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Tévét 3. 5776. Átadták a felújított debreceni

Kápolnási utcai zsinagógát
(MTI) Megújult a debreceni Kápolnási utcai zsinagóga: a Magyaror-

szág–Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program (HURO) ke-
retében felújított templomot a közelmúltban avatták fel.

Horovitz Tamás, a hitközség elnöke elmondta: a vallási turizmus erôsítésére
pályázaton nyert 1,8 millió eurós európai uniós forrásból felújították a nagy-
váradi Cion zsinagógát és a debreceni Kápolnási utcai status quo zsinagógát.

Reményét fejezte ki, hogy a magyar–román határ két oldalán élô zsidó kö-
zösségek együttmûködésében „ez nem utolsó fázis volt, hanem alapkôletétel”,
vagyis a jövôben kiszélesedik a debreceni és a nagyváradi zsidóság együttmû-
ködése.

Barcsa Lajos alpolgármester (Fidesz-KDNP) utalt arra, hogy a közelmúlt-
ban újult meg a Pásti utcai ortodox zsinagóga is az imaházzal és a kóser
vágodával, „van tehát már mit bemutatni” a zsidónegyedben.

Heisler András volt a vendége Az
Élet Menete Alapítvány klubjának.
A választott nagyon általános témát
(A magyar zsidóság jövôje) a leg-
utóbbi napok/hetek eseményei ala-
posan felülírták. Mégis számos fon-
tos kérdésre jutott idô a viszonylag
rövid találkozón. A beszélgetést
vezetô Rangos Katalin rögtön a
menekültügyrôl kérdezte a Mazsi-
hisz elnökét.

Amikor elkezdôdött ez az ôrület
Európában – vágott a közepébe
Heisler András –, fogalmunk sem
volt, hogyan kell kezelni. A történel-
minek nevezett társegyházaknak
sem. Mindenki hallgatott, és ezért
sok kritikát kaptunk. Viszont azon-
nal segítettünk, gyûjtést rendeztünk,
és a zsidó civilek nagyon kitettek
magukért. A Keleti pályaudvarnál a
segítôk hetven százaléka a zsidó kö-
zösséghez tartozott. Utána fogalmaz-
tuk meg csak pontosan: nekünk az a
dolgunk, hogy segítsünk a rászoru-
lóknak, aki éhes, annak enni adjunk,
aki fázik, azt pokróccal betakarjuk.
A magyar kormánynak és az Európai
Uniónak meg az a dolga, hogy meg-
oldja ezt a kérdést.

Jelent-e a párizsi merénylet extra
fenyegetettséget az európai nagyvá-
rosokban élô zsidóság számára?

Még migrációról szó sem volt,
amikor a szélsôséges iszlám miatt
már jeleztük a kormánynak, hogy a
nálunk összegyûlt információk sze-
rint a zsidó intézmények kockázati
szintje emelkedett szerte Európában,
így nálunk is. Vagyis bármikor, bár-
hol, bármi megtörténhet, de a terror-
veszélyt alapvetôen nem a migráció,
hanem a szélsôséges iszlám megjele-
nése jelenti. Azt azonban fontosnak
tartom, hogy ezeknek a tömegmoz-
gásoknak ellenôrzötteknek kell len-
niük. Tény, hogy vannak ezzel ellen-
tétes, nem hivatalos vélemények,
Feldmájer Péter vagy a váci hitköz-
ség nem így nyilatkozott.

Mennyire megosztott a zsidóság
Magyarországon, és ez hasznos vagy
haszontalan? – hangzott a kérdés
„belügyeinkrôl”.

A zsidóság mindig sokközpontúan
fejlôdött, sosem volt centrális
szervezôdése. Tradicionálisan min-
dig egy-egy bölcs rabbi köré
szervezôdött a közösség. Ezek nem
szükségszerûen gondolkoztak egy-
formán minden kérdésrôl. Vagyis a
vita természetes jelenség a zsidósá-
gon belül. Hogy ez jó-e vagy sem:
kétezer év alatt birodalmak buktak
el, népek tûntek el a süllyesztôben –
ezzel a sokközpontú szervezôdéssel
a zsidó nép megmaradt, sôt államot
teremtett. Vagyis ez egy jó stratégia.

A magyarországi zsidó szervezete-
ket egyformán kezeli az állam?

Formálisan Magyarországon ma
három bevett zsidó egyház van: az
EMIH, a MAOIH és a Mazsihisz.
Van még a két reformközösség (fele-
kezet), amit az állam nem ismer el. A
három elismert közül a Mazsihisz a
legerôsebb, létszámra, infrastruktú-
rában, intézményhálózatban. Az
EMIH remekül kommunikál, erôs
(talán túlságosan is) a médiája. Az
ortodoxia viszont nagyon legyen-
gült, intellektuálisan is, anyagilag is
– az csak városi legenda, hogy erôs
anyagi támogatást kapnak tengeren-
túlról.

Az antiszemitizmus ellen emelte
fel szavát és a vallások közötti
megújult együttmûködést szorgal-
mazta Ferenc pápa a II. Vatikáni
Zsinat Nostra Aetate címû nyilat-
kozatának 50. évfordulójára emlé-
kezve, amely új fejezetet nyitott a
katolikus egyház és a zsidóság
kapcsolatában.

Ötven különbözô vallás képviselôje
vett részt a Szent Péter téren rendezett
általános audiencián, amelyen az
1965-ben kiadott Nostra Aetate (A mi
idônkben) kezdetû nyilatkozat évfor-
dulójáról emlékeztek meg. A II. Vati-
káni Zsinat záródokumentuma a kato-
likus egyház és a nem keresztény val-
lások kapcsolatának alapjait fektette
le. Ferenc pápa felszólítására a Szent
Péter téren minden vallás képviselôje
pár percig saját hagyománya szerint
imádkozott néma csendben. A
Mazsihiszt Heisler András elnök kép-
viselte az eseményen.

Ferenc pápa kijelentette, hogy a
nyilatkozat üzenete 50 év elteltével

Lapunkban már beszámoltunk e kiváló asszony életmentô te-
vékenységérôl. Irena Sendler lengyel ápolónô nagyjából 2500 zsidó gyere-
ket csempészett ki a varsói gettóból, saját életét is kockára téve ezzel.
Irena 2008-ban halt meg, 98 évesen. Cieszyn városában most csodaszép
ajándékkal adóznak emlékének: egy hatalmas falfestmény készült a nô
portréjából, virágkoszorúval körülvéve.

(nlcafe. hu)

(Hajdú Online, Molnár Péter fotó)

Beszélgetés Heisler Andrással
aktuális kérdésekrôl

A Chábád Lubavicsi mozgalom
egyébként – fûzte hozzá magya-
rázólag – mindig a mindenkori hata-
lomhoz közel pozícionálta magát,
aminek egyik magyarázata, hogy lét-
rejöttekor Oroszországban a kozák
pogromok elôl kizárólag a cár olda-
lán kereshettek védelmet.

Ehhez képest mi igyekszünk öntu-
datos, saját véleményt megfogalma-
zó, érdekeinket elôtérbe helyezô
kommunikációt folytatni. Ez sok
konfliktushoz vezethet, de az elv
mindig az, hogy el lehet menni a fa-
lig. Onnan azonban mindig vissza le-
het és vissza is kell térni a párbe-
szédhez. A képzeletbeli falon túlról
már nincs visszaút. Mi többször áll-
tunk ehhez közel, de sikerült megtar-
tanunk azt a határt, ahonnan vissza
tudtunk térni a normális párbeszéd-
hez. Tudni kell, a független gondol-
kodás mellett a Mazsihisz ezer szál-
lal kötôdik a mindenkori hatalom-
hoz, hiszen intézményei közszolgá-
latot látnak el, normatív támogatáso-
kat kapnak, van a járadék a jogtala-
nul elvett ingatlanok után. Ezért
mondom, hogy fontos a párbeszéd.

A tárgyalásos helyzetek jobbak az
utóbbi hat évben, mint korábban
bármilyen kormányzat idején?

Jobbközép kormánynál mindig
könnyebben lehet lobbizni, ugyanis
ôk bizonyítani akarják filoszemitiz-
musukat. Ez mindenhol így van a vi-
lágban. A közelmúltban volt egy fél-
éves szünet a kormány és a Mazsihisz
közötti kommunikációban. Közben
Magyarország elnyerte a Nemzetközi
Holokauszt Megemlékezési Szövet-
ség elnökségi pozícióját. A helyzet
tarthatatlannak bizonyult: miközben a
kormány egy jelentôs nemzetközi
szervezetet irányít, saját zsidóságával
nem tud szót érteni. Lázár János meg-
hirdette a konszenzuskeresés korsza-
kát. Komoly gesztusokat kaptunk: se-
gítséget a Rumbach utcai, a miskolci
és a szegedi zsinagóga helyreállításá-
hoz, illetve az elhagyott temetôk ren-
dezéséhez. Ezeket az elmúlt húsz év-
ben nem tudtuk megoldani, a pályáza-
tokkal rendre nem sikerült pénzt sze-
rezni.

Lázár János megoldáskeresô vi-
selkedése jelenti azt is, hogy vissza-
vonják Schmidt Mária megbízatá-
sát?

A Józsefvárosi projektbôl Schmidt
Máriát nem hívták vissza. Magyaror-
szágon ezt egy ember tudná megvál-
toztatni...

Szegednek, Miskolcnak van a zsi-
nagógához zsidó közössége?

Mindkét helyen élô zsidó közösség
van, ami persze nem azt jelenti, hogy
ezeket a nagy zsinagógákat meg tud-
nák tölteni. Az épületek mûvészeti
emlékek, és esetenként, ünnepi alkal-
makkor, helyet adnak zsidó testvére-
inknek. Egyébként turisztikai látvá-
nyosságok, ahogyan a Dohány utcai
zsinagóga is hétköznapokon látogató-
kat fogad. Nagy ünnepeken azonban
minden évben megtelik.

Hány zsidó van Magyarországon?
Százezer.
Mennyire népszerûek a zsidó isko-

lák?
A Lauderbe és a Scheiberbe egy-

aránt nagy a túljelentkezés, és nem
csak zsidó fiatalokat iratnak be. A
szülôk jó zsidó iskolába akarják kül-
deni gyerekeiket. A Laudernek sajá-
tos szellemisége és minôsége van –
viszont nem mindenki tudja megfi-
zetni, a Scheiber viszont ingyenes, és
érthetôen ez is fontos szempont so-
kak számára.

Elôkerült még az antiszemitizmus
kérdése is, hogy erôsödik-e (lásd: a
Jobbik jelenléte a közéletben), vagy
csak a szubjektív érzés zavar ben-
nünket. A Mazsihisz elnöke szerint
az európai országokhoz képes „pará-
dés dolgunk van”. Nem nô a fizikai
atrocitások száma. Viszont az inten-
zitásuk erôsödik, a megnyilvánulá-
sok egyre hangosabbak. A parla-
mentben is, másutt is. És a dolgok
mindig a kocsmai antiszemitizmus-
sal kezdôdtek... Ami a Magyar Mû-
vészeti Akadémia gyûlésén történt,
húsz éve még elképzelhetetlen lett
volna.

Ilyenkor kell hivatalosan tiltakozni
az MMA-nál? Meg kell torolni mi-
litánsan?

Sokan kritizálnak miatta, de min-
dig mindenre ugrani véleményem
szerint nem szabad. Elég sok verbá-
lis verekedésbe belementünk. Ha
mindenre ráugrunk, súlytalanná tesz-
szük reakcióinkat. Az említett eset-
ben mi nem reagáltunk, de elég mar-
káns volt a társadalom reakciója.
Sokszor ez a fontosabb.

Gyakran elhangzik, a magyar tár-
sadalomnak bocsánatot kell kérnie...

Nyilatkozatok szintjén nagyon jól
állunk. A miniszterelnök a Zsidó Vi-
lágkongresszus budapesti ülésén
nyilatkozott a zéró toleranciáról,
Lázár János az UNESCO kongresz-
szusán hibátlan beszédet mondott,
ugyanô a Dohány utcában, Nav-
racsics a Tom Lantos Intézetben...
Valójában már nem jó nyilatkozato-
kat várunk, hanem jó aktivitást. Mert
közben Hóman Bálint szobrának
avatására készülnek. Persze fonto-
sak, mert szimbolikusak a szép poli-
tikai deklarációk. Mi azonban aktivi-
tást várunk. Nem kérünk emlékmû-
veket, még holokauszt-emlékmûvet
sem. Annak van súlya, ami elhang-
zik a parlamentben; ahogy a gyere-
keket neveljük, hogy elvisszük ôket
Auschwitzba, Aradra vagy Recskre.
Ez hasznos, ebbôl tanulnak.

* * *
Ez a rövid beszámoló nemigen

tudja érzékeltetni a beszélgetés derûs
és olykor évôdô jellegét, és óhatatla-
nul kimaradtak belôle egyes témakö-
rök, mint például, hogy a gyerme-
kek, unokák világiasodott nemzedé-
ke hogyan és minek/kinek a hatására
tér vissza a közösséghez, a tradíciók-
hoz, a vallásossághoz vagy a mé-
lyebb hitélethez. De erre a választ
minden család maga találja meg.

BJI

A zsidó közösség fejlôdésével Debrecen is fejlôdik – tette hozzá, a tervek
között megemlítve a zsidó múltat bemutató múzeum létrehozását is, amelyet
támogat a város.

Pajna Zoltán (Fidesz-KDNP), a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés elnöke ki-
emelte: ezekkel a fejlesztésekkel megteremtették a zsidó hitélet gyakorlásá-
nak méltó feltételeit Debrecenben.

Ehhez kellett a két ország, Magyarország és Románia összefogása – mond-
ta, és reményét fejezte ki, hogy az új európai uniós költségvetési ciklusban
ilyen célokra rendelkezésre álló 232 millió euró felhasználásával tovább
fejlôdhetnek a határ két oldalán lévô megyék.

Pajna Zoltán utalt arra, hogy folyamatban van a hajdú-bihari értéktár össze-
állítása, és újabb pályázati lehetôségekkel megkezdôdhet a határon inneni és
túli értékek „összefésülése”.

A projekt zárórendezvényén köszöntötték Horovitz Tamást, a DZSH elnö-
két, akit nemrégiben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének al-
elnökévé választottak.

Ferenc pápa elítélte 
az antiszemitizmust

is aktuális, mivel minden vallás az
emberi élet ugyanazon kérdéseire
keres választ. A katolikus egyházfô a
vallások közötti párbeszédet szorgal-
mazta, nemet mondva az antiszemi-
tizmus minden megnyilvánulására.
Ferenc pápa elítélte a vallások közöt-
ti rágalmazást, diszkriminációt és ül-
dözést. Úgy fogalmazott, hogy a köl-
csönös megismerés, tisztelet és elis-
merés útját kell járni.

Hangsúlyozta, hogy a december-
ben kezdôdô szent év, amelyet az ir-
galmasságnak szentelt, lehetôséget
nyújt a megújult vallásközi együtt-
mûködésre a béke érdekében, az
éhezés és a nyomor ellen. Ferenc pá-
pa szerint azonban a vallásoknak kö-
zösen kell fellépniük az erôszakkal
szemben, fôleg ha azt a vallás nevé-
ben követik el, valamint a korrupció-
val, a környezeti pusztítással, a csa-
ládok és az erkölcs válságával szem-
ben is.

„Az erôszak és a terrorizmus fel-
keltette a vallásokkal szembeni bi-
zalmatlanságot, vagy egyenesen el-
ítélésükhöz vezetett” – mondta Fe-
renc pápa, kiemelve, hogy egyetlen
vallás sem mentes a fundamentaliz-
mus veszélyétôl. A keresztények és a
muzulmánok elmúlt fél évszázados
viszonya kiemelkedô eseményének
nevezte a II. János Pál akkori pápa
által 1986 októberében, Assisi váro-
sában rendezett békeimát. (MTI)



Szeged
Az MTA-SZTE Vallási Kultúra-

kutató Csoport és az SZTE BTK
Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tanszék szervezésében „Lojalitások
és nemzeti önértelmezések a közép-
európai zsidó közösségekben a XIX.
század végén és a XX. század elsô
felében” címmel konferenciát tartot-
tak. A rendezvényen egyetemi okta-
tók (Turán Tamás, Komoróczy Szon-
ja Ráhel, Fenyvesi Katalin, Glässer
Norbert, Zima András, Pejin Attila,
Dévavári Zoltán) elôadásai hangzot-
tak el. A konferenciasorozat Glässer
Norbert szervezésében tovább foly-
tatódik „A nagy háború hatása a min-
dennapok kultúrájának változására”
címmel.

* * *
Hitközségünkben tartott kihelye-

zett ülést az ország legnagyobb lét-
számú és 25 éves múltra visszatekin-
tô klubja, a Szent-Györgyi Albert
Rotary Club. A vendégeket Led-
nitzky András elnök tájékoztatatta a
közösség múltjáról, karitatív, szociá-
lis gondozó tevékenységérôl, a zsi-

Ebben az évben
ászárá beTévét,
azaz Tévét hónap
10-e december
22-ére, keddre
esik. Ez a Szen-
tély pusztulásával

(churbán) kapcsolatos évi 4 böjt
egyike, hagyományosan a legrövi-
debb, mivel a téli idôszakra esik,
amikor rövidebbek a nappalok, eze-
ket a böjtöket pedig csak a nappali
órákra rendelték el (hajnali 5:25-tôl
délután 16:31-ig nem fogyasztunk
semmiféle ételt vagy italt). Érdemes
tehát tartanunk ezt a böjtöt, ami a
chanukai fánkfogyasztás után külö-
nösen jól van idôzítve.

A böjt nem tartozik a legnépsze-
rûbb vallási rendeletek közé, általá-
ban úgy gondolunk rá, mint egy na-
gyon kellemetlen napra, amin vala-
hogyan túl kell esnünk. Pedig ko-
rántsem ez az egyetlen lehetséges
szemléletmód. Rámbám írt egy híres
bevezetôt a böjtölés szabályaihoz
(Hilchot Táánit 1:1-3), melyben el-
mondja, hogy az egész böjt alapja az
a tórai alapelv, miszerint baj idején
az Örökkévalóhoz kell kiáltanunk
(Mózes 4., 10:9). Fel kell ismernünk,
hogy Ô az, aki jóra tudja fordítani
sorsunkat, ha Felé fordulunk, ha
megjavítjuk cselekedeteinket. Ennek
egyik fizikai megnyilvánulása a böjt
– egy lehetôség Istenhez közelebb
kerülni, a fizikai világtól és annak
élvezeteitôl rövid idôre eltávolodni.
Rámbám azt is leírja, hogy ha eset-
leg a bajt nem Istenre „fogjuk”, ha-
nem azt mondjuk, hogy megtörténik
az ilyesmi, akkor az „kegyetlenség,

és azt okozza, hogy az emberek ra-
gaszkodjanak rossz cselekedeteik-
hez”.

Érdekes, hogy éppen a „kegyetlen-
ség” (áchzáriut) szót használja arra,
hogy nem kiáltunk az Örökkévalóhoz
a bajban. Pedig a kegyetlenségrôl ál-
talában azt gondoljuk, hogy az egyik
ember a másikkal tud kegyetlenül vi-
selkedni, ha olyat tesz vele, amivel
fájdalmat okoz neki. Itt pontosan ki a
kegyetlen kivel? Úgy látszik, hogy mi
vagyunk kegyetlenek saját magunk-
kal, tudtunkon kívül, vagyis érzéket-
lenek, mert nem vesszük észre azt,
ami nyilvánvaló. Mintegy figyelmen
kívül hagyjuk az eseményeknek azt a
kézenfekvô értelmezését, hogy vala-
mit rosszul csináltunk, és ezért ka-
punk isteni büntetést, azonban imával
és megtéréssel ez helyrehozható. Va-
lószínûleg abból ered ez az érzéket-
lenség, hogy nem vagyunk kibékülve
azzal a fogalommal, hogy Isten folya-
matosan figyel minket, és alkalman-
ként visszajelez számunkra. Kényel-
mesebben éreznénk magunkat egy
következmények nélküli, „szabad” vi-
lágban.

Rámbám bevezetôjében említi azt
a tórai szakaszt, amelyet „feddések”
néven ismerünk. Hosszú idôn át ne-
hezen volt értelmezhetô az a rész,
ami a véletlenrôl (keri) szólt: „ha ti
véletlenszerûen jártok [el] velem,
akkor én is véletlenszerûen járok [el]
veletek” (Mózes 3., 26:23-24). A
mai korban azonban adódik egy
meglepôen kézenfekvô olvasat. So-
kan ugyanis pontosan a véletlenszerû
hatásokkal akarják megmagyarázni a
minket körülvevô világ létrejöttét,
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Hírek, események
röviden

Toldot szombatján, számos vendég
részvételével, a Bethlen téri zsinagó-
gában hívták fel a tórához Váncsa
Aladárt, Arie Slajme ben Majsét, a
Wesselényi utcai zsidó iskola diákját,
Delikát Dóra és Váncsa Csaba
elsôszülött gyermekét. Az ifjú a ha-
gyományos dallamon, gyönyörûen
mondta el a bráchákat, egy részt a tó-
rából, valamint a haftara szövegét. A
család által rendezett kiduson köszö-
net hangzott el Aladár felkészítôinek:
Deutsch Péter rabbinak, valamint He-
gedûs Pálnak és Dan Danielnek.

Sajnos e jeles eseményt már nem
érhette meg Deutsch Róbert fôrabbi
zcl., aki elkezdte az ifjú felkészítését,
és Aladár nagymamája sem, Delikát

VALLÁSI ROVAT

Tévét 10. – Miért szeretek böjtölni? 

Tiltakozás
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége tiltakozik az ellen, hogy

Hóman Bálint születése 130. évfordulóján szobrot kapjon Székesfehérváron.
Hóman Bálint a náci Németország és Hitler feltétlen híve volt. Egyetértett

és szorgalmazta, hogy hazánk vegyen részt a második világháborúban, amely
1943-ban a 2. magyar hadsereg voronyezsi tragédiájához vezetett. Szembe-
fordult a Kállay-kormány kiugrási törekvéseivel, ami végezetül Magyaror-
szág megszállását okozta.

Történészként, akadémikusként és miniszterként szerepet vállalt a zsidótör-
vények megalkotásában. Kijelentette: a zsidókérdésben „végre szakítani kell
a kompromisszumok rendszerével [...]. Tudatára kell ébrednünk végre, hogy
a zsidó [...] ellensége kell, hogy legyen a mai kormányrendszernek. [...] A
meglevô törvény rossz. Ezért mielôbb meg kell hozni az új egy-két szakaszos
törvényt, mely faji alapra helyezkedik”.

Hóman Bálint is felelôs a második világháborúban elpusztult katonák, zsi-
dók, civilek, hadifoglyok haláláért.

A jelenlegi történészek egy része megpróbálja Hóman Bálint ügyét zsidó
ügyként kezelni, sôt egyesek zsidómentôként tüntetik fel. Határozottan kije-
lentjük, hogy Hóman Bálint ügye magyar ügy, és egy ilyen politikai tevé-
kenység jutalma nem lehet köztéri szobor.

Hanti Vilmos elnök

Körzeti kitekintô

Frölich Róbert: 
jó a kormány és 

a Mazsihisz kapcsolata
(MTI) Jó a kormány és a Mazsi-

hisz kapcsolata – nyilatkozta Frö-
lich Róbert országos fôrabbi, a Ma-
zsihisz közgyûlési tagja a Népsza-
badságban megjelent interjúban.

A mindenkori magyar kormány-
nak komoly felelôssége, hogy jó vi-
szonyt ápoljon a magyarországi zsi-
dósággal és annak legmarkánsabb
képviselôjével, a Mazsihisszel, mint
ahogy a Mazsihisznek is elemi érde-
ke és kötelessége, hogy jó legyen a
kapcsolata a mindenkori kormány-
nyal. Ez nem politikai szimpátia kér-
dése – mondta a fôrabbi.

Annak kapcsán, hogy a kormány
mintegy kétmilliárd forinttal támo-
gatja a 2019-ben Budapesten
megrendezendô Európai Maccabi
Játékokat, a zsidó sportolók sereg-
szemléjét, Frölich Róbert elmondta:
az olimpiákhoz hasonlóan ez a sport-
rendezvény sem nyereséges, de az
erkölcsi siker hatalmas lehet. „Bizo-
nyíthatjuk a világnak, hogy ez nem
egy antiszemita ország” – fogalma-
zott a fôrabbi a Népszabadságnak
adott interjúban.

– Ima és köszöntés Gyöngyösön.
Negyvenöt év után újra a sábbát dalla-
ma töltötte be a felújított kis imater-
met Gyöngyösön, november végén. A
Status Quo Ante Zsidó Hitközség kö-
zös imája felemelô élmény volt a
negyven hitközségi tag számára a
megszépült teremben. Az együtt
imádkozás élményét erôsítette a 90.
születésnapját ünneplô kiletag, Vértes
György köszöntése. A közösség
nagyra becsült doyenje könnyeivel
küzdött, mikor felhívták ôt a tórához.
Az imát követôen a vezetés kóser
kidusra hívta meg a jelenlévôket.

kialakulását. Régebbi korokban csak
a történéseket lehetett a véletlennek
tulajdonítani. A Rámbám ezt a fajta
hozzáállást nevezte „kegyetlenség-
nek”, mert megakadályozza az imát
és a megtérést. Ma azonban az az il-
lúzió is rendelkezésünkre áll, hogy
az egész világ puszta véletlenségbôl
keletkezett, egyáltalán nincs is Isten,
minden teljesen véletlen. Olyan szin-
tû bizalom övezi ezt az elméletet,
olyan magas tudományos támoga-
tottságot élvez, hogy ezáltal az em-
bereknek tökéletesen szabad akara-
tuk marad dönteni, higgyenek-e Is-
tenben vagy sem. Régen ilyesmi fel
sem merülhetett. Ezért sokan azt
mondják, a mai kor emberének leg-
fontosabb kihívása a hit, az emuná,
amirôl Bölcseink úgy tanítják, hogy
– a látszattal ellentétben – a szívben
dôl el. Akkor tudunk csak tisztán
gondolkodni, ha elménket semmi-
lyen érzelem nem befolyásolja. Ha a
szívünkben nincsen meg a nyitottság
arra a gondolatra, hogy talán van Is-
ten, akkor semmilyen észérv nem se-
gít, mert minden kérdésre fogunk ta-
lálni Isten nélküli választ (legalábbis
olyasmit, amit válasznak érzéke-
lünk).

A Meszilát Jesárim címû könyvbôl
(15. fejezet) megtudhatjuk, hogy a
böjt esetében fordítva is mûködhet a
dolog: intellektuális felismerésün-
kön keresztül is befolyásolhatjuk ér-
zékelésünket. Ehhez csak azt kell vé-
giggondolnunk, pontosan mi is a jó
abban, hogy eszünk. Lenyelünk egy
kis falat ételt, aminek pár percen ke-
resztül érezzük az ízét. Tökéletesen
mindegy, hogy a legdrágább cseme-
gét fogyasztjuk vagy a legközönsé-
gesebbet, mindkettô végül ugyanazt
a célt éri el. Ha többet eszünk a kel-
leténél, a legkülönfélébb betegségek
veszélyeztetnek minket, viszont ha
csak éppen jóllakásig eszünk, akkor
is elálmosodunk tôle, és képtelenné
válunk az aktív cselekvésre. Mindezt
a Meszilát Jesárim úgy summázza,
hogy az étkezésben a jó csupán illú-
zió, a rossz hatásai viszont nagyon is
valódiak. Ez a jelenség az étkezés
kapcsán figyelhetô meg a legéleseb-
ben, viszont a fizikai világ minden
más részére is igaz. Ez egy olyan fel-
ismerés, ami tartalommal és értelem-
mel töltheti meg böjtünket.

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin. hu

Pápai „szomszédainkkal” még vala-
mikor 2012 ôszén találkozhattunk
elôször, s akkor tehettünk történelmi
sétát a megújult zsinagóga falai kö-
zött. A kitûnô belsôépítész, Rajk
László megálmodta molinókról való-
sággal lekívánkoztak a „szomszédok”
– szüleink, nagyszüleink, dédapáink
és dédanyáink –, hogy elvegyüljenek
a kiállítás utcácskáiban barangoló „ro-
konság” között, mintegy belekiáltva a
nagyvilágba, hogy csupán a testük
füstölgött el Auschwitz és Majdanek
kéményein át, a lelkük egy tapodtat
sem mozdult innen, s nem is fog, míg
él az emlékezet.

Gyekiczki András, az egykori pápai
diák, majd Bibó-kollégista tudta,
hogy egy percig sem késlekedhet, itt
az idô, cselekednie kell, hogy az „elfe-
lejtett lelkeknek” ne engedje meg,
hogy végérvényesen a múlt ködébe
vesszenek. Fáradhatatlan kutatómun-
kába kezdett, évekig gyûjtögette a
könyv- és levéltárak dokumentumait,
de legalább akkora figyelmet szentelt
a családi fiókok mélyén megbúvó pó-
tolhatatlan ereklyéknek is. Épp annyi
gyûlt össze, mint amennyi egy kiállí-
tásra való. Késôbb még több is, így
aztán elôre sejteni lehetett, hogy „El-
feledett pápai szomszédaink” hallat-
nak még magukról...

Így is történt. Hónapokkal hosszab-
bították meg a pápai kiállítást, hogy
késôbb majd „útra keljen”, s meg se áll-
jon a Rumbach Sebestyén utcai zsina-
gógáig. Aztán a híre túljutott az ország
határain, hogy a „nagy vízen” túl, az
Amerikai Egyesült Államok fôváro-
sában, Washingtonban, a Kennedy
Centerben leljen otthonra, ha csak pár
órácska erejéig is. A „szomszédok” az-
tán átköltöztek a nyugati partra, az An-
gyalok Városába, a Los Angeles-i „Ho-

locaust Museum”-ba, hogy a világ má-
sik felén se feledkezzenek meg arról,
hogy valamikor – még a boldog béke-
idôkben – több mint háromezer zsidó
lakta Pápát, maradandó módon alkotott
és teremtett, gazdagítva szülôvárosát,
hogy aztán negyvennégyben egy zok-
szó nélkül lemondjanak róluk.

Pedig nem tegnap volt, hogy letele-
pedtek ebben a dunántúli barokk vá-
rosban. Köszönhetô mindez a tizen-
nyolcadik század kiemelkedô szemé-
lyiségének, gróf Esterházy Ferencnek,
aki nemcsak védelmet nyújtott a
betelepülô zsidóságnak, hanem a sza-
bad vallásgyakorlást is lehetôvé tette.
Így aztán nem csoda, hogy Leopold
Löw rabbi 1846-ban már a város
újonnan felépített zsinagógájában
tarthatta meg szertartását – magyar
nyelven.

Róla, majd a nyomdokaiba lépô, al-
kotó szellemû zsidó emberekrôl szólt
egy vetített képes elôadás kíséretében
Gyekiczki András, aki nemrégiben két
alkalommal is találkozott népes hallga-
tóságával a Bálint Házban.

Miképp a korabeli fotók követték
egymást, úgy „elevenedett meg” a vá-
szon, s öltött hús-vér testet egy asszi-
milálódni vágyó közösség, mely egy-
szerre igyekezett magyarrá válni s hí-
ven ôrizni ôsei tradícióit. Ahogy aztán
az elôadás lépdelt korról korra elôre,
úgy csengtek egyre ismerôsebben a
fotók alatt feltüntetett nevek, s fedez-
hetett fel ki-ki egy- egy, már-már a fe-
ledés homályába veszô szomszédot.
Így aztán a zsöllyék is megteltek élet-
tel – a hallgatóság az elôadóval együtt
emlékezett. A „szomszédok” pedig a
közeljövôben ismét visszaköltöznek a
pápai zsinagógába, hogy újból talál-
kozhassanak kései szeretteikkel.

Hámori András

MEGHÍVÓ
A BZSH Újpesti Szeretetotthona és az Újpest-Rákospalota templomkörzet 

meghív minden kedves érdeklôdôt

Az emberi jog világi és zsidó vallásjogi kérdései
címû elôadás-sorozatra

Elôadók:
dr. Földesi Tamás ny. egy. tanár, 

valamint Szerdócz J. Ervin körzeti rabbi
Az elôadások csütörtökönként, 15 órakor kezdôdnek a földszinti társalgóban.

Cím: 1042 Budapest, Liszt Ferenc u. 7.
Telefon: 06-30-661-4163 • 06-1-369-0827

Imréné (sz. Fleischer Katalin) zl., aki
az egykori kispesti kile lelkes és aktív
képviselôje volt.

Felejthetetlen szomszédok

nagóga rekonstrukciójáról. A klub
tavaly táblát helyezett el a holo-
kauszt áldozatává vált hajdani tagjai
emlékére a zsinagógában. A látoga-
tás hagyományos zsidó vacsorával és
a szeretetotthonunknak adott ado-
mány átadásával zárult.

* * *
Fennállásának 125. évfordulója al-

kalmából a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara teljes elnök-
sége felkereste a szegedi zsidó
temetôt, ahol koszorút és kavicsokat
helyeztek el a zsidó származású haj-
dani elnökök, alelnökök és titkárok
sírjánál, emlékezve Kulinyi Zsig-
mondra, Wimmer Fülöpre, Biedl Sa-
mura és a többi, a város gazdasági
felvirágoztatásában részt vevô, ipart,
gyárakat, kereskedelmet, bankokat
létrehozó személyiségre. A közös
megemlékezés a kamara és a hitköz-
ségi vezetés együttmûködését erô-
sítette.

* * * 
„Életünk a pódiumon” néven ka-

maraszínpadi programsorozatot indí-
tott a hitközség és az Alapítvány a
Szegedi Zsinagógáért. Elsô rendez-
vényünkön Csákányi Eszter Kos-
suth- és Jászai-díjas színmûvész mu-
tatta be nagy sikerrel a Rubin Eszter
Barhesz címû regénye alapján ké-
szült monodrámát. A három éve
megjelent kötet már kifogyott a bol-
tokból, csak e-könyv formájában áll
rendelkezésre. Az elôadást színesí-
tette a szerzô által elkészített és a kö-
zönség által elfogyasztott, a helyszí-
nen kigyúrt, csavart és megsütött
barhesz, amely nemcsak puha, om-
lós, hanem finom illatú is volt. A kö-
zösség havonta tervezi hasonló, kis
színpados produkciók bemutatását,
új könyvek népszerûsítését, elsôsor-
ban a zsidó irodalomból választva.
Programunk támogatására Csákányi
mûvésznô ígéretet is tett.

L. A.
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Ezen munka nyomtatott eredetijét
Verô Tamás rabbi állította össze.

A cél az volt, hogy mindenkihez
eljuttassa azokat az információkat,
amelyek „minimálisan” szüksége-
sek, hogy meg lehessen felelni a kó-
ser étkezés tórai és rabbinikus elôírá-
sainak.

Már a cikk elején ki szeretnénk
hangsúlyozni, hogy lehetôség szerint
törekedni kell a vallási felügyelet
alatt készített ételek és/vagy hozzá-
valók fogyasztására!

Ám amennyiben ez nehezen meg-
oldható, reményeink szerint ezzel a
vallási szabályokat szem elôtt tartó
cikkel segítséget tudunk nyújtani
minden embernek, aki megpróbálja
megtartani a kóser étkezés négy év-
ezredes szabályait.

Ezen cikkek megjelentek a Ma-
gyarországi Kóser Felügyelet Face-
book-oldalán is.

A zsidó élet egyik alapja, hogy az
ember milyen élelmiszert juttat be a
szervezetébe, a vérkeringésébe, és
így a szívébe, illetve az agyába.

A Tóra beszél rituálisan tiszta
(táhor) és tisztátalan (táme) állatok-
ról. A késôbbi korokban a rabbik
egységesítették a kóser vágás, illetve
a kóser étkezés szabályait.

A kóserság egyik legfontosabb,
szimbolikus üzenete, hogy ne feledd,
a lakásod legrejtettebb zugaiban, így
a konyhájában vagy az éléstárban is
zsidónak kell maradni!

1. rész: Kenyér és pékáruk
A legelsô alapelv, hogy töreked-

jünk a pát jiszráél/pas jiszróel (zsidó
készítésû kenyér) fogyasztására!
Lehetôség szerint „hechser”-t (rab-
binikus igazoló pecsétet) tartalmazó
kenyeret vegyünk. Erre sábbátkor ki-
fejezetten nagy hangsúlyt fektes-
sünk.

A mai világban a sütés
során sok

Kóser, glatt kóser, kásrut, hechser meg a többiek

tesen nem kóserek.
A kóser pékáru beszerzésére ma

Magyarországon is lehetôség nyílik
(kenyér, kifli, kalács, zsemle, kakaós
csiga, lekváros táska stb.).

Néhány jó tanács
Elôször is tartózkodnunk kell az

elôre (nejlonba, celofánba) csomagolt
kenyerek vásárlásától, amelyek szu-
permarketekben, nagy bevásárlóköz-
pontokban kaphatók, mert nagyon
sokszor az E471-es kódszámú tartósí-
tószerrel kezelik, hogy megtartsák a
frissességüket, amely adalékanyag-
hoz kósersági ellenôrzés kell, azaz
ezek valószínûleg nem kóserek.

Ha mindenképpen kenyereket aka-
runk valahol vásárolni, min-
denekelôtt meg kell vizsgálni az
összetevôket.

Fontos kérdés, hogy tartalmaz-e
tejszármazékokat.

is minden összetevôt alaposan meg
kell vizsgálunk!

(A budafoki élesztô kóser!!!)

2. rész: Tej és tejtermékek
Verô Tamás rabbi és Radnóti Zol-

tán rabbi összefoglalása.
Mitôl kóser a tej? Attól, hogy kóser

állatból származik. A középkori val-
lásjogban kialakult egy szigorítás, mi-
szerint a fejés pillanatától kezdve egy
zsidó embernek kell felügyelnie a tej
útját. Ezt a tejet „háláv jiszráél”-nek,
azaz zsidó felügyelet alatt tartott tej-
nek nevezik (röviden „zsidó tej”).

Európai országokban a mindenna-
pi bolti forgalomban általában nincs
ilyen tej, és a tejszármazékok, ame-
lyek itthon vagy bármely európai
nagyáruházban kaphatók, szinte biz-
tosan nem „háláv jiszráél”-ek.

Tehát aki tartani akarja ezt a szigo-
rított törvényt, az keresse meg a buda-
pesti rabbinátust (rabbisag@mazsi-
hisz.hu), ahol felvilágosítást tudnak

A tejes kenyér sok problémát vet
fel, ezért a vallásjog már eleve meg-
tiltja a tejtartalmú kenyér készítését.

Néhányan megengedik a nem zsi-
dó pékségben gyártott péksütemé-
nyek fogyasztását, ha azok bizonyít-
hatóan nem tartalmaznak „nem kó-
ser” alkotóelemeket. Ezt „pát ákum”-
nak nevezik.

A zsömléket általában vízzel készí-
tik, de azért ennek is figyelmet kell
szentelnünk, és a vásárlás során min-
denképpen kérdezzünk rá a készítés
során használt alkotóelemekre!

Nézzünk körül kicsit külföldön!
Kóserként ismeretes Franciaor-

szágban a klasszikus recept alapján
készített nemzeti kenyér, a híres
baguette.

Angliában általában állati zsiradé-
kot használnak a kenyerek elkészíté-
séhez használatos edények, tálak ki-
zsírozására, ezért az Angliában vásá-
rolható kenyerek általában nem kó-
serek.

Olaszországban a „strutto” nevû
állati zsiradékot használják, amit
szintén nem fogyaszthatunk.

A WASA, a RYVITA és a
LIEKEN üzemek által gyártott kek-
szeket sokan fogyasztják, ám figyel-
jünk rá, hogy van-e tejtartalma.

Minden esetben meg kell vizsgál-
nunk a csomagoláson feltüntetett
összetevôk listáját!

A bolti süteményeket általában
margarinnal, illetve a korábban már
említett E471-es adalékanyaggal ké-
szítik, ezért különleges figyelmet ér-
demelnek, és fogyasztásuk tilalom
alá esik.
Amennyiben lehetôségeink megen-
gedik, hogy otthon készítsünk ke-
nyeret, akkor az sokkal jobb, mint
bármelyik bolti kenyér, hiszen pon-
tosan tudjuk, mi van benne.
Ám ez esetben

adni arról, hol és miként lehet Ma-
gyarországon „háláv jiszráél”-t be-
szerezni, vagy hogyan tud az ember
hozatni magának kóser tartós tejet
vagy kóser sajtot Izraelbôl.

A következô tanácsok azoknak
szólnak, akik nem „háláv jiszráél”-t
fogyasztanak.

Fontos ki-
emelni, hogy a legtöbb rabbi szerint
napjainkban Európában fizikailag
már nem is létezik „nem kóser” tej,
hiszen nagyüzemi módon már nem
fejnek sem kancát, sem bármilyen
más nem kóser állatot.

Azok, akik a nem „háláv jiszráél”-
ból készült vajat használják, tartóz-
kodjanak az alacsony zsírtartalmú
(light) vaj fogyasztásától, mert elég
nagy esély van arra, hogy nem kóser
adalékanyagokat tartalmaz, azaz ak-
kor a vaj sem kóser. Ajánlatos a 80-
82%-os vajat vásárolni.

A tejszínben elég sok egyéb
összetevô van. Legyünk vele nagyon
óvatosak!!!

A lágyabb kávétejszín kevésbé
problémás, bár az sem zsidó tej.

Gyümölcsízesítés nélküli natúr
joghurt általában megengedett, ám a
gyümölcsízesítésût nagyon sokszor
zselatinnal kezelik, ami nem kóser,
illetve a vörös színezésnél sokszor
használnak kármint, amit bíbor-
tetûbôl készítenek. (A kárminszí-
nezék E-kódja: E120 és E132. )

A sajtokat ketté kell 
választani:
1. kemény sajt fogyasztása
(gouda, ementáli stb.) – nem
esszük meg.
2. lágy sajt (Philadelphia), tú-
ró, gomolyasajt, juhsajt – nem
minôsülnek vallási értelem-
ben sajtnak, és mint ilyenek,
fogyaszthatók. Persze elôtte
meg kell nézni az össze-
tevôket, hogy  nem tartal-
mazzák-e a krémesítést
elôsegítô zselatint.
A sajtok készítésekor kü-

lönféle oltóanyagokat (általában ál-
lati eredetû, szarvasmarhaborjak ol-
tógyomrából kivont enzimek olda-
tát), illetve különbözô tartósító- és
színezôanyagokat használnak, ame-
lyek valószínûleg nem kóserek,
ezért ezeket minden esetben meg

Nem
kóser zselésítô:

• zselatin (E441) – állati csontból
kinyert zselésítô.

(A kóser halból kinyert halzselatin
kósernek számít, és a kódja annak is
E441, ám ezt MINDIG jelölik a cso-
magoláson, így: KOSHER FISH
GELATINE. )

Nem kóser adalékanyag:
• sellak (E904) – a lakktetû vála-

dékából készülô, állati eredetû gyan-
ta, az ételek fényességéhez járul
hozzá.

3. rész: Zöldség, gyümölcs,
gyümölcslé, szörp

Verô Tamás rabbi és Radnóti Zol-
tán rabbi összefoglalása.

Általában minden zöldség és gyü-
mölcs fogyasztása megengedett, ám
az Izraelbôl származó terményekre
figyelni kell, mert rájuk különleges
tórai törvények vonatkoznak (pl.
kohénoknak adandó „trumá” kötele-
zettsége, a levitáknak adandó „má-
szer” kötelessége, a szombat évi
[smita] aratási tilalom).

Mely zöldségek és 
gyümölcsök nem 
fogyaszthatók?

Amelyekben nagy valószínûség-
gel találhatók tiltott rovarok. Ezeket
a terményeket mindig meg kell vizs-
gálni, és minden kis élôsködôt (ku-
kac, bogár, pete, zsizsik stb.) el kell
távolítani. (Amit egyébként is meg-
tennénk.) Ennek a legegyszerûbb
módja, ha alaposan átnézzük ôket,
esetleg (mosogatószeres) vízben áz-
tatjuk a gyümölcsöket. Amennyiben
ezeket lehetetlen eltávolítani (pl. az
adott rész kivágásával), akkor az

Néhány adalékanyag, 
amit ismerni kell, 
hogy elinduljunk

Kóser zselésítôk:
• pektin (E440) – növényi (gyü-

mölcs) alapú zselésítô
• agaragar (E406) – növényi (mo-

szat) alapú zselésítô

egész növényt ki kell dobni (nem le-
het pl. leturmixolni).

Külön figyelmet kell fordítani a le-
veles salátákra, karfiolra, brokkolira,
cseresznyére, szilvára, fügére, mál-
nára.

Sok esetben a rabbik meg is tiltják
néhányuk fogyasztását, mondván,
lehetetlen eltávolítani az összes tisz-
tátalan élôlényt (tumá) belôle vagy

róla. A nyolclábú ízeltlábúak
vagy a levélerekben élô élôs-
ködôk mosással nem távolíthatók
el.
Vannak döntvényhozók, akik a tu-
dománynak és a mikroszkópoknak
„hála”, ezt a tiltást még jobban ki-
terjesztik, például a gombák törzsé-
re, az eperre vagy a virágot tartal-
mazó fûszernövényekre (kapor,
menta, petrezselyem, zeller, korian-
der stb.).

A borsót, babot, lencsét, geszte-
nyét – nagy mennyiségben – vízbe
szokták áztatni, mivel könnyebb sú-
lya miatt általában a víz felszínére
emelkedik az a zöldség, amit a kuka-
cok belülrôl már kiettek.

(A saláták közül a jégsaláta aján-
lott fogyasztásra a tömörsége miatt,
a kínai, fodros levelû salátát ezzel
szemben nagyon bonyolult tisztítani,
ezért ellenajánlott.)

A boltokban kapható – már ipari-
lag korábban megtisztított – saláta-
keverékeket ajánlott otthon még egy-
szer, nagyon alaposan megmosni!

Az ipari, szárított gyümölcsöket
néha állati zsiradékkal borítják be,
hogy jobban csillogjanak vagy tartó-
sabbak legyenek, ezért a fogyasztá-
sukra nagyon oda kell figyelni!

Fagyasztott zöldségek és gyümöl-
csök fogyasztása általában megenge-
dett, mivel a dermesztés elôtt (hiva-
talosan is) annyi mosási és tisztítási
folyamaton mennek keresztül, hogy
nagy valószínûséggel már nem talál-
ható a felszínén vagy a levelek kö-
zött rituálisan tisztátalan rovar.

Ám ha ezek a fagyasztott zöldsé-
gek brokkolit vagy karfiolt tartal-
maznak, akkor fogyasztásuk erôsen
nem ajánlott!

Fagyasztott gyümölcsöknél ne
együk meg az elôfôzöttet, mert a
fôzés folyamata kóserságilag ellen-
ôrizhetetlen.

Sok esetben megtiltják a kósersági
pecséttel el nem látott mazsola fo-
gyasztását!

A gyümölcsleveknél (hasonlóan az
alkoholhoz) szôlôt vagy szôlô-
származékokat tartalmazó italt nem
iszunk. Ezen italokat nem „tréfli”-
nek, hanem „nészáh”-nak nevezzük,
és mivel alkohollal – opcionálisan –
lehetne más istenségeknek áldozni,
abból a zsidók csak a saját maguk ál-
tal készítettet fogyasztják el, azaz
csak kóser bort és kóser szôlôlevet
igyunk!

Szigorú tilalom van azon szörpö-
kön, szirupokon, amelyek zselatint
vagy kármint tartalmaznak. Errôl a
korábbi, 2. fejezetben már írtunk.

Minden méz kóser.

Egyél kósert!!!
És ne feledd, kétes esetben

mindig kérdezzünk meg 
egy rabbit!!!

Radnóti Zoltán
Verô Tamás

helyen
n e m
k ó s e r
s e g é d -
anyago-
kat is
használ-
nak. Ezek
a pékáruk
természe-

kell vizsgálni.
A mikrobiológiai oltóanyagokkal

vagy növényi oltóanyagokkal (pl.
mucor pepszin) oltott sajtok elvileg
kóserek.

A túró kapcsán is hasonló proble-
matika merül fel, azaz többségében
állati eredetû adalékanyagokat tartal-
maz.

Ma Magyarországon kapható kó-
ser sajt!

A tejjel készített fagylaltokat sok-
szor nem kóser adalékanyaggal ké-
szítik, tehát nem kóserek.

A nem tejes fagylaltokba, jégkré-
mekbe is gyakran tesznek zselatint,
de a vízzel készített jégkrémek elfo-
gyasztása megengedett. Ám minden-
képpen olvassuk el az összetevôket
(és legyen nálunk E-lista!!!).
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Jelentôs helytörténeti esemény
zajlott le a közelmúltban Nagyvá-
radon: a felújítás befejeztével fel-
avatták a neológ zsinagógát. Az
épület jelentôsége túlmutat Nagy-
várad és Bihar megye határain,
hangzott el az ünnepségen.

Nagyszámú érdeklôdô jelenlé-

Jávori Ferenc (Fegya) zeneszerzô, a Budapest Klezmer Band alapítója,
zenekarvezetôje, elôadómûvész, érdemes mûvész a Budapest Klezmer
Band által elnyert Prima Primissima közönségdíjjal. 

(MTI, Szigetváry Zsolt fotó)

SPANYOLORSZÁG

Zsidódomb lett Zsidóölôbôl
Ünnepélyes keretek között, az izraeli nagykövet és a spanyol zsidóság hi-

vatalos küldöttségének jelenlétében keresztelték át a Castrillo Matajudíos

(Zsidóölô) nevû spanyol falut, csaknem egy évvel azután, hogy az itt élôk

népszavazáson döntöttek a névváltoztatásról.

Az észak-spanyolországi település már a Castrillo Mota de Judíos (Zsidó-

domb) nevet viseli.

A helyiek azért rendeztek referendumot tavaly, mert sokak számára nyo-

masztóvá vált a falu négy évszázada viselt neve. Többen panaszkodtak arra,

hogy kellemetlen kérdéseket tesznek fel nekik, vagy ízetlen vicceket kell el-

viselniük. A másik érv pedig az volt, hogy történelmi dokumentumok szerint

is a falu eredeti neve Castrillo Mota de Judíos volt.

Egyesek szerint egyszerû betûhiba miatt változott meg Matajudíosra, de

Lorenzo Rodriguez polgármester úgy tudja: a falu katolikus hitre áttért zsidó

lakói adták ezt a nevet a településnek, mert a vallásuktól való elfordulást akar-

ták így megerôsíteni, hogy meggyôzzék a spanyol koronát hûségükrôl. A ka-

tolikus királyok ugyanis 1492-ben kiûzték az Ibériai-félszigeten élô zsidókat,

és aki maradni akart, annak át kellett térnie a katolikus hitre. Késôbb az ink-

vizíció is üldözte a zsidókat, sokukat máglyán égették meg.

Megújult a nagyváradi
Cion zsinagóga

tében avatták fel Nagyváradon a fel-
újított neológ zsinagógát. A mûem-
lék épület helyreállítására a helyi ön-
kormányzat a debreceni hitközség-
gel társulva nyerte el az Európai
Unió támogatását, a Magyarország –
Románia Határon Átnyúló Együtt-
mûködési Program 2007–2013 kere-
tében. Az ünnepi eseményen
Cristian Puscas váradi helyi taná-
csos, a felújítás önkormányzati pro-
jektmenedzsere szólalt fel elôször,
kiemelve, hogy a Cion neológ zsina-
góga épületének jelentôsége túlmu-
tat Nagyvárad és Bihar megye hatá-
rain. Az ôt követô Mircea Malan al-
polgármester megköszönte a hitköz-
ség együttmûködését a zsinagóga
felújítási munkálataiban, valamint a
város közösségi életében vállalt kö-
telezettségeik teljesítésében. Ki-
emelte, hogy a projekt megvalósítása
során sikerült megtakarítani 400 ezer
eurót, mely összegbôl felújították a
zsinagóga falfestményeit is, illetve
saját hôközpontot hoztak létre az
épületnek. Huszár István, a város
másik alpolgármestere magyarul kö-
szöntötte az egybegyûlteket, felidéz-
ve azt a momentumot, amikor 2008-
ban emléktáblát helyeztek fel az ak-
kor még romos épületre. Most azon-
ban sikerült felújítani az ingatlant,
ami „attól is szép épület, hogy szép
emberek ilyen nagy számban eljöt-
tek, hogy itt legyenek ma este” – fo-
galmazott.

Együttmûködés
Horovitz Tamás, a debreceni kö-

zösség elnöke a váradi és a debrece-
ni hitközség évtizedekre visszanyúló
együttmûködésérôl és barátságáról
beszélt, mely együttmûködés eddigi
legnagyobb eredménye a most elké-
szült váradi és debreceni zsinagó-
gafelújítás. „Nagyon fontos az ön-
kormányzatok, a hitközségek életé-
ben is, hogy azokat az épületeket,
zsinagógákat, amelyeket ôseink ránk
hagytak, megôrizzük, felújítsuk, és
bemutassuk az utókor számára is” –
fogalmazott a hitközségi elnök, aki a
továbbiakban elmondta: „Büszkék
lehetünk arra, hogy talán példát mu-
tattunk mindenkinek abban a vonat-
kozásban, hogy szakrális épületeket,
zsinagógákat nem lebontani, hanem
felújítani kell. Remélem, hogy a deb-
receni és a nagyváradi példa mind a
két országban azt fogja eredményez-
ni, hogy mindenhol ezt fogják tenni,
és a ma még romos épületek eseté-
ben mindenhol elkezdôdik a
fejlôdés, és ezek a zsinagógák min-
denütt régi fényükben fognak pom-

pázni.” Felix Koppelman, a nagyvá-
radi hitközség elnöke hihetetlen ese-
ménynek nevezte ezt az ünnepet,
mert mint mondta, soha nem hitte
volna, hogy megvalósulhat ennek az
impozáns épületnek a felújítása. A
hitközségi elnök kiemelte Ilie
Bolojan, Nagyvárad polgármestere

és Gheorghe Carp egykori alpolgár-
mester jelentôs szerepét abban, hogy
ez a felújítás megvalósult. A továb-
biakban elmondta: „Törvényeinkben
van egy szent elôírás: amikor egy
zsinagóga már nem tudja ellátni ima-
házszerepét, akkor azt meg kell
ôrizni, és a közösség hasznára kell
fordítani, mindenféle tevékenysége-
ket kell szervezni benne, amelyek
azért ne profanizálják e hely szentsé-
gét.” Ezt követôen ismét Cristian
Puscas vette át a szót, jelezve, hogy
Nagyváradon még legalább hat zsi-
nagóga vár felújításra.

Egy kis illúziórombolás
A beszédek után és a Budapest

Klezmer Band koncertje elôtt bontot-
ták volna ki azt az idôkapszulát, me-
lyet a felújítás során a zsinagóga záró-
kövében találtak. Mint késôbb kide-
rült, a bádogszelencében talált irat
1896-ból származik, amikor az épüle-
ten javítási munkálatokat végeztek, és
tartalmazta a zsinagóga 1878-as befe-
jezésekor idôkapszulába elhelyezett
irat szövegét, az eredeti dokumentum
ugyanis az 1896-ból datált és most
megtalált papír tanúsága szerint meg-
semmisült. A bádogszelencébôl
könnyûszerrel kivették a kis üveget,
melybe bele volt tekerve a történelmi

kordokumentum, viszont Mircea
Malan és Cristian Puscas sem kézzel,
sem késsel nem tudták felnyitni a le-
zárt üveget. Percekig tartó kínlódás
után végül azzal vágták el a gordiuszi
csomót, hogy Mircea Malan egysze-
rûen eltörte az üveget. Idôközben
Cristian Puscas magyarul, héberül és
jiddisül tudó embereket hívott a pul-
pitushoz, ugyanis senki nem tudhatta,
hogy a dokumentum milyen nyelven
íródott, míg ki nem bontották és fel
nem tûnt a hatalmas betûkkel írt cím-
zés: „Ô Felsége Elsô Ferencz József”.
A zsinagógában tartózkodók zöme –
a magyarul tudók mindenképpen – ar-
ra vártak, hogy valaki felolvassa majd
a teljes szöveget, ehelyett azonban az
önkormányzat egyik képviselôje ro-
mán nyelven tolmácsolt néhány mon-
datot belôle, így a jelenlevôk számára
alig volt érthetô, hogy tulajdonképpen
mit is tartalmaz az irat.

Klezmerkoncert
Az idôkapszula felbontása körüli

furcsa közjáték után, mintha csak ezt
a kellemetlenséget akarná azonnal
elfeledtetni, színpadra lépett a Buda-
pest Klezmer Band, és adott egy
olyan fergeteges koncertet, hogy az
embernek valóban minden rosszked-
ve, morcossága elillant. A Jávori Fe-
renc zeneszerzô, zongorista vezeté-
sével fellépô együttes a klezmer gaz-
dag hagyományából merítve nyújtott
át egy zenei ízelítôt a zsinagóga kö-
zönségének. Tradicionális, például
lengyelországi és besszarábiai tér-
ségbôl származó klezmermuzsika
mellett megszólaltattak dalokat a
Hegedûs a háztetôn címû musicalbôl
is, és a muzsikusok szólózásra is
lehetôséget kaptak. A klezmerzene
egyik alapvetô sajátosságát képezô
klarinéthangzást Kohán István bizto-
sította, de az együttes középpontjá-
ban Gazda Bence állt, aki virtuóz he-
gedûjátékával és jiddis nyelvû ének-
lésével varázsolta el hallgatóságát.
Máthé László nagybôgôs és Végh
Balázs ütôhangszeres a ritmusalapo-
kat szolgáltatták, Nagy Anna pedig
harmonikázásával gazdagította a ze-
nekar hangzását, csakúgy, mint
Barbinek Gábor harsonamûvész, aki
szólóban is megmutatta, mit tud. A
Budapest Klezmer Band több mint
egyórás koncertje méltó megkoroná-
zása volt a zsinagóga felavatására
szervezett ünnepségnek.

Erdély Online / Pap István

Az új névvel a település több turistát szeretne vonzani, tervezik egy szefárd

zsidó központ létrehozását, és azt remélik, hogy a Santiago de Compostelába

tartó zarándokok, az El Camino vándorai is útba ejtik majd a falut.

Az ötvenlakosú falucskában nem élnek zsidók, de többeknek zsidó gyöke-

reik vannak, és a település címerében szerepel a Dávid-csillag. (MTI)
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
A jelenlegi terrortámadásokban részt vevô palesztin fiatalok nem pa-

rancsra cselekednek. Tetteiket sokkal inkább nemzetiségük miatti hátrá-
nyos megkülönböztetésük, rossz anyagi helyzetük, személyes kudarcaik
miatt érzett elkeseredésük motiválja, állítja a Sin Bét izraeli titkosszolgá-
lat.

Az izraeli titkosszolgálatok által készített jelentés szerint nem szervezettek
a mostani támadások, de a palesztin vezetôk uszító beszédei felkorbácsolják
az eleve létezô indulatokat.

A jelentés szerint a nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés és mentális
betegségek szintén húzódnak a háttérben. A támadások során az elkövetôk
számára lehetôség nyílik arra, hogy elmeneküljenek a valóság elôl, amelyet
képtelenek megváltoztatni. A Sin Bét megjegyzi, hogy a támadók 90%-a fér-
fi (7 nô követett el terrortámadást). Saját társadalmi közegük és a Palesztin
Hatóság vezetôinek uszító nyilatkozatai sarkallják ôket tetteikre.

A Sin Bét adatai szerint a támadók 82%-a 16 és 25 év közötti, 72%-uk a
Gázai övezetbôl származik, fôként Hebronból vagy Ramallahból, másik
23%-uk kelet-jeruzsálemi lakos. A maradék 5% izraeli arab. A támadások
62%-át a Gázai övezetben követik el.

„Ezek a fiatalok nem szervezetten támadnak. Az a pletyka pedig, hogy az
izraeliek megpróbálják megváltoztatni az al-Aksza mecset status quóját,
szimbolikus vallási ürügyet teremt számukra, hogy Izrael Állama ellen tá-
madjanak” – áll a Sin Bét kutatásában.

A jelentés szerint ezek a fiatalok az internetrôl szerzik információikat, ahol
a palesztinok azt állítják, hogy a terrortámadásokat végrehajtók az izraeli ag-
resszió áldozatai, és hogy az izraeliek kivégzik ôket. Holott a támadás, a tá-
madó halála és a halálának megbosszulása maga egy ördögi kör.
(haaretz.com)

Keresztény
kibuc 

Huszonkét évvel a holokauszt
után keresztény németek csoport-
ja érkezett Izraelbe azzal a szán-
dékkal, hogy a zsidó államban
elôkészítsék a megváltást. Huszon-
öt évvel késôbb a Bét El kibuc
Zichron Jakov városának szerves
része lett, lakóinak élete és sorsa
eggyé vált az izraeli nemzettel.

Körülbelül nyolcszáz ember él a
Bét El kibucban. Emma és Elsa
Berger, a mozgalom alapítói 1963-
ban vezették az elsô német protes-
tánsokat új hazájukba. Emma 1964-
ben azt mondta: „Úgy érezzük, hogy
mindannyian Ábrahám leszármazot-
tai vagyunk. Láthatatlan kéz vezetett
minket Izraelbe. A Messiás Izraelbe
fog eljönni, és mindenki, aki ezt
akarja, annak Izraelben kell lennie.”
A Bét El kibuc tagjai hívô kereszté-
nyek, de nem akarják a zsidókat
megtéríteni. Vallási alapelvük, hogy
az Újszövetség nem említ egyházat,
vallási szimbólumokat vagy keresz-
tet. A kibuc tagjai tartják a szomba-
tot mint az ima és pihenés napját.

Sok éven át a környezô izraeli kö-
zösségek gyanakvással tekintettek a
keresztény németekre; úgy hitték, ti-
tokban téríteni akarnak. Még inci-
densekre és jogi lépésekre is sor ke-
rült annak érdekében, hogy a közös-
ség ne tudjon letelepedni. Idôvel ba-
rátságok alakultak ki, a kibucba
helybéliek jártak dolgozni. Manap-
ság a Bét El kibuc a város legna-
gyobb munkaadója, és a zsidó lako-
sok is befogadták maguk közé; a
kibuc kiállta az idô próbáját. A
kibucnak hét gyára van a zsidó ál-
lamban: pékáru-alapanyagokat, lek-
várokat és zselésítôket gyártanak.

Stefan Link, a kibuc egyik alapító
tagja így nyilatkozott: „Hebronban
meglátogattuk Rút sírját. Rút pedig
azt mondta: »Ahová te mész, oda
megyek én is. A te néped az én né-
pem, a te Istened az én Istenem.« Ez
az, ami a szívünkhöz szólt, így ér-
zünk, amikor Izraelre gondolunk. Ez
Isten kedvessége, hogy Izraellel le-
hetünk. Különösen pedig ezen idôk-
ben Izrael mellett kell állnunk. 1963
óta vagyunk itt. Nem voltak elvárá-
saink, amikor megérkeztünk. Tud-
juk, hogy aki áldja ezt a népet, azon
áldás lesz.”

Izrael Állama elítéli az Európai
Unió azon döntését, hogy megkü-
lönböztetô jelzéssel lásson el olyan
termékeket, amelyek a már 1967
óta Izrael fennhatósága alá tartozó
területekrôl származnak.

Sajnálattal vesszük tudomásul,
hogy az EU – politikai okok és a
bojkottmozgalom által motiválva –
ilyen példátlan és diszkriminatív lé-
pésekhez folyamodik, ráadásul
mindezt éppen akkor teszi, amikor

Árverésen az Exodus zászlója
Elárverezik a Palesztinába irányuló zsidó kivándorlás jelképévé vált

Exodus nevû hajó izraeli zászlaját: a decemberre meghirdetett jeruzsále-
mi nyilvános aukción 100 ezer dollárról (29 millió forint) indul a licit a
kék-fehér lobogóért.

Az árverést bonyolító Kedem aukciósház katalógusa szerint a zászló „ösz-
szességében jó állapotban van. Foltok és gyûrôdések láthatók rajta”.

A zászló többször gazdát cserélt az elmúlt évtizedek során. Az aukciósház
nem hozta nyilvánosságra a lobogó jelenlegi tulajdonosának kilétét.

Az Atlanti-óceánon közlekedô luxusgôzösbôl a brit, majd az amerikai ha-
diflotta második világháborús csapatszállító hajójává vált President
Warfieldet 1946-ban vette meg közvetítôk révén az államalapítás elôtti cio-
nista félkatonai szervezet, a Hagana – a késôbbi reguláris izraeli hadsereg
elôdje.

Történelemóra – ingyen
Ahhoz, hogy végre egy nyelven beszéljünk, hogy tények és fogalmak defi-

niálása ne a mindenkori politikai kurzus elvárásai alapján történjék, néhány
történelmi tényt ismertetnék.

Bár álmomban sem gondoltam, hogy erre az internet korában szükség le-
het, de a tapasztalat azt mutatja, hogy politikusok, közéleti személyiségek –
nem beszélve a széles népréteget a „közvetlen” kapcsolattartás révén igencsak
befolyásolni képes újságíró-társadalom tagjairól – több, a Közel-Keletet érin-
tô kérdésben alapvetô ismerethiányban szenvednek.

(Itt kérek elnézést azon való-
di újságíróktól, akik lehet, hogy
az internet kezelésében nem
annyira járatosak, mint a ma
sajtómunkásai, ugyanakkor, a
szakma presztízsét szem elôtt
tartva, a tényeket nem kitalál-
ják, hanem felkutatják.)

Egyszóval az alább követ-
kezô történelemóra mindenki-
nek szól, aki Izraellel kapcso-
latban állást foglal, illetve
olyan kritikát fogalmaz meg,
ami – finoman szólva is – távol
áll a valóságtól.

A téma szempontjából kulcs-
fontosságú Palesztina definiálása, és alapvetô, hogy különbséget tegyünk
földrajzi egység és országnév között – hiszen a kettô keverése félreértésekre
ad okot.

A Babilon és az Egyiptomi Birodalom között elterülô területet, Izrael föld-
jét (Erec Izrael, Kánaán) a korabeli rómaiak Júdea vagy Galilea névvel illet-
ték. A keresztes háborúk során a Szentföld elnevezés is meghonosodott.

I. sz. 135-ben, a Bar Kochba-lázadás leverése után Hadrianus görög-római
császár – hogy a Júdea nevet, de még a zsidó királyság nevét is végérvénye-
sen eltörölje – a terület nevét Palesztinára változtatta.

A névválasztás nem volt véletlen, hiszen a tengeri népek egyike, a filisz-
teusok (arabul: falasztin) és Iz-
rael (itt nép) ôsi ellenségek
voltak, és ádáz harcot vívtak a
területért.

Itt kell megjegyezni, hogy a
magukat ma palesztinnak
nevezô araboknak a filiszteu-
sokhoz semmi közük, nem le-
származottaik, hiszen bizonyí-
tott tény, hogy az eredeti fi-
liszteusok európai nép volt,
akik az Adriai-tenger partján
éltek.

A „palesztin nép” kifejezés
ellen nem emelnék semmi ki-
fogást, ha azt nem politikai
célból, Izrael delegitimációja
végett alkotja meg Jasszer Arafat a 70-es években.

Egy korabeli térképen nemcsak az Izraeli és a Júdai Királyság helye tûnik
fel, de a terület nagysága is, mely lényegesen meghaladja a jelenlegi Izraelét.
Ebbôl is látható, hogy a történelem során a térség nagy átalakuláson ment ke-
resztül.

Palesztina 1516-tól az elsô világháborúig az Oszmán Birodalom része volt,
majd 1917–22 között brit mandátumi terület.

1923-ban a Népszövetség felosztja Palesztinát, és a pirossal jelzett részen,
mely a terület 75%-át jelenti, megalakul Jordánia mint palesztin állam.

A megmaradt egyharmadot (a Jordán folyótól nyugatra esô részt) 1947. no-
vember 29-én az ENSZ (a Népszövetség jogutódja) osztja két részre, megte-
remtve ezzel a területen élô zsidók és arabok számára a saját ország létreho-
zásának lehetôségét.

A zsidók élnek ezzel a lehetôséggel, és 1948. május 14-én Izrael néven ki-
kiáltják országukat. (Az ezt követô események részletezésére – terjedelmi
okok miatt – itt nem térek ki.)

Ezen történelemóra összefoglalója egyetlen mondatban:
Sem Erec Izrael, sem a modern Izrael területén palesztin állam nem léte-

zett, ebbôl következôen hamis állítás az, hogy a zsidók elrabolták a „paleszti-
nok földjét/országát”.

Lehárblog

A Bét El kibuc tagjai 1977-ben
mérnökké képesítették magukat, és
gáztámadás ellen védelmet nyújtó
légcserélô rendszert építettek. Úgy
vélik, hogy a Messiás eljövetele elôt-
ti háborút Góg és Magóg között ve-
gyi fegyverekkel fogják vívni. 1991-
ben Szaddám Huszein iraki diktátor
vegyi támadással fenyegetôzött, és
rakétákat lôtt Izraelre. A Bét El lég-
cserélô rendszere azóta a leginkább
alkalmazott védelmi technológia Iz-
raelben.

A Bét El kibuc tagjainak nincse-
nek televízióik, nem járnak klubok-
ba. Valódi kommunában élnek. Van-
nak testvérközösségeik Binja-
minában, Magen-Saulban, a Golán-
fennsíkon és Haifán. Németország-
ban, Magyarországon, Romániában,
Kanadában és Afrikában további
hétszáz tagjuk van, de ôk az izraeli

belügyminisztérium rendelkezései
alapján nem telepedhetnek le Izrael-
ben.

A Bét El lakói izraeli állampolgá-
rok, gyerekeik az izraeli véderôben
szolgálnak, de nem vetik be ôket
harcokban. Természetesen sokkal
könnyebb életük lenne Németor-
szágban, azonban úgy érezték, min-
denképpen Izraelbe kell jönniük,
mert hiszik, hogy Isten Izrael né-
pének adta azt a földet, és hogy a
Messiás akkor fog eljönni, ha min-
den zsidó Izraelben él.

Németként és keresztényként úgy
érzik, a múlt által okozott károkat
valamiképp helyre kell állítani annak
érdekében, hogy a messiási kor eljö-
hessen.

(Adam Eliyahu Berkowitz írása
alapján / Breaking Israel News,
Mazsihisz)

Sin Bét: a fiatalok önként ölnek

A hamarosan Exodusra átnevezett hajó 1947 júliusában – amerikai zsidó
önkéntesekbôl toborzott legénységgel – a dél-franciaországi Sète-bôl indult
útnak titokban Palesztina felé, 4500 holokauszttúlélô zsidóval a fedélzetén. A
Palesztina felett fennhatóságot gyakorló brit erôk azonban még Haifába érke-
zése elôtt feltartóztatták. A legénység és az utasok végül megadták magukat,
és a hajó kikötött Haifában.

A horgonyzó gôzös zászlaját Mike Weiss amerikai zsidó önkéntes vette le
az árbocról, amit egy brit hírtársaság meg is örökített annak idején. A három-
perces videó tavaly került fel az internetre.

A zsidó menekültek többségét végül Németországban tették partra, ahol tá-
borokba internálták ôket. Az eset – két évvel a második világháború vége
után – világszerte felháborodást váltott ki. Ez arra késztette a brit kormányt,
hogy a gyarmati fennhatósága alatt álló Ciprusra, táborokba szállítsák át a
menekülteket, akik végül a zsidó állam 1948-as megalapítása után Izraelbe
mehettek.

A késôbb Philadelphiában letelepedett Weiss 1977-ben egy jeruzsálemi ba-
rátjának adta a zászlót, amelyrôl nem tudni, hogy hol töltötte az elmúlt évti-
zedeket. Az aukción a hajó egyik utasának jiddisül írt naplóját is eladásra kí-
nálják 1500 dolláros kikiáltási áron – írja a Háárec izraeli újság internetes ol-
dala. (Háárec /MTI)

Külügyminisztériumi közlemény

Izrael az összes polgárát veszé-
lyeztetô terrorhullám ellen küzd.

Meghökkentô és bántó, hogy az
EU kettôs mércét alkalmaz Izrael te-
kintetében, amikor több mint kétszáz
más területi vita is folyik a világban,
beleértve az Európai Unión belül
vagy annak szomszédságában zajló
vitákat is. Cinikus és alaptalan az ál-
lítás, hogy ez pusztán technikai kér-
dés.

A termékek megkülönböztetô cím-
kéi sehogyan sem segítik elô Izrael
Állama és a palesztin nép közötti po-
litikai megoldásokat, bár az EU állí-
tása szerint támogatja az ezekkel
kapcsolatos tárgyalásokat. Épp
ellenkezôleg, ez a lépés csak meg-
erôsíti a Palesztin Hatóságot abban
az elhatározásában, hogy ne tárgyal-
jon Izrael Államával.

A termékcímkézés azon radikális
elemek malmára hajtja a vizet, akik
Izrael Államának bojkottjára szólíta-
nak fel, valamint létjogosultságát is
tagadják. Ezeket az egyébként egy-
másnak is ellentmondó álláspontokat
az EU is ellenzi.

A mostani lépések bizonytalansá-
got ébresztenek az EU jövôbeli szán-
dékait és szerepét illetôen, valamint
akár az Európai Unió és Izrael Álla-
ma viszonyára is hatást gyakorolhat-
nak.
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Gandhi és az ô „kedves barátja”
Mahátma Gandhi levelét megírta... Egész pontosan 1939. július 23-án fo-

galmazta meg a Hitlernek címzett üzenetet, amiben arra kéri a Führert, hogy
elôzze meg a második világháború kitörését, ne engedje, hogy elszabadulja-
nak az indulatok.

Ebben az idôben Hitler már bekebelezte Ausztriát, a csehországi Szudéta-
vidéket, és küszöbön állt a világméretû konfliktus.

Íme a levél, és annak magyar fordítása:

Fideszes figyelmeztet fideszest
(atv.hu) Debreczenyi János, Veszprém Radnóti Miklós Antirasszista-díj-

jal kitüntetett korábbi fideszes polgármestere lemondásra szólította fel Hu-
szár Gábort, Szentgotthárd polgár-
mesterét.

„Ön a nemzetpusztítók szócsöve-
ként olyan rágalmazó véleményt fo-
galmazott meg, amely rossz fényt
vet Szentgotthárd lakosságára és az
egész magyarságra” – kezdi levelét
Debreczenyi János, Veszprém egy-
kori polgármestere.

A Radnóti Miklós Antirasszista-
díjjal kitüntetett politikus szerint szá-
nalmas, hogy Szentgotthárd polgár-
mestere „szerencsétlen megfogalma-
zásnak” minôsítette saját szavait.

„Én ezt a véleményt és magatartást
megbocsáthatatlannak és elfogadha-
tatlannak tartom” – fogalmaz Deb-
reczenyi.

Veszprém korábbi polgármestere
felszólította Huszár Gábort, hogy
népképviseleti pozíciójáról azonnal
mondjon le, és távozzon a közélet-
bôl.

Amennyiben ez nem történik meg, Debreczenyi abban bízik, majd a Fidesz
és a lakosok eltávolítják tisztségébôl.

Izrael állhat a párizsi vérengzés mögött 
a fideszes polgármester szerint

A Nyugat.hu hozta nyilvánosságra a felvételt, melyen Huszár Gábor, Szent-
gotthárd fideszes polgármestere azt állítja, a zsidó állam is állhat a Párizsban
történt események mögött.

„...Annyit tôlem mindenki fogadjon el, hogy az, ami Párizsban történt, az
egyértelmû bizonyítéka annak, hogy bizonyos üzleti körök, és én itt kimon-
dom, aminek a hátterében nagy valószínûséggel akár a zsidó állam is állhat,
a keresztény Európát az iszlám ellen akarja hangolni, tehát ennek a tábor lé-
tesítésének semmiféle köze nem lehet a párizsi eseményekhez...” – vélekedett
Huszár Gábor a portál által nyilvánosságra hozott felvételen.

A 83 éves Rita Berkowitz nyerte
meg idén az izraeli Haifában a
harmadik alkalommal megrende-
zett Miss Holokauszttúlélô szép-
ségversenyt. A kissé bizarrnak ha-
tó és sok kritikát kapó rendezvény
célja felhívni a figyelmet arra,
hogy az Izraelben élô mintegy 200
ezer holokauszttúlélô háromne-
gyede szegénysorú. A kritikusok
szerint viszont a rendezôk show-t
csinálnak az idôs emberek szen-
vedéseibôl, és kihasználják ôket.

A verseny döntôjébe, melyet az iz-
raeli Haifában tartottak, 13 idôs
asszony jutott be, akik miután végig-
vonultak a kifutón, elmesélték túl-
élésük történetét.

Idén a 83 éves Rita Berkowitz fejé-
re került fel a legszebbnek járó koro-
na. Bár a hölgyeket profi fodrászok,
sminkesek, manikûrösök veszik ke-

Nyáron Berlinben, az Európai
Maccabiádán, kétezernél több spor-
toló versenyzett, több tucat edzô,
sportvezetô állt a csapatok élén, de
olimpiai bajnok irányítót csak a ma-
gyar vízilabdázók tudhatnak magu-
kénak. A Kenéz György edzette csa-
pat nagy küzdelemben ezüstérmes
lett, egy hellyel lépve elôbbre a két
évvel ezelôtti tel-avivi Maccabiádán
elért eredményénél.

Kenéz György baráti körében,
egykori vezetôi között sok zsidó
sportember volt és van. Ezért is
mondott azonnal igent, amikor Ko-
vács Imre edzô tragikus halála után a
Maccabi VAC vezetôi felkérték a
csapat irányítására. Amúgy évek óta
az Angyalföldi Sportiskola edzôje,
szakosztályvezetôje, itt dolgozott
együtt Kovács Imrével is. Kenéz
György ragyogó pályafutása mind-
járt olimpiai aranyéremmel kez-

Debreczenyi János

A gyôztes (Achim Cohen fotó)

Kenéz György

A Maccabi VAC vízilabdázóiról

dôdött. 20 éves volt az 1976-os
montreali olimpián, legfiatalabb já-
tékosa a Gyarmati Dezsô vezette
aranycsapatnak, minden idôk talán

legjobb magyar vízilabda-váloga-
tottjának. A montreali gyôztes csa-
patot többek között olyan játékosok
alkották, mint Szívós, Faragó, Csa-
pó, Horkai, Gerendás, Rusorán és a
zseniális kapus, Molnár Endre.

Az olimpia után Európa-bajnoksá-
got is nyert, kétszer volt ezüstérmes
világbajnokságon, és ez a sikersoro-
zat folytatódott a Vasasban, klub-
szinten. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy a piros-kék csapat játékosai
hosszú ideje a földkerekség legjobb
klubversenyzôi voltak. Kilencszer
nyertek magyar bajnokságot, kétszer
hódították el a Bajnokcsapatok Euró-
pa Kupáját és egyszer a kontinens
kupagyôztesének trófeáját. És ebben
az együttesben az egyik meghatáro-
zó játékos Kenéz György volt.

Nem csoda, ha a Maccabi VAC
amatôrjei vagy félprofijai hallgatnak
rá, felnéznek rá, szeretik azokat az
alkalmi pillanatokat, amikor együtt
lehetnek vele.

Amikor a napokban az Angyalföl-
di Sportiskola (ASI) vadonatúj bázi-
sán, a Rozsnyai úti sporttelepen ta-
lálkoztunk, arra voltam kíváncsi,
hogy érzi magát a zsidó sportegyesü-
letben, és kértem, mutassa be csapa-
tának tagjait.

– Nagy élmény volt számomra a
berlini Maccabiáda, de két évvel
ezelôtt már részt vettem Tel-Avivban
a nagy világversenyen. Ami a csapa-
tunkat illeti – folytatja –, ez egy ba-
ráti szeretetközösség. És most na-
gyon kell koncentrálnom, hogy sen-
kit ne hagyjak ki a csapatból. Szabó
Bence OB I-es játékos, Krémer Zoli
OB I/B-ben játszik. A többiek OB II-
esek, ami a vízilabdában a területi
szintet jelenti. Mester Tamás és
Lonker Tamás, ôk a csapat kovászai,
ôk tartják egyben a fiúkat. Aztán jön
a három Nagy: Nagy Gergô, Nagy
Peti és Nagy Dávid, a kapusunk, a
csapat egyik legértékesebb embere,
ô védte az OB I-es Miskolc kapuját
is. Udvardi Dávid az én játékosom
az ASI-ban. A nagybátyja több mint
százszoros magyar válogatott volt.
Beck Dávid a Ceglédben játszik. Az
édesapja Beck György, a Magyar Ví-
zilabda Szövetség elnöke. Karika
Kristóf és Bánhegyi Gergô Buda-
pest-bajnok játékosok. Sternthal Ró-
bert Rómában él, onnan jár haza se-
gíteni együttesünket. Grünberger
Gábor a Vasasban játszik. Rajna Gá-
bor a csapat legkülönösebb tagja. Ô
az egyik producere a Saul fia címû
filmnek. Igen, azt hiszem, nem hagy-
tam ki senkit. Ôk az „ezüstfiúk”.

– Végül szeretném hallani a véle-
ményét arról a közelmúltban felröp-
pent és az Új Életben is megjelent hír-
rôl, hogy a XV. Európai Maccabi Játé-
kokat Budapesten rendeznék meg.

– Szerintem – válaszol Kénéz
György – ez lehetséges. A magyar
sport eredményei, a versenyzôk sike-
rei erre mindenképpen predesztinál-
nak. Ami a vizes létesítményeket il-
leti, 2019-re készen lesznek és ren-
delkezésre állnak a legkorszerûbb
uszodák, stadionok, versenypályák.
Én személy szerint nagyon örülnék
neki, és ígérek egy aranyérmet vízi-
labdában.

Találkozásunk végén Kenéz
György még elmondta, hallotta,
hogy Sallóiék háromgenerációs fut-
ballistacsalád. Ôk is ilyenek a vízi-
labdában. Most 82 éves, nagybeteg
édesapja, akit ô mindennap ápol,
szintén OB I-es vízilabdázó volt, fia,
a 36 éves ifjabb Kenéz György pedig
a Honvéd utánpótlásedzôje, ígéretes
játékvezetô, így kerek a világ a
Maccabi VAC olimpiai bajnok edzô-
je, szövetségi kapitánya körül.

Molát Ferenc

„Kedves Barátom,
Barátaim sürgetnek egy ideje, hogy írjak Önnek az emberiség érdekében.

De én ellenálltam kérésüknek, mert úgy éreztem, hogy bármely tôlem jövô le-
vél illetlenség lenne. Valami azonban azt súgja, nem szabad erre gondolnom,
hanem fel kell emeljem szavamat, érjen bármennyit is.

Világosan látszik, hogy ma Ön az egyetlen ember a világon, aki
megelôzheti a háborút, mely az emberiséget a vadak szintjére süllyesztheti.
Valóban megéri ezt az árat egy cél, tûnjön az bármennyire is értékesnek? Va-
jon hallgat-e Ön olyasvalakinek a szavára, aki határozottan ôrizkedett a hábo-
rú eszközétôl, és nem is számottevô siker nélkül? Bárhogy is legyen, számí-
tok bocsánatára, amennyiben hibáztam azzal, hogy írtam Önnek.

Maradok ôszinte barátja,
M K Gandhi”
Azt nem tudjuk, a levél eljutott-e valaha Hitlerhez, egy biztos: a náci vezér

nem méltatta válaszra Gandhi szavait, és sajnos az is tény: nem hallgatott rá.
Különösnek tûnhet, hogy az egész életében pacifista, a békéért harcoló

Gandhi kétszer is „barátjának” nevezi Hitlert, ám minden bizonnyal ez nem
több puszta formaságnál. (108.hu)

IZLÉSFICAM

„Miss Holokauszttúlélô”

zelésbe, a verseny szervezôinek ál-

láspontja szerint valójában a belsô

szépséget és a kiegyensúlyozottságot

figyeli a zsûri.

A versenyre immár hagyományo-

san több ezer ember, túlélôk és csa-

ládjuk volt kíváncsi. Érkeztek

részvevôk Izraelbôl, az Egyesült Ál-

lamokból, Kanadából, Franciaor-

szágból, az Egyesült Királyságból és

Belgiumból is.

sek és fodrászok foglalkoznak, a

kozmetikumokat izraeli cégek bizto-

sítják, a hölgyeket pedig limuzinnal

szállítják a helyszínre, hogy igazán

szépnek és megbecsültek érezzék

magukat.

A kritikusok szerint viszont az

egész felhajtás arra megy ki, hogy

show-t csináljanak az idôs emberek

által átélt szenvedésekbôl, és így ki-

használják ôket. (A NOL nyomán)

A show-t támogatja az izraeli Nem-
zetközi Keresztény Nagykövetség és
a haifai Jad Ezer L’Haver nevû,
holokauszttúlélôket segítô szervezet
is. Céljuk az, hogy felhívják a figyel-
met a mintegy 200 ezer izraeli túlélô
jelentôs részének nehéz sorsára, becs-
lések szerint ugyanis háromnegyedük
a szegénységi küszöb alatt él.

Az adományokból fenntartott Jad
Ezer L’Haver kilenc lakóházban 80
pénzügyi gondokkal küzdô idôs em-
bert szállásol el, akiknek többek közt
orvosi és fogorvosi ellátást, rendsze-
res étkezést és közösségi programok-
ban való részvételt biztosítanak.

Simon Sabag, a haifai idôsotthon
alapítója és vezetôje 2013-ban a
Jerusalem Postnak elmondta, hogy a
szépségversenynek nem titkolt célja
az idôs hölgyek kényeztetése is. A
versenyzôkkel ugyanis profi sminke-



Klinikai szakápoló végzettséggel, in-
tenzív szakápolói gyakorlattal otthoni be-
tegápolást vállal, akár ottlakással is. 06-
20-221-7018.

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, ké-
peslapokat. Este: 322-8439, 06-20-522-
5690.

Vállalok nagy-, pipere-, festés és épít-
kezés utáni, illetve heti takarítást, vala-
mint ablaktisztítást, idôseknek bevásárlást

és ház körüli munkát, hóeltakarítást. Né-
meth Csaba: 06-20-566-4990.

67 éves, kezdôdô demenciás férfi el-
látására keresek valakit 24 órás gondo-
zásra, ottlakással. Referencia szükséges.
06-70-370-8409.

Budapesten vagy Bécsben idôs,
egyedülálló személy gondozását, eltartá-
sát vállalom. 06-30-468-6102.

Gyermekfelügyeletet, idôs személyek
részére bevásárlást, társalkodónôi tevé-
kenységet és egyéb szolgáltatást vállal
középkorú nô. 06-70-202-7147.

2016. évi külföldi utazáshoz útitársat
keres középkorú nô. 06-70-202-7147.

71998. MÁJUS 1. ÚJ ÉLETÚJ ÉLET 72015. DECEMBER 15.

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
December 18. péntek Tévét 6. Gyertyagyújtás: 3.35

December 19. szombat Tévét 7. Szombat kimenetele: 4.47

December 22. kedd Tévét 10. Ászárá bötévét böjt

December 25. péntek Tévét 13. Gyertyagyújtás: 3.39

December 26. szombat Tévét 14. Szombat kimenetele: 4.50

Olvasói levél

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Dec. 18. Dec. 19. Dec. 25. Dec. 26.
Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.30 9.30 17.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 18.00 9.00 18.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 15.45 8.00 15.45 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 15.45 8.00 15.50 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 15.45 9.00 15.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 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.) 17.30 9.30 17.30 9.30
Debrecen (Pásti u. 4.) 15.40 8.00 15.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.40 8.00 15.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

VEGYES
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

Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakorvosi
ellátással és gyógyászati segédeszközök
helyszínre telepítésével. Együttmûködünk a
háziorvossal, kórházi szakorvosokkal. Kó-
ser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai mû-
ködési engedéllyel és felelôsségbiztosítás-
sal rendelkezünk. Tartós megrendelés ese-
tén árkedvezményt adunk. E-mail cím:
alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24 órás
telefon: +36-30-443-1016. 

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., VI., IX. kerületek-
ben. Messinger Miklós, 06-20-934-9523,
www.rcontact.hu

Ha szeretnél Izrael mellett szolidari-
tást vállalni, illetve önkéntes munkáddal
segíteni, gyere velünk Izraelbe! Sar-El ön-
kéntes munkacsoport indul: 2016. január
3.–január 24., január 24.–február 14. Je-
lentkezés: Deutsch János, +36-20-233-
8454, janos.deutsch76@freemail.hu, vagy
személyesen az Izraeli Kulturális Intézet-
ben (VI. ker., Paulay Ede utca 1.) minden
kedden, 16–17 óra között.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 vagy
6 személyes (akár hiányos) evôeszközkés-
zletet, cukordobozokat, gyertyatartókat,
tálcákat stb., Kovács Margit, Gorka kerá-
miáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelá-
nokat, régi álló, fali, asztali díszórákat, an-
tik, barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibásakat
is). Teljes hagyatékért elsô vevôként a leg-
magasabb árat fizetem, KÉSZPÉNZ-
BEN. Díjtalan kiszállás, értékbecslés, vi-
dékre is. Üzlet: 06-20-280-0151.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá fest-
ményeket, csillárt, bronztárgyat, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, tört vagy fazonara-
nyat, porcelánokat, herendit, meissenit,
Zsolnayt, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait is. Egyebeket, órákat, teljes ha-
gyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan,
vidékre is. Üzletünk: II., Fô u. 67. Tel.: 06-
1-789-1693, 06-30-382-7020.

APRÓHIRDETÉS

Balassagyarmati napok
(Ipoly menti tudósítónktól) A közelmúltban egy határon átnyúló projekt ke-

retében, a helyi Kertész István Alapítvány szervezésében Balassagyarmaton
Kereszt(y)ény–Zsidó Párbeszéd Napja volt, melyhez több társrendezvény is
kapcsolódott.

Mintegy bevezetô programként a Mikszáth Kálmán Mûvelôdési Központ
zsúfolásig megtelt színháztermében Magyarország egyetlen zsidó színházá-
nak, a budapesti Gólem Színháznak Lefitymálva címû humoros elôadására
került sor. A színjáték után a Baranyi Gábor vezette balassagyarmati cigány-
zenekar játéka mellett mindenki ingyen megkóstolhatott egy kis kóser pálin-
kát és flódnit, majd érdekes pódiumbeszélgetés következett Borgula András
rendezôvel.

Néhány nappal késôbb a Kertész István Alapítvány kuratóriumi titkára,
Majdán Béla mûvelôdéstörténész rendhagyó tárlatvezetést tartott a balassa-
gyarmati országosan védett mûemlék ortodox zsidó temetôben. A tárlatveze-
tésen részt vettek többek között az ipolysági (Sahy, Szlovákia) magyar tan-
nyelvû Szondy György Gimnázium, az ipolynyéki (Vinica, Szlovákia) Balas-
si Bálint Magyar Tannyelvû Alapiskola, a balassagyarmati Szent Imre Ke-
resztény Általános Iskola Gimnázium és Szakképzô Iskola, a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskola, a Kiss Árpád Általános Iskola tanu-
lói, valamint felnôtt civil szervezetek és a helyi egyházak képviselôi.

Kora délután a Határmenti Projektek Háza és a Kertész István Alapítvány
által Kereszt(y)én és zsidó temetôk címmel korábban meghirdetett
képzômûvészeti pályázat alkotásainak bemutatására, illetve értékelésére ke-
rült sor. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mûvészeti Iskola képzômûvészeti
tanszakához beérkezett 35 alkotásból a Rózsavölgyi Galériában megnyílt ki-
állítást Csach Gábor mûvészettörténész, alpolgármester nyitotta meg, aki át-
tekintést adott a történelmi korok halálkultuszairól, és értékelte a pályázatra
beküldött alkotásokat.

A zsûri döntése alapján az elsô három díj mellett kiadásra került három kü-
löndíj is. Az alapítvány jóvoltából minden induló kapott jutalmat. Elsô díjas:
Farkas Viktória (Szondy György Gimnázium), második díjas: Hamvas Sára
(Balassi Bálint Gimnázium), harmadik díjas: Bogár Blanka (Szent Imre Ke-
resztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképzô Iskola). Különdíjasok:
Horváth Dalma (Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és
Szakképzô Iskola), Varga Ágnes (felnôtt, Balassagyarmat), Kiss Gergely (fel-
nôtt, Szügy).

Immáron az estébe nyúlóan, Kereszt(y)ények – Zsidók – Magyarok címmel
nyilvános beszélgetés hangzott el a Mûvészeti Iskola koncerttermében.

Beszélgetôpartnerek voltak: Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke;
Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke,
a Zsidó Világkongresszus alelnöke (Budapest); Bartha István balassagyarma-
ti evangélikus lelkész, filozófus, valamint Hrubík Béla, a legnagyobb határon
túli magyar község, Ipolynyék (Vinica, SK) polgármestere, felvidéki magyar
költô. A beszélgetést Majdán Béla moderálta.

A programokon – melyeket a Nemzeti Együttmûködési Alap és balassa-
gyarmati magánszemélyek is támogattak – közremûködött többek között
Csábi István elôadómûvész, Nógrádi Gergely kántor, operaénekes, valamint
Teszter Nelli zongoramûvész, akik szûnni nem akaró tapsvihart arattak pro-
dukcióikkal a nagyszámú ökumenikus közönség körében. Néhány nappal
késôbb a Kertész István Alapítvány mûvelôdéstörténésze a szentendrei Ma-
gyar–Izraeli Baráti Társaság tagjait kalauzolta végig a balassagyarmati mû-
emlék temetôben, majd a felvidéki, dél-szlovákiai község, Ipolynyék „alapis-
kolás” magyar fiataljai számára tartott elôadást a zsidó nép történetérôl, a zsi-
dó vallás fô ismérveirôl és a 19–20. századi zsidó–magyar együttélésrôl.

ZSIDÓ KULTÚRKÉPEK

Dr. Schnitzer Ármin fôrabbi életébôl
(1836 Hunfalva–1914 Komárom)

Kevés az olyan hitközség, amely egykori
fôrabbijának életébôl könyvet jelentet meg.

Ezért örömmel vettem kézbe a Paszternák
Tamás egykori tanítványom által kiadott és ré-
szemre megküldött, Schweitzer Gábor elôsza-
vával megjelent 181 oldalas könyvet, amely a
tovatûnô világ emlékezete, és megidézi az
egykori rabbik és jesivák – Hunfalva, Leipnik,
Nikolsburg, Gyöngyös, Késmárk, Liptószent-
miklós, Komárom – nem könnyû életét.

S ritka az olyan könyv, melyet a magyar és
a szlovák hitközség is támogat, s két nyelven is
olvasható.

1904-ben kiadott emlékiratai a múltról szól-
nak, s a hétköznapok és ünnepek hagyománya-
it tükrözik, de áttekintést adnak az egykori ko-
máromi múltról, s ismert zsidó személyiségek
kelnek életre, a haladó és ortodox irányzatok
képviselôi. A zsidó népélet alakjai ismerôsnek tûnnek, s szerencsésen ötvözi a
korrajzot az életképpel, mint egykor Hochmuth Ábrahám veszprémi fôrabbi
(1816–1889) vagy a nemrég elhunyt Domán István.

Sikerült összekapcsolnia két korszak – hagyomány és haladás – hídjait, mivel
a Sulchán Áruch körül kiélezôdô viták vezettek az 1868/1869-es egyetemes
gyûléshez és a magyar zsidóság több részre szakadásához, az ortodoxia és a
neológia különválásához. Ezt a megosztottságot a fôrabbi tragikusnak tartotta.
1843-ban a fô kérdések közé tartozott, hogy a tóraolvasó a zsinagóga közepén
vagy a tóraszekrény elôtt legyen-e.

Összhangot keresett mindig a hagyomány és a haladás között, s személye élô
tiltakozás volt az ellen, hogy a világi tudás kizárja a vallásosságot. Megtanult la-
tinul, németül, s kívülrôl tudta Schiller verseit. Moses Mendelssohn volt a pél-
daképe, világnézetét, filozófiáját magáévá tette.

Német, késôbb magyar nyelven prédikált, de a lényegi kérdésekben hû maradt
a tradícióhoz.

Érdemes szólni az orgonához kapcsolódó vitáról: a neológok megengedték,
de ô ellenezte, mert tudta, ezzel a konzervatív tagokat megsértené.

Úgy gondolta, egy vidéki rabbi nem zárhatja ki magát a politikából sem. A li-
berális párthoz tartozott, és a városi törvényhatóságnak is tagja volt. A Szabad-
elvû Párt jelöltjét támogatta a Függetlenségi Párt jelöltje ellen, s a vesztes párt
hívei beverték a gyôztes párt híveinek ablakait. A fôrabbi azt mondta: ha már
bántani akarnak valakit, az ô legyen, ne a szegény ablakok, akik nem szavaztak.

Érdekelte 1883-ban a tiszaeszlári per, és barátjának, Pap Gábor református
püspöknek (1827–1895) külön köszönte, hogy az igaztalanul megvádoltak mel-
lett kiállt, úgymint az 1891-es oroszországi zsidóüldözések ellen, és 1895-ben
az ô szavazatán múlt, hogy a zsidó vallás törvényesen bevett vallás lett.

Jókai temetése alkalmából a város a szülôházában lakó fôrabbit bízta meg,
hogy a szülôház földjébôl vigyen a nagy regényíró feje alá.

A Dunántúli (1897. augusztus), majd az Országos Rabbiegyesület (1907) meg-
alakításában is nagy szerepet játszott, s az elnöki tisztet is betöltötte. Számos írá-
sa fennmaradt a Magyar Izraelben, és sajnálattal állapította meg, hogy minden,
vallási téren tett engedménynek az lett az eredménye, hogy a konzervatív hívek a
másik táborba mentek, s a fiatalság visszahódítását jelölte meg célként.

Sajátos humoráról is számos visszaemlékezés ír.
Az ortodoxiával mindig kereste a békét, de ez sajnos nem mindig valósult

meg. A kamocsai kis zsidó imaházat 1908-ban avatták, ami a gutai rabbit is
meghívták, de nem beszélt magyarul, így inkább a református lelkészt kérték
fel, mert a hívek haladó párti rabbit nem fogadtak el. Jóval elfogadhatóbb volt
számukra a református lelkész beszéde.

Nyolc évtizeddel a háta mögött bölcs nyugalommal készült távozására, fele-
ségét és gyermekeit kérve, hogy ne keseregjenek utána. Steinherz Jakab székes-
fehérvári rabbi búcsúztatta, aki beszédében a modern rabbiról szólt, aki beleme-
rült a bölcsészet mélységeibe, de vallásos hite nem szenvedett csorbát.

Így élt a kortársak és így él az utókor emlékezetében, és soha nem gondolta
volna, hogy írása Komáromban halála után 100 évvel ismét megjelenik.

Köszönet a komáromi hitközségnek, és elgondolkodtató a többi számára,
hogy egykori tudós fôrabbik munkáit reprintben miért nem jelentetik meg.

Halmos Sándor

Ausztráliában a Saul fia

Ausztráliában Bondiban mutatták
be elôször Nemes László fantaszti-
kus, díjnyerô alkotását, a Saul fiát.

Már egy héttel a „zsidó filmfeszti-
vál” nyitása elôtt lehetetlenség volt
jegyet kapni az elôadásra. Egy órá-
val a film vetítése elôtt összegyûlt a
magyar zsidók idôsebb korosztálya
Sydneyben, de örömünkre eljöttek a
gyerekek és az unokák is, akiknek a
magyar nyelv ismeretlen, de látni
akarták, min mentek a szülôk és
nagyszülôk keresztül a világ legbor-
zasztóbb gaztette során.

Csend volt a teremben. Néha szi-
pogást lehetett hallani, amikor valaki
elsírta magát a fantasztikus dráma
bemutatása alatt. A film befejeztével
a nézôk nem siettek a kocsijukhoz.
Még sokáig ott maradtak, beszélget-
tek, és a magyar nyelv túlharsogta az
angolt.

Magyarázatok a gyerekeknek
(akik már felnôttek), és a gyerekek-
tôl angolul az unokáknak (akik már
szintén nem gyerekek) a tragikus, de
mûvészi alkotásról.

A Saul fia egy hatalmas nemzetkö-
zi mû.

Arje Singer, Sydney
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...és ideje van
a nevetésnek

Megmondóemberek

Japán turista megy ki a reptérre.
Egyszer csak a taxit megelôzi egy
Honda.

– Á, Honda nagyon gyors, Japán-
ban készült! – kiált fel a japán.

Mennek tovább, amikor egy Toyota
elôzi meg ôket.

– Á, Toyota nagyon gyors, Japánban
készült! – kiált fel ismét a japán.

Harmadszorra egy Mitsubishi su-
han el mellettük.

– Mitsubishi nagyon gyors, Japán-
ban készült! – mondja ismét a turista.

A sofôr nem szól semmit, hamaro-
san kiérnek a reptérre.

– 100 000 forint lesz – mondja a taxis.
– Micsoda? Az nagyon sok – hápog

a japán.
– Taxióra nagyon gyors, Magyaror-

szágon készült – válaszolja a sofôr.

* * *
Beteg a kannibál törzsfônök. Tam-

tam dobon megy a hír faluról falura,
egészen a gyarmati helytartó házáig.

– Beteg a fônök, tam-tam, segítség.
Megy a hír:
– Küldünk orvost, tam-tam.
Egy hét múlva újra tam-tam dobon

száll a hír:
– Orvost bevettem, nem használt.

Kérek más gyógyszert!

SPÁNN GÁBOR

(H)éberség
Kedves Rajongóim! Mielôtt ezt a kis szösszenetet elolvassák, szeretnék

valamit leszögezni. Óvatos ember lévén, mindig magaménak éreztem a
közhelyet: jobb félni, mint megijedni. Különösen igaz ez Európa 9/11-e,
a párizsi terrormerénylet óta. Semmilyen intézkedést nem tartok túlzó-
nak, ami Európa történelmének leghosszabb egybefüggô békés szakaszát
hivatott tovább hosszabbítani. Cáfolhatatlan axióma az, hogy
Magyarország bármelyik percben célországa lehet a terrorizmusnak,
mint akármely más uniós állam, és ezen belül is mi, zsidók, dobogósak
vagyunk. Nem sorakoztam be azok közé sem, akik a világ legnagyobb
nyilvános pletykapadján, az interneten, szellemes és gyenguska, képes és
szöveges viccek tömegét ontják a fegyveres testületek, rendôrök, katonák
terhére. Nem kergeti föl az agyvizemet a fokozott ellenôrzés fogalma sem,
aminek hasznosságáról a terrorizmust illetôen nem vagyok meggyôzôdve,
de tudomásul veszem, hogy a héten háromszor mozdultam ki autóval, és
mindannyiszor beleestem egy ellenôrzésbe, ahol megkérdezték, van-e
vontatókötelem. De hogy hû maradjak humorista mivoltomhoz, egy ilyen
helyzetet nemrégiben, a már említett fokozott ellenôrzés idôszakában,
nem bírtam poén nélkül kihagyni. Kártyáztunk egy Pest környéki bará-
tomnál éjfélig. Ezt követôen harmadik partnerünk is beszállt a saját ko-
csijába, én az enyémbe, és elindultunk az agglomerációból a kb. 20
perces autóútra a város szíve felé. A centrumba vezetô fôútnak egy olyan
szakaszán, ahol parkolósáv is van, messzirôl láttam, hogy az én barátom
nagy luxuskocsiját az ott álldogáló rendôrautóból zseblámpával leintik.
Magamban kissé kárörvendôen mosolyogtam, mert elmondta, hogy más-
nap hajnalban külföldre indul, nagyon fog sietni haza, és gyorsan alszik
néhány órát. Melléjük érve lelassítottam, és miközben a rendôrök bará-
tom jogosítványát és személyi igazolványát ellenôrizték a kocsijukban
lévô számítógépen, ô savanyú mosollyal szólt be nekem: mit szólsz, ez
pont akkor történik velem, amikor sietnék!

A rendôrök engem csak megbámultak, ezért a letekert ablakon
keresztül emelt hangon közöltem gonoszkodó jópofimat: Látod, Péter! Én
mondtam neked az utolsó partinál, hogy nem kellene részegen lopott
autóval jogosítvány nélkül éjjel száguldozni! Jó mulatást a továbbiakhoz!

Még a tükrömbôl láttam, hogy partnerem úgy mosolyog a csodálkozó
rendôrökre, mint akit béltükrözés közben hívnak mobiltelefonon.

Természetesen mi, zsidók is meghoztuk a saját biztonságunkat szolgáló
intézkedések sorozatát. Hívô ember megtudhatta a zsidó hírforrásokból,
hogy a vallásunkkal kapcsolatban mûködô valamennyi intézménynél
megemelték az ellenôrzés fokát, és volt olyan tapintatos rabbink is, aki
szószékrôl indokolta a döntést, kérve a hívek megértését a macerához.
Ennek ellenére amit megéltem személyesen, az indokolt, de számomra
mégis nevetséges, és csak erôsíti bennem a sok éve rögzôdött életérzést:
megbolondult körülöttem a világ. Az egyik nagy zsinagógánkba
igyekeztem, és már messzirôl láttam az ismerôs biztonsági ôröket,
akiknek létszáma megszaporodott 1 fô talpig felfegyverzett rendôrrel. A
közeg úgy nézett ki, mint kedvenc filmjeim G. I. Joe-ja. Minden testrészén
egy-egy fegyver lógott, géppisztolyát úgy szorította magához, mint a
gyerek, akirôl sugárzik a testbeszéd: a játékszeremet nem adom!
Visszaemlékezve nagyon távoli kiképzésemre, már messzirôl gratuláltam
elméletben: a civil biztonságiak és a rendôr is egy csoportba tömörült a
zsinagóga bejáratánál, ami az általam tanultak szerint minden biztonsá-
gi koncepciónak ellentmond. Ha van terrorista a világon, aki aznap és
oda kíván bejutni, nem kell egy gránátnál többet föláldoznia.
Ellentmondásos fílingem akkor teljesedett be, amikor felfedeztem, hogy
az állandó biztonságiak régi jó ismerôseim, egy közülük tanítványom is
volt az ORZSE-n. Ahogy közeledtem, fülig ért a mosolya, és messzirôl
kiabált: gut sábesz, tanár úr! Hogy tetszik lenni? Kedves felesége, fia
(akit személyesen is jól ismer)? Én lefutottam a szokásos udvariassági
kûrt, minden kérdésre feleltem, és még a zord rendôr is köszönt egy jó
estéttel. Az ismerôs biztonságis bekísért, és ahogy becsukódott mögöttünk
a zsinagóga ajtaja, úgy fagyott le arcáról a mosoly, mint egy profi holly-
woodi statisztának. Döbbenetemre, amikor ott tartottam, hogy képzelje el,
a lakáscserénél összetörték a szállítók feleségem kedvenc étkészletét,
hivatalosra váltott. Van-e önnél fémtárgy, szúró-vágó eszköz, bármilyen
palack, bármilyen csomag, ami nem önhöz tartozik? Kérem, a zsebeit
pakolja ki, bezárólag az aprópénzig! Néztem rá, nem értve ezt a meta-
morfózist. De mivel jogkövetô állampolgár vagyok, tudomásul vettem: az,
hogy több évtizede ismer, és volt idô, hogy naponta találkoztunk, ebben a
szituációban irreleváns. Neki ez a kötelessége, és innen kezdve én neki
csak egy belépni szándékozó személy vagyok. Furcsa érzéssel pakoltam ki
a zsebeimet, és mielôtt átmentem a fémdetektoron, ahova intett, még
megkérdeztem, hogy fogtömés vagy csípôprotézis számít-e. A mosolya
nem hatott egész ôszintének... Kis híján lekéstem az imaidô kezdetét a sok
apró gönc elpakolásával, és gyôzködtem magam, hogy nem engem nézett
az iszlám állam ideiglenesen hazánkban állomásozó küldöttjének.

Látta rajtam az értetlenséget, és mintegy magyarázkodva ennyit mon-
dott: szerkesztô úr! Ezt mindenkivel végigcsináljuk, bezárólag az elnökig.

Tudomásul vettem, hogy mostantól bármilyen zsidó létesítménybe
megyek, vegyem úgy, hogy repülôtéren vagyok. Az odáig rendben van,
hogy a terrorizmus veszélye olyan intézkedéseket szül, amelyek nyomán
minden potenciális áldozatban hivatalból egyben elkövetôt is látnak, és
inkább nézzenek át 100 papír zsebkendôtôl kipáig mindent a zsebekben,
mint hogy beengedjenek bárhová valakit a pulóvere alatt testére szerelt
robbanóanyaggal.

Az átkosban azt tanultuk a Foxi Maxin, hogy Lenin állítólag egyszer
azt mondta: Vertrauen ist gut aber Kontrolle ist besser. Vagyis: a bizalom
szép dolog, de az ellenôrzés még szebb.

De hogy ne csak lejárt szavatosságú bölcsesség jusson eszembe, a nem
túl divatos kis szakállas mondása szült bennem egy másik gondolatot.
Szép dolog, hogy ma minden zsidó létesítményben ekkora, személyre
szabott ellenôrzés van, de véleményem szerint ez az intézkedés egy kicsit
megkésett. Kocsmafilozófia csupán, de azt üzenem, hogy az ilyen szigorí-
tott átvizsgálásokat már régen, mondjuk jó 30 évvel ezelôtt is be kellett
volna vezetni. Például a Hitközség Síp utcai központi épületében már
akkor idôszerû lett volna, két, nüansznyi különbséggel. Az egyik, hogy a
személyes cuccokat nem befelé, hanem kifelé kellett volna ellenôrizni
mindenkinél, és nem csak fémet, de papírt is kellett volna egyeseknél
keresni!

Elôbb-utóbb lehetetlen lesz elkerülni, hogy felsô határt szabjunk a befo-
gadásnak.

Josef Schuster, a Német Központi Zsidó Tanács elnöke

* * *

Az emberek megértették, hogy nincs jövô a zsidók számára Európában.
Avraham Gigi, brüsszeli fôrabbi

* * *

Azzal, hogy a zsidó kárpótlási iratok a Veritashoz kerültek, most lett a
kormánynak egy zsidólistája.

Toronyi Zsuzsanna, a zsidó levéltár igazgatója

Woody Allen Oscar-díjas ameri-
kai rendezô-színész, az Annie Hall
és még számtalan fanyar humorú
film alkotója december l-jén ünne-
pelte nyolcvanadik születésnapját.

Allan Stewart Königsberg néven
viszonylag jómódú, brooklyni kis-
polgár zsidó családban jött a világra.
Hároméves korában szeretett bele a
moziba, amikor anyjával látta a Dis-
ney-féle Hófehérke és a hét törpét.
Az iskolában átlagos diák volt: ra-
jongott a képregényekért, a sportért,
imádta a dzsesszt és a mozit, sajátos
humoráért társai szórakoztatónak ta-
lálták. Tizenhét évesen kezdte
Woody Allen néven küldözgetni vic-
ceit, humoros írásait a különbözô
ügynökségeknek, amelyek szépen fi-
zettek is neki. Érettségi után autodi-
dakta módon képezte magát,
legfôképp azért, hogy a lányok ész-
revegyék; célját ugyan nem érte el,
de tekintélyes mûveltségre tett szert.

Az ötvenes évek elején Holly-
woodban dolgozott humoros tévé-
mûsoroknál, ami ugyan jó iskola volt
számára, de örökre megutáltatta vele
a felszínes, csillogó mozivárost.
Legkedvesebb rendezôi, Ingmar
Bergman, Federico Fellini, François
Truffaut, Michelangelo Antonioni is
egészen másfajta filmes látásmódot
közvetítettek számára.

New Yorkba visszatérve, kabarék-
ban lépett fel 1964-ig, amikor
Charles K. Feldman rendezô meg-
bízta a Mi újság, cicamica? forgató-
könyvének megírásával. A film
kasszasiker lett, Woody Allen elôtt
megnyílt a mozi világa, s 1969-ben
megrendezhette elsô filmjét Fogd a
pénzt és fuss! címmel. Ki ne emlé-

szívesen szerepelteti (Match Point,
Füles, Kasszandra álma, Vicky
Cristina Barcelona, Éjfélkor Párizs-
ban, Rómának szeretettel, Blue
Jasmine). Legutóbb a Káprázatos
holdvilág és az Abszurd alak címû
filmjeit láthatta a közönség. Az utóbbi
tíz év termésében szinte kivétel nélkül
a jó történet, jó forgatókönyv, kiváló
párbeszédek és színészvezetés mutat-
kozott meg, azaz csaknem mindegyik
a filmkészítés mestermunkája.

Allen zenészként is megállja a he-
lyét: hétfônként a Michael’s Pub
Manhattan nevû szórakozóhelyen
klarinétozik együttesével, amellyel
2007-ben Magyarországra is eljutott.
Könyveinek nagy része magyarul is
megjelent, az aforizmagyûjtemé-
nyekbôl manapság nem maradhat-
nak ki mondásai. Néhány klasszikus
mutatóba: „Nem mintha félnék meg-
halni, csak nem szeretnék ott lenni,
amikor bekövetkezik”; „Évekig nem
szóltam a feleségemhez. Nem akar-
tam félbeszakítani”; „A pénz jobb,
mint a szegénység. Már csak anyagi
szempontból is.”

Filmjeit számos díjjal jutalmazták.
Az Oscar-díjra 22 alkalommal jelöl-
ték, és négy alkalommal meg is kap-
ta a kitüntetést: háromszor a legjobb
eredeti forgatókönyvért (Annie Hall,
Hannah és nôvérei, Éjfélkor Párizs-
ban), az Annie Hall a legjobb rende-
zés díját is megkapta. A gálákat
azonban rendszeresen kihagyja (csak
egyszer volt jelen, a New Yorkot ért
2001-es terrortámadás után), az ame-
rikai filmakadémiának nem is tagja.
A legenda szerint amikor az Annie
Hall tarolt, ô egy New York-i klub-
ban klarinétozott. Magyarországon
Kern András hangja forrt össze
Woody Allennel, legtöbbször ô
szinkronizálja filmjeit. (MTI)

Néhány percig rabbi is volt 
(„Fogd a pénzt és fuss!”)

Woody Allen 80 (bis 120)
kezne a „Semmi cicó, vigyázzon,
mert nálam van a slukker” feliratú
cetlire és a kétbalkezes, abszurd fi-
gurára, aki annyi filmjének ôstípusa
lett. Következô filmje, a Játszd újra,
Sam!, az egyik legszemélyesebb val-
lomása a nôkhöz fûzôdô, megle-
hetôsen ambivalens viszonyáról.

Rendkívül termékeny kapcsolata
kezdôdött Diane Keaton színésznô-
vel, aki több filmjében is fôszerepet
kapott, így az Oscar-díjas Annie
Hallban és a Manhattanben. Ezekben
a filmekben benne van mindaz, ami
oly egyedivé teszi Woody Allen mû-
veit: az értelmiségi lét, a szorongás,
a szexuális bizonytalanság, a zsidó
identitás, New York szépsége és ret-
tenete, a mozi varázsa. Humora in-
tellektuális, gyakorta moralizáló, a
két legfôbb emberi dolog számára a
szerelem és a halál, melyekhez több-
nyire iróniával közeledik.

A nyolcvanas években készült
filmjei – Zelig, Broadway Danny
Rose, Kairó bíbor rózsája, A rádió
aranykora és a szintén Oscar-díjas
Hannah és nôvérei – meglehetôsen
sokrétûek, ám egyenetlen minôsé-
gûek. Fôszereplôjük az új szerelem,
Mia Farrow, akivel tizenkét évig él-
tek és dolgoztak együtt, született egy
közös gyermekük, s nevelték Mia sa-
ját és fogadott gyermekeit. 1993-ban
– meglehetôsen csúnya perpatvarok
után – szétváltak útjaik, s Woody Al-
len feleségül vette Szun Jit, koreai
származású nevelt lányukat.

A magánéleti bonyodalmak alkotó-
kedvét nem érintették, szinte évente
jelentkezik új filmmel, amelyekben az
újabb nemzedék sztárjait, Sean Pennt,
Helen Huntot, Scarlett Johanssont is


