel holokauszttúlélô rosszul érezte magát, kórházba vit-

ték, ahol másnap délben elhunyt – közölte lánya, Sula Kuperstoch.
„Nagyon optimista volt mindannak

ellenére, amin átment, hiszen elvesz-
tette az egész családját a vészkor-
szakban, de mindenben a szépet és a
jót látta. Volt arányérzéke, és tudta,
mi a fontos, és mi nem. Ezt tanultam
tôle” – emlékezett lánya.

Krisztál személyében Izrael törté-
netében elôször lett 2016-ban az or-
szág polgára a Guinness Rekordok
könyve által is elismerten a világ
legöregebb férfija. Az errôl szóló do-
kumentumot 112 éves, öt hónapos és
25 napos korában vehette át a haifai
férfi.

A világéletében cukorkakészítés-
sel foglalkozó Jiszráel Krisztál 1903.
szeptember 15-én született a lengyel-
országi Zarnow faluban. Már háromévesen elkezdett a helyi zsidó vallási is-
kolába járni, majd a közeli Lódzba költöztek. Ott családot alapított, és egy cu-
korkagyártó üzemet hozott létre.

1940-ben a gettóba kellett költöznie feleségével és két gyermekével, ahon-
nan 1944-ben Auschwitzba deportálták. Két hónap után más lágerekbe került,
és amikor felszabadult, 37 kilós volt. Felesége és gyermekei nem élték túl a
világégést.

A háború után Lódzban újraindította cukorkaüzemét, és ismét megnôsült.
1950-ben új családjával Izraelbe költözött, és Haifán telepedett le, ahol újfent
cukorkák gyártásával kezdett foglalkozni. Egy fia és egy lánya született, most
már unokák és dédunokák vették körül.

Lehetséges, hogy volt nála idôsebb férfi, de a Guinness Rekordok könyve
csak azt fogadja el, aki élete elsô húsz évébôl származó okmányokkal képes
igazolni életkorát.

Az elôzô világrekorder, a japán Koide Jaszutaro két hónappal 113. szüle-
tésnapja elôtt hunyt el.

A nôk általában tovább élnek a férfiaknál, jelenleg a világ legidôsebb em-
bere a 117 éves jamaicai Violet Brown. Az eddigi valaha élt legidôsebb em-
ber a 122 évesen és 164 naposan 1997-ben elhunyt francia Jeanne Louise
Calment volt.

A krumpliról tölthetô mobiltele-
fon, a hûtôszekrényben könnyen
tárolható, kocka alakú dinnye és
az uborkaformára varázsolt cit-
rom vagy ananász is hozzátartoz-
hatnak mindennapjainkhoz a
közeljövôben. A zöldségeknek és
gyümölcsöknek már nemcsak az
ízük, tápértékük lesz fontos, ha-
nem a praktikumuk is. Jól kell il-
leszkedniük modern életünkhöz,
és olyan funkciókat is el kell majd
látniuk, amelyekre korábban ál-
munkban sem gondoltunk.

Szinte hihetetlen, de 1,3 milliárd
ember még ma is elektromos áram
nélkül éli napjait. Számukra jelent-
het megoldást egy elsô hallásra szo-
katlannak tûnô ötlet, a krumpliból
készült elem. A jeruzsálemi Héber
Egyetem kutatói szerint néhány ve-
zeték és LED-égô segítségével
egyetlen szem burgonya képes annyi
izzót táplálni, ami 40 napig elegendô
megvilágítást szolgáltathat egy szo-
ba számára.

Az elem elkészítéséhez szükség
van egy anódra (például cinkre), il-

letve egy katódra (ez lehet mondjuk
a burgonyába szúrt rézdrót). A
krumpliban lévô sav reakcióba lép a
fémekkel, és máris elektromos áram
keletkezik. Ezt már 1780-ban felfe-
dezte a bolognai Luigi Galvani, csak
ô békacombot használt erre a célra,
míg a Héber Egyetem vizsgálatai so-
rán 20 krumplifajtát vettek górcsô
alá.

A kutatók arra lettek figyelmesek,
hogy mindössze 8 percig tartó fôzés
után a burgonyában szabadabban
kezdtek áramolni az elektronok, 
vagyis több elektromos energia ke-
letkezett. Ha a krumplit 4-5 darabra
vágták, közéjük pedig réz- és cinkle-
mezeket tettek, a hatás megsokszo-
rozódott. Így már olyan elemet lehet
létrehozni, amely képes világítással
ellátni egy helyiséget, illetve feltöl-
teni a lemerült mobiltelefonokat,
laptopokat. A pofonegyszerû szer-
kentyû nagyjából hatszor olcsóbban
állít erô áramot a fejlôdô világban
ma is gyakran használt petróleum-
lámpáknál.

agrarszektor.hu

Azt sem 
tudták, 
mi az a 
narancs

A citrusfélék ma már megle-

hetôsen gyakorinak számítanak a

mediterrán térségben: Rómában,

Athénban vagy Barcelonában lép-

ten-nyomon a számunkra teljesen

egzotikusnak számító narancs- vagy

citromfákba botlunk. Nem volt ez

azonban mindig így, a Római Biro-

dalomban például csak a tehetôsek-

nek volt citromfájuk, narancsról pe-

dig még csak nem is hallottak, hi-

szen az csak a 10. század környékén

terjedt el a Földközi-tenger mentén.

Egy tel-avivi kutató legújabb tanul-

mányában megvizsgálta a savanykás

ízû gyümölcsök vándorútját.

Dafna Langgut archeobotanikus, a

Tel-Avivi Egyetem munkatársa ku-

tatását a történelem eddig ismert leg-

régebbi citrusféléihez köthetô bizo-

nyítékoknál kezdte, amelyet a jeru-

zsálemi királyi kert romjai között ta-

láltak egykoron. A lelet mintegy

2500 éves múltra tekint vissza, ami-

kor a mai Izrael és Palesztina terüle-

te a Perzsa Birodalomhoz tartozott.

Ezt követôen forrásokat, képzô-

mûvészeti ábrázolásokat, egyéb lele-

teket, valamint magokat vett górcsô

alá, továbbá megvizsgált virágpor-

mintákat és gyümölcsmaradványo-

kat, aminek segítségével nyomon

követhette a citrusfélék vándorlásá-

nak útját.

Az elsô citrusféle, amely a

Mediterráneumba érkezett, a citrusfa

volt, amely egyszerûen a nyugat felé

tartó népvándorlás útját, valamint a

kereskedelmi útvonalakat „követte”.

A mai Burma, India, majd Perzsia

legkeletibb részei felôl a Közel-Ke-

letet átszelve került a Földközi-ten-

ger térségébe, valamikor az i. e. 4–5.

században. A litván, magyar, francia,

német, finn, lett és egyes szláv nyel-

vekben a neve kísértetiesen hasonlít

a citromhoz, ám a citrus – Citrus

medica, néhol cédrátként is említik –

nem keverendô össze a ma ismert

citrommal, amelynek vékonyabb a

héja és kevésbé göröngyös a külseje,

mint a cédrátnak.

Maga a citrom mintegy négy év-

századdal késôbb követte a Mediter-

ráneumba „ôsapját”, legrégebbi régé-

szeti maradványaira a római Forum

Romanumban bukkantak rá. „Több

mint egy évezreden át a citrom és a

citrus volt az egyetlen citrusféle,

amelyet valóban ismertek a Földkö-

zi-tenger mentén élôk” – magyarázta

Langgut.

Mivel a citrus volt az elsô ilyen

gyümölcs, róla nevezték el a citrus-

féléket, amelyek kezdetben hihetet-

len ritkák volt. Ezt ma már igen ne-

héz elhinnünk, hiszen minden máso-

dik déli tengerparti kerthelyiségben

narancsot vagy citromfát találunk.

Szinte törvényszerû, hogy amibôl

kevés van, értékessé válik, és az elit

kisajátítja magának. Ez történt a cit-

russal és a citrommal is, fôként a ró-

mai elôkelôségek büszkélkedhettek

kellemes illatú, gyógyításra is alkal-

mas növényekkel. A citrusfélék

egyébként néhány korai keleti kultú-

rában jelentôs vallási színezetet is

kaptak.

„Míg a citrus és a citrom különle-

ges és drága termékként érkezett a

Mediterráneumba, addig a citrusfé-

lék közé tartozó többi gyümölcs eu-

rópai elterjedésének gazdasági okai

voltak” – írta az archeobotanikus a

tanulmányban. Az sem mellékes,

hogy sokkal késôbb érkeztek az öreg

kontinensre, mint elôdeik. A mostani

kutatás szerint a 10. századnál aligha

hamarabb. A keserû narancs, a zöld-

citrom vagy a pomelo az arab hódí-

tásnak köszönhetôen jutott el a Föld-

közi-tenger partjaira. Az édeskésebb

narancs vagy a mandarin pedig még

többet késett, a mostani elemzés igen

széles idôkeretet ad neki, valamikor

az 1400-as és az 1800-as évek között

terjedhetett el.

Múlt-kor

Ha van kamera, ha nincs…
Több ezres ôrjöngô tömeg dobált köveket a rendfenntartó erôkre és a

Nyugati Fal elôtti térségre – A határrendôrök tömegoszlató eszközöket
vetettek be – Kritikus fordulópont lehet a pénteki ima

A kormány utasításának megfelelôen leszerelték a Templomhegy

bejáratainál a nyolc nappal korábban felszerelt magnetométeres fémdetek-

torokat és a belépôket azonosítani képes videomonitorokat.

Krumpliból töltött laptop

A fémdetektorokat azt követôen szerelték fel, hogy július 14-én, pénteken

reggel hét órakor három izraeli arab Umm el-Fahem városból gépfegyverrel

meggyilkolt két izraeli határrendôrt a jeruzsálemi Óváros Oroszlános kapu-

jánál. A fegyvereket az elkövetôk videofelvételekkel bizonyítottan az el-

Aksza mecsetben kapták kézhez.

Az izraeli biztonsági intézkedések régen nem látott intenzitású zavargá-

sokat eredményeztek Jeruzsálem Óvárosában és arab lakta negyedeiben.

Több ezer fanatikus hívô köveket és petárdákat dobált a rendfenntartó erôkre

és a Templomhegy alatt fekvô Nyugati Fal térségére, annak ellenére, hogy

követeléseik teljesültek és a jeruzsálemi fômufti kijelentette, hogy a konflik-

tust a maga részérôl lezártnak tekinti.

A határrendôrök tömegoszlató eszközöket vetettek be. Palesztin jelentések

113 sebesültrôl szólnak.

Az izzó vallási ôrület megnyilvánulásaira csak olajat öntöttek a Palesztin

Autonómia elnökének, Abu Mázennek a háborgókat dicsérô és bátorító meg-

nyilatkozásai. Közben Törökország elnöke, Erdogan is hallatta hangját, és

felhívta a földkerekség minden muzulmánját, hogy keljen el-Kudsz, azaz az

iszlám Jeruzsálem védelmére.

A palesztin tömegek politikai és vallási vezetôinek teljesült legfôbb straté-

giai céljuk: az etnikai-nemzeti jellegû palesztin–izraeli konfliktust muzul-

mán–izraeli, sôt, hallgatólagosan muzulmán–zsidó konfliktussá terebé-

lyesíteni.

Az új, minden eddiginél kockázatosabb szituáció kritikus fordulóponttá

lehet a pénteki ima idején. Az általunk Templomhegynek nevezett magasla-

ton, amelyet másfél milliárd muzulmán és Izrael-ellenes nem muzulmán

szövetségeseik a Mecsetek Terének neveznek, olyan forrongás veheti kezde-

tét, amely egyszersmind új, baljós történelmi fordulat nyitányát is jelentheti.

Halmos László
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A négy bemutató mellett számos
zenés program, színházi elôadás,
koncert és filmvetítés is látható
szeptember 9. és 24. között a Spi-
noza Színház zsidó fesztiválján.

A Spinoza tizenöt napos fesztivál-
ján 78 mûvész lép fel, köztük olyan

A Tuniszi Nagy Zsinagóga, Tunézia

Zsinagógák a muszlim világban

Magen Ábrahám Zsinagóga, Libanon

Juszef Abad Zsinagóga, Irán

Bet-El Zsinagóga, Marokkó

Idén 15 éves 
a Spinoza Zsidó Fesztivál

nevek, mint Gyabronka József,
Hábetler András, Hegedûs D. Géza,
Herczenik Anna, Klein Judit,
Makranczi Zalán, Müller Péter Sziá-
mi, Szakcsi Lakatos Béla, Fellegi
Balázs, Derzsi György, Masa Tamás.

Az idei fesztiválon a zenés játékok
dominálnak. Ebbôl a mûfajból négy
saját produkciót is láthatnak a nézôk
a Spinozában. A Díva címût premi-
erként mutatják be, emellett a Frida,
a Spinoza & Rembrandt és a Poppera
is szerepel a kínálatban.

Az Elsô kétszáz évem az idei fesz-
tivál másik fontos premierje, a Ki-
rályhegyi Pál életérôl szóló keseré-
des monodráma mellett a Spinoza
közönségkedvence, a Herzl is látható
lesz, Makranczi Zalán fôszereplé-
sével.

Ebben az évben igazi filmkuriózu-
mokkal készülnek a szervezôk.

A magyar zsidóság 2000 éves tör-
ténetét filmen elbeszélve részben
már bemutatta a Spinoza, azonban
Dénes Gábor sorozatának legújabb
részeit a magyar zsidóság háború
utáni életérôl most láthatja elôször a
közönség. Betekintést kaphatunk to-
vábbá Weiss Manfréd családjának
sorsába is, és megismerhetünk több
száz éves kántordallamokat.

Zene nélkül nem múlhat el feszti-
vál, Leonard Cohen, Seress Rezsô és
Gershwin dalai, valamit a klezmer-
koncertek nem maradhatnak ki a
Spinoza Zsidó Fesztiváljának ez évi
programjából sem.

Végül, de nem utolsósorban,
Heller Ágnes, Gábor György és
Ungvári Tamás gondolatait is hall-
hatják az érdeklôdôk. Ami pedig a
humort illeti, kiderül, hogy a zsidó
Bibliában kinek van a legjobb humo-
ra (persze hogy az Örökkévalónak!),
és arról is képet kapunk, hogy Karin-

zsidó közösségbôl, Rembrandt ellen

pedig csôdeljárást indítanak. Mind-

két esemény mögött olyan konfliktu-

sok húzódnak meg, amelyekbôl ma

is tanulhatunk. Vajon ki az úr a ház-

ban? A hûvös ész vagy a forró érze-

lem?

Szereplôk: Rembrandt – Hábetler

András / bariton, Spinoza – Derzsi

György / tenor, Hendrikje –

Herczenik Anna / szoprán.

Herzl
A Spinozától csupán néhány mé-

terre született Max Nordau és Herzl

Tivadar. Két magyar zsidó, akiknek

meghatározó szerepük volt Izrael lét-

rejöttében. Hogyan? Mit csináltak?

Hogy jutott el a színmûíró Herzl a

világ vezetô politikusaihoz? A mai

Izraelen kívül melyik 10 ország jö-

hetett még szóba mint a zsidók lehet-

séges otthona?

Szereplôk: Herzl Tivadar –

Makranczi Zalán, Max Nordau –

Gyabronka József, Pincér – Hajdú

László.

Szeptember 19. (kedd) 19 óra:
Heller Ágnes, Gábor György: Hu-
mor a zsidó Bibliában?

Szeptember 24. (vasárnap) 15
óra: A magyar zsidóság 2000 éves
története. Dénes Gábor filmsoro-
zata, 10. rész. 

Szeptember 24. (vasárnap) 19
óra: A zsidó humor. Karinthy
Frigyestôl napjainkig.

Ízelítô az elôadásokból
Frida

Frida Kahlo, spanyol–indián–
magyar–zsidó származású, mexikói
festônô színes-tragikus élete. Rossz
lapokkal indul (gyermekparalízis,
baleset, harmincnyolc mûtét, életre
szóló fájdalom stb.), mégis a kor
egyik legszínesebb életét éli. Viha-
ros életének néhány fontos állomása:
eszeveszett házassága Diego Rivera

festôvel, viszonya Josephine Baker-
rel és kapcsolata Trockijjal.

Szereplôk: Frida – Herczenik An-
na, Diego – Hábetler András.

Poppera
Hogyan legyünk boldogok? Ezt

feszegeti manapság a világ számos
boldogság-professzora. Van remény
arra, hogy boldogok legyünk? Az
érintett témák mindannyiunk számá-
ra ismerôsek: szerelem, házasság,
kötôdés, unatkozás – és zsidó identi-
tás.

Szereplôk: Professzor – Hábetler
András, Lány – Bucsi Annamária,
Fiú – Merán Bálint.

Karády Katalin: A Díva!
A népszerûség könnyen elmúlik,

Karády Kataliné azonban ma is fé-
nyesen ragyog. Karády a háborús
szórakoztatóipar dívája, First Ladyje
volt.

Legenda, jelenség, és ember az
embertelenségben. Lakásaiban a zsi-
dó meg nem zsidó barátait bújtatta.
Féltett ékszereit tette áruvá, csak
hogy ártatlan zsidó gyerekeket meg-
mentsen a biztos haláltól.

Írta és konferálja: Gál Róbert.

Spinoza & Rembrandt
Spinoza és Rembrandt, a 17. szá-

zadi Amszterdam két nagy alakja,
ugyanazon a téren lakott. Rembrandt
az érzelmek, Spinoza az értelem em-
bere. Ugyanazon a napon mindket-
tôjükkel megrázó esemény történik:
Spinozát kitagadják az amszterdami

thytól napjainkig kik voltak a legna-
gyobb zsidó humoristák.

Kiemelt ajánlataink
Szeptember 10. (vasárnap) 15

óra: Régi kántordallamok. A zsidó
zene szellemtörténete.

Heller Ágnes Fotó: Véner Orsolya / Spinoza Színház

Hegedûs D. Géza és Kalmár Tibor Fotó: Véner Orsolya / Spinoza Színház
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N A P T Á R

Szeptember 8. péntek Elul 17. Gyertyagyújtás: 6.52

Szeptember 9. szombat Elul 18. Szombat kimenetele: 7.55

Szeptember 15. péntek Elul 24. Gyertyagyújtás: 6.38

Szeptember 16. szombat Elul 25. Szombat kimenetele: 7.40

Szeptember 17. vasárnap Elul 26. SZLICHOT

VEGYES
Péntek Szombat Péntek Szombat

Templomok este reggel este reggel
Szept. 8. Szept. 9. Szept. 15. Szept. 16.

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. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.00 9.00 18.50 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 turisták-
nak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zug-
lóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Mik-
lós, 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 fogtechnikus-
mester. Fogsorok, hidak készítése, javítá-
sa soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp., Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz
közel. 06-30-222-3016, 06-1-356-9372.

Színes és fekete-fehér nyomtatás, má-
solás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás,
névjegykészítés a Mammut I.-ben (III.
em. 312-es üzlet), a II., és a VI. kerület-
ben. Messinger Miklós, 06-20-934-9523,
www.rcontact.hu

Eladó és kiadó ingatlanokat kere-
sünk! Budapesti Ingatlanközvetítô Kft.
06-1-200-4972.

Alapítvány keres olyan önkéntes mun-
katársakat, akik idônként szívesen látogat-
nának idôs kórházi betegeket. 321-3497,
esti órákban.

Kormos (Kohn) Imrével kapcsolatban
keresek információt. Született 1897-ben
Tiszaföldváron mint Kohn Imre, meghalt
1969-ben Bécsben. Hamis papírokkal
1944-ben Budapesten különbözô üzeme-
ket vezetett, ahol zsidókat bújtatott. Kor-
mos Imre a nagymamám (Gold Lenke)
második férje volt. A családtörténetet ku-
tatom. Ha ön ismerte Kormos Imrét, hal-
lott róla vagy bármilyen információja van,
kérem, jelentkezzen nálam. Örülök min-
den utalásnak. Natasa Konopitzky, Bécs,
00-43-676-9222-431.

APRÓ-
HIRDETÉS

Hírek, események
röviden

– Egykori nyírbátoriak figyelmé-
be! A Nyírbátorból elszármazott zsi-
dók egy része jelezte, hogy szeretne
botlatókôvel emléket állítani a haláltá-
borokban meggyilkolt hozzátartozói-
nak. A projektet segíti a debreceni
Germanisztikai Intézet. Egy botlatókô
ára és elhelyezése 120 euró. Az igé-
nyeket formanyomtatványon kell beje-
lenteni, melyet kérésre megküldök.
Fohn György, a Nyírbátorból elszár-
mazott zsidók képviselôje, 4028 Deb-
recen, Nagyerdei körút 48. I. 4.

Verô Tamás fôrabbi gyászbeszéde
Doff Imre fôkántor temetésén

Ezen a héten a Frankel körzete ünnepre kellene hogy készüljön, hiszen
augusztus 8-án lesz 129 éves a zsinagógánk. Azonban szeretett fôkán-
torunk, tanárunk, barátunk, Doff Imre elvesztése mindannyiunk számá-
ra nagy fájdalom. Egy korszak zárult le – mondta búcsúbeszédében Verô
Tamás fôrabbi Doff Imre fôkántor temetésén a Kozma utcai zsidó
temetôben. Az alábbiakban a fôrabbi teljes búcsúbeszédét közöljük.

Jichok Ájzik ben Menáhem Mendl háházán (a kántor). Imre bácsi majd fél
évszázadon keresztül volt oszlopos tagja a Frankelnek. Régebbtôl fogva, mint
amikor én a világra jöttem. Imre bácsi Kárpátaljáról, a szülôi házból hozta
magával a kántori hagyományt, mely végigkísérte életét. A család Huszton la-
kott a vár alatt, amely a magyarság szimbóluma volt. Családjuk identitásához
ugyanúgy hozzátartozott a magyar beszéd, mint a zsidó ünnepek. A városban
ugyan nem csak zsidók laktak, de az 1938–39-es eseményeket megelôzôen
nem voltak vallási és etnikai ellentétek, nem érték ôket zsidóellenes atrocitá-
sok egészen a háború kezdetéig.

Gyermekként héber nyelvû iskolába járt, délutánjait a héderben töltötte,
ahol elsajátította a jiddis nyelvet, a hetiszakaszokat és a zsidó vallás alapja-
it. Mint akkoriban minden rendes zsidó kisfiú, Imre is megtanulta mindazt,
amit a „baál ha-tfilának” tudnia kellett. Az imának bele kellett vésôdnie a
gyermek tudatába, minden porcikájába, olyan természetessé és nélkülözhetet-
lenné kellett válnia, mint amilyen a légzés. Huszton egy szép tenor hangú kán-
torja volt a közösségnek. Noha azóta már sok idô telt el, Imre mindvégig a
tôle tanult dallamokat ôrizte meg imádkozásnál. „Az ima legyen egyszerû,
érthetô és szép. A kántor – sliach cibur – a közösség küldöttje. Amit tesz, az
szolgálat, és nem egy egyszerû énekprodukció vagy szereplés. Hiszen az
imádkozás nem más, mint Istennel való beszélgetés, ezért minden részletre
gondolni kell” – vallotta munkájáról. Nemcsak szavaival, de példamutató
magatartásával is kimutatta, hogy a kántornak nemcsak a hangszálakkal, de
az egész életformájával kell készülnie az imádkozásra. „Az alapvetô magatar-
tási forma az alázat legyen, de persze a tudásra is van szükség. A szöveg tu-
dása elengedhetetlen. Mert ha valaki nem érti a szöveget, akkor ez olyan,
mintha lemezrôl tanulna zongorázni. Meg lehet tanulni, de nincs sok értelme,
mert csak egy üres utánzás.” 

1943-ban a Doff család Husztról Pestre költözött. Itt folytatódtak azok a
szörnyû megpróbáltatások, amelyek 1939-ben már Huszton kezdôdtek. Sike-
rült élve kikerülni a gettóból, de az is, mint más negatív élmény, nyomot ha-
gyott Imre egészségén és a világra nyitott, tiszta lelkén. Súlyosan megbetege-
dett, ami a hangját is megviselte, pedig a szakemberek nagy jövôt jósoltak ne-
ki. Minden betegség ellenére makacsul és sokat tanult. A Kazinczy utcai zsi-
nagógában mindig megbabonázva hallgatta Fisch József imádkozását. Min-
dig is zenével akart foglalkozni, és nagy örömére 1949-ben beindult a rab-
biképzôben a kántorképzés. Tanulmányai mellett továbbképezte magát zenei-
leg, Scheiber professzor úr kérésére a rabbiképzô zsinagógájában orgonált.
Példaképe Loránd Márton volt.

A mi példaképünk Imre lehet, az, ahogy életét a zsidóságnak szentelte. Em-
lékszem, amikor odakerültem, bemutatkozásom elôtt nagyon izgultam, Ô rá-
tette a kezét a kezemre, és próbált megnyugtatni. Néhány perccel ezelôtt a
halottmosdatásnál megint ráétette a kezét a kezemre, talán vigasztalásul vagy
biztatásul.

Tegnap a Tízparancsolatot, a Smát olvastuk Mózes Öt könyvébôl. Ez a Tóra
egyik legfontosabb része. Imre nagyon szerette a szidrák felolvasását, szere-
tett elgondolkodni a bennük rejlô mélyebb üzeneteken. Gondolatait, érzéseit,
örömeit és bánatát örök társával, támogatójával, Zsuzsi nénivel osztotta meg
több mint 40 éven át. 1971 óta kéz a kézben, boldogságban éltek, egymáséi
voltak mindig, mindenkor, mindenben. 

Amikor Imrére gondolunk, akkor ott áll mellette Zsuzsi néni is, kinek a Tó-
ra gyógyító szavai oly fontosak. Drága Zsuzsi néni. A fájdalom most mérhe-
tetlen. Vigasz csak a rokonság és a közösség támogatása lehet ezekben a ne-
héz napokban. Itt van szeretô támasznak az unokahúg, Dóri, aki nagy szere-
tettel ápolta Imrét is, unokabátyja, Zsolti, aki mikor szükség volt rá, ott volt,
és ezentúl is ott lesz. S a Goldgruber és a Bácskai család, a család ôszinte ba-
rátja, Larissza, és a gondozók, Anika, Lili, Kati és Anna. A közösség, a nagy
frankeles család most együtt búcsúzik szeretett kántorunktól, tanítónktól.

Zsidó zsidók
ÖNINTERJÚ

– Mostantól a zsidó zsidók jönnek – hangzik el gyakran a médiában.
Mit jelent ez?

– Nem tudom. A rabbinak nem kell mindent tudnia, de azt igen, hol nézzen
utána, mondotta a rabbiképzô egykori neves professzora.

– És hol nézhet utána, rabbi úr?
– Hát mindenesetre a hagyományos helyeken biztosan nem. Esetleg a bul-

vármédiában?
– Ezek szerint vannak/voltak nemzsidó zsidók?
– Ezek szerint igen. Csak az a furcsa, hogy ezt egy vezetô rabbitól is olvas-

tam, akinek tudnia illik, hogy született zsidók és betért zsidók között nem te-
szünk különbséget. Egyforma jogok és kötelességek.

– És akkor kik a nemzsidó zsidók?
– Szerinte alighanem a betértek, a csupán „származásúak”, a neológok, az-

az mindenki, aki nem az ô híve.
– Zsidó az, akit a szomszédai annak tartanak!
– Jó, hát el lehet vinni a hülyéskedés irányába a dolgot, de ez csak egy

fedômûvelete lenne ennek a legújabb, tragikus árokásásnak, megosztásnak.
– És akkor most szomorú vagy nem, rabbi úr?
– Sok évtizedes tapasztalatom birtokában kimondottan örülök ennek.
– ???
– Tudniillik amikor kemény antiszemita idôk járnak (Csurka és társai, utó-

dai), akkor összetartunk. Amikor ez csökken, akkor egymást…
Kardos Péter

A veszprémi születésû, de brit
állampolgárságú Weisz Lipót, azaz
Leopold Weisz volt az egyetlen bi-
zonyíthatóan magyar áldozata a
Titanic 1912-ben bekövetkezett
tragédiájának.

Dr. Elter Tamás tengerkutató sze-
rint ha a tehetséges, fiatal szobrász
nem akkor, áprilisban megy vissza a
feleségéért Kanadából Angliába,
ahol szénszünet miatt csak egy hajó
vághatott neki az Atlanti-óceánnak,
akár befutott mûvészként is ismer-
hetnénk a nevét.

A legendás Titanic elsüllyedése
örök témát ad az utókornak, az emlé-
kezetnek, a kutatóknak, a történé-
szeknek, a hajósoknak, a legendákat
szeretôknek, a mítoszvadászoknak,
sôt, az összeesküvésekben hívôknek
is. A világtörténelem egyik leghíre-
sebb óceánjárója elsô és egyben vég-
zetes útján, 1912. április 15-én me-
rült a hullámsírba. Összesen 1517-en
haltak meg a jéghegynek ütközô ha-
jó elsüllyedésekor. Köztük volt az
1875-ben Veszprémben született
Weisz Lipót, aki Leopold Weiszként,
brit állampolgárként szerepelt az
utaslistán. Ô az egyetlen, bizonyítha-
tóan magyar származású áldozata a
tragédiának, bár idôrôl idôre elhang-
zik, hogy több honfitársunk is ott
volt a Titanicon, de ezt teljesen hitelt
érdemlôen senki támasztotta alá.

– Érdemes lenne Veszprémben
megkeresni Weiszék nyomait, fel-
venni a kapcsolatot a zsidó közössé-
gekkel, elmenni a levéltárba, hogy
feltáruljon az ô múltja is – mondta
lapunk érdeklôdésére dr. Elter Tamás
tengerkutató, aki több tanulmányt
készített és írt a Titanicról. Sôt, tár-
sával, dr. Palkó Zsolttal együtt 2012-
ben megpályázták a részvételt a
Titanic elsüllyedésének centenáriu-
mára szervezôdô nemzetközi expedí-
cióba. Be is kerültek a kiválasztottak
közé. A magyarok rajtuk kívül álló
okok miatt aztán mégsem merülhet-
tek le, és ez az egy, amit nagyon saj-
nál dr. Elter Tamás. Élete lehetôsége
maradt ki. Láthatta volna a mélység-
ben a legendák hajóját, amelyen
Weisz Lipót is utazott.

– Amit tudunk róla, hogy tehetsé-
ges szobrász, kô- és fafaragó volt,
aki 19 évesen a bromsgrove-i ipar-
mûvészeti egyesületnél tanult. Majd
Kanadába ment, ahol Montrealban
az ottani szépmûvészeti múzeumnál
végzett fafaragói és kôfaragói mun-
kát. Jól keresett, ezt bizonyítja az is,
hogy amikor elhatározta, végleg ki-
vándorol Kanadába, s visszament
Angliába az ott élô feleségéért, ak-
kor jelentôs mennyiségû arany is
volt nála. Asszonya Mathilde
Françoise Weisz volt, akivel Montre-
alba akartak menni, majd Québecben

letelepedni. Érdekesség és talán a
sorsukat befolyásoló történet, hogy
Leopold a Lusitania gôzössel utazott
a brit partokhoz, és azt tervezték,
hogy azzal is indulnak közösen visz-
sza új otthonuk, az Újvilág felé. Ám
akkor tört ki a szénsztrájk, és az a ha-
jó nem indult el. Csak a Titanic fut-
hatott ki, oda minden szénellátást
biztosítani kellett, hiszen a luxus
óceánjáró elsô útja a White Star Line
társaságnak presztízst jelentett.
Weiszék nem akarták a visszautat el-
halasztani, ezért felszálltak a Titanic
másodosztályára. A férjnek ez jelen-
tette az utolsó utat a southamptoni
kikötô 44-es számú dokkjából – me-
sélte Elter Tamás, aki hozzáfûzte, a
sokat emlegetett nôi megérzés még a
hajón sem hagyta el Weisz feleségét,
aki a végzetes ütközés estéjén a fe-
délzeten sétálva azt mondta a férjé-
nek, nincsenek jó érzései, inkább
menjenek le a kabinba, mert amúgy
is nagyon hûvös az idô.

A Titanic nem sokkal ezután léket
kapott. Mathilde Weisz mentôcsónak-
ba került, túlélte a katasztrófát. Férje
a jéghideg vízbe veszett. Lebegô holt-

testét kiemelték, öltönyének monog-
ramja után azonosították, s megtalál-
ták a kabátjába rejtett aranyat.

– Azért is volt nehéz kideríteni,
hogy a magyar származású brit utas
ki volt pontosan, mert a sírjára is azt
írták, hogy Pesten született 1880 kö-
rül. Az Encyclopedia Titanica, a ha-
jóról fennmaradt, eredeti dokumen-
tumokat feldolgozó gyûjtemény ta-
nulmányozása után derült ki, hogy
Weisz Leopold valójában Veszprém-
ben született. Dr. Lengyel Árpád ha-
jóorvos a mentésben részt vevô
Carpathia fedélzetén találkozott
mind a 705 túlélôvel, így biztos,
hogy a tehetséges szobrász feleségé-
vel is, akinek férjét Montrealban he-
lyezték örök nyugalomra.

Sírjára ezt is ráírták: „Tehetséges
és ígéretes szobrász, a bromsgrove-i
ipartestület tagja, munkáira Montré-
alban és külföldön egyaránt csodá-
lattal tekintenek” – elevenítette fel a
múltat Elter Tamás, aki bízik abban,
hogy további titkok is feltárulnak
majd a Titanic veszprémi utasának
életébôl.

veol.hu

Veszprémi születésû volt 
a Titanic rejtélyes utasa



Két festô beszélget:
– Mit mondanak a kiállításodról a

kritikusok?
– Megoszlanak a vélemények. Van,

aki a festéket sajnálja, van, aki a vász-
nat.

* * *
Új rab érkezik a börtönbe.
A többiek megkérdik tôle:
– Te is fogoly vagy?

Erre a hapsi:
– Miért, mi legyek, fácán?

* * *
Anya és fia beszélgetnek:
– Fiam! Egy kismadár azt csicse-

regte nekem, hogy szoktál füvezni!
– Itt szerintem az egyetlen, aki szív,

az te vagy, Anya! Nem én beszélgetek
a madarakkal!
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SPÁNN GÁBOR

Éhes disznó sakterrel álmodik

...és ideje van a nevetésnek

Ez az eredetihez képest kiforgatott tájjellegû böl-
csesség egy tévériport kapcsán jutott az eszembe. Az
egyik kereskedelmi tévé magazinmûsorában készí-
tettek egy riportot, amitôl kis híján fotelestül lehidal-
tam. A világot járó magyar riporter felfedezett Tel-
Avivban egy éttermet, mely disznóhúsból készült cse-
megéket árul, ezt hatalmas héber betûkkel utcai ét-
lapján feltünteti. A tudósításból kiderült, hogy évek
óta ilyen népszerû kezdeményezés Erecben nem volt,
láthatóan tömegek álltak a vendéglô ajtajában, sza-
bad asztalra várva. 

Interjút is készítettek az étkezde tulajdonosával. A
magyar riporter értelemszerûen azt firtatta, hogy fér
ez össze a zsidó vallás szigorú tilalmával. A tulajdo-
nos komoly magyarázatba fogott: kijelentette, hogy
megbízható zsidó vallástudorokkal konzultált, és ar-
ra jutottak, hogy amennyiben a sertést nem szent föl-
dön tenyésztik, hanem például betonalapzaton vagy
raklapokon, már elveszti tréfli jellegét. 

Na erre én felkiáltottam, ekképpen: Asszony, fi-
gyelj! Ez úgy van biztos, hogy a megemelt lapon te-
nyésztett disznó Izraelben ugyanúgy elveszti tréfli
jellegét, ahogy Magyarországon a Nemzeti Bankban
tárolt közpénz, ha alapítványba kerül, a közpénz jel-
legét...

De mivel én nem vagyok más, mint egy egyszerû
ámhórec megélhetési diaszpóra-zsidó, aki csak any-
nyit tudok pl. magamról, hogy olyan vagyok, mint
akit a bal Soros már régen tép, viszont jelenleg hál’
Istennek olyan országban élek, ahol az antiszemitiz-
musra zéró tolerancia érvényes. A büdös zsidó és eh-
hez hasonló díszítô jelzôk a zéró alatt, mínuszban
szántanak.

De komolyra véve a szót, felkerestem tudós rabbi-
mat, és megkérdeztem tôle, hogy tényleg létezik-e
ilyen „joghézag” a halachikus elôírásokban. Ô azt fe-
lelte nevetve, hogy Izraelben minden lehetséges – és
annak az ellenkezôje is. Egy biztosan nem: hogy a
több ezer éves vallási törvények, amiknek köszön-
hetôen a zsidóság a népek tengerében élve maradt,
ilyen irányba változzanak. Egész sor tilalom van a
kóser konyhában különbözô ételek fogyasztására, és
ebben vezetô helyen volt, van és lesz a sertés. Ez
ugyanolyan sziklaszilárdságú tétel, mint a szombati
munkavégzés tilalma. Mosolyogva tette hozzá, hogy

az a jelenség, hogy egyes nem zsidó emberek hétfôtôl
péntekig sem dolgoznak, már nem vezethetô le a
halachikus törvényekbôl. Mivel a tudós rabbi kettôs
állampolgár, Izraelben is él, hozzátette, hogy sertés-
húst eddig is lehetett kapni különbözô helyeken. Az
étterem megnyitásában semmi forradalmi nincs, és
véleménye szerint a sorállás abból ered, hogy a múlt
század végén közel egymillió orosz zsidó alijázott Iz-
raelbe, akik 50–60 éven keresztül egyáltalán nem et-
tek húst hazájukban, itt pedig nem tudnak különbsé-
get tenni kóser és tréfli között. 

Én bevallom, mi otthon nem vezetünk kóser ház-
tartást. Ez ered többek között abból, hogy feleségem-
mel olyan idôkben voltunk zsidók, amikor egyszerû-
en fizikailag volt lehetetlen a kóserság szabályait be-
tartani (pl. egyetlen kóser húsbolt üzemelt Budapes-
ten). Sertéshúst nem eszünk, részben azért, mert a
613 micvébôl oly keveset tart be a 21. század zsidó
embere, hát ezt legalább betartjuk, részben azért,
mert legjobb tudomásom szerint nem a hosszú élet
titka. Hálából a sok információért, rabbimnak elme-
séltem a pesti aszfaltfolklór egyik gyöngyszemét, ami
így hangzik:

Kohn, aki egyébként vallásos zsidó ember, köze-
ledni érzi halálát, és úgy dönt, hogy egy glatt kóser
életvitel után egyszer halála elôtt „belecsap a lecsó-
ba”, és jóllakik sertéshússal. Keres magának egy
külvárosi vendéglôt – reménykedve abban, hogy ott
ismerôs nem jön szembe –, és rendel egy fél manga-
licát. A kisvendéglô annak rendje és módja szerint
szabályosan tálal: ezüsttálcán jön a mangalica, bôre
sörrel bôven locsolva, és szájában az elmaradhatat-
lan sült alma. 

Kohn már a szalvétát tûzi az ing nyakába, kipáját
gondosan zsebre gyûrve, és éppen belefogna az
élvezkedésbe, amikor pechjére az üvegkirakaton át
meglátja ôt rabbija, aki ismeretlen okból, de szintén
arra járt. A rabbi bemegy, csípôre tett kézzel megáll
az asztalnál, és zeuszi tekintettel, dörgô hangon meg-
kérdi: Na Kohn, ezt hogy magyarázod meg?! 

Mire a hohmecolásban jeles hittestvérünk nem jön
zavarba, és így felel: Rebbe! Hidd el, én nem vétet-
tem semmit vallásunk ellen! Hidd el, nem történt
más, mint hogy én rendeltem egy sült almát, és kép-
zeld el, így tálalták!!!

MAGÁNNYOMOZÁS FELSÔFOKON!
* * *
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Többek közt cédrusfákat, berke-
nyét, füge- és almafát telepítenek a
zsinagóga parkjába. A sokak által
hiányolt tiszafák egy jobban kar-
bantartható változata is visszake-
rül. Sikerült olyan koncepciót ki-
találni, amely lehetôvé teszi a kert
sokszínûségét az év minden szaká-
ban, mégis szinte azonos az erede-
ti tervekkel.

A végéhez közeledik a kibôvült
szegedi Új Zsinagóga tavaly meg-
kezdett felújítási programja. Az épü-
let külsô szerkezetének helyreállítá-
sa mellett lehetôség nyílt a körülötte
lévô park és kert rekonstrukciójára
is. Lednitzky András, a hitközség el-
nöke elmondta, a kormánytól 50 mil-
lió forintot kaptak a két, rossz álla-
potban lévô torony helyreállításra,
majd további 950 millió forintot a
külsô szerkezet felújítására. „Sikerült
többet teljesítenünk, mint ami az ere-
deti tervben volt. Megoldottuk, hogy
a park Löw Immánuel egységes szer-
kezetû bibliai kertjének tervei alap-
ján valósuljon meg. Az épület szép-
sége igazából most bontakozott ki az
emberek elôtt, hiszen az elmúlt 70 év
alatt eltakart mûvészeti emlék volt a
fák takarásában, olyan fákéban, ame-
lyek nem a nemzetközi hírû botani-
kus tervei alapján kerültek oda” –
mondta az elnök.

A 114 éves mûemlék készülô park-
jának vezetô tervezôje, Wagner Péter
szintén megjegyezte: az évek során
olyan fákat telepítettek az épület köré,
amelyeknek semmi közük nem volt
az eredeti koncepcióhoz, ezért a fák
túlnôtték az épületet. Valódi arányai
akkor váltak láthatóvá, mikor ezeket

Bibliai növények 
a szegedi zsinagóga körül

eltávolították. A
cél a 30-as évek-
beli eredeti állapot
visszaállítása, a
Szegedi Zsidó
Hitközség levéltá-
rában megtalálha-
tó eredeti tervek
alapján. „Az ere-
deti koncepció
azon alapszik,
hogy a Biblia nö-
vényeit, amelyek
a zsidóság szám-
ûzetését kísérik,
végigtársítsa a
Magyarországra
jellemzô növény-
világgal. E két vi-
lág összeházasítása volt Löw és a mi
célunk is” – tette hozzá a tervezô.
Holtság Ágnes tájépítész értelmezte a
rajzokat, mivel neki köszönhetôen
jött létre az új elgondolás.

A fásítási térképre alapozták a ter-
veket, amelynek 80%-át sikerült
megfejteniük. A fennmaradó rész
annyira halvány volt, hogy a szakem-
berek sem tudták kibogozni. Az ere-
deti tervekben szereplô 76 növény
közül 35 felelt meg az itteni
tényezôknek. Holtság Ágnes kiemel-
te, a rekonstrukció elôtt eltávolított
fák mindegyike rossz állapotban volt,
illetve az épülethez való közelségük
miatt kárt tettek abban. Mint mondja,
az épülô kert méltó környezete lesz a
zsinagógának. „Sikerült olyan kon-
cepciót kitalálni, amely lehetôvé teszi
a kert sokszínûségét az év minden
szakában, mégis szinte azonos Löw
terveivel. A botanikus szép parkot ül-

tetett a zsinagóga köré, a borostyán-
dombokon álló, a Szentföldet
jelképezô 24 cédrusfa ismét megjele-
nik majd, csakúgy, mint a páros jege-
nyefák a bejáratoknál” – fogalmazott
Holtság Ágnes. A kert nagy részét
örökzöldek alkotják, de többek közt
megtalálható lesz benne a boróka, a
vadrózsa, a füge és az orgona is. A so-
kak által hiányolt tiszafák egy jobban
karbantartható változata is visszake-
rül.

A felújított zsinagógát a XIII. Sze-
gedi Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál
keretében adták át. A tervek szerint
ezután már csak pótlólagos munkála-
tokra lesz szükség, mivel vannak
olyan növények, amelyek a nyári hó-
napokban nem ültethetôk el, csak az
ôsz beköszöntével kerülhetnek a
földbe. A kert gondozására a hitköz-
ség kertészt foglalkoztat majd, aki-
nek többek közt a növények ápolása
lesz a feladata.

Bartus Bella / szegedma.hu
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