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Aztán 44-ben, a megszállás után, a fiát még ki-
menti Magyarországról, de ô maga úgy dönt,
nem megy innen sehová. Itt maradt, beköltö-
zött egy csillagos házba, onnan vitték el a nyi-
lasok elôször az Andrássy út 60.-ba, majd a
Duna-partra. Mielôtt elindult, még módja volt
elbúcsúzni a feleségétôl. 1944. december 
30-án lôtték bele a Dunába.

(Megemlékezés a 6. oldalon)

Kellemes ünnepeket
kívánunk

olvasóinknak!

93 éves korában elment az Ország alapítói kö-
zül az utolsó is. A Nobel-békedíj és a számos
egyéb kitüntetés mellett tekintély és tisztelet
volt érdemei jutalma. Évtizede a Goldmark Te-
remben köszönthettük magyarországi hivatalos
látogatása alkalmából. Mint hagyománytisztelô
ember, olyan külföldi programon nem vett
részt, melyet sábbátkor vagy más ünnepen tar-
tottak. Zichroná livráchá! Nyugodjék békében.

(Peresz a zsidók bosszújáról a 2. oldalon)

A szukkot ünnepén lengetett csokor négyféle
növénye megfelel négy embertípusnak. Az
etrognak (citrus) íze is, illata is van, ezért ez
felel meg annak, aki mind tóratanulással, mind
jó cselekedetekkel rendelkezik.
Szukkot ünnepének jellege az öröm, idôszaka
pedig a gabona ôszi betakarítása.

(Szukkotról a 3. oldalon)

A hegy oldalába vágott nyílásokon a járatokba
természetes napfény jut, de lesz benne mester-
séges világítás és szellôzés is. A zsidó vallást
nem jellemzi a halálkultusz, a hit alaptétele
szerint az élet a legnagyobb szentség. A vallás
szabályai megkövetelik az élôktôl a halottak
elkülönítését, és mivel a hegy gyomra távol
van a város zsivajától, a temetkezés megfelel a
legszigorúbb ortodox követelményeknek is.

(A Nekropoliszról az 5. oldalon)
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Körzeti kitekintô

Reuven Rivlin
„Ma a zsidó közösség és vezetôik

– Izraelben és az egész világon – há-
rom nagyon nehéz kihívással állnak
szemben” – kezdte ünnepi beszédét
Rivlin elnök újévi üzenetében.

Elsôként említette a jólét és a zsi-
dó közösségek biztonságának meg-
teremtését az egész világon, mert:

„Segítenünk kell nekik, hogy to-
vábbra is büszkén vállalják zsidó-
ságukat, segítenünk kell ôket, hogy
biztonságban élhessenek, antisze-
mitizmus nélkül, és hogy szabadon
viselhessenek kipát az utcán. Izra-
elben mindig lesz hely minden zsi-
dó számára, de meg kell adni a jo-
got, hogy félelem nélkül élhessen
minden zsidó ott, ahol élni szeret-

ne, és nekünk ki kell állnunk ezért a
jogukért.”

A második kihívást említve, Rivlin
elnök Izrael és a diaszpóra zsidó kö-
zösségei közötti kapcsolat meg-
erôsítése mellett érvel, különösen
hangsúlyozva a fiatal generáció sze-
repét.

Szólt a világ minden táján élô fia-
tal zsidósághoz, hangsúlyozva: „Ne
vegyétek magától értetôdônek Izra-
elt, ne felejtsétek el a mi sorsunkat,
mely összeköt minket.”

„Hallhattok vitákat a vallásról, vi-
tákat a jobb- és a baloldal között, lát-
hatjátok a konfliktust, melyet a
szomszédaink kényszerítenek ránk,
és úgy érezhetitek, hogy nem számít
a szavatok.”

Szeged
A parajmos, azaz a roma

holokauszt 72. évfordulójáról emlé-
keztek meg roma szervezetek a Du-
gonics téren. Az országos roma ki-
sebbségi önkormányzat, a megyei és
a városi szervezet képviselôje szólt a
nemzetiszocialista idôkben történt
üldöztetésrôl, a gettókba, munka-
szolgálatba, haláltáborokba hurcol-
tak sorsáról, a genetikai, orvosi
kísérletekrôl, az elgázosításról, a
kommunizmus idôszakáról, a
megkülönböztetésekrôl, 1956-ról,
napjaink cigánygyilkosságairól, a
szegregációról. A hitközség elnöke a
közel húsz zsidótörvényrôl, a 30-as,
40-es évek cigányokat érintô  ren-
deleteirôl, a hazánkban és a határain-
kon kívüli országokban bekövetke-
zett üldöztetésrôl, gettózásról, helyi
kiközösítésrôl, a haláltáborokba in-
dított szerelvényekhez kapcsolt ro-
ma kocsikról, Mengele és társai or-
vosi kísérleteirôl beszélt. Hangsú-
lyozta, hogy amíg a zsidó holokausz-
tot törvények elôzték meg, a romák
esetében csak néhány rendelet kap-
csolódott a témához. A parajmos
még nincs feltárva, elemezve a törté-
nészek által; vannak, akik 4–5 ezer,
mások 200 ezer vagy akár 2 millió
halálos áldozattal számolnak. Min-
den egyes elvesztett sorstárs áldozat,
akinek emlékét ápolni kell. Oktatni
kell a történéseket, és mindent meg-
tenni, hogy ne ismétlôdhessenek
meg.

A megemlékezést gitáros búcsú-
dal, roma táncegyüttes és zenekar
mûsora kísérte az estébe nyúlóan.

* * *
A XII. Szegedi Ôszi Zsidó Kultu-

rális Fesztiválon Kék rapszódia cím-
mel tartottak Bernsteintôl Gershwi-
nig jazzkoncertet a zsinagógában.
Fellépett Horgas Eszter (fuvola),
Falusi Mariann és Szakács Ildikó
(ének), míg a szerzôk legszebb zon-
goradallamait Löwenberg Dániel és
a Class Jazz Band tolmácsolta, gyak-
ran megénekeltetve, megtapsoltatva
a közel ötszáz fôs közönséget.

* * *
A Kossuth-, Liszt- és többszörös

EmErton-díjas Onczay Csaba egye-
temi tanár és a Németországban vég-
zett Onczay Zoltán gordonkamûvész
voltak a Fesztivál soros vendégei.
Az elmúlt idôszakban – fôleg kül-
földön – mesterkurzusokat vezetô,
zsûrizô, koncerteket adó mûvészpá-
ros nem elôször vendége hitközsé-
günknek. Mostani programjukban
nekik írt alkotások, köztük egy ôsbe-
mutató, Fekete Gyula: Duo Antico
három tételben, valamint Barrière,
Bach, Haydn, Kodály, Popper,
Albéniz, Paganini mûvei szerepel-
tek. Ráadásként a Kol Nidré is el-
hangzott a Szegedhez sok szállal
kötôdô gordonkamûvészektôl. A ka-

Ebben a zsinagógai évben ünnepli a Hunyadi téri templom fennállásának
120. évfordulóját. Ezt az alkalmat a körzet vallási és világi vezetôje, elöljárói
történelmet-történeteket idézô elôadásokkal, istentisztelettel, majd állófoga-
dással tették emlékezetessé.

Az eseményre több mint százan voltak kíváncsiak, köztük Heisler András,
a Mazsihisz elnöke, Kunos Péter, a BZSH-Mazsihisz ügyvezetô igazgatója,
Frölich Róbert országos fôrabbi, Vattamány Zsolt, a VII. került elsô embere,
Papp László terézvárosi alpolgármester, körzetek elnökei, kántorok, a Szere-
tetkórház részérôl Márvány Veronika fôorvos.

Elsôként Gervai László elnök üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót
Fináli Gábor rabbihelyettesnek, aki az elhangzó elôadások, az
elôadómûvészi és kántorpro-
dukciók közötti felvezetést is
magára vállalta.

Egy Kiss József-verssel
vette kezdetét az esemény, a
költôt a kivételes orgánumú
Szakács Hajnalka színmû-
vész szólaltatta meg.

A prózát a Ha elfelejtelek,
Jeruzsálem zsoltárrész kö-
vette Rudas Dániel kántor
interpretálásában – a vallási
vezetô bekonferálása alapján
„minden zsinagóga gyógy-
szer... mentôcsónak”.

Fináli Gábor elmondta,
hogy korunkban a péntek es-
ti istentiszteleteket általában
lényegesen többen látogat-
ják, mint a szombat reggelit.
Errôl szólt a második vers,
Bródy Miksa szerzeménye:
Jöjj, vigasztalóan szép pén-
tek este.

A házigazda rabbi bejelentette Róbert Péter történészt, az ORZSE docen-
sét, akinek elôadásból alább olvashatnak részleteket.

„Fôvárosunknak ez a része nem olyan nagyon régi, a városfalakon kívüli
mezôgazdasági terület csak a 17. században kezdett benépesedni, egyetlen
ipari létesítménye a Nyugati pu. helyén lévô téglaégetô volt. 1790-tôl a zsidók
is megjelentek a fejlôdô városrészben, amelyet 1873-ban elkülönítettek az
»alsó külvárostól«, amely Erzsébet királynô nevét vette fel. 1800-ban már itt
lakott a pesti zsidók 57, 1820-tól 80%-a. Sok kiskereskedô, de cipész, szabó
és asztalos is volt köztük. Bérkocsisok, fuvarosok, a Dessewffy utcai templo-
mot p1. a hordárok alapították. Nagy volt a zsúfoltság, a szegényes utcák ké-
pét az 1885-ben átadott Andrássy út szépítette, amelyet a zsidó Kalina Mór,
Freund Vilmos és Quittner Zsigmond mérnökök alkottak, és ahol a háztulaj-
donosok 60%-a volt zsidó.”

„Szomorú emlékek fûzôdnek a Britannia (ma Béke) szállóhoz, ahová a pro-
letárdiktatúra után egy tiszti különítmény hurcolta az utcán elfogott zsidó pol-
gárokat kínzás ás kivégzés céljából. Az Andrássy út 60. számú házat
Perlmutter Izsák festômûvész örököse a Chevra Kadisának adományozta. Ez
lett késôbb a Nyilaskeresztes Párt fô központja, sokak szenvedésének a szín-
helye. A Jókai utcai svéd védett ház lakóinak nagy részét nyilasok gyilkolták
meg, 1945. január 16-án szabadult fel a kerület.

Bár számban megfogyatkozva, de folytatódik a zsidó élet, ennek szép bizo-
nyítéka a Hunyadi téri zsinagóga 120 éves múltja!”

Róbert Péter elôadása után Kosztolányi egy meg nem jelent versesköte-
tének (Zsidó mezôkön) elôszava hangzott el Szakács Hajnalka tolmácsolásá-
ban.

Havas Tamás (ORZSE), a Hunyadi téri kile állandó tagja kutatási eredmé-
nyeit, majd a végén saját élményeit osztotta meg a vendégekkel. Megemléke-
zett a körzet korábbi vallási vezetôirôl: a templom újjászervezésétôl (1946) itt
funkcionáló Domán Ernôrôl, az 1972-ig pasztoráló Dér Istvánról, az ôt
követô Hochberger Lászlóról, és végül Domán Istvánról, aki 2015-ben bekö-
vetkezett haláláig volt a közösség fôrabbija. A két Domán, apa és fia, 47 éven
át látták el a hitéletet a Hunyadi téren.

Havas Tamás felsorolt kántorokat is: Fóti Márton (zcl), Szilágyi Gábor,
Vencel György, Zucker Immánuel és Kozma György.

A közösségi munkában, a minjánok mindenkori biztosításában, az ünnepi
készülôdések során nagy szerepe volt, van a körzeti elnöknek is, hangsúlyoz-
ta Tamás. A nagy elôdöket több mint két évtizedig munkálkodva László Mik-
lós követte, majd halála óta Gervai László tölti be a világi vezetô tisztségét.

Az emlékezésbôl nem maradtak ki a sámeszok sem. Már nincs köztünk
Katz Sándor és Kánitzer István. Kalocsi László, Zalai András, Tímár Gábor
után jelenleg ezt a feladatot Hacsek Tamás látja el. Végül Havas Tamás kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik fenntartják ezt a közösséget.

Az elôadó-mûvésznô Palágyi Lajos Noé galambja címû költeményét sza-
valta el, majd a rabbi szólt a zsinagóga fontosságáról, a közösség erejérôl,
összetartozásáról, a jiddise máme szerepérôl. Elmondta: zsinagógák nélkül
nem létezik zsidóság; a korábbi 250 imahely egyike volt a Hunyadi téri; részt
kell venni az istentiszleleteken. „Ez az a hajó, ami magától nem halad, és még
korántsem értünk partot” – mondta.

Ezután ismét Rudas Dániel kántor következett a Lödor vádor címû imával,
ôt követte Szakács Hajnalka az Isten címû, 1910-ben íródott Bródy Miksa-
verssel.

A program befejeztével a körzet elnöke elhunytakról emlékezett meg:
Vázsonyi Vilmosról, akirôl néhány mondatban szólt is, Keller Sándorról,
Chátám Szófer leszármazottjáról, Gálfi Miklósról, aki két hónappal a száza-
dik születésnapját megelôzôen hunyt el, és a kilencvenes évei közepén még
elôimádkozott.

Gervai László beszélt László Miklósról, aki 25 évig volt elnök, és állami
kitüntetésben is részesült a zsidóság érdekében végzett kimagasló tevékeny-
ségéért; a száz évet megélt, végig aktívan tevékenykedô nôbizottsági elnök
aszszonyról, Hoffmann Sándornéról. S megemlítette a templom két ma is
aktív, oszlopos, idôs tagját: Pollák Zsuzsát és a jelenleg gyengélkedô Vida
Tamást is.

A Közösségi Teremben a Laky Konyha remekeivel dúsan megterített asz-
talok fogadták a zsinagógából kijövôket. A vezetô tisztségviselôk sem tá-
voztak azonnal, jóízû beszélgetésekre kerülhetett sor, már az esemény vé-
gén számos pozitív megerôsítés nyugtázta a jó szervezést és a színvonalas
programokat.

Boldog születésnapot!

–gáljuli–

Újévi üdvözletek Hundert und zwanzig... után
Hunyadi tér

Peresz a zsidók bosszújáról
Kiküldött tudósítónk 2008 májusában hírt adott a varsói gettófelkelés

65. évfordulóján rendezett nagyszabású ünnepségrôl. A nemrég elhunyt
izraeli államelnök emlékére közlünk a cikkbôl részletet.

Amikor Peresz lép a mikrofonhoz, elnémul a tér. A 86. évében járó állam-
fô hihetetlenül fiatalos mozgással és csodálatos beszéddel lepi meg a közön-
séget. A gettó utolsó óráit idézi fel egy korabeli naplóból, majd hozzáteszi: az
egyik életben maradt felkelô kijutott Izraelbe, és belépett egy kibucba. Szó-
noki mesterfogás következik. „Mi, zsidók, elhatároztuk, hogy bosszút állunk
a varsói gettó hôsi halottaiért. Bosszút állunk valamennyi koncentrációs tábor
meggyilkolt, elgázosított mártírjáért. Nem, nem olyan bosszúra gondolok! Ha
a mai izraeli légierô akkor létezett volna, most nem kellene a zsidó hôsök ha-
lálára emlékezünk. Ezt a légierôt is bosszúból hoztuk létre. Meg a kibucokat
is. A népirtás és a háború után mi a békét szomjazzuk – ez is a mi bosszúnk.
Amikor a világ országainak többsége bezárta kapuit a holokauszttól
menekülôk elôtt, megnyíltak Cion kapui. Létrejött a zsidó állam, amely élen
jár a modern technológiában, a mezôgazdaságban, az orvostudományban – ez
a mi bosszúnk. Fennállásunk hatvan éve alatt hétszer támadtak ránk, és nem
tudtak legyôzni – ez a mi bosszúnk.” Így sorolta a zsidó „bosszú” eredménye-
it az államfô. Ekkor úgy tûnt, hogy ez volt emlékezô program katarzisa, a
lenyûgözô hatást már nem lehet fokozni. Lehetett!

kápé

„Azt mondom nektek, hogy gyer-
tek el Izraelbe idén, és nézzetek szét,
gyertek Izraelbe, és tanuljatok. Izrael
egy erôs demokrácia. Gyertek el, és
hallgassátok Izraelt, és Izrael is meg-
hallgat titeket. Mert egyek vagyunk,
és kötelezettségünk van egymással
szemben.”

Végül a harmadik kihívás az lesz,
hogyan tudjuk kiépíteni és
megerôsíteni a kapcsolatot a vallási
és szekuláris értelemben különbözô
szektorokban élô izraeli közösségek-
kel.

„Együtt kell felépítenünk a közös
reményt Izraelnek és a mi közös
jövônknek. Mint Izrael Állam elnö-
ke, ezt a közös reményt a lista elejé-
re teszem, és mindnyájatokra fontos
partnerként tekintek ebben a külde-
tésben.”

„Nézzünk szembe közösen ezekkel
a kihívásokkal idén! Ez a mi erôs-
ségünk!

Kívánok mindenkinek boldog és
édes új évet!”

Ferenc pápa
Ros hásáná, jom kippur és szukkot

ünnepek alkalmából Ferenc pápa jó-
kívánságait küldte a római zsidó kö-
zösségnek és az egész világ zsidósá-
gának.

„Ros hásáná 5777, jom kippur és
szukkot ünnepek örömteli alkalmá-
ból különösen kedves számomra,
hogy jókívánságaimat küldjem Ön-
nek és a római zsidó közösségnek.
Szeretettel gondolok az egész világ
zsidó közösségeire is, hogy a közel-
gô ünnepek mindenki számára
bôséges áldást hozzanak. A Magas-
ságos adja meg nekünk a békét és a
béke terjesztésének fáradhatatlan vá-
gyát. Örök irgalmasságában töltsön
el minket reménységgel, derûvel, és
erôsítse meg a köztünk lévô szívé-
lyes barátságot” – írta Ferenc pápa
Riccardo Di Segninek, a római zsidó
közösség fôrabbijának címzett üze-
netében. 

Orbán Viktor
Levélben köszöntötte Orbán Vik-

tor miniszterelnök Heisler Andrást,
a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének elnökét és a magyar-
országi zsidó közösséget és vezetôit
a zsidó újév alkalmából. 

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Zsidó
Honfitársaim!

Minden közösség jövôjének a kul-
csa, hogy tagjai elkötelezettek legye-
nek a felmenôk hagyományainak és
értékeinek megôrzése mellett, éppen
ezért minden ünnep az összetartozást
erôsíti.

Engedje meg, hogy a közelgô zsi-
dó újév alkalmából tisztelettel kö-
szöntsem Önt és az ünneplô magyar-
országi zsidó közösséget. Mindany-
nyiuknak békés, boldog új évet kívá-
nok!

marazenei esten közel 140-en vettek
részt.

* * *
A GAG Management Kft. bonyo-

lításában hatalmas Zorán-koncertre
került sor több mint 1200 fô részvé-
telével, szintén a Fesztivál kereté-
ben. Az énekest kísérô zenészek és
vokalisták visszatérôen a közönség-
gel együtt énekelték ismert dallama-
ikat, amelyek nem nélkülözték a
népzenei motívumokat és a politikai
aktualitásokat sem. A hallgatóság
többször állva, tapssal is kísérte az
énekeseket, de a zenészek is – zon-
gorista, furulyás, dobosok, gitárosok
– lehetôséget kaptak egyéni tudásuk
megcsillogtatására. A szegedi publi-
kum egyhangú szavazatával jövôre
is visszavárjuk Zoránt.

L. A.

Szeretetkórház
Elfogadva Deutsch László fôrabbi

meghívását, kórházunkba látogatott
Latorcai Csaba kiemelt társadalmi
ügyekért felelôs helyettes államtit-
kár. A találkozón az intézmény veze-
tésén kívül részt vett Kunos Péter, a
Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazga-
tója is.

A jó hangulatú megbeszélésen fej-
lesztési elképzeléseink ismertetésén
túl szóba kerültek napi problémák is,
kiemelten a konyha rekonstrukciója,
ami nemcsak technikailag, de vallási
szempontból is igen fontos.

A tárgyalást követôen Deutsch
Zsuzsanna orvos-igazgató megmu-
tatta vendégünknek az osztályokat,
és végül a zsinagógát is. Latorcai
Csaba a látottak és hallottak alapján
kijelentette, hogy a rekonstrukciót és
a fejlesztési terv megvalósítását in-
dokoltnak látja, és segíteni fog a kór-
ház problémáinak megoldásában.

Fináli Gábor



Közeledik szuk-
kot, a sátrak ünne-
pe, melyet a hagyo-
mányban úgy is is-
merünk, mint zmán
szimcháténu – örö-
münk ideje. Ez az a

7 nap, amit a Tóra hivatalosan az
öröm idôszakának jelölt ki. Ennek ap-
ropóján érdemes egy kicsit elgondol-
kodni a szimchá, az öröm fogalmának
mélyebb jelentésén.

Általában szokás úgy gondolni az
örömre, mint valami kiemelkedôen po-
zitív élmény nyomán kialakult különle-
ges hangulatra, vigadozásra, örvende-
zésre. Ha azonban megkeressük a Tó-
rában a szimchá szót, olyan szövegben
fogjuk megtalálni, amiben ez az értel-
mezés szinte teljesen tarthatatlanná vá-
lik: az átkokról, feddésekrôl szóló rész-
ben (tocháchá). Ezen a ponton a Tóra
különféle büntetéseket részletez hosz-
szasan. Azt gondolhatnánk, hogy ezek
a csapások akkor érik el a zsidó népet,
ha nem tartják be a parancsolatokat.
Ebben kétségkívül van igazság, a sza-
kasz közepén azonban egy igen
meglepô állítást találhatunk: „cserébe,
amiért nem szolgáltad Örökkévaló Iste-
nedet örömben” (Mózes 5., 28:47).

Eszerint folyamatosan kitörô öröm-
mel kellene nevetgélnünk, miközben
a micvákat teljesítjük, máskülönben
érdemessé válnánk a legszörnyûbb
büntetésekre. Természetesen ez ab-
szurdum: az igazságos, irgalmas,
jótevô Teremtôre egyáltalán nem le-
het jellemzô, hogy ilyen módon bán-
jon teremtményeivel, ilyen szigorú
követelményeket támasszon velük
szemben. Tehát újra kell értelmez-
nünk az örömrôl alkotott képünket.

Ehhez olvassuk el a Tórában az idé-
zett mondat után következô mondatot:
„és szolgálni fogod ellenségedet”. Ha
nem szolgáltad az Örökkévalót öröm-
ben, akkor az ellenségedet fogod szol-
gálni. Mi az összefüggés? A kettô lé-
nyegében ugyanaz: ha valakit nem
örömmel szolgál az ember, akkor lé-
nyegtelen, hogy az ellenségét vagy a
szerettét szolgálja. Egy ilyen szolgálat
során az ember alapvetô érzése az,
hogy egyszerûen semmi kedve nin-
csen csinálni. Sem a barátjának, sem
az ellenségének. Nem szereti, és kész.
Muszájból csinálja. Ha az ember is-
tenszolgálata már annyira kiüresedett,
hogy ha egy óvatlan pillanatban ki-
cserélnék Istent az ellenségére, fel
sem tûnne neki a változás, akkor mi-
ért is zavarná, ha tényleg kicserélnék?

Hagyományunk úgy tartja, hogy Is-
ten mindig „mértéket a mértékkel fizet
meg” (midá keneged midá): amilyen
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VALLÁSI ROVAT

Szukkot – A mindent
átható öröm

A KÉSÔI KAMPÁNY ELLENÉRE

Heisler András az 1%-ról
Mit mutatott meg a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért folyó

kampány a zsidó egyházak rivalizálásában?
Általánosságban jellemzô, hogy a magyarországi népesség jelentôs része az

egyházias vallásosságát illetôen passzív. Ismerjük a jelenséget: a katolikus csa-
ládok egy része fontosnak tartja ugyan, hogy gyermekeik részesüljenek a szent-
ségekben, elviszik ôket megkeresztelni, hangsúlyt fektetnek rá, hogy elsô áldo-
zók legyenek, templomban kössenek házasságot és így tovább. Az élet nagy for-
dulópontjain ünnepélyesen ellátogatnak egyházukhoz, de mindennapi vallási
igényeiket nem egyházuk szolgáltatásai biztosítják számukra.

Így van ez gyakorta a protestáns egyházakban, és talán még fokozottabban a
zsidó közösségben is. Ebben a tekintetben a „történelmi egyházak” egy cipôben
járnak.

Ami a zsidókat illeti: születés, esküvô, aztán – Isten segítségével csak sok év-
tized múlva – búcsú a Kozma utcai zsidó temetôben. Közben év közben kétszer,
az újév és az engesztelô nap elôestéjén, sok ezer ember fordul meg a zsinagó-
gákban. A maradék 363 napon azonban viszonylag kevesekkel tudunk ott talál-
kozni. Nem lehetne nagyobb ostobaságot elkövetni, mint sértôdötten számon
kérni mindezt a közösség tagjaitól. A felvázolt helyzet inkább feladatként je-
lentkezik a közösség vallási és világi vezetôi számára.

Van kötôdése a magyar zsidóság számottevô részének valamelyik irányzat-
hoz, ezt azonban nem életmódjával, hanem csak gesztusokkal kívánja a többsé-
gük kifejezni. Az 1%-os kampány pedig éppen alkalmas arra, hogy lehetôséget
biztosítson egy efféle gesztusra: kifejezze az érintettek elvi közösségét azzal a
gyülekezettel, amelynek életében gyakorlatilag nem, vagy csak egészen kivéte-
les pillanatokban kívánnak részt venni.

Ilyen módon a felajánlások száma, amirôl úgy szoktuk gondolni, hogy vala-
miféle rangsort állít fel évrôl évre a vallási szervezetek között, ennek a laza
kötôdésnek a kiterjedtségét méri.

Ezzel a helyzettel szembesülve, az egyházként bejegyzett, nagyobb zsidó kö-
zösségek, a „piacvezetô” Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
(Mazsihisz) és a „kihívó” Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH) eltérô,
de egyaránt legitim kampánystratégiát választottak. Az EMIH, felismerve, hogy
ezen a terepen gesztusokra kell vadászni, nem a közösség belsô ügyeire, hitéle-
tére, „vallási szolgáltatásaira”, vagyis nem a lazán kötôdô hívek erôteljesebb
megnyerésére koncentrált, hanem a lakosság legszélesebb rétegeitôl kért támo-
gatást. Kampányában a „zsidó” szót elkerülve, gyermekotthonoknak nyújtandó
támogatásról, általános társadalmi célokról szólt – vagyis lényegében kiiratko-
zott a „zsidó mezôbôl”, egy másik meccsbe kezdett, másik pályán.

A Mazsihisz a nehezebb utat választotta, amennyiben arculati kampánya ki-
mondottan reménybeli híveihez, a zsidó közösséghez szólt. Nekik tett befoga-
dási ajánlatot azzal az üzenettel, hogy „a magyar zsidóság sokszínû”, és egyút-
tal magára is vállalta ennek a sokszínûségnek a kiszolgálását és képviseletét. A
két eltérô stratégia, az egymástól teljesen eltérô célcsoportok végképp lehetet-
lenné teszik, hogy a napokban napvilágra került (nem végleges) eredményeket
bármilyen módon egymásra vonatkoztassuk.

A Mazsihisz felismerte, elébe kell menni a reménybeli vagy csak lazán
kötôdô híveinek. Szervezetünk létezésének értelme, hogy az ô, az önök
legkülönbözôbb igényeinek is minél inkább meg tudjunk felelni.

A Mazsihisz idei 1%-os kampánya ezt kísérelte meg, ami a távlati – és nem
csak kommunikációs – stratégia integráns részeként egy valóban sokszínû és ak-
tív közösség megteremtését, egy új, valóban kortárs magyar zsidó önazonosság
és életforma szervezeti, intézményi kereteinek létrehozását célozza.

Köszönjük a gyarapodó felajánlásokat, és azon leszünk, hogy kiérdemeljük a
bizalmat.

A Magyar–Izraeli Baráti Társaság egyik alapító tagját, az MTK Baráti
Kör örökös tiszteletbeli elnökét, egy hagyománytisztelô, jó zsidó embert
gyászolunk, aki 94 éves korában, ros hásáná napján távozott a földi
világból.

Fotó: Blaha Judit

Elul 26-án, szeptember 29-én, Be-
rettyóújfalu önkormányzata és a deb-
receni hitközség a Bihar Múzeum-
ban kiállítással egybekötött megem-
lékezést tartott.

Miért pont most?
Ezen napon volt az egykori híres

tudós rabbi, Amram Blum Jahrzeitje,
aki 1883-tól 1907-ig az akkori Bihar
vármegye székhelyének, Berettyóúj-
falunak a rabbija volt. A térség meg-
határozó vallási vezetôjét tisztelték
benne. A háború elôtti 12.000 fônyi
lakosságnak közel 10 százaléka volt
zsidó, de ma már nincs itt élô hittest-
vérünk, így a debreceni hitközség és
annak tagjai segítsége nélkül nem le-
hetett volna méltó módon megren-
dezni ezt megemlékezést.

A debreceni Heller Zsolt esszéista,
folkesztéta közremûködésével készült
el a hitközség birtokában lévô hitéleti
tárgyakból a tematikus kiállítás,
melynek táblái bepillantást nyújtanak
az egykori zsidóság életébe. A meg-
emlékezés fô szervezôje és moderáto-
ra Korompainé Mocsnik Marianna, a
Bihari Múzeum igazgatója volt.

Köszöntötte a megjelenteket, kü-
lön örömmel üdvözölve Szigeti Pált,
aki Budapestrôl érkezett. Ô volt az
elsô zsidó gyermek, aki a háború
után, 1946-ban született. A DZSH-t
többen is képviselték: Horovitz Ta-
más elnök, Aser Ehrenfeld fôrabbi,
az alelnökök, a berettyóújfalui csalá-
di kötöttségû Kreisler Gábor, vala-
mint a kile több tagja.

Muraközi István polgármester fel-
idézte a háború elôtti világot, meg-
emlékezve azokról a tiszteletre mél-
tó zsidó emberekrôl, akik nélkül

típusú volt a hiba, amit elkövettünk,
ugyanolyan típusú fizetséget kapunk
vissza. Kiválóan megjelenik ez az elv
ebben az esetben: ô olyan kedvetlenül
szolgálja Istent, mintha az ellensége
lenne, így Isten is gondoskodik arról,
hogy ô valóban az ellenségét szolgál-
ja. Így végeredményben maguk az át-
kok sem úgy hangza-
nak, mint egy bosszú-
álló Isten büntetése,
hanem mint az em-
bernek a saját magára
önkéntesen kirótt sze-
repének beteljesítése.

A probléma az, ha
valaki számára zsidó-
nak lenni kizárólag
terhet jelent, és nem az
az alapvetô hozzáállá-
sa, hogy micsoda égi
kegyelemben van ré-
sze, hogy ô a Világ
Urát szolgálhatja, míg
mások olyan felesle-
ges dolgok után fut-
nak, amikben végül
csalódni fognak.

Az ilyen ember elveszítette a kap-
csolatot a saját élethelyzetével.
Megfeledkezett arról a triviális alap-
tételrôl, hogy Isten nem az ellensé-
günk, hanem a legnagyobb jóaka-
rónk. A szimchá, az öröm, termé-
szetes következménye ennek az
élethelyzetnek.

Nem gondolom, hogy szüntelen uj-
jongásnak kellene kísérnie minden
egyes lépésünket, amikor a micvákkal
foglalkozunk. Az viszont elengedhe-
tetlenül fontos, hogy a fejünkben, szí-
vünkben stabil alapjaink legyenek.
Mindig emlékezzünk legfontosabb
alaptételeinkre. Az öröm egyik leg-
fontosabb biztosítéka, egyik legjobb
eszköze és legfôbb forrása ez: az em-
lékezés. Ez a fajta öröm már egészen
más, mint az eredetileg tárgyalt jelen-
tés. Ez egy háttérbôl mûködô, finom,
mindent átható öröm. Héberül szim-
chát hácháimnak, életörömnek is szo-
kás nevezni.

Szukkot ünnepének jellege az
öröm, idôszaka pedig a gabona ôszi
betakarítása. Annak örülünk, hogy
learathatjuk sikereinket, kezünk mun-
kájának gyümölcsét. Bölcseink úgy
tartják, hogy aki csak tanul, de soha-
sem ismétel, az ahhoz hasonlít, aki
vet, de nem arat (Szánhedrin 99a). A
126. zsoltárban pedig így áll: akik sír-
va vetnek, vigadozással fognak aratni.
Ebbôl is láthatjuk ugyanezt az elvet:
az öröm forrása az aratás, az ismert
információk átismétlése.

Szukkot ünnepén van egy kis idônk,
amikor hátradôlhetünk, megpihenhe-

tünk a sátorban. (Már csak emiatt is
érdemes a félünnepi napokra idôzíteni
a munkahelyi szabadságolást.) Abba-
marad az egész éves nagy rohanás,
amikor az evilági stressz talán még a
Tóra tanulására is átragadt, és azt is
nagy nyomás alatt tettük. Ebben a
szabadidôben újra elôvehetjük a régi

Elment Hidvégi Gyuri bácsi 

A berettyóújfalui zsidóság megidézése

jegyzeteinket, visszaemlékezhetünk
az idén olvasottakra. Személyes ta-
pasztalatom szerint 2–3 hónap után
már egészen nyugodtan végigmehe-
tünk a korábban megismert dolgokon,
mert olyan mértékben mûködik a fe-
lejtés, hogy az újdonság erejével fog
hatni a már megtanult anyag. Egész
évben tanulmányozhatjuk a Tórát
nagy erôvel, majdhogynem „könnyek-
kel”, a túlvilági jutalom reményében.
Ez az idôszak azonban különösen al-
kalmas az „aratásra”, amikor az ismét-
lés, az emlékezés által feleleveníthet-
jük saját magunkban a szimchá, az
igazi öröm érzését.

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu

egykor nem élhette volna e település
virágzó életét. Ezután ismertette az
elhanyagolt zsinagóga felújítási ter-
veit.

Horovitz Tamás a mûködô debre-
ceni zsidó negyed és a zarándokút
koncepcióját vázolta, melynek remé-
nyei szerint a megújult berettyóújfa-
lui templom is része lesz. Az elnök
hangsúlyozta, hogy egy jövôbeni
együttmûködés elsô lépése volt ez
nap.

A résztvevôk meg is tekintették a
zsinagógát. Az egykor raktárként
használt épületet a város visszavásá-
rolta, hogy visszaállítsa régi pompá-
jába.

Tiszteletre méltó törekvés, bízunk
a sikerében!

A temetôben Amram Blum rabbira
emlékezve, Aser Ehrenfeld fôrabbi
zsoltárokat recitált az ohel elôtt. A
kántori funkciókat a szintén debrece-
ni Éliás Viktor látta el. A részvevôk
a hitéleti szabályok szerint mondták
el a kádist.

Régen volt itt lehetôség minjenben
emlékezni.

Ezt követôen a holokauszt áldoza-
tainak emlékfala elôtt is elmondtuk
imáinkat.

Az eseményen Berettyóújfalu vá-
rosa és a Bihar Múzeum vezetése is
aktívan részt vett.

Rabbisorsok
Magyarországon

Meghívó premier elôtti filmbemutatóra

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk a Rabbisorsok címû dokumentum-

film premier elôtti díszbemutatójára 2016. október 20-án 18:00 órakor a

Goldmark Terembe.

A vetítés után kötetlen beszélgetés a filmrôl Toronyi Zsuzsanna, a Magyar

Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója, Darvas István, a Bét Jehuda zsinagó-

ga rabbija és Pacsorasz Viktor, a film rendezôje társaságában.

A beszélgetés során felidézzük a magyarországi rabbik jelentôs alakjait,

azokat, akik munkásságukkal, emberségükkel, bölcsességükkel sokat tettek a

zsidóságért, az egyházközségek megmaradásáért, az egyházi irányzatok

kialakulásáért, megerôsítéséért.

A Rabbisorsok Magyarországon hét olyan rabbit mutat be, akik különlege-

sek voltak. Így filmünkben emléket állítunk Taub Izsák Ezékiel nagykállói,

Lôw Lipót kanizsai és szegedi, Lôw Immánuel szegedi, Schreiber Mózes po-

zsonyi, Sáje Steiner bodrogkeresztúri, Bernstein Béla szombathelyi, Scheiber

Sándor és Schweitzer József budapesti fôrabbiknak.
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Pár évtizede „zsidó reneszánsz”
kezdôdött az egykori birodalmi
fôvárosban, Kajfengben: egy ôsi
közösség utolsó leszármazottai
kezdtek visszakapcsolódni a zsidó
világba. Kérdés, mi lesz velük
most.

Nemrég a HVG is beszámolt róla,
hogy „a piciny zsidó közösségre is
lesújt a hatalom Kínában”. De kik ôk
egyáltalán, hogy kerültek ilyen
messzire, és mi velük a probléma?

A Pekingtôl 600 kilométerre fekvô
Kajfeng ma már nem különösebben
fontos települése Kínának, de a 7–8.
században, amikor megtelepedtek ott
a Selyemúton érkezô perzsa és iraki
zsidó kereskedôk közösségei, még
birodalmi fôváros volt.

A zsidók hosszú évszázadokon át
élhettek itt mindenféle üldöztetéstôl
mentesen, a 12. században építették
fel zsinagógájukat.

Ebben tér el leginkább történetük
az európai zsidókétól: ôket nem az
elkülönülés, nem a gettó tartotta
fönn, hanem éppen az, hogy sok te-
kintetben kulturálisan hasonlóak
voltak környezetükhöz: a konfucia-
nizmus alapértékei közé tartozik az
ôsök tisztelete, szokásaik követése,
és ôk éppen ezt tették azzal, hogy
megôrizték a zsidó tradíciókat. Asz-
szimilációjuk paradox módon meg-
erôsítette ôket önazonosságukban.
Úgy érezték, hogy alapértékeik kö-
zösek környezetükével: az öregek
tisztelete, a hagyományos tekintély
tisztelete, a tudás tisztelete mind ösz-
szekötötte ôket szomszédaikkal –
számolt be a témáról könyvet író tu-
dós, Moshe Yehuda Bernstein a New
York Timesnak.

Az utóbbi évszázadokban azon-

Bíborosként kádist mondott,
majdnem pápa lett

Huszonnégy évig volt Párizs érseke, a pápaságra is esélyesnek tartot-
ták, de mindvégig zsidónak vallotta magát. Franciaország fôrabbija lát-
ta egy ízben bíborosként bemenni a zsinagógába, hogy kádist mondjon
Auschwitzban meggyilkolt édesanyja emlékére. Amikor a Notre Dame-
ban temették, érte is felhangzott a kádis.

Szülei valamikor az elsô világháború során hagyták el a késôbbi Lengyel-
ország területét. Amikor Aaron fiuk megszületett 1926-ban, már Párizsban él-
tek.

A szülôk Aaront és húgát 1939-ben Orléans-ba küldték, ahol egy keresz-
tény családnál laktak, a háborút Aaron katolikus intézményekben vészelte át.
Akkoriban, amikor Franciaország kapitulált a nácik elôtt, a 14 éves
Aaronnak kezébe került a Szentírás, benne az Újszövetség, és elment egy
templomba Orléans-ban. Ez a találkozás és megvilágosodás eldöntötte a to-
vábbi sorsát, már 1940-ben megkeresztelkedett, dacolva szülei ellenállásával.
A keresztségben a Jean-Marie nevet kapta. Egyszerre viselte tehát immár
Áron fôpap, János apostol és Szûz Mária nevét, ôk lettek, ahogy ô mondta,
„védôszentjei” további élete során.

Édesapja és testvére túlélték a háborút, édesanyját azonban meggyilkolták
– nem sokkal érkezése után – Auschwitzban.

Aaron Jean-Marie 1951-ben látogat el elôször Izraelbe, három évvel
késôbb, 28 évesen szentelik pappá. Nem sokkal azután, hogy lengyel „földi-
je”, Karol Wojtyla 1978-ban II. János Pál néven Róma püspöke lesz,
Lustiger-t Orléans püspökévé nevezi ki, bô egy évvel késôbb pedig már Pá-
rizs érseke lehet, majd pápaválasztó bíborossá válik.

Párizsi érseki beiktatásán megerôsíti hitvallását: Zsidónak születtem,
és az is maradok, még ha ez sokaknak nem is elfogadható. Számomra az Iz-
rael küldetése, hogy a népek világosságává legyen, és úgy hiszem, hogy a ke-
reszténység ennek az eszköze (a „népek világosságára” utalva Lustiger
Jesájá-Ezsaiás prófétát idézi). Úgy vélte, hogy a kereszténység csak a zsidó-
ság szerves folytatása, beteljesítése. Izrael hûséges barátja, támogatója volt.
Franciaország egykori fôrabbija azt állítja, saját szemével látta betérni egy

Lemberg „visszafogadta” 
egykori zsidó lakosait

Az ukrajnai Lvov (Lemberg) régi zsidóutcáján, az óváros szívében,
alaposan átgondolt emlékhely készült rendkívül széles körû összefogással
a helyiek kezdeményezésére.

Lembergben 700 éven keresztül élt tekintélyes létszámú zsidó közösség,
egészen addig, amíg a holokauszt lényegében fel nem számolta. 700 éven ke-
resztül osztották meg a mindennapokat a többi nemzetiséggel, és a második
világháború kezdetén a lakosság egyharmada volt zsidó. Ez természetesen a
városképen is meglátszott, több tucat zsinagóga és egyéb közösségi épület állt
Lemberg különbözô pontjain. A zsidó vallási élet központja azonban a régi
zsidóutca, a Staroievreska utca volt, itt állt az Arany Rózsa Zsinagóga, a
Nagy Zsinagóga és az imádkozásra és közös tanulásra szolgáló Bét Hámidrás.

Szlichot a Kozma utcában
Mint minden esztendôben, ez idén is megtartották a hagyományos szlichoti

gyászistentiszteletet a Kozma utcai sírkertben.
A megemlékezés Verô Tamás rabbi sófárfújásával kezdôdött, majd a

Goldmark Kórus elôadását követôen Gordon Gábor, az Élet Menete Alapít-
vány kuratóriumának elnöke köszöntötte az emlékezôket, közöttük Heisler
András Mazsihisz-elnököt és Kunos Péter ügyvezetô igazgatót, valamint az
izraeli nagykövetség elsô beosztottját.

Nógrádi Gergely kántor Szenes Hanna Éli, Élijét énekelte, majd Radnóti
Zoltán rabbi, a Rabbitestület vezetôje mondott beszédet. A kántor Kél málé
ráchámim imáját közös kádis követte.

Ezután a jelenlévôk elhelyezték a kavicsokat az Auschwitzi Emlékmû ta-
lapzatán. A szertartás a Munkaszolgálatosok Emlékmûvénél ért véget.

* * *
Évekkel ezelôtt már írtunk róla, hogy az ilyen alkalmakra felsorakoztatott

Scheiber-iskolások közül vannak, akik rosszul lesznek, és vannak, akik el is
ájulnak. Nem történt ez másként idén sem, mindössze annyi volt a különbség,
hogy a rosszul lett, illetve elájult gyermeket most nem a helyszínen statisztá-
ló mentôsök, hanem a szülôje vezette ki a sorfalból.

Ismételten megkérdezzük: nem lehetne megszüntetni a „sorfalazást”? Radnóti Zoltán rabbi emlékeztet

Kitartanak az üldözött kínai zsidók

ban, a vegyes házasságok révén, a
kajfengi zsidók egyre inkább asszi-
milálódtak Kína han etnikai többsé-
géhez.

Az azonosságtudat valamiféle ge-
nerációkon keresztülhatoló folyto-
nossága, az ôsök tisztelete révén,
úgy tûnik, mégis megmaradt, ez ve-
zethetett az utóbbi évtizedek kajfen-
gi „zsidó reneszánszához”: mintegy
ezer zsidó öntudatú emberrôl van
szó, ezeknek is csak egy része vesz
részt a vallási életben. A 90-es évek-
ben kezdôdött igazán a virágzás, zsi-
dó turisták, tudósok, üzletemberek
érkeztek a városba, aztán a közössé-
get a zsidó világba visszakapcsolni
igyekvô szervezetek is megérkeztek
a nyomukban. A kajfengi zsidók hé-
bert, zsidó történelmet és a zsidó val-
lásgyakorlat alapjait tanulhatták
meg, illetve tanulhatták újra az el-
múlt évek során külföldi zsidó szer-
vezetek segítségével. A hatóságok

gyanakodtak az idegen befolyás mi-
att (gyanakvásukat az is erôsíthette,
hogy Kínában jellemzôen keveset
tudnak a zsidó vallásról), ugyanak-
kor a közelmúltig abban reményked-
tek, hogy az érdeklôdés tôkét is oda-
vonzhat, így segítheti Kajfeng
fejlôdését.

„Újra túlélômódban mûködnek” –
mondta a közösséget ismerô egyik
seattle-i rabbi a New York Timesnak
azt követôen, hogy miután a közös-
séget segítô-tanító szervezeteket
mint esetlegesen ellenséges ügynö-
köket már tavaly lényegében kitiltot-
ták Kajfengbôl, nemrég minden nyil-
vános jelét is eltüntették a zsidó je-
lenlétnek az utcákról az „idegen be-
folyás” ellen irányuló kampány kere-
tében. A zsidók immár nem gyako-
rolhatják nyilvánosan a vallásukat,
holott ez az egyetlen igényük, sem-
milyen módon nem kívánnak bele-
szólni a politikába.

Otthonaikban továbbra is imád-
kozhatnak, megülhetik a szombatot,
de biztosak benne, hogy figyelik
ôket.

Izrael államát többen is bírálták,
amiért a Kínához fûzôdô, egyre szo-
rosabb gazdasági kapcsolataik elle-
nére sem törôdtek igazán a kajfengi
zsidók helyzetével. Ezúttal Izrael kí-
nai követsége jelezte, hogy vizsgál-
ják a kialakult helyzetet. Az ottani
zsidók státusza ugyan vallásjogilag
bizonytalan a vegyes házasságok mi-
att, de ôk minden nehézség ellenére
ragaszkodnak saját zsidóságukhoz.
„Te nem tekintesz zsidónak, de én
annak tekintem magam, és ez az, ami
fontos” – mondta egy kajfengi zsidó
a New York Times riporterének. Az
utóbbi években mintegy 20-an közü-
lük szabályosan is betértek a judaiz-
musba, és alijáztak Izraelbe.

A közösség életét kutató tudós
úgy véli, a kajfengi zsidók immár a
megszerzett hébertudás, a tórai és
liturgikus ismeretek birtokában ké-
pesek lesznek fennmaradni a félle-
galitás körülményei között is, a hi-
vatalos nyomás ellenében, ahogyan
eddig is megmaradtak. Szívós kitar-
tásuk az elveszett zsidó közössé-
gekkel foglalkozó egyik szervezet
vezetôje szerint „a zsidó emlékezet
erejét tanúsítja”.

(A The New York Times írása
alapján)

És itt áll most, több évtizednyi néma felejtés után, a lembergi zsidóság hosz-
szú életét és drámaian gyors és végleges pusztulását elbeszélô emlékhely. A
nácik a város zsinagógáit – kettô kivételével – elpusztították, így az Arany
Rózsát, a reneszánsz vallási építészet 1582 óta álló ékkövét is.

Fontos, hogy nemcsak a pusztulásra emlékeztet az újjáalakított tér, hanem
az életre is, anélkül, hogy el akarná tüntetni a történet borzalmas végét, és
hogy az emlékhely nem különül el valamiféle idegen testként a városi tértôl,
hanem együtt él vele.

Lemberg az emlékhely megalkotásával magához engedte és elfogadta múlt-
ját, amely immár jövôjének is részévé válhat. Ezt technikailag a részleges, a
romok rom voltát nem eltüntetô, de kontextusba helyezô rekonstrukció oldot-
ta meg, valamint a részletes tájékoztatás arról, mi állt és mûködött egykor a
romok helyén.

Eddig a városban fellelhetô zsidó vonatkozású emléktáblákat maga a zsidó
közösség állíttatta, így az a látszat keletkezhetett, hogy Lemberg zsidó múltja
csak nekik fontos, a meggyilkoltak egykori szomszédainak kevésbé. De az új
emlékhely világossá tette, hogy mindez tényleg puszta látszat volt csupán: en-
nek megalkotását ugyanis a városi tanács kezdeményezte, és erôteljes nemzet-
közi közremûködéssel valósult meg, nemzetközi pályázat keretében választot-
ták ki a gyôztes tervet is. A meggyilkolt zsidók emlékét tehát visszafogadta a
város, amely 700 hosszú éven át az otthonuk volt. Most „hazatérhettek”!

zsinagógába, hogy kádist mondjon Auschwitzban meggyilkolt édesanyjáért.
Közel állt II. János Pálhoz, nemcsak mindkettejük lengyel eredete miatt,

hanem azért is, mert hasonlóan konzervatív nézeteket vallottak sok kérdés-
ben. Bár korrekt kapcsolata volt a korszak meghatározó francia szocialista
vezetôjével, François Mitterand-nal, és nem is támadta a szekuláris Francia-
ország alapjait, úgy látta, hogy a francia társadalom nem lehet meg vala-
miféle, legmélyebb hagyományaiból következô, tehát katolikus szellemi
orientáció nélkül, mert a kapitalizmus és a technika önmagukban nem
nyújtanak fogódzót erkölcsi alapkérdésekben, nem adnak célokat sem a sze-
mélyes, sem a közösségi életnek. A sajtó gyakran találgatta, esélyes lehet-e a
pápaságra, lehet-e az elsô pápa, a szintén zsidó Szent Péter utóda.

Nem lett végül. II. János Pál halála után részt vett még XVI. Benedek meg-
választásában, nem sokkal késôbb azonban, 78 éves korában, elfogadták le-
mondását a párizsi érsekségrôl. A következô esztendôben New Yorkba láto-
gatott, számos zsidó intézményt felkeresett, és a bobovi chászidok rebbéje
meg is áldotta.

A rákövetkezô évben, 2007-ben diagnosztizálták csont- és tüdôrákját, nem
sokkal 81. születésnapja elôtt halt meg. Gyászszertartását a Notre Dame-ban
tartották, és a bejárat elôtt unokatestvére, Arno Lustiger mondta – a kádist.

Maga fogalmazta sírfeliratának szövege:
Zsidónak születtem/ Apai nagyapám után/ az Aaron nevet kaptam./ Keresz-

ténnyé lettem/ Hit és megtérés által/ De zsidó maradtam/ Mint az apostolok./
Védôszentjeim/ Áron fôpap/ Szent János apostol/ és a kegyelemteljes Szûz
Mária voltak./ Párizs 139. érsekének jelölt ki/ Ôszentsége II. János Pál pápa./
1981. február 27-én/ foglaltam el helyem/ és itt végeztem egész szol-
gálatomat./ Ti, akik erre áthaladtok, imádkozzatok értem.
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Hatalmas mesterséges barlang-
temetôt építenek Jeruzsálemben a
város zsidó halottainak – közölte a
Jediót Ahronót címû újság honlapja,
a ynet.

A zsidók körében az egész világon
jelentôs igény mutatkozik a jeruzsá-
lemi temetkezésre, mert a zsidó ha-
gyomány szerint a messiás eljövete-
lekor elsôként a városban nyugvók
támadnak fel.

Mivel a legnagyobb, a Givát Saul
negyedben található temetôben las-
san elfogynak a szabad sírhelyek, a
2012-ben jóváhagyott tervek alapján
többszintes épületeket hoznak létre
egyrészt föld felett, másrészt a hegy
belsejében, ahol a falakba épített sí-
rokban több tízezer embert fognak
eltemetni.

A kétszázmillió sékelbôl (15 milli-
árd forint) elkészülô négyszintes
építményben valóságos nekropoliszt
alakítanak ki, ahol több mint 23 ezer
sírt helyeznek el.

Ez a mennyiség 12 évre biztosít-
hatja a városban elhunyt zsidók te-
metkezését a jelenlegi jeruzsálemi
halálozási adatok alapján. A 25 mé-
ter mély szerkezetbe egy központi

Nem énekelhettek a nôk 
jom kippurkor

Lemondták a jom kippurra, az engesztelés napjára Tel-Aviv központ-
jába tervezett közös éneklést, miután általános tiltakozás kezdôdött ami-
att, hogy a szervezôk egyikének követelésére nôi énekesek nem léphettek
volna fel – írja a Háárec nevû izraeli újság.

A zsidó vallás legszentebb és legnagyobb ünnepének elôestéjére, október
11-re nagyszabású össznépi éneklést hirdettek Tel-Aviv központjába, a Rabin
térre, ahol az egybegyûltek neves elôadókkal közösen az alkalomhoz illô nép-
szerû izraeli dalokat énekeltek volna.

A Háárec azonban néhány napja nyilvánosságra hozta, hogy az egyik val-
lásos szervezô kívánságára nôi elôadók nem léphetnek fel a rendezvényen.

Emiatt tiltakozáshullám indult, és több szervezet – köztük az egyik tel-avi-
vi rádióállomás – is kiszállt az esemény támogatói közül. Késôbb már a zenei
rendezô is énekesnôk bevonását követelte, a fellépô énekesek pedig elkezd-
ték visszamondani részvételüket.

A baloldali politikai pártok, a Munkapárt és a Merec politikusnôi is elítél-
ték a nôi mûvészek kihagyását a programból, és ezzel már olyan komoly nyo-
más nehezedett a szervezôkre, hogy döntésre kényszerültek: vagy nôket is
meghívnak, vagy lemondják a rendezvényt.

Végül bejelentették, hogy nem lesz közös éneklés, hanem helyette ugyan-
ott engesztelô összejövetelt tartanak neves mûvészek részvételével.

Jom kippur böjtnapját a hívô zsidók nagyrészt imádsággal töltik, megvall-
ják bûneiket, és isteni megbocsátásért könyörögnek. A tel-avivi rendezvény a
vallásosok és a nem vallásosok közeledését célozta volna a közös ünneplés-
sel.

A mélyen vallásos zsidók számára tilos nôk éneklését hallgatni. Ez koráb-
ban többször gondot okozott az izraeli hadseregben is, a szolgálatot vállaló
ultraortodox katonák tüntetôleg kivonultak a nôi énekesek részvételével ren-
dezett eseményekrôl.

MTI
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Elhunyt Joszef Harmac
Elhunyt kilencvenegy éves korában Joszef Harmac, a

nácik ellen a második világháború után bosszúakciókat
tervezô és egy esetben sikeresen végrehajtó zsidó csoport
utolsó tagja – jelentette a Jediót Ahronót honlapja, a ynet.

Harmac 1925-ben Litvánia Rokiskis nevû kisvárosá-
ban született, tehetôs zsidó családban. A náci megszállás
után egész családját kiirtották. Ô egy csoport élén a get-
tó alatti csatornákon a közeli erdôkbe szökött, ahol csatlakozott a partizá-
nokhoz.

A háború végéig a németek és szövetségeseik ellen harcolt, majd Litvánia
nácik alóli felszabadulása és szovjet megszállása után titokban elhagyta Eu-
rópát, és az akkori Palesztinába utazott.

Ott csatlakozott a németek ellen bosszút forraló csoporthoz, amely kivá-
lasztott néhány nagyobb várost, amelyben az ivóvíz megmérgezését tervez-
ték, és ehhez a Weizman tudományos intézettôl mérget is szereztek – infor-
mál az MTI.

Egy izraeli vállalkozás szerint
nemsokára csirkehúst lehet „növesz-
teni” élô csirkékbôl kinyert sejtek-
bôl. Nincs többé vágás és állatkín-
zás, és mindez még kóser is lesz a
Jewish Chronicle tudósítása szerint.

Koby Barak, az ötlettel elôálló vál-
lalkozás tulajdonosa biztos benne,
hogy finom és kóser húshoz fogunk
jutni annak az eljárásnak a végén,
amelyet a Héber Egyetem egyik bio-
mérnök munkatársa, Yaakov Nahmi-
as fejlesztett ki.

A folyamat elsô lépéseként biop-
sziát kell végrehajtani egy csirkén,
aztán az így nyert szövetmintákból le-
het csirkehúst növeszteni-alakítani.

A 19. század leghíresebb antiszemita perének áldozata, Dreyfus kapitány
egyik oldalági lemenôje hadbíróként dolgozik Izraelben, és úgy érzi, hogy
munkájával a kör bezárult családja történetében.

A hadsereg lapja, a Bamahane mutatta be nemrég Uriel Dreyfust, akinek
nagypapája a franciaországi antiszemita kirakatper áldozatának, Alfred
Dreyfusnek az unokaöccse.

Dreyfus kapitányt
az 1800-as évek
végén koholt vá-
dak alapján ítélte
el a francia bíró-
ság, megfosztot-
ták rangjától és
kényszermunkát
kellett végeznie,
becsületét csak bô
egy évtizeddel ké-
sôbb nyerte visz-
sza. Az eset a köz-
társaság híveinek
és a reakciónak
egyik legélesebb
összecsapása volt
Franciaországban.
Theodor Herzlt,
aki jelen volt új-
ságíróként a per
tárgyalásán és je-
lentôs részben ez
az eset gyôzte
meg arról, hogy

az asszimiláció nem számolja fel az antiszemitizmust, a Dreyfus-per tette ci-
onistává.

Uriel Dreyfus a kapitány után hozzávetôleg száz évvel jött a világra
Mulhouse-ban, ahol annak idején híres, távoli bácsikája is. 1992-ben emigrált
Izraelbe, és 13 év múlva jelentkezett hadbírónak – ô is kapitányi rangban
szolgál az izraeli seregben. Ô is úgy gondolta, mint Herzl, hogy a zsidóknak
saját kezükbe kell venniük a sorsukat a saját államukban, ezért hagyta el Fran-
ciaországot majd 25 évvel ezelôtt.

„Ha egymás
mellé tesszük azt
a tényt, hogy
Alfred Dreyfust
hamis bizonyíté-
kok alapján ítél-
te el egy katonai
bíróság, és hogy
én most egy má-
sik katonai bíró-
ságon ítélkezem,
méghozzá a vád-
lottak jogainak
teljes biztosítá-
sával, akkor be-
zárul a kör” –
nyilatkozta Uriel
Dreyfus kapi-
tány a Bama-
hanénak. Ô te-
lepedett le elô-
ször Izraelben a
Dreyfus famíliá-
ból.

Szerinte híres
ôsével méltatla-
nul jár el a történelmi emlékezet, passzív áldozatnak tekintik, miközben soha
nem adta fel a küzdelmet, amíg csak elégtételt nem kapott. Úgy látja, minden-
ki csak az ügyrôl beszél, magának Alfred Dreyfusnek azonban senki sem
szentel figyelmet. Neki azonban érthetôen fontos a régi Dreyfus kapitány sze-
mélye: „Mindenki cipeli a múltat, mindenkinek megvan a saját feladata. Az
enyém az, hogy érvényt szerezzek a jognak. Tudom, honnan jöttem, és a
Dreyfus-ügy mindig velem marad.”

(A ynet írása alapján)

Nekropolisz

tengely mentén elhelyezett három,
egyenként harminc embert befogadó

lifttel lehet majd lejutni.
A liftektôl több irányba futnak

majd a sírbarlangfolyosók, ezeken
elektromos jármûvek szállítják majd
a nehezen közlekedô idôs embere-

ket. A hegy oldalába vágott nyíláso-
kon a járatokba természetes napfény

jut, de lesz benne mesterséges világí-
tás és szellôzés is.

A zsidó vallást nem jellemzi a ha-

lálkultusz, a hit alaptétele szerint az

élet a legnagyobb szentség. A vallás

szabályai megkövetelik az élôktôl a

halottak elkülönítését, és mivel a

hegy gyomra távol van a város zsi-

vajától, a temetkezés megfelel a

legszigorúbb ortodox követelmé-

nyeknek is.
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A Dreyfus-ügy folytatódik 
Izraelben

Jön a párve csirke?
A cég már fel is vette a kapcsolatot

tekintélyes rabbikkal, és ôk kellemes
meglepetésükre arról biztosították
ôket, hogy kóserré lehet tenni ezeket
a termékeket.

A cég szóvivôje szerint „a rabbikat
az a kérdés osztja csak két táborra,
hogy kóser húsnak vagy kóser párvé-
nak (sem húst, sem tejet nem tartal-
mazó ételnek) kell-e tekinteni a mes-
terséges csirkehúst”.

Az izraeli vallásos cionista tábor
egyik nagy háláchikus tekintélye,
Slomo Aviner rabbi szerint „az a kér-
dés, hogy a folyamat vagy a vég-
eredmény felôl ítélünk-e. Ha az
eredményt veszem figyelembe,
ugyanolyan húst látok, mint minden
más esetben, ha a folyamat felôl te-
kintem, amelynek semmi köze a
csirketartás és -vágás hagyományos
menetéhez, akkor arra kell jutnom,
hogy a mesterséges csirkehús nem
hús, hanem párve”.

További kérdés, hogy miként biz-
tosítható majd a szövetmintákból lét-
rehozott csirkehús elôállításának kó-
sersági felügyelete kóservágás hiá-
nyában, és az is felmerült a jogi viták
során, hogy vonatkozik-e a biop-
sziából nyert szövetmintára az élô ál-
lat húsának megevésére vonatkozó
szigorú tilalom – a rabbik szerint in-
kább nem.

A cégvezetô és tulajdonos Koby
Barak, aki maga vegánként szigorú-
an tartózkodik az állati eredetû éte-
lek fogyasztásától, azt mondta, ô is
megenné az általa „gyártani” terve-
zett mesterséges húst, mivel az elôál-
lításához egyetlen állatnak sem kell
szenvednie. A kóser étkezési elôírá-
sokat megtartó zsidóság és egyes eu-
rópai államok (Dánia lényegében be-
tiltotta nemrég a kóservágást), illetve
állatvédô szervezetek súlyos erkölcsi
konfliktusát oldaná fel, ha a módszer
elterjedhetne az ortodox világban, és
azon túl is sokat tehetné azért, hogy
mérsékelje az állatok szenvedését, a
húsipari termékek elôállításához
most még szükséges állatkínzást.

Koby Barak szerint az állatkínzást
okafogyottá tévô mesterséges csirke-
hús már öt éven belül piacra kerülhet.
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A kiegyezés utáni években szüle-

tett, a dualizmus idején hozta létre és

a Horthy-korszakban mûködtette vi-

lágcégét, 72 éves volt, amikor 1944.

december 30-án a nyilasok a Dunába

lôtték. Nagyszabású élete átfogja a

magyar zsidó emancipáció korszaká-

nak felemelô és szomorú történetét.

Szorgalmasan dolgozó édesapja

komoly vagyont hagyott rá, amikor

mindössze egyévesen árván hagyta;

édesanyja gyermekágyi lázban halt

meg.

75 évvel ezelôtt történt a
Babij Jar-i mészárlás

A holokauszt egyik legelsô és legborzalmasabb tömegmészárlásának 75.
évfordulójára készülnek Kijevben, jelen lesz az izraeli és a német államelnök
is a megemlékezésen.

Nem sokkal azután, hogy a német csapatok a Szovjetunió elleni offenzíva
során elfoglalták Kijevet, megszületett a döntés a város zsidó lakosainak ki-
irtásáról: 1941. szeptember 29-én és 30-án gyûjtöttek össze és végeztek ki
több mint 33 ezer embert a városhoz tartozó Babij Jarban. A több tízezres tö-
meggyilkosságnak elenyészôen kevés túlélôje maradt, és évekkel késôbb a
visszavonuló nácik a nyomokat is megpróbálták eltüntetni: kiásatták és el-
égették a holttesteket. Más tömeges kivégzések is zajlottak Babij Jarban a ná-
ci megszállás alatt: cigányoké és szovjet hadifoglyoké. Összesen mintegy
100–150 ezer áldozata lehet ezeknek a mészárlásoknak.

A Szovjetunió fennállása alatt nem fektettek hangsúlyt a meggyilkolt zsi-
dók emlékének ápolására, de az elmúlt évtizedekben ez megváltozott.

A 75. évfordulóra tervezett megemlékezéssorozaton részt vesz Joachim
Gauck német elnök és Izrael állam feje, Reuven Rivlin is, továbbá jelen lesz
a Zsidó Világkongresszus népes delegációja, az elnök, Ronald S. Lauder be-
szédet is mond a helyszínen.

Rivlin fejet hajt programja során a holodomor, az ukrajnai éhínség áldoza-
tai elôtt is, találkozik Porosenko ukrán elnökkel, és az ország történetesen zsi-
dó származású miniszterelnökével, Volodimir Hrojszmannal is.

1961-ben jelent meg Jevgenyij Jevtusenko Babij Jar címû verse a
Lityeraturnaja Gazetában, amely nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. A
poémából, amelyben a költô felemelte szavát a szovjet antiszemitizmus ellen,
Dmitrij Sosztakovics XIII. szimfónia címen zenét komponált, de azt késôbb
a hatalom ellentámadásának részeként betiltották. Ugyancsak Babij Jar cím-
mel elôször 1966-ban látott napvilágot – a szovjet cenzúra erôs húzásaival –
Anatolij Kuznyecov dokumentumregénye.

A Kijev német megszállását gyerekfejjel átélô írót három évvel késôbb a
KGB kiszekálta hazájából, de a kicsempészett kézirat – benne a kijevi zsidó-
ság kálváriájával – csonkítatlanul megjelent Nyugaton. Babij Jar emlékmûvét
végül 1976-ban állították fel, de még akkor is csak „a szovjet polgároknak –
a fasizmus áldozatainak” felirattal. A fordulatot az 1991. évi ukrán narancsos
forradalom hozta el. Kijevben új, menórát formázó emlékmûvet emeltek, s
ma már évente gyászünnepségeket tartanak, az elmúlt évtizedben többek kö-
zött George Bush és Bill Clinton amerikai elnökök, valamint 2001-ben II. Já-
nos Pál pápa részvételével.

Nógrádikum lett a temetô
A Nógrád Megyei Ér-

téktár Bizottság felvette
a balassagyarmati mû-
emlék zsidó temetôt a
Nógrád Megyei Érték-
tárba, így az „Nógrá-
dikummá” vált. A díjat
Barna János, a megyei
közgyûlés alelnöke adta
át a Megyenapon Bauer
Józsefnek, a hitközség el-
nökének.

A balassagyarmati zsi-
dóság egyes irodalmi for-
rások szerint mintegy hat-
száz éves múltra tekint
vissza. Sajnos az elsô, török elôtti temetkezési helyérôl semmilyen történelmi
nyom, történeti emlék nem maradt fönn. A 18. század eleji újbóli betelepe-
dést követôen a hitközség tagjai már a jelenlegi helyre temetkeztek. A mûem-
lék temetôben az 1700-as évektôl találhatók sírkövek, 3,2 hektáron mintegy
3500 darab. A területet a közösség növekedése, illetve az országos kolerajár-
ványok miatt több alkalommal is bôvíteni kellett. A balassagyarmati az or-
szág egyik legjelentôsebb ortodox zsidó hitközsége volt, melynek élén az
1840-es évek közepétôl a híres Deutsch rabbidinasztia tagjai (Deutsch Áron
Dávid, Deutsch József Izráel és Deutsch Dávid) álltak. A városban mûködött
az ország egyik legnagyobb ortodox zsinagógája 1868-tól 1944-ig. A 19. szá-
zad derekára a lakosság több mint egyharmada volt zsidó. Messze földön hí-
res volt a jesivájuk is.

A közösségbôl mintegy 2800-an váltak a holokauszt áldozatává, s csupán
néhány tucatnyian tértek vissza Balassagyarmatra. A háború során a zsinagó-
ga épületét is felrobbantották. Az 1970-es években épült mártíremlékmûvön
az ismert áldozatok közül mintegy 500-nak a neve olvasható.

A jelenleg is funkcionáló sírkertet 1994-ben a magyarországi zsidó temetôk
közül elsôként nyilvánították védett mûemlékké.

2003-ban megkezdôdött a sírkôkataszter készítése, egyenként lefotózták és
digitálisan rögzítették a 3500 követ, lefordították a nemritkán az olvashatat-
lanságig elkopott héber sírkôszövegeket. Jelenleg a világ minden tájáról jön-
nek érdeklôdôk, látogatók az elhunyt rokonokhoz, családtagokhoz. Sok za-
rándok is érkezik, hogy lerója tiszteletét a híres rabbik sírjánál, valamint a pá-
rizsi Folies Bergères mûvészeti igazgatója, Michel Gyarmathy (Ehrenfeld)
emléke elôtt.

„Franz Joseph málkénu” – Ferenc
József a felekezetközi béke, a mû-
vészet és a tudomány pártfogója
címmel rendez tudományos konfe-
renciát az Országos Rabbiképzô –
Zsidó Egyetem, az SZTE BTK
Néprajzi és Kulturális Antropológi-
ai Tanszék és az MTA SZTE Vallá-
si Kultúrakutató Csoport 2016. ok-
tóber 27-én, csütörtökön, 10:00
órától az ORZSE-n (Budapest VIII.
ker., Scheiber Sándor u. 2.) A kon-
ferencia fôvédnöke Habsburg
György rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövet. Az eseményre min-
den érdeklôdôt szeretettel várnak a
szervezôk. A konferencia a
Rabbiképzô Intézet egykori név-
adójára emlékezik közelgô halálo-
zási jubileuma okán.

Az állam iránt lojális, a többségi
nemzetbe integrálódni kívánó mo-
dern zsidó irányzat iskolaigényét a
dinasztia is támogatta, és az általa
1849-ben beszedett türelmiadó-hát-
ralékot 1850-ben Ferenc József a
„Zsidó Oktatási Alap” életre hívásá-
ra fordította. A németországi masz-
kilok által 1854-ben megnyitott bres-
laui Jüdisch-Theologische Seminar
szolgáltatta a mintát késôbb egy mo-
dern zsidó oktatási intézmény ma-
gyarországi létrehozásához.

Ferenc Józsefnek a pesti Rabbi-
képzô Intézetben 1877-ben, az okta-
tás elindulását követôen tett látogatá-

Emlékezzünk 
Richter Gedeonra

Mint oly sokan az emancipáció
korának zsidó kiválóságai közül,
katolikus szerzetesi iskolában vég-
zett ô is – a ferenceseknél Gyön-
gyösön. Kolozsvárott, majd Buda-
pesten tanult gyógyszerészetet, az-
tán még körbenézett alaposan a vi-
lágban is. A húszas évei végén, az
új század kezdetén, 1901-ben vásá-
rolja meg a híres Sas utcai patikát
családi örökségén, ebbôl a házból
indul el a már életében hatalmassá
növô birodalom és a ma is a piacon
lévô multicég.

Egyszerû ügy ez: az ember tanul,
figyel, töltekezik, és azután épp
ugyanilyen szorgalmasan dolgozik
egy egész életen keresztül. A saját
lábára áll, képes és hajlandó vállalat-
tulajdonosként felelni másokért.
Nem hajlandó feladni a hozzáértést,
az öntovábbképzést és a kreativitást,
és ugyanakkor a hûséget sem mind-
azok iránt, akik hozzá tartoznak, a
családjától a munkásaiig. Ilyen is le-
hetett volna a magyar polgárosodás
és kapitalizmus, olyan, amilyen
Richter Gedeon és a hozzá hasonlók
voltak. Zsidók, németek, és sokan
mások is.

Készítményei iránt egyre nagyobb
volt az érdeklôdés, gyorsan kinôtték
a Sas utcát: így született meg
Kôbányán az elsô magyar gyógy-
szergyár Richter Gedeon keze alatt.
Innen került piacra az utolsó béke-
évek alatt, 1912-ben, a Kalmopyrin.

A cég prosperált azután is, hogy a
Monarchia és a hagyományos Ma-
gyarország élete összeomlott, mûkö-
dött a nagy gazdasági válság idején,
egészen a zsidótörvények idôsza-
káig. Akkor aztán, 1942-ben, a gyár
megvált alapítójától, a 70 éves
Richter Gedeontól.

Aztán 44-ben, a megszállás után, a
fiát még kimenti Magyarországról,
de ô maga úgy dönt, nem megy in-
nen sehová. Tudnia kellett, mit vállal
és mit kockáztat, de egyfelôl bízott
abban, hogy a magyar állam, amely-
hez mindig példamutatóan lojális
volt, még akkori állapotában is lojá-
lis lesz hozzá, másrészt pedig egy
egész jelentôs, jórészt már leélt élet
kötötte ide, hiába voltak számos or-
szágban érdekeltségei. Itt maradt,
beköltözött a csillagos házba a Kato-

na József utcába, az úgynevezett
nemzetközi gettóba. Innen vitték el a
nyilasok decemberben – már nem
különösebben foglalkoztak védettsé-
get igazoló okmányokkal – elôször
az Andrássy út 60.-ba, majd a Duna-
partra. Mielôtt elindult, még módja
volt elbúcsúzni a feleségétôl. 1944.
december 30-án lôtték bele a Duná-
ba, pár héttel azelôtt, hogy Pesten
véget ért a háború.

Olvassák el, ha van rá idejük, ho-
gyan emlékezik rá, az alapítóra

Urbán Balázs, az esztergomi Dobó
Katalin Gimnázium 10/A. osztályos
tanulója a Holokauszt Emlékközpont
honlapján egy igen alapos dolgozat-
ban. Ô, ez a középiskolás fiatalem-
ber legyen a tanú rá, hogy ha ôt ma-
gát, a szegény öregembert ki is ta-
gadták, meg is gyilkolták 1944 végé-
nek Budapestjén, az emléke otthonra
lelt köztünk, hálás magyarok között.
Hogy Magyarország nem felejti el a
magyar gyógyszeripar megterem-
tôjét.

Ferenc Józsefre emlékeznek az ORZSE-n
sát ma is emléktábla ôrzi. Ferenc Jó-
zsef kora a két világháború közötti
izraelita értelmezésekben letûnt
aranykorrá vált. A Monarchia a tár-
sadalmi felemelkedés és a jogegyen-
lôség mellett az izraelita felekezeti
intézményesülés fontos – és késôbb
nosztalgiával idézett – korszaka lett.

A magyar és a közép-európai zsi-
dóság esetében a 19. századot a tár-
sadalomtörténeti kutatások a társa-
dalmi felemelkedés és integráció
idôszakaként tartják számon. A kor
önképének központi eleme volt a
gazdasági fejlôdés és a modern érte-
lemben vett haladás toposza. A
Habsburg-dinasztia – élén Ferenc Jó-
zseffel – is ekként tekintett saját ko-
rára, társadalmára, és az uralkodó-

háznak a Monarchiában betöltött

szerepére. Az uralkodó a dualizmust

a tudomány és a mûvészet fej-

lôdésének korszakaként fogta fel.

Ferenc József önmagára népei és bi-

rodalma egységének ôrzôjeként és a

felekezetek közötti béke védelmezô-

jeként tekintett.

A rendezvény Ferenc József fele-

kezeti értelmezéseit, a modern

fejlôdés-gondolat korabeli megjele-

néseit, az uralkodóház önmagáról ki-

alakított képét és ennek társadalmi

percepcióját, valamint Ferenc Jó-

zsefnek és korának különbözô kö-

zösségi emlékezettörténeteit járja

körül.
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N A P T Á R
Október 21. péntek Tisri 19. Gyertyagyújtás: 5.26 

(félünnep)
Október 22. szombat Tisri 20. Szombat kimenetele: 6.29 

(félünnep)
Október 23. vasárnap Tisri 21. Hosáná rábbá 5.23
Október 24. hétfô Tisri 22. Smini áceret
Október 25. kedd Tisri 23. Szimchát tórá 6.24
Október 28. péntek Tisri 12. Gyertyagyújtás: 5.14
Október 29. szombat Tisri 13. Szombat kimenetele: 6.18

Újholdhirdetés
November 1-2. kedd-szerda Tisri 30.-Chesván 1. Újhold

VEGYES

APRÓHIRDETÉS

Hírek, események
röviden

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Okt. 21. Okt. 22. Okt. 28. Okt. 29.

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

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 16.30 16.30
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.30 9.30 17.30 9.30
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.30 8.00 17.30 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 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 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 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 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, javí-
tása soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz
megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp.,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaud-
varhoz 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 VI., kerü-
letben. Messinger Miklós, 06-20-934-
9523, www.rcontact.hu

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
festményeket, ezüsttárgyakat, étkészle-
tet, cukordobozt, tálcát stb., Kovács
Margittól kerámiákat, herendi porcelá-
nokat, régi álló-, fali-, asztali órákat, bú-
torokat, márványszobrokat stb. Teljes ha-
gyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem készpénzzel. Értékbecslés
díjtalan. 06-20-280-0151.

Sar-El önkéntes programunk ôsszel
és télen is folytatódik, gyere velünk te is
segíteni! Csoportok indulnak: október
30-án, november 10-én, december 11-én.
Információ: Deutsch János, +36-20-233-
8454, janos.deutsch76@freemail.hu,
vagy az Izraeli Kulturális Intézetben
minden kedden, 16–17 óra között.

Fiatal értelmiségi pár (mérnök, böl-
csész) életjáradéki vagy eltartási szer-
zôdést kötne. Lovas Zsolt: 06-30-487-
6169.

Otthonápolást vállal házi betegápolói
képesítéssel, amerikai ajánlólevéllel kö-
zépkorú hölgy. 06-30-680-9365.

VIII. kerületi, Bezerédi utcai mûem-
lék házban utcai, magasföldszinti, 110
m2-es, négy és fél szobás, két mellékhe-
lyiséges, világos, azonnal költözhetô la-
kás eladó. Irányár: 37 millió Ft. 06-30-
836-2655, 06-20-921-0300.

Eladom 55 milliós irányáron
vagy elcserélem 100–120 m2 körüli
fôvárosi ingatlanra Pomázon lévô,
panorámás, 240 m2-es, duplakomfor-
tos, 5,5 szobás házunkat 200 négy-
szögöles telken, pihenôkerttel. Kb.
25 millió Ft értékkülönbözetet kérek.
06-30-262-2655.

Lányom részére keresek egy
kedves, türelmes hölgyet, aki logo-

– Sírkôavatás. Tudatom ismerô-
seinkkel, hogy Rajnai Péter sírkôa-
vatása 2016. november 6-án 10
órakor lesz a Kozma utcai temetôben
(5/B parcella, 6. sor, 37-es sír).

– Adomány. Mayer Hermanné 10
ezer Ft-ot adományozott a Szeretet-
kórház betegeinek.

– Hiánypótlás. A Pozsonyi Pik-
nikrôl elôzô számunkban közölt felvé-
telt Csí-Komor Krisztina készítette.

MAGÁNNYOMOZÁS

FELSÔFOKON!

* * *

KOBA 

DETEKTÍVIRODA: 

06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
képeslapokat. 06-20-522-5690, este:
06-1-322-8439.

Svájcban élô, 80 év körüli hölgy
levélváltás és telefon útján megis-
merkedne hasonló korú, nívós, kul-
turált, nem dohányzó, egyedülálló
úrral. Cím: Höhering 27, CH-8052,
Zürich. Telefon: +41-(0)44-301-48-
57.

Fél évvel ezelôtt jelent meg tájé-
koztatóm az Új Életben azzal a cél-
lal, hogy a meglévô szociális alapít-
ványok tevékenységét kiegészítve,
esetenkénti támogatást nyújtsak
rendkívüli gyógyszerbeszerzésekhez
szociálisan rászoruló zsidó betegek
részére. Az eddigi tapasztalatok
alapján a következôket tartom szük-
ségesnek megjegyezni:

– Kérem, hogy a jövôben csakis
gyógyszerbeszerzésekhez nyújtsa-
nak be támogatási igényt, tehát ne
egyéb célokra.

– Gyógyszerek tekintetében az
újonnan felmerülô, rendkívüli
gyógyszerigény jöhet szóba, tehát
nem valamelyik korábban is rend-
szeresen szedett gyógyszer.

– Támogatás az új gyógyszer egy-
havi szükségletének beszerzéséhez
igényelhetô. Kiemelkedô összegû
igények teljesítése anyagi korlátokba
ütközhet.

Gyógyszertámogatás továbbra is
levélben igényelhetô egy adatlap ki-
állításával, mellékelve hozzá orvosi
igazolást a gyógyszer szük-
ségességérôl és igazolást a havi
jövedelemrôl. Részletesebb tájékoz-
tatás és adatlap levélben vagy telefo-
non kérhetô az alábbi címen, illetve
telefonszámon:

Vértes István
1072 Bp., Dob u. 38.

Telefon (esti órákban): 
06-1-321-3497

Kétszáz nukleáris töltettel felszerelt rakétával rendelkezik Izrael, ame-
lyek Teheránra vannak célozva, és ezzel az irániak is tisztában vannak –
derült ki Colin Powell volt amerikai külügyminiszter kiszivárogtatott
levelezésébôl. A DC Leaks nevû csoport által megszerzett e-maileket
Powell még a tavalyi év során írta, megerôsítve azt a nyílt titkot, hogy Iz-
raelnek valóban van atomfegyvere.

Izrael nukleáris potenciáljáról régóta léteznek hivatalosan meg nem
erôsített információk, Colin Powell viszont a legmagasabb szintû amerikai

politikus, aki az izraeli atombombáról tényként számol be. A volt külügymi-
niszter információinak és szavának azért van különös súlya, mert Powell
jelentôs katonai és biztonságpolitikai múlttal rendelkezik: a nyolcvanas évek-
ben Reagan elnök biztonsági tanácsadója volt, az elsô öbölháború idején ô
volt az egyesített vezérkari fônökség fôparancsnoka, majd mintegy tíz évvel
késôbb ifjabb George Bush külügyminisztere lett.

A kiszivárogtatott e-mailek eredetileg Jeffrey Leeds demokrata adományo-
zónak szóltak, és a levélváltásra 2015 márciusában, Benjámin Netanjahu iz-
raeli miniszterelnöknek a Kongresszusban tartott beszéde kapcsán került sor.
Mint emlékezetes, Netanjahu az Iránnal kötött egyezmény ellen érvelt a
Kongresszus elôtt. Az e-mailekbôl kiderül, hogy Powell nem látta annyira ag-
gasztónak a helyzetet, mint Netanjahu.

Powell véleménye szerint „Irán semmire sem megy majd egy atombombá-
val, ha végül képesek lesznek csinálni egyet. A fiúk Teheránban jól tudják,
hogy Izraelnek kétszáz van, és mind Teheránra van célozva. Nekünk pedig
több ezer nukleáris töltetünk van. Ha akarjuk, azt az egyetlen dolgot semmi-
sítjük meg, ami nekik fontos, vagyis a rezsim túlélését. Ráadásul ha csinálná-
nak is egy bombát, hol és hogyan tudnák azt tesztelni?”

Colin Powell a nyilvánosság elôtt támogatta az iráni rezsimmel kötött
egyezményt; az NBC Meet the press címû mûsorában azt nyilatkozta, hogy
az egy elég jó megállapodás. Egy másik, szintén Jeffrey Leedsnek írt e-
mailjében pedig kifejtette, hogy ha az irániak tényleg atombombát akarnak
fejleszteni, akkor azt nem tudják csupán szankciókkal megakadályozni.
Powell ugyanakkor kétségbe vonta, hogy az irániak közel állnának a bomba
elkészítéséhez.

„Bibi mindig azt mondja, hogy már csak egy évre vannak a bombától.
Ugyanezt mondják a mi hírszerzôink is. Minden évben ezt mondják. Csak hát
nem olyan könnyû megcsinálni.”

A levelezésbôl az is kiderül, hogy Colin Powell ugyanakkor nem bízik Irán
tisztességes szándékaiban: „Nem bízom az irániakban, majdnem börtönbe ke-
rültem az Irán–kontra ügy miatt.”

Powell levelezésébôl arra is fény derül, hogy nincs túl jó véleménnyel a je-
lenlegi elnökjelöltekrôl. Donald Trumpról azt állította, hogy „nemzeti szé-
gyen és nemzetközi pária”, Hillary Clintonról pedig azt, hogy „kapzsi, nem
igazán nagy formátumú politikus”. Powell egy másik levelezésben azt is
megjegyezte, hogy Hillary Clinton önteltségében akármihez nyúl, mindent
tönkretesz.

A Washington Post szerint a volt külügyminiszter levelezését szintén az
orosz katonai hackercsoport, a Fancy Bear segítségével sikerült kiszivárog-
tatni.

A világ legrosszabbul ôrzött titka
Sokan úgy jellemezték az izraeli nukleáris programot, mint a világ legrosz-

szabbul ôrzött titkát. A nyolcvanas éveket követôen ugyanis az izraeli atom-
bomba létezése átment a nyílt titok kategóriájába. Sokan azonban már koráb-
ban is tudtak róla; Teller Edének a hatvanas években meggyôzôdése volt,
hogy Izraelnek van atomfegyvere, és ennek alapján a CIA evidenciaként ke-
zelte az izraeli atombomba létét.

Izrael nukleáris fegyverkezésérôl harminc éve rántotta le a leplet a brit
Sunday Times. 1986. október 5-én hozta le ugyanis Izrael titkos nukleáris ar-
zenálja címmel azt a cikket, amely beszámolt arról, hogy a Negev sivatag
dimonai komplexumában zajlik az izraeli nukleáris fegyver készítése.

A cikk Mordechai Vanunu beszámolójára és fényképeire épült, aki techni-
kusként dolgozott a dimonai komplexumban. Vanunu még 1985-ben csempé-
szett be egy fényképezôgépet a dimonai reaktorba, és mintegy ötven képet ké-
szített, majd 1986-ban elhagyta Izraelt.

Vanunu elôször a Sunday Timesszal állapodott meg, hogy eladja nekik az
anyagot, de mivel az újság elôbb szakértôkkel ellenôrizni akarta a történetet,
türelmetlenné vált, és megpróbálkozott a Daily Mirrornál is, amelynek az ak-
kori tulajdonosa Robert Maxwell sajtómágnás volt.

Egyes állítások szerint Maxwell informálta az izraeli nagykövetséget

Netanjahu elôad

Powell: Izrael rakétái 
Teheránt célozzák

Vanunuról és szándékairól, így a Moszad gyorsan közbelépett, és hagyomá-
nyos módszerrel, egy nôi ügynökkel Rómába csalta, ott pedig elrabolta.

A világot bejárta az a fotó, amelyen Vanunu egy rendôrségi autóban ül a tár-
gyalásra menet, és a kezét, amelyre az van ráírva, hogy „elraboltak Rómá-
ban”, az autó ablakára tapasztja.

Vanunut végül tizennyolc év börtönre ítélték, a Sunday Times viszont le-
hozta a történetet. Ezt követôen gyakorlatilag mindenki evidenciaként kezel-
te az izraeli atomfegyver és egyben a nukleáris program létét.

Lukács András / Hetek

Gyógyszertámogatás
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Szignó
Egyre többször fordul elô, hogy 40–50 éves vagy még régebbi emlékek egy mozifilm fris-

sességével tolulnak fel elmémben. Egyesek szerint egyéb kellemetlenségeken kívül ez ám a
biztos jele az öregedésnek. Én ilyenkor úgy ütöm el humorral a szomorú tényt, hogy annyit
mondok, minden ilyen alkalomért hálás vagyok legújabb barátnômnek. Csak dicsérni tu-
dom a kicsikét: állandóan velem él, nem kell külön hívni, hogy ráér-e, nem kell és nem is
lehet vele bujkálni, és szinte minden napomban valamilyen formában részvényes. Nagyon
szépen csengô olaszos neve van, úgy hívják: Demencia.

Így jutott eszembe akaratlanul – mint késôbb kiderült, a fiam részvételével zajlott zsidó
esküvô gondolati létrája segítségével – egy jó fél évszázaddal ezelôtti, színházi világból való
pletyka. Én akkortájt a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola hallgatója voltam (átmenetileg),
ahol szomjaztuk az akkori színházi és filmélet nagyjainak (és nem celebjeinek!!!) gyengé-
den csordogáló magánéleti vagy szakmai bakijait. Nagy élvezettel hallgattuk, hogy az egyik,
bennünket is tanító színházigazgató-rendezô mai szlenggel szólva miként „szívta meg” he-
behurgyasága árát. Rendezni, játszani szeretett, de az igazgatás untatta, és egyetlen bizalmi
emberében, színháza igazgatósági titkárnôjében úgy bízott, mint ember az édesanyjában.
Csupán 1-2 órát volt hajlandó a direktori irodában tölteni, és ezalatt kellett vele minden ad-
minisztratív feladatot megetetni. Pártirányítás ide, három T világa oda, mint igazgatónak
naponta néha 100-nál is több levelet kellett aláírnia. Annyira megbízott Margójában, hogy
megbeszélte vele, reggelente ôelé csak legyezôszerûen széthúzva tegye oda a kimenô levele-
zést, és ahol a neve szerepelt, ott elolvasás nélkül mindent aláírt. Színházi világban a szíva-
tás már akkor természetes volt, és bár nagy tiszteletnek örvendett az illetô, Margó meglec-
kéztette. Az egyik reggelen a harminc elé tett aláírnivaló közé becsempészett egyet, aminek
tartalma nagyjából annyi volt: kezdôdött Margó teljes asszonynevével, és úgy folytatódott,
hogy fent nevezett hölgy minden gyermekének én vagyok a biológiai apja, így iskoláztatá-
sukról és 18 éves korukig felmerülô költségeikrôl kötelességszerûen gondoskodom. A kap-
kodós direktor természetesen ezt is olvasatlanul aláírta. 3 hónap után, megbeszélve a szín-
ház mûvészeivel, akik a párnás ajtó túloldalán hallgatóztak, megjelent a szeretett titkárnô,
és ekképp fordult próbára induló direktorához: Igazgató úr! Kéne egy pár új cipô a
Zsoltikának, és egy télikabát a lányomnak, mert kinôtték. Az elfoglalt diri elcsodálkozott: És
ehhez nekem mi közöm? Hát csupán az – mondta a megbecsült munkaerô –, hogy ön elvál-
lalta az apaságot és az ezzel járó kötelezettséget is – majd elôvette az igazgató által aláírt kö-
telezvényt, amitôl az kis híján elájult. A társulat leselkedô tagjai pedig harsány röhögés kö-
zepette leplezték le magukat. Innen kezdve a direktor minden levelét szóról szóra átolvasta.

Most már tudom, hogy ez a korosodó emlék mitôl ugrott be. Ricsi fiamat nemrégiben az
a micve érte, hogy baráti körének egyik tagja esküvôjén a vôlegény tanúja lehetett. Miután
egy cetlin megkapta héber nevének mintapéldányát, ennek begyakorlására háztartásunk
összes papírja elfogyott. Az meg már hab volt a tortán, hogy miután az esküvôn a kulisszák
mögött aláírta a házasságlevelet, nekem megsúgta, hogy a neve fölött álló héber szövegbôl
egy büdös szót sem értett. A bennem lakó bonsai méretû humorista elindított egy gondola-
tot. Mi van akkor, ha fiam a nevét adta egy olyan levélhez, amiben az áll, hogy ha
VÉLETLENÜL(!) az Örökkévaló és a rabbi áldásával is bíró házasság mégsem válik be, és
az ifjú pár bármikor szétmegy, ô kötelezi magát, hogy elveszi a szabaddá vált asszonykát?!
A mázál tovok mámorában nem szóltam egy szót sem errôl fiamnak, de a dolog munkált
bennem tovább. Valamelyik nap az asszony azt mondta, letörött a legdrágább bôröndünk fo-
gantyúja, sajnos venni kell egy újat. Belôlem majdnem kicsúszott a figyelmeztetés: ne her-
dáld már a pénzünket bôröndre, amikor esetleg valamikor ki kell fizessünk 100 zúz-t (Bib-
lia korabeli pénznem) az asszonykáért, akit fiam aláírásához híven elvesz. Ricsit nem volt
szívem felvilágosítani, hogy ebben az esetben mi vár rá, mert nem akartam ifjonti szívét
tönkrezúzni.

...és ideje van a nevetésnek
Mai mottó:
Aki még optimista, az angolul tanul. 
Aki már pesszimista, az arabul tanul. 
Aki realista, már régen lôni tanul...

* * *
Egy ír férfi bemegy egy dublini bárba, rendel három korsó Guinnesst, és

leül a helyiség hátsó részében, iszik egy-egy kortyot mindegyikbôl egymás
után. Miután imigyen mindhármat kiissza, visszamegy a pulthoz, és még hár-
mat rendel.

A csapos így szól hozzá:
– Tudja, miután kiengedek egy korsóval, az hamarosan elveszti az aromáját.

Jobb lenne az íze, ha egyszerre csak egyet venne. 
Az ír úriember így felel erre:
– Nos, tudnia kell, hogy nekem van két fivérem. Az egyik Amerikában, a

másik Ausztráliában, és én meg itt, Dublinban. Amikor elváltunk, megígértük
egymásnak, hogy mindig így fogunk inni, hogy emlékezzünk arra az idôre,
amikor még mind együtt voltunk.

A csapos elismeri, hogy ez egy szép szokás, és annyiban hagyja a dolgot.
A férfi törzsvendég lesz a bárban, és mindig ugyanígy iszik: rendel három

korsóval, és ezeket úgy issza meg, hogy mindegyikbôl egy-egy kortyot iszik,
sorban egymás után. Az egyik nap bejön, és csak két korsóval rendel. Az
összes többi törzsvendég észreveszi ezt, és elcsendesedik. Amikor visszajön a
pulthoz a második körért, a csapos megszólal:

– Nem akarom megzavarni a gyászát, de ki szeretném fejezni részvétemet az
önt ért nagy veszteség miatt.

A férfi egy pillanatig zavartnak tûnik, de aztán fény gyúl a szemében, és
nevetni kezd.

– Ó, nem arról van szó – mondja. – Mindenki jól van, csak én abbahagy-
tam az ivást.

Egy japán tornászlány használta
fel azt a dallamot olimpiai gyakor-
latában, amelyet egy jeruzsálemi
rabbi komponált a nagy chászid
tanító, a breszlávi Náhmán rabbi
híres szövegére. Állítása szerint a
lány nem kért tôle engedélyt, de ha
kér, akkor sem kap, mert az olim-
pia nem méltó a dal szentségéhez,
és maga a gyakorlat sem volt elég
szemérmes.

Rabbi Baruch Hayat az elmaradt
jogdíjak miatt pert indított a nemrég
véget ért riói olimpia japán delegáci-
ója ellen, mivel a jóváhagyása nélkül
használtak fel egy olyan dallamot,
amelyet ô komponált.

A roppant ismert és népszerû dal
szövegének szerzôje a chászidizmus
egyik legnagyobb, korai rabbija, a
mozgalmat alapító Baál Sém Tov
dédunokája, a breszlávi Náhmán
rabbi. Arról szól, hogy bár a világ
egy nagyon keskeny híd, mégis az a
legfontosabb, hogy soha ne féljünk.

Amikor a 18. századi zsidó tanítót
idézô dallam (természetesen a szö-
veg nélkül) „kijutott az olimpiára” a
japán lány jóvoltából nem egészen
egy hónappal ezelôtt, a nemzetközi
zsidó sajtó még olvadozott a megha-
tottságtól, hogy még egy távol-keleti
ország képviselôje, a 16 éves Sae
Miyakawa is zsidó zenére tornázik a
világ legnagyobb sporteseményén.

Hayat rabbi azonban nem osztozik
a lelkesedésben: az angol nyelvû iz-
raeli portálnak, a ynetnews-nak adott
nyilatkozata szerint nemcsak azt ne-
hezményezi, hogy nem kértek tôle
engedélyt ahhoz, hogy lejátsszák egy
klezmerzenekar feldolgozásában a
dallamot, de azt is, hogy a „szent”
melódiát profán célokra használták
fel, és a bemutatott gyakorlat is nél-
külözte a kellô szemérmességet.
Szerinte Náhmán rabbi nem azért ír-
ta meg szövegét, hogy a rá kompo-
nált dallamot felhasználhassák egy
olimpián.

Kiállítás a Hunyadi téren

„Ne készíts magadnak szobrot, sem semmiféle képmást...”
Hogy e szigorú tórai parancs betartása mellett miként fejezheti ki egy 21. szá-

zadi mûvész gondolatait, a világ történéseire adott reflexióit? Hittel és modern-
séggel. Ellentmondás? Erre válaszol Vaja László festômûvész, porcelánrestaurá-
tor kiállítása.

A tárlaton a mûvek alapanyaguk szerint két csoportra oszthatók: hagyomá-
nyos vászon akrilfesték technikai megoldással és porcelánfestmény. A kétfajta
megoldás egymás mellett meglehetôsen jól mutat, és szerencsés találkozásnak
mondható.

A megnyitó alkalmával mintegy száz érdeklôdô töltötte meg a közösségi ter-
met és a zsinagógát. Gervai László elnök üdvözölte az érdeklôdôket, a sok-sok
kisgyermeket, valamint kortárs alkotókat és mûvészeket. Megköszönte – mások
mellett – Rusznák Rita kurátor (Zsidó Múzeum) munkáját is.

A Dohány utcai zsinagóga másodkántora, Rudas Dániel a Vösomrut énekelte,
majd a házigazda, Fináli Gábor rabbihelyettes beszélt az alkotóról, Vaja Lász-
lóról, aki 13 évvel ezelôtt, az édesapja elhunyta utáni kádis imák során érkezett
elsô alkalommal, és azóta is megbízható tagja a közösségnek.

A rabbihelyettes szólt arról is, hogy a kiállított alkotásokban a lényeg s a leg-
fontosabb közlések személyes élményekbôl fakadóan, belsô hangra hallgatóan
jelennek meg, mintegy a tóra üzeneteként, megnyilvánulásaként. Aki látja azo-
kat s elmélyed bennük, megújulva, megtisztulva, a szimbólumokat újraértel-
mezve tesz majd látogatást a zsinagógákban.

Vaja László nagyon röviden csak annyit mondott, hogy a mûvek az emberi ol-
dalról történô megközelítést célozták meg, majd két tárgy bemutatásán keresz-
tül saját, két generáción (Domán István fôrabbi és Fináli Gábor rabbihelyettes)
átívelô kötôdésére hívta fel a figyelmet.

Szól a kakas már, énekelte Rudas Dániel, majd a termet elözönlötték az
érdeklôdôk. A Laky Konyha süteményeinek elfogyasztása után sokáig nem hal-
latszott más, mint az, hogy egy-egy festmény vagy tárgy kit mire emlékeztet,
mit látnak benne, mennyivel lettek általuk többek-mások...

Néhány kép-tárgy címe: Remény (káosz és rend), Szemlélôrojt, Dávid király-
sága, Hosszúnap, Kaddis, Áldás, Jákob álomba szenderül, Fájdalom, Életvonal,
Nyugati Fal, Szombat menyasszony közeleg.

gáljuli

Zsidó zenére tornázott


