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Hunyadi-chanukka
A Hunyadi téri és a Scheiber Sándor utcai körzet

közös rendezvényét a terézvárosi önkormányzat nagyvonalú 
támogatásának köszönhetôen 

a Hunyadi tértôl 2 percnyire, a VI. ker., Eötvös u. 10. sz. alatti 
Közösségi Házban tartjuk az elsô gyertya meggyújtásának napján,

vagyis december 6-án, 18 órától!
A programból:

• gyertyagyújtás
• ünnepméltatás Darvas István rabbitól és Fináli Gábor h. rabbitól

• elnöki üdvözlés
• Benjámin-óvodások (Böcskei Andrea óvodapedagógus

betanításában)
• Garai Róbert elôadómûvész (és vendége) vidám prózái

• Zucker Immánuel (vendég)kántor
• Béjn Hájámim zenekar (Gacsályi Róbert 

és Schafranek József – dob, Fekete Tamás és Tóth Tivadar – gitár,
Lajos Péter – billentyûs, Fináli Gábor – ének.

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék e-mailben
(bzsh.hunyaditer@hdsnet.hu vagy hajdu.marianne@gmail.com) vagy

sms-ben: 06-70-620-5626.
A hagyományoknak megfelelô vendéglátással várja az érdeklôdôket a

két zsinagóga vallási és világi vezetôsége, közössége!

Dohány-chanukka
2015. december 6-án, vasárnap, délután 

15 órakor a Goldmark Teremben ünnepi gyertyagyújtás.
Dr. Frölich Róbert ünnepméltatása.

Vidám mûsor
Masa Anita, Zsolnai Júlia, Garai Róbert, Kertész Péter, 

Masa Tamás, Csányi Sándor közremûködésével.
Mûsor után ünnepi fánkkal várjuk kedves vendégeinket.

Chanuka a fény
ünnepe, amikor a
zsidóság azt ün-
nepli, hogy sike-
rült megôriznie
identitását az
erôszakosan ter-
jeszkedô görög

kultúrával szemben. Érdekes, hogy
éppen a fény ünnepének nevezzük,
pedig lehet, hogy mai nyelven in-
kább az asszimiláció ünnepének ne-
vezhetnénk. A fény, az értelem vilá-
gossága az a motívum, amit a tudo-
mányokra összpontosító görög kul-
túra a magáénak érzett, a zsidóság
azonban mégis a sötétséggel azono-
sította az általuk fémjelzett idôsza-
kot. A hagyomány szerint amikor a
Tóra a Teremtés elôtti állapotról be-
szél, akkor utal arra a négy számûze-
tésre (gálut), amit a zsidó népnek el
kell szenvednie: „És a föld meg-
hökkentôen ijesztô volt, és sötétség
volt a mélység színén, és az Örökké-
való szelleme lebegett a vizek fe-
lett.” (Mózes 1., 1:2) „Meghök-
kentôen” (tohu) – ez Babilónia.
„Ijesztô” (bohu) – Perzsia és Médea.
„Sötétség” (chosech) – Görög Biro-
dalom. „Mélység” (tehom) – Róma.
„Az Örökkévaló szelleme lebegett” –
ez lesz a messiási kor. (Berésit Rába
2:4)

Miben áll a görög „felvilágosodás”
sötétsége? Abban, hogy ki akarták
oltani a zsidóságban meglévô vilá-
gosságot. Ezt mondták: „Írjátok egy
ökör szarvára, hogy nincsen részünk
Izrael Istenében.” (ibid.) Azon az
áron akarták elterjeszteni a kultúrá-
jukat, hogy a többi, meglévô, ôsi,
„barbár” kultúra szûnjön meg. Így
lett a chanukai gyertyagyújtás a
megmaradás jelképe: bármilyen
nagy is kint a sötétség, mi ôrizzük az
apró, látszólag gyenge, pislákoló fé-
nyeket. Ez a mi gyôzelmünk, amiért
Chanuka napjait a „dicséret napjai-
vá” tettük. Mert a mi számunkra az
számít dicséretes gyôzelemnek,
hogy nem gyôztek minket le. Ami
valóban csoda volt, mert a történe-
lem minden szabálya szerint ha egy
hatalmas világbirodalom hadserege
harcol egy kicsi, gyenge nép ellen,
akkor le kell gyôzniük.

A görögök tehát azt gondolták,
hogy az ô kultúrájuk „felsôbbrendû”,
ezért azt akarták, hogy az maradjon
meg, és minden más szûnjön meg.
Ôk a hadi erejüket akarták használni
igazságuk bizonyításához. De ôszin-
tén fel kell tennünk a kérdést: vajon
ki az, aki nem így gondolkodik?
Ugyan manapság a tolerancia, a bé-
kés egymás mellett élés a megfogal-
mazott cél, de a lelke mélyén min-
denki azt gondolja, hogy nekem van
igazam, és mindenki más téved.
Nincs is olyan vallás, ami ne azt hir-
detné, hogy az ô híveinek van igaza
(emiatt nem is hibáztathatunk senkit,
hiszen ha nem gondolja komolyan,
akkor minek is mondaná?). Mi, zsi-
dók is úgy képzeljük el az ideális
jövôt, hogy a világ minden népe fel-
ismeri az Örökkévalót, és megérti,
hogy végig a zsidóknak volt igazuk.
Akkor miben különbözünk mi a
görögöktôl?

Kétféle forrása lehet annak, ami-
kor egy ember meg akarja gyôzni a
másikat a maga igazáról. Az egyik

Hegedûs-chanukka
Idôpont: 2015. 12. 10., csütörtök, 17.30

Program:
Csokor zsidó slágerekbôl
Géczi Dorottya mûsora 

Heilig Gábor 
és zenekara kíséretével,

és az elmaradhatatlan FÁNK

Zuglói
chanukka

December 6-án, 
vasárnap délután rendezzük

hagyományos ünnepségünket.
Kezdés: 1/2 4-kor

Fellép: KOLTAI RÓBERT
színmûvész 

és DARVAS FERENC
(zongora)

Cím: 1146 Bp., Thököly út 83.

Szeretettel várja Önöket, 
barátaikat és ismerôseiket

egyaránt:

Kardos Péter és Gerô Péter
fôrabbi elnök

VALLÁSI ROVAT

Chanuka – Kultúrák harca

Szép chanukkát kívánunk!

az, hogy ô maga is érzi belülrôl a sa-
ját gyengeségét, és kívülrôl keresi a
megerôsítést. Ha sikerül másokat
meggyôznie, vagy bármilyen esz-
közzel a maga oldalára állítania, ak-
kor azzal csillapíthatja saját nyugta-
lan magabizonytalanságát. A másik,
hogy valóban igaza van. Ekkor több-
féle oka is lehet arra, hogy másokat
meggyôzzön, például hogy jól érzi
magát az igazság ismeretében, és
másokkal is szeretné megosztani ezt
az érzést. Vagy hogy fáj neki látni,
hogy az emberek tévúton járnak. De
az is lehet, hogy józanul szemléli a
világot, és látja, hogy ki, mikor és
milyen mértékben „vevô” az üzene-
tére. Ha úgy látja, hogy nincs meg a
befogadókészség, akkor nem akar
meggyôzni senkit.

A zsidók a történelem során sosem
azzal tûntek ki a többi nép közül,
hogy gyôzködni akarnak másokat,
hogy térjenek zsidó hitre. Hanem az-
zal, hogy megmaradtak zsidónak,
minden külsô nyomás ellenére. Ez a
belsô magabiztosság jele. Kultúrák
jönnek-mennek, de a zsidó zsidó ma-
rad. Ez bosszantó érzés lehetett a gö-

rögöknek, akik azt érezték, hogy egy
új és felvilágosult gondolkodást hoz-
tak el a világ számára, de a zsidók
ebbôl nem kérnek. Nekik ott vannak
a több ezer éves könyveik, régi pa-
pírra, régi nyelven, régi betûkkel ír-
va, telis-tele új és aktuális gondola-
tokkal. Hogyan is gondolhatják a gö-
rögök, hogy ezzel versenyezni tud-
nak?

Ez megmagyarázza, miért ünne-
peljük mi gyôzelemként azt, hogy
nem gyôztek minket le. A látszat az,
hogy ez nem több, mint önvédelem,
létfenntartás, valójában azonban az
ilyen gyôzelem bizonyos szempont-
ból még értékesebb is, mint egy lát-
ványos, támadással és hódítással járó
gyôzelem. Ugyanis láthattuk, hogy e
mögött a belsô tartás, a hitünkben
való bizonyosság van, ami – aho-
gyan azt a történelmünk bizonyítja is
– évszázadokon keresztül átível. A
zsidóság megmaradt minden idôben,
és ennél nagyobb gyôzelem nem lé-
tezik.

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin.hu
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Körzeti kitekintô

A maratoni, közel hatórás közgyûlés a vártnál érdekesebb eredménnyel
végzôdött.

Elsôként két körzet jogállásáról döntöttek. Felvették a BZSH körzetei közé
a Scheiber Sándor utcai – korábbi nevén Rabbiképzô – zsinagógát.

A Vasvári Pál utcai zsinagóga kérdése nagy vitát váltott ki. A közgyûlés
végül azonban hiába döntött úgy 30 igennel, 8 nemmel és 11 tartózkodással,
hogy változzon meg a Vasvári-körzet jogállása, ez nem történt meg, mivel az
Alapszabály nem egyszerû, hanem minôsített többséget ír elô erre az esetre.
A téma azzal zárult, hogy a BZSH vezetôsége 2016. január 15-ig újabb köz-
gyûlést hív össze, amelyen lehetôség szerint végleges döntés születik.

Ezt követôen idôközi választás zajlott a Számvevô és Számvizsgáló,
valamint a Választási Bizottság még üresen álló pozícióiba. Az elsô körben
bekerült a Választási Bizottságba Peccol Sándor, a Dohány utcai körzet
jelöltje. A második fordulóban a Számvevô és Számvizsgáló Bizottságba két
új tagot választottak meg: Rosenfeld Sándor és Sárközy Gyula kapott fel-
hatalmazást. Végül a Választási Bizottságba került: Klein Miklós, Klopfer
Dávid és Medgyesi Tibor.

Szeged
Véget ért a XI. Szegedi Ôszi Zsidó

Kulturális Fesztivál. Angyal mellet-
tem címmel Presser Gábor és Rúzsa
Magdi közös koncertjét hallgathatta
végig közel 1300 szegedi és Szeged
környéki rajongó az Új Zsinagógá-
ban. A dalok nagy részét együtt ad-
ták elô, s néhol a zsidó, a
klezmerzenébôl is hallhattunk dalla-
mokat. A nagyérdemû „Vissza!
Vissza!” kiáltásokkal búcsúzott
tôlük. A program a Gag Kft. szerve-
zése volt a zsinagógában. A vállal-
kozás egész fesztiválunk legfôbb
szervezôje volt.

* * *
A jeles kántor, Nógrádi Gergely

gyermek-, felnôtt-, ismeretterjesztô
könyveit és hangoskönyveit mutatta
be a fesztivál érdeklôdôinek, s az iro-
dalmi program mellett pénteki és
szombati istentiszteletünkön is köz-
remûködött. Tehetsége egyedi és
utánozhatatlan, úgy a zenében, mint
egyéni stílusú írásaiban, sôt, még a
hallgatók megnyerésében is.

Reméljük, sokszor találkozunk
majd vele.

* * *
A huszadik Szegedi Izraeli Vacso-

raesten 280 fô ünnepelt velünk. A
többséget a vallásilag nem hozzánk
tartozók adták, igazolva a már az
elsô vacsoraest után a sajtóban meg-
jelent cikket: Szeged élhetô, befoga-
dó, elfogadó, szerethetô város, ahol a
magyar emberek vallástól, kultúrá-
tól, politikától függetlenül megértik
egymást. Az estet megtisztelte jelen-
létével Ilan Mor, Izrael állam nagy-
követe, aki – mint bevezetô szavai-
ban mondta – negyedszerre tapasz-
talhatta azt a szolidaritást, egyetér-
tést, ami Izraellel, a zsidósággal
szemben megnyilvánul Szegeden.
Reményét fejezte ki, hogy a világ,
Európa, Magyarország és a város
kincse, a 112 éves zsinagóga most
már tényleg megújul, és sajnálatát
fejezte ki, hogy az újjáavató ünnep-
ségen már nem lesz itt mint nagykö-
vet. Örvendetesnek találta a város
vallásainak együttélését, az önkor-
mányzat, a politikai pártok, a cégek,
az egyetem együttmûködését.

Nagyszabású jótékonysági kon-
certeknek adott otthont a Dohány
utcai zsinagóga. Az elsôt, a délutá-
nit – „Sokszínû mesékkel kezdôdik
a mulatság” – Halász Judit szemé-
lye, meséi, éneke fémjelezte. A
gyermekeknek és gyermeklelkû
felnôtteknek szóló zenei esemény-
re alacsony helyárakat biztosítot-
tak, hogy bárki számára elér-
hetôvé váljon. Hab volt a tortán,
hogy az Élet Menete Alapítvány az
elôadó elôszavával, Sokszínû me-
sék címmel mesekönyvet adott ki,
melyet a helyszínen minden gyer-
mek megkapott.

Az esti program – „Müller Péter
Sziámi és vendégei” – elôtt másfél-
két órával már kígyózó sorok vártak
a bejutásra. A zenészek és a magyar-
ra fordított Leonard Cohen-dalok
nagy vonzerôt jelentettek. A beenge-

dés a biztonságiak és az Élet Mene-
tei önkéntesei segítségével gyorsan
és rugalmasan zajlott.

Néhány mondat az AndFriends
weboldaláról idézve, ezzel kicsit be-
mutatva ôket azoknak, akik nem tud-
ják megfogalmazni – csak szeretni –
azt a stílust, amit ôk képviselnek. Te-
hát: ez a formáció „klasszikus alter
supergroup. A magyar könnyûzenei
Underground java. Körülbelül 1980
óta a legjobb dalok messze a main-
streamen kívül születtek. Autentikus
elôadásban koncertjeiken hangzanak
el, méltán vonzva telt házakat. Sok
szám az énekes-szövegíró Müller
Péter Sziámi nevéhez kötôdik”.

A telt házas koncert Gordon Gá-
bor, az Élet Menete Alapítvány ma-
gyarországi vezetôje üdvözlô szavai-
val, gondolataival vette kezdetét.

Idézünk belôle.

BZSH: Eggyel szaporodott,
eggyel (majdnem) csökkent „Az alapítványunk által szervezett

megmozdulásokon minden évben –
vallási hovatartozásra való tekintet
nélkül – több tízezer ember vesz
részt Budapesten, Lengyelországban
és Izraelben.” Gordon Gábor hozzá-
tette: „2015. április 12-én ismét több
mint negyvenezer ember vonult vé-
gig fôvárosi emléksétánkon, a buda-
pesti Élet Menetén, melyet többek
között Ronald S. Lauder, a ZSVK el-
nöke is megtisztelt, és emlékezetes
beszéddel gazdagított.” Majd így
folytatta: „Említhetném alapítvá-
nyunk oktató jellegû vándorkiállítá-
sait vagy utazó vagonkiállításunkat,
utóbbi egy interaktív kiállítássá át-
alakított marhavagon, és százezrek
nézték meg az utóbbi évek során.
Büszkék vagyunk tematikus toleran-
cia-mesekönyvünkre is Halász Judit
elôszavával, vagy a tinédzsereknek
szánt komputerjátékunkra, amely ar-
ról szól, milyen veszélyekkel jár a
múlt tagadása, a jelen újnáci veszé-
lyeinek bagatellizálása.”

Aharon Tamir nemzetközi igazgató
(Kálmán Zsuzsa tolmácsolásával) el-
ismeréssel szólt a magyarországi Élet
Menete Alapítvány tevékenységérôl:
hogy emlékeztet és emlékezik, tanul-
mányozva a múltat, hogy a jelennel és
a jövôvel tisztában lehessünk. Az 54
tagország nevében köszöntötte a
megjelenteket, akiknek célja, hogy a
71 évvel ezelôtti események soha töb-
bé ne ismétlôdjenek meg.

Ezt követôen a zenészeké és ven-
dégeiké volt a színpad. Müller Péter
Sziáminak a számok közt elhangzott
gondolatait egy csokorban osztom
meg az olvasóval. A sokoldalú, zse-
niális mûvész, MPSZ beszélt Leo-
nard Cohen színes egyéniségérôl,
majd arról, hogy a dalaiból 10 éve el-
készült válogatás („Barátok”) is ins-
pirációt nyújtott ehhez a rendezvény-
hez. Hozzátette: jó néhány friss for-
dítással ki kellett egészíteni. Ebben
nagy segítségére volt Domonkos Pé-
ter versszerû munkája, amit persze
zeneileg elôadhatóvá kellett átdol-
gozni. MPSZ megfogalmazta a
„Cohen-jelenség” lényegét: nagyon
lehet szeretni...

A vendégénekesek bemutatása
után elkezdôdött a koncert (a zongo-
rát és a szintetizátort idônként
vendégkísérôk vették igénybe), és
néhány kakukktojás kivételével jól
ismert és sosem hallott Cohen-
számok hangzottak el, mint a Porgy
és Bess prológja, a Nem volt minden
pontosan úgy Szakcsi Lakatos Béla
kíséretével, a rövidített Halleluja is,
a Gyógyítson, Rátóti Zoltán elô-
adásában és gitárkíséretével a Mint
egy régi..., Hernádi Judit interpretá-
lásában a Madár a dróton, Jávori
Fegya (zongora+ének) pedig a Ki
tûzben lobog címû dalt adta elô.

A fantasztikus hangú harmonikás,
Szabó Ádám volt a lelke a Nincs oly
szó címû számnak, az Irány Manhat-
tan volt az a dal (MPSZ), amelynek
mondanivalója még mindig aktuali-
tás, majd felcsendült (nem Cohentôl)
MPSZ+vokalista elôadásban a Sze-
retni még. Eszenyi Enikô (Farkas
Ferenc zongorakíséretével) egyik
kedvencét, az Életrajzot adta elô.
Tolcsvay László énekelte és gitáron
játszotta a Suzanne címû dalt, majd
következett Szulák Andrea az Együtt
nem léteztünkkel, Stohl András pe-
dig a Nem felejtem el címû Cohen-
számmal. Novák Péter önmagát kí-
sérve a Zárórát énekelte. A két utol-
só számot, a Gyémántokat s A jövôt,
MPSZ-tôl hallhattuk.

A zenekar tagjai és a négy vokálos
lány bemutatását követôen az
elôadók közösen énekelték el a finá-
lét, a teljes Hallelúját, ráadáskánt pe-
dig két saját szerzeményüket, a Kicsi
kô és a Mi már leszoktunk róla címû
számokat.

Remek este volt, olyan esemény,
amelyre érdemes lesz visszaemlékez-
ni, köszönet a lehetôségért az Élet
Menete Alapítványnak, az önkénte-
seknek, valamennyi fellépô mûvész-
nek, valamint mindazoknak, akik bár-
mivel hozzájárultak a program szer-
vezéséhez és lebonyolításához.

GJ

Üdvözölte a rendezvényt a kor-
mány nevében Takács Szabolcs mi-
niszterelnökségi államtitkár, IHRA-
elnök, aki hatalmas értéknek ítélte
Szeged és Debrecen példáját, amit az
elmúlt idôszakban személyesen is
megtapasztalt. Részt vett a vacsora-
esten Bárándy Péter korábbi igaz-
ságügyi miniszter, Szabó Gábor, az
SZTE rektora, Kozma Gábor, a Hit-
tudományi Fôiskola rektora, Nemesi
Pál, a CSMKK elnöke, Ujhelyi Ist-
ván (MSZP) EU-parlamenti
képviselô, B. Nagy László (Fidesz-
KDNP) és Heringes Anita (MSZP)
országgyûlési képviselôk, Heisler
András Mazsihisz-elnök, Kunos Pé-
ter ügyvezetô igazgató, Szabó
György Mazsök-elnök, Ács Tamás
BZSH-elnök, Tordai Péter, Róna
László, Goldmann Tamás, Fried-
mann Tamás, Sándor Péter hitközsé-
gi elnökök, valamint vállalatvezetôk,
önkormányzati képviselôk, profesz-
szorok, orvosok, ügyvédek, mûvé-
szek – köztük Gyüdi Sándor színház-
igazgató, Szecsôdi Ferenc hegedû-
mûvész, Kerek Ferenc hegedûmû-
vész –, újságírók és számtalan,
sokadjára visszatérô szponzor és
vendég. Megjelent Eli Keidar, a
Keren Hayesod képviselôje. Kö-

szöntötte a hagyománnyá vált,
kiemelkedô nívós fesztivál csúcs-
pontját képezô vacsoraest résztve-
vôit a város nevében Kozma József
kulturális bizottsági elnök. Láthat-
tunk a közönség soraiban Bécsbôl,
Zürichbôl, Budapestrôl érkezett ven-
dégeket is. Velünk volt a 94 évesen
is még aktív, holokauszttúlélô Varró
Vince professzor is.

Az esemény elején adta át
Markovics Zsolt fôrabbi a Löw Li-
pót- emlékplakettet Farkasvölgyi
Frigyesnének, a Medicina Könyvki-
adó vezérigazgatójának, Gellért
Ákosnak, a Naturtex vezérigazgató-
jának, a Löw Immánuel-emlékpla-
ketteket Juhász J. Pál ny. hitközségi
hivatalvezetônek, Neumark Zoltán
zongoramûvésznek és a McMillan&
Baneth Kft.-nek többéves támogatá-
sukért, segítô munkájukért pályáza-
taink kimunkálásában. A vacsoraest
során – a jubileum alkalmából –
megemlékeztek Gregor Józsefrôl,
aki a Szegedi Magyar–Izraeli Baráti
Társaság tiszteletbeli elnöke volt, az
estet megálmodó kezdeménye-
zôkrôl, Pollák Lászlóról, Gráf Im-
rérôl, Lednitzky Péterrôl, és köszö-
netet mondtak az azóta is minket tá-
mogatóknak, cégvezetôk hosszú so-
rának.

Nógrádi Gergely a Hegedûs a
háztetôn Ha én gazdag lennék... c.
dallamát énekelte el óriási sikerrel.
Ezt a számot korábban minden év-
ben Gregor József, a híres operaéne-
kes adta elô. A zsidó táncaival díj-
nyertes Akropolisz Táncszínház tán-
colt, Klein Judit énekmûvész éne-
kelt, majd jött a kóser szilvapálinka,
a zsidó ételek, ropta a közönség a
Dollár Boys zenéjére, s nem maradt
el a tombola sem, Macskássy Izolda
festômûvész fôdíjával. Szép este
volt.

Ezzel azonban még nem zártuk le
az évet, hisz novemberben, decem-
berben is lesznek könyvbemutató-
ink, köztük Dési János, Varga Papi
László, Rubin Eszter új alkotásaival.

Rubin korábbi kötetét (Barhesz)
Csákányi Eszter mutatja be mono-
dráma formájában. Nem marad el a
hagyományos chanukka-est sem.

A rendezvénysorozat példa az
együttélésre, egymás megbecsülésé-
re, értékeinek elfogadására, lehe-
tôség kultúránk, a zsidó kultúra ha-
zai befogadásának igazolására.

L. A.

Szeretetkórház
Vájéró szombatján a Szeretetkór-

ház zsinagógájában ünnepélyesen
hívták fel a tórához a 90. születés-
napját ünneplô tanítót, Mózes Imrét,
akit elôzô este, erev sábeszkor,
Deutsch László fôrabbi köszöntött,
kérve a Mindenhatót, hogy továbbra
is ôrizze meg az ünnepeltet jó
erôben, egészségben, bis hundert
und zwanzig!

Mózes Imre meghatottan mondott
köszönetet a Sehechejonú áldással
elsôsorban a Mindenhatónak, aki se-
gített megérni neki ezt a napot, vala-
mint a közösség tagjainak, akik el-
halmozták jókívánságaikkal.

Mózes Imre, aki ma is szerény, na-
gyon vallásos ember, szegény sorsú,
vallásos, ötgyermekes zsidó család-
ba született Budapesten. A második
világháború alatt munkaszolgálatos
volt. Végigszenvedte mindazt, ami
neki is és sorstársainak is kijutott.
Szüleit és két testvérét elvesztette a
vészkorszakban. Az újjászervezôdött
ortodox zsidó hitközségnél, a Dob
utcában a héderben, késôbb a
jesivában is tanított.

Sokan élnek szerte a világban,
akik kisgyermekként egykori tanít-
ványai voltak, és ha említik ôt, akkor
áldják a nevét, mert nemcsak tanítot-
ta ôket és szeretettel volt irántuk, ha-
nem odafigyelt rájuk, és ha tehette,
egyengette életüket.

Mózes Imrét, a tanítót, kórházi
szobájában ma is felkeresik mind-
azok, akik ismerik, szeretik és tiszte-
lik.

DOHÁNY-ZSINAGÓGA

Mesékkel kezdôdött, koncerttel végzôdött

Szegedi vacsoraest. Ilan Mor löchájimmal köszönt
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Timothy Snyder

A Hunyadi téri zsinagóga vallási vezetôje, Fináli Gábor 7–17 év közötti
gyermekeknek-fiataloknak Tízparancsolat címmel vallásunkkal, hagyomá-
nyainkkal kapcsolatos ismereti, felkészültségi versenyt hirdetett.

Korábban, 12 éven át, Talmud-tóra címen rendezett hasonló megmérette-
tést Bärné dr. Pollák Zsuzsa, férje, Bär Vilmos (zcl) emlékére.

Az akkori kuratórium elnöke Domán István fôrabbi (zcl) volt: felkészített,
irányított, és vezette az eseményt. A két elnökhelyettes a névadó barátja volt.
A zökkenômentes lebonyolítás, a vendéglátás és a nyertesek díjazása Pollák
Zsuzsa nevéhez fûzôdött. László Miklós (zcl) elnöksége idején is minden al-
kalommal megjelent mások mellett Gervai László elnök és felesége, Spitzer
Mariann is.

Bär Vilmos a természettudományok és vallásunk ismeretanyagának egyide-
jû elsajátítását különösen fontosnak ítélte, ezért arra készült, hogy alapítványt
hoz létre, amelynek célja a talmud-tóra megszerettetése. 1991-ben váratlanul
halt meg, tervét özvegye valósította meg.

Nos... a verseny vasárnap délelôttjén megtelt a terem gyermekekkel,
szülôkkel, felkészítô tanárokkal és érdeklôdôkkel. Természetesen Bärné dr.
Pollák Zsuzsa (aki a közelmúltban vehette át gyémántdiplomáját) volt az, aki
minden részfeladatot megnézett, meghallgatott, mindenre odafigyelt, és
késôbb látható elégedettséggel nyugtázta a gyermekek felkészültségét, tudá-
sát.

Elôször Gervai László elnök mondott köszöntôt, méltatva Bär Vilmos érde-
meit, kicsit felelevenítve a korábbi hasonló eseményeket.

Fináli Gábor h. rabbi szólt a hamarosan 120 éves zsinagógáról, majd beje-
lentette, hogy hagyományfelelevenítési szándékkal a jövôben rendszeresen
rendeznek majd ilyen és ehhez hasonló programokat. Ismertette a verseny
menetét, annak lényegét, szándékát, hozzátéve, aki a tórával foglalkozik, az
nem veszíthet. Szóljon ez a délelôtt egyben Bär Vilmos emlékének fenntartá-
sáról is, hangsúlyozta.

A felkészítô, kísérô pedagógusok Rév Katalin Hanna (Lauder és a
Scheiber-körzet – talmud-tóra), Miklós Dóra vallásoktató, valamint Breuer
Ábrahám és Gyôrffy Gergely (Music Yeshiva) voltak.

Büti István és Sugár Sára az Abacusan Stúdió sokéves versenyszervezô ta-
pasztalatával – az együttmûködésre, csapatmunkára, a feladatok kreatív meg-
közelítésére inspirálva – számítástechnikai háttérrel segítették a gördülékeny
lebonyolítást.

Három csapatban, véletlenszerû sorsolással alkottak kis közösségeket a
gyermekek.

Az írásbeli (teszt) és a kreatív feladatsor (különleges kirakós játék a jeru-
zsálemi Szentély vagy a sivatagi sátor makettjével) megoldása a zsinagógá-
ban zajlott, majd a közösségi helyiségben kivetítôn, számítógépes program
segítségével (Sugár Sára) négy témában (Izrael, Ôsapák, Kóserság, Vegyes),
az alefbét betûk számértékének megfelelô nehézségi fok kiválasztásával ad-
tak a kérdésekre választ a fiatalok.

Szinte mindenki 19–25 pont között teljesített (30 pont volt a maximum), a
végeredmény akár 1–1 ponton is múlhatott.

Olyan szenvedéllyel senki sem vi-
tatkozik az USA-ban bátor értelmisé-
giként, mint Timothy Snyder, a Yale
egyetem 46 éves, Kelet-Európára sza-
kosodott történészprofesszora. Hírne-
vét a 2010-ben Bloodlands (Véror-
szágok) címû, a harmincas és negyve-
nes évek Kelet-Európájáról megje-
lenô, fôként a német történészek köré-
ben heves vitákat kiváltó könyve ala-
pozta meg.

Snyder válaszol a vádakra a Black
Earth (Fekete föld) címû újabb köny-
vében. A sajtó dicséri a mûvet: „A Fe-
kete föld a kelet-európai kollaboráció
talán legjobb és legkíméletlenebb ér-
telmezése” – írja a Guardian, de azt is
megjegyzi, hogy sajnos félresikerült a
könyv elemzése a jelen számára le-
vonható tanulságok szempontjából. A
New Yorker viszont dicséri Snyder új
holokausztértelmezését.

A Black Earth alcíme: „A holo-
kauszt, és hogy miért történhet meg
újra.” A Der Spiegel egyik legutóbbi
számában megjelent interjúban
Snyder elmondja, hogy legújabb
könyvében próbálta megírni és értel-
mezni a holokauszt történetét. Nem
hiszi azt, hogy 1941 megismétlôdik,
de ha egyszer már megtörtént a népir-
tás, akkor precedensként szolgálhat a
jövôben.

A Failed States (törvényeiktôl meg-
fosztott államok) és a környezeti ka-
tasztrófák következményeitôl óva int
a szerzô.

Úgy véli, hogy alapjában véve a
holokausztnak két téves tanulsága
van, az egyik a jobboldali, a másik a
baloldali ideológia talaján áll. A jobb-
oldali elmélet szerint a totalitárius, te-
kintélyelvû rendszereket meg kell
dönteni. A Bush-éra USA-kormánya
szilárdan meg volt gyôzôdve errôl,
ezért is kezdeményezték a jól ismert
következményekkel járó iraki hábo-
rút. A neokonzervatívok gyanakvás-
sal tekintenek az államra. De aki azt
hiszi, fel lehet úgy szabadítani egy or-
szágot, hogy szétrombolják az álla-
mát, aki hisz ebben a téveszmében, az
katasztrofális hibát követ el. Ausch-
witz a modern kor másik oldala, a ha-
ladás és a tudományos, elméleti gon-
dolkozás rejtett következménye – írja
a történész.

A nácik gyanakvással tekintettek a
tudományra, és kételkedtek annak
univerzalitásában. Zsidó téveszmének
titulálták. Ezért fejlesztettek ki egy
ökológiailag megindokolt pánikot. Ez
a lényege „élettér”-filozófiájuknak.

A nácik dogmáit, Hitler világlátását
komolyan kell venni, mert ezek képe-
zik a holokauszt alapjait – hívja fel a fi-
gyelmet a veszélyre a történész. Esze-
rint a termôföld mennyisége korláto-
zott mértékben áll rendelkezésünkre.
Csak bizonyos mennyiségû táplálék-
hoz juthatunk hozzá. A természet úgy
szervezôdik a nácik szerint, hogy a kü-
lönféle fajták (species) összetalálkoz-
nak a rasszokban. A rasszok – a fajok
– harcolnak egymással a korlátozott
mennyiségû forrásokért. Ez Hitler el-
mélete – szögezi le Snyder. Aki azt hi-
szi, hogy több forrás van, mint ameny-
nyi faj, az „bedôlt” a zsidó illúziónak –
vélte a Führer. Ennek az elméletnek
nagyon súlyos következményei voltak.
Mindent, de igazán mindent: eszmé-
ket, törvényeket, a kereszténységet, a
bolsevizmust, az államot, a tudományt
olyan csalásnak értelmezték a nácik,
ami „a zsidóság szüleményeként” je-
lent meg a világban, abból a célból,
hogy eltakarják a fajok egymással
folytatott harcát. Emiatt írja Hitler a
Mein Kampfban, hogy ki kell irtani a
zsidókat. Bolygónk csak ily módon tud
normális állapotába visszazökkenni –
összegzi Hitler világnézetének tanulsá-
gát a történész.

Snyder a Mein Kampf akkoriban
még kiadatlan II. kötetébôl, Hitler
beszédeibôl és feljegyzett beszélgeté-
seibôl szûrte le a következtetését. Hit-
ler világnézete a történész szerint nem
változott élete során. A kinyilatkozta-
tás módja viszont más lett. A Führer a
meggyôzôdését csak részben fejtette
ki nyilvánosan. De minél tovább hú-
zódott a háború, elmélete annál na-
gyobb nyomatékkal határozta meg
döntéseit.

Hittanverseny 
a Hunyadin

Ebéd után került sor az értékelésre – eközben a rabbi kérdéseket tett fel –,
majd a kísérôk és a szülôk együtt énekeltek, természetesen a „hangadó”
Breuer Ábrahám karnagy volt.

Végül lassan sor került a várva-várt kihirdetésre, melyet megelôzôen Büti
István számolt be a verseny során általa tapasztaltakról, majd Bärné dr. Pollák
Zsuzsa, Fináli Gábor h. rabbi, az elnök – Sugár Sára összegzését követôen –
átadták a Bär Vilmos Emlékverseny díjait.

A teszt eredményei: elsô helyezett Hídvégi Alfréd, másodikként Lózsy Sa-
mu végzett. A három harmadik Závory Zsolt, Paskesz Shai és Gál Áron, a két
negyedik Tarkanyi Gottfrid és Papp Hanna Liza voltak. Kárpáti Sára és Raj-
nai Rozi ötödikként végzett, Radnóti Miri, Hídvégi Leonard és Pápai Gáspár
hatodik, Kovács Sára és Kárpáti Eszter hetedik lett ebben a kategóriában.

Csapatversenyben Lózsy Samu, Papp Hanna Liza, Paskesz Shai és Rajnai
Rozi bizonyult a legjobbnak, utánuk másodikként Kovács Sára, Tarkanyi
Gottfrid, Hídvégi Alfréd és Závory Zsolt következett, harmadikként pedig
Radnóti Miri, Hídvégi Leonard, Pápai Gáspár, Gál Áron, Kárpáti Eszter és
Kárpáti Sára végzett.

Oklevelek, könyvutalványok találtak gazdára, nagy volt az öröm, óriási a
vidámkodás. Kis tereferét követôen végül hazaindultak a gyerekek.

A KATASZTROFÁLIS HIBA

Hitler rasszista harca törvény nélküli térben

Hitler kezdettôl fogva abból indult
ki, hogy elkerülhetetlen a Szovjetuni-
óval vívott háború.

Ezt a Mein Kampfban is leírja. Ez a
„vezéreszme” irányította gondolatait,
ez határozta meg sakkhúzásait. A
Szovjetunió elleni háború eszméjében
minden együtt volt Hitler planetáris
antiszemitizmusához. Elôször is a
Hitler által vágyott „életteret”, azaz
Ukrajnát ígérte ez a hadjárat. Más-
részt a Szovjetunió Hitler számára
zsidó állam volt – szögezi le az ame-
rikai professzor. A Szovjetunió elleni
háborúban egybeesett a két dolog: a
zsidók mint globális ellenség és Uk-
rajna mint lokális cél. A Barbarossa-
hadmûvelet kezdettôl fogva mind a
két célra irányult. Amikor az offenzí-
va elakadt, akkor Hitler és az emberei
úgy vélték, hogy nem volt elég követ-
kezetes a fellépésük a nemzetközi zsi-
dósággal szemben. Ezt megerôsíteni
látszott az a tény, hogy 1941 decem-
berétôl Hitler már Angliával, az USA-
val és a Szovjetunióval háborúzott. A
zsidóság ellene van, tehát ha meg
akarja nyerni a háborút, akkor több
zsidót kell megsemmisítenie – vélte.
A németek pedig elfogadták azt a ra-
dikális ideológiát, amely szerint ôk
élettér nélküli nép, és igényt tartanak
a keleti élettérre.

Ennek az elképzelésnek egészen
biztosan köze van az elsô világhábo-
rúban megélt tapasztalatokhoz, ahhoz,
hogy Németország éhezett, és rette-
gett a bekerítéstôl – véli a professzor.

Snyder saját bevallása szerint kissé
máshogy látja a németek szerepét,
mint a legtöbb történész. Az ô inter-
pretációjuk szerint ugyanis az
1933–38 közötti idôszak meghatáro-
zó a holokauszt történetében: folyik
a zsidók jogfosztása és a zsidó va-
gyonok árjásítása. Snyder szerint az
Ausztriában élô zsidókat a nürnbergi
törvények az Anschluss után sokkal
keményebben sújtották, mint a német
zsidókat 1933–38 között. Ennek az
volt az oka, hogy amint az osztrák ál-
lam szuverenitását szétverték, sebez-
hetôvé vált egy kisebbség. Ez a ki-
sebbség a zsidók voltak – mondja a
történész. Ez folytatódott, és Kelet-
Európában sorra buktak el az álla-
mok. Bár a német birodalom maga is
egy állam volt, de a nácik számára a
semleges állam gondolata vagy akár
a jogállam – zsidó kitaláció volt. Hit-
ler faj-anarchista volt – határozza
meg a történész Hitler pozícióját. Az
állam ellenôrzését ô ellentmondás-
nak tartotta. Feloldotta oly módon,
hogy a német államot állította a he-
lyére, hogy olyan rasszista háborút
vívhasson, ami lerombolja a másféle
államokat.

Az SS nem politikai, hanem rasszis-
ta szervezet volt – hangsúlyozza a
professzor. A harmincas éveket a ná-
cik arra használták fel, hogy
elôkészítsenek egy olyan háborút,
amelynek során Európát rasszista vá-
góhíddá változtathatják. A koncentrá-
ciós táborok nem azért voltak fonto-
sak a számukra, mert oda bezárhattak
és megkínozhattak néhány ezer néme-
tet. Sokkal inkább azért volt ez szá-
mukra lényeges, mert kipróbálhatták,
hogy milyen is a rasszista harc törvé-
nyek nélküli tere. A készültségi cso-
portok (Einsatzgruppen) a Lengyelor-
szág ellen vívott háború kezdetétôl
fogva azon iparkodtak a Wehrmacht

árnyékában, hogy megsemmisítsék a
lengyel államot.

A holokauszt áldozatainak mini-
mum 97 százaléka nem német zsidó
volt. Azok a zsidók, akik olyan terüle-
teken éltek, ahol lerombolták az álla-
mot, 1:10 arányban élték csak túl a
háborút. Aki viszont olyan vidéken
lakott, ahol megmaradt az állam, an-
nak 1:2 arányban volt esélye a túlélés-
re.

Az úgynevezett „végsô megoldás”,
a tulajdonképpeni holokauszt akkor
kezdôdött el, amikor a náci hatalom
összeütközött a szovjet hatalommal
azokon a területeken, amelyeket a
Szovjetunió még Lengyelország lero-
hanásakor annektált, amikor Német-
ország még a Szovjetunió szövetsége-
se volt.

A németek elsôsorban a röviddel
azelôtt „szovjetizált” területeket száll-
ták meg. Sehol nem öltek meg annyi
embert a háború alatt, mint ezekben
az övezetekben.

A Spiegel riportere megkérdezte a
Yale professzorától, hogy könyvében
a holokauszt leírásánál miért nem
Auschwitz áll a középpontban. A tör-
ténész véleménye szerint a németek
által Auschwitznak tulajdonított
jelentôség megakadályozza, hogy a
holokausztot olyannak lássuk, ami-
lyen valójában volt. A legtöbb német
nem tudta, hogy mi történik Ausch-
witzban, de ami a zsidókkal keleten
történt, azt nagyon is jól tudták. Ek-
korra már rég folyamatban volt a
holokauszt, már több millió embert
meggyilkoltak. 1941-ben hetente tíz-
ezreket öltek meg. Legtöbbjüket
agyonlôtték. A hóhér néhány tízezer
német volt: a Wehrmacht, a Köz-
lekedésrendészet (Ordnungspolizei),
a Polgári Közigazgatás (Zivil-
verwaltung). Az említett számok csak
óvatos becslések – figyelmezteti a
szerzô az újságírót. Auschwitzban
csak néhány ezer németet foglalkoz-
tattak. Ha Auschwitz áll az emlékezés
középpontjában, az azt jelenti, hogy
kisebbítjük az elkövetett bûnt, és nem
a valóságról beszélünk – figyelmeztet
a veszélyre a történész.

Snyder rossznak tartja, hogy a né-
metek számára Auschwitz szimbó-
lum, azaz absztrakció lett. Ez meg-
akadályozza, hogy tanuljunk a történ-
tekbôl.

A professzor szerint az állami
struktúrák szétrombolása nélkül nem
történhetett volna meg a népirtás. Ezt
az iraki példa is bizonyítja: az ameri-
kaiak bevonulásuk után megsemmisí-
tették az iraki államot, de helyette
nem hoztak létre megfelelô állami
struktúrákat. Így jöhetett ott létre a
transznacionális iszlám terrorizmus.

Vészhelyzet adódhat környezeti ka-
tasztrófák, a klímaváltozás vagy
egyéb katasztrófa miatt is, és akkor az
1941-es év náci megoldása, a törvé-
nyek felrúgása akár megoldási
lehetôségként is felmerülhet, amitôl
óva int a neves történészprofesszor.

Fordította és összeállította:
Benyó Marianna

Der Spiegel, 44/2015
140–143. oldal

Ein katastrophaler Fehler
Interjú Timothy Snyder történésszel
A beszélgetést vezette: Tobias Rapp
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Horovitz Tamást, a Debreceni Zsi-
dó Hitközség elnökét választotta a
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége (Mazsihisz) alelnökévé a
testület közgyûlésén.

A szavazás második körében
Horovitz Tamás 35, Tordai Péter, a
Mazsihisz vezetôségének tagja, a
Budai körzet elnöke 29 szavazatot
kapott. A közgyûlés nagy többséggel
elfogadta a Szentendrei Zsidó Hit-
község tagfelvételi kérelmét, így új
taghitközséggel bôvült a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövetsége.

A közgyûlésen átadták a 2005-ben
alapított „Magyarországi zsidókért”
díjakat. Az elismeréssel a Mazsihisz
azokat tünteti ki, „akik az elmúlt
idôszakban sokat tettek azért, hogy a
társadalmi béke, az emberek, a feleke-
zetek közötti párbeszéd erôsödjön”.

Vámos György, a Carl Lutz Alapít-
vány elnöke „a több tízezer ma-
gyar zsidó életét megmentô Carl
Lutz svájci diplomata emlékének
megôrzése érdekében végzett áldo-

Mazsihisz-közgyûlés

Tíz késszúrással
megsebesítettek egy
ortodox zsidó férfit
Milánóban. Az isme-
retlen elkövetô arcát
elfedve támadt – je-
lentette a milánói
zsidó közösség.

Az északolasz vá-
rosban élô zsidókkal
szembeni eddigi leg-
súlyosabb támadás-
nak nevezte a történ-
teket Raffaello Bes-
so, a milánói zsidó
közösség társelnöke.

A közösség hivata-
los honlapjának (mo-
saico-cem.it) beszá-
molója szerint az or-
todox fiatalembert
egy kóser étterem elôtt megközelítette egy fejét kapucnival elfedô férfi, és rá-
támadt. A tíz késszúrás többsége a férfi arcát érte. Az elkövetô elmenekült a
helyszínrôl.

Az olasz terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos) az utcai kamerák
felvételeinek segítségével igyekszik azonosítani a támadót. Olasz hírügynök-
ségi beszámolók szerint a szemtanúk egy része olaszul hallotta kiáltani az
elkövetôt, mások szerint a támadó arab volt. A sérültet kórházba szállították,
állapota nem súlyos. Az ortodox férfi egy afgán származású rabbi rokona.

Ruggero Gabbai, a milánói zsidó közösség tagja és az olasz kormányt
vezetô Demokrata Párt (PD) képviselôje úgy látja, a késelés az utóbbi hóna-
pokban Párizsban és a Közel-Keleten történt esetekre emlékeztet. Ruth
Dureghello, a római zsidó közösség elnöke kijelentette, hogy a milánói me-
rénylet az Iszlám Állam (IÁ) terrorista szervezet felhívásainak következmé-
nye, amelyek a világ minden részén zsidóellenes támadásokat hirdetnek.
(MTI)

A Belga Posta bejelentette, hogy
2016-ban olyan bélyeget fog kiad-
ni, amelyen az ország vallási
vezetôi láthatók együtt. A bélyegen
a következô szlogen szerepel majd:
„Mindenki egyenlô, mindenki
más”, ami az egységet és a toleran-
ciát kívánja szimbolizálni.

Három vallási vezetô – pap, imám
és rabbi – szerepel majd a bélyegen,
és várhatóan 2016 októberében kerül
forgalomba. Albert Guigui országos
fôrabbi szerint ô lesz az elsô zsidó
vallási vezetô, aki bélyegen jelenik
meg, bár az Európai Nagy Zsinagóga
már szerepelt 1978-ban – az épület
fennállásának 100. évfordulóján –
egy bélyegen.

Guigui a brüsszeli székhelyû Eu-
rópai Nagy Zsinagóga rabbija, mel-
lette Khalid Benhaddou genfi imám
és Johan Bonny antwerpeni püspök
látszik majd a képen, amelyet Lieve
Blancquaert flamand fotós készít.

Rabbi Guigui, aki 30 éve Belgium
fôrabbija, reméli, hogy ez a gesztus
segítheti a békés egymás mellett

A képen balról jobbra: Vámos György, Lebovits Imre, Lisznyay-Szabó 
Mária, Drucker Tibor, Fekete Endréné, Szénási Jonathan Sándor 
és Salamon István Fotó: Soós Lajos / MTI

Rabbi, imám és püspök közös bélyegen
élést. „Fontos lenne, hogy a vallás-
közi párbeszéd lekerüljön a vezetôk
szintjérôl a hétköznapi emberek közé
is”, mondja. „Ha az emberek megis-
merik egymást, és beszélnek egy-
mással, akkor csökken a félelem
mértéke is”, teszi hozzá.

Belgiumban körülbelül 40 000 zsi-
dó él Brüsszelben és Antwerpenben.
Az utóbbi években megnövekedtek

az antiszemita támadások, különösen
a 2014-es izraeli–palesztin konflik-
tus után. 4 ember halt meg, amikor
egy szélsôséges iszlamista lövöldöz-
ni kezdett a brüsszeli Zsidó Múze-
umnál 2014 májusában. Ugyanakkor
a Rágalmazásellenes Liga 2015. júli-
usi felmérése szerint csökkent az an-
tiszemitizmus Belgiumban.

Kibic

zatos munkájáért” vehette át a díjat.

Lebovits Imre egyetemi docens,

holokauszttúlélô „a magyar zsidóság

érdekében végzett több évtizedes ál-

dozatos és minden generáció számá-

ra példaértékû munkájáért”, Lisz-
nyay-Szabó Mária a Dohány utcai

zsinagóga orgonistájaként és az An-

na Frank gimnáziumban végzett sze-

retetteljes és áldozatos munkájáért

kapta meg az elismerést.

Drucker Tibort „a zsidó könyvki-

adás és a magyar zsidó kultúra ter-

jesztése területén végzett több évti-

zedes értékteremtô munkájáért”, Fe-
kete Endréné kósersági felügyelôt

pedig „a kósersági felügyelet érdeké-

ben végzett hagyománytisztelô mun-

kájáért” tüntették ki.

Szénási Jonathan Sándor reformá-

tus lelkész „a zsidó-keresztény isme-

retterjesztés, a párbeszéd elômoz-

dítása érdekében, a békés együttélés

elkötelezett híveként végzett munká-

jáért” kapta meg az elismerést.

Salamon István „a Szegedi Zsidó

Hitközség alelnökeként negyed év-

századon keresztül a szegedi zsidó-

ság érdekében végzett fáradhatatlan

munkájáért” vehette át a díjat

Heisler Andrástól, a Mazsihisz

elnökétôl és Tordai Péter vezetôségi

tagtól.

A közgyûlésen elsô alkalommal

adták át a Mazsihisz tudományos pá-

lyázatára érkezett dolgozatok elis-

merô okleveleit.

Illyés Bence „A Királyért és a Ha-

záért” címû tudományos dolgozatá-

val második helyezést, míg Tóth Ka-
talin „Somlyó Zoltán elsô világhábo-

rús költészete” címû dolgozatával

harmadik helyezést ért el. A bíráló-

bizottság nem adott ki elsô helye-

zést. A díjakat Heisler András, a

Mazsihisz elnöke adta át az ifjú tu-

dósoknak.

Késelés Milánóban

Ruth Dureghello

Változás 
a német gettókárpótlásban

Ulrike Hertleintôl, a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti

konzuljától levelet kapott a Mazsihisz, amelyet alább közlünk.

A nagykövetség újból szeretné felhívni az érintettek figyelmét az egykor

gettóban foglalkoztatottak németországi nyugdíjjogosultságáról szóló

törvényben 2014-ben eszközölt változtatásokra.

1. Amennyiben a nyugdíjra jogosultak már részesülnek a fenti törvény

alapján nyugdíjban, a német nyugdíjbiztosító közvetlenül tájékoztatja ezeket

a személyeket a változásokról.

2. Azon jogosultak számára, akik mindeddig nem nyújtottak be nyugdíjra

vonatkozó kérelmet, a nagykövetség az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

– bármilyen határidôtôl függetlenül a mai napig is lehetséges a fenti

nyugdíj kérelmezése.

– csak az egykori gettókban alkalmazott személyek jogosultak a fenti

nyugdíjra.

– a gettónak, amelyben az érintett személyt foglalkoztatták, a nemzetiszo-

cialista befolyási övezetben kellett lennie.

– lehetséges visszamenôleges hatállyal kérelmezni a nyugdíjat. A vissza-

menôleges hatály legkorábban 1997. 07. 01-ig nyúlhat vissza.

– a kérelmet/formanyomtatványt az érintettek ingyenesen és közvetlenül a

német nyugdíjbiztosítónál igényelhetik az alábbi címek egyikén:

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Georg-Schumann-Str. 146

04159 Leipzig

vagy

Deutsche Rentenversicherung Bund

Postfach

10704 Berlin

A nagykövetség átfogó tájékoztatást nyújt a fenti törvény változásáról a

nagykövetség honlapján magyar nyelven: 

http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/hu/02_RK/Rente/0-

Rente_Uebersicht.html

Ezen túlmenôen tájékoztatást lehet kérni a német nyugdíjbiztosítótól is az

alábbi telefonszámon: +49-361-482-4000.
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
A Siratófal rabbija kritizálta az

UNESCO-t, amiért muszlim kegy-
helynek nyilvánította Ráchel és a
Pátriárkák sírját.

Rabbi Smuel Rabinowitz nyílt le-
velet intézett a szervezethez, mivel
szerinte a döntést semmilyen törté-
nelmi, régészeti vagy kulturális in-
dokkal nem lehet alátámasztani.

Húszezer izraeli pereli
a Facebookot

(nol.hu) A közösségi hálót azzal vádolják, hogy eltekint a zsidók meggyil-
kolására felszólító, uszító tartalmak megjelenésétôl és törlésétôl, és ezzel hoz-
zájárul a hosszú hetek óta tartó izraeli erôszakhullám további terjedéséhez.

Az Egyesült Államokban, New York állam legfelsôbb bíróságán benyújtott
kereset arra irányul, hogy kötelezze a Facebookot az ilyen tartalmak eltávolí-
tására. A 76 oldalra rúgó felperesi lista elején annak az izraeli–amerikai ket-
tôs állampolgárnak, Richard Lankinnak a neve áll, aki épp ma halt bele egy
két héttel ezelôtti terrorakció során szerzett sérüléseibe. Az egy hónapja zaj-
ló eseményekben tíz izraeli és 50 palesztin vesztette életét, a palesztin áldo-
zatok több mint fele a merénylôk közül került ki.

A kereset benyújtói szerint sokukat az internetes propaganda bátoríthatta
fel, egyes bejegyzések még anatómiai tájékoztatást is adtak arról, hová érde-
mes szúrni. A felperesek maguk is fontosnak tartják a szólásszabadságot és a
közösségi média szabadságát, de úgy látják, hogy a gyilkosságra buzdítások
áradata feletti szemhunyásával a Facebook „minden határon” túlment.

(MTI) Ezerötszáz éves szôlô-
prést hozott felszínre egy viharos
felhôszakadás Izraelben egy ása-
táson – értesült a Jediót Ahronót
címû újság honlapja, a Ynet. A
most felfedezett borgazdaság kör-
nyékén, a Sáron nevû térségben
számos szôlôprést találtak, egy-
kor borászati központ lehetett ez
a terület.

Intenzíven arabul és héberül
Az izraeli parlament elsô olvasatban egyhangúlag elfogadta azt a tör-

vényjavaslatot, amely szerint a gyerekeknek már elsô osztálytól tanulni-
uk kell az izraeli héber nyelvû iskolákban az arab nyelvet, az arab isko-
lákban pedig a héber nyelvet – jelentette a Máárív címû újság honlapja.

Az indítványt együtt nyújtotta be négy képviselô: a kormányzó jobbközép
Likud párttól Oren Hazan, a közös arab listát képviselô Hanin Zuábi, a bal-
liberális Merec párt színeiben politizáló Iszavi Fridzs, és a balközép Cionista
Párt egyik képviselôje, Éjál Ben Rúven.

Kelendô az izraeli
állampolgárság

Izrael 1967-ben, jordán megszállás
alól szabadította fel Kelet-Jeruzsále-
met, ahol jelenleg 300 ezer arab él.
Állandó letelepedési engedélyük és
izraeli (kék) személyi igazolványuk
van, ami szabad mozgást biztosít
számukra. Betegbiztosítással rendel-
keznek, jogosultak állami nyugdíjra,
de ha külföldre akarnak utazni, jor-
dán útlevelet kell kiváltaniuk.

Az utóbbi idôben egyre többen fo-
lyamodnak izraeli állampolgársá-
gért, amely könnyebbé teszi a kül-
földre utazást (eddig ha hosszabb
ideig külföldön tartózkodtak, esetleg
elveszíthették a letelepedési enge-
délyt), a munkához jutást, a lakás-
szerzést. Az elmúlt években néhány
család átköltözött Jeruzsálem más –
zsidó többségû – negyedeibe.

Végül néhány adat. 2003-ban 114
állampolgársági kérelmet nyújtottak
be, 2012/13-ban ez a szám 1434 volt.
Ebbôl eddig 204-et fogadtak el, 1061
vizsgálat alatt van, 169-et elutasítot-
tak.

1967 óta 24 ezer kelet-jeruzsálemi
arab kapott izraeli állampolgárságot.

(Forrás:nrg)

Hatalmas kôolajkincset találtak a
Golán-fennsíkon, Izraelben. Az olaj-
réteg tízszer vastagabb lehet, mint
más lelôhelyek átlagos kapacitása. A
felfedezés újraírhatja a Közel-Kelet
jövôjét.

A FoxNews tudósítója számolt be
a hírrôl Haifából. A szíriai határhoz
közel fekvô Golán-fennsíkon talált
olaj az izraeli kormány reményei
szerint évtizedekre elegendô ellátást
tud biztosítani az ország számára.

Az Afek Oil and Gas, az amerikai
Genie Energy egyik izraeli leányvál-

lalata már megerôsítette a felfede-
zést, azonban amíg a kitermelés meg
nem kezdôdik, a tényleges mennyi-
séget nem tudják megbecsülni.

Rétegekrôl beszélünk, és ami itt
fontos, az a vastagság (350 méter) és
a porozitás – magyarázta a cég
vezetô geológusa, Yuval Bartov.

Átlagban 20–30 méter vastagságú-
ak szoktak lenni ezek a rétegek a vi-
lágon, ez tehát tízszer vastagabb, 
vagyis nagyon jelentôs mennyiség-
rôl van szó.

atv.hu

Sicc 
a macskáknak

Számûzné Izraelbôl a kóbor
macskákat a mezôgazdasági mi-
niszter, és külföldre telepítené ôket.
A cicákkal az a baj, hogy a zsidó
vallási jog tiltja az ivartalanításu-
kat, pedig az elmúlt években ered-
ményes volt az ivartalanítási prog-
ram az országban. A miniszter, Uri
Ariel javaslata kisebb cicaharcot
indított el a politikusok között.

A telepeseket támogató jobboldali
Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) párt-
hoz tartozó Uri Ariel a környezetvé-
delmi miniszterhez írott levelében
évi négy és fél millió sékeles költ-
ségvetést is felajánlott „az azonos ne-
mû (csak hím vagy nôstény) macs-
káknak és kutyáknak az ôket befo-

rult, mozaik borítású korabeli meden-
céket, amelyekre a tengeren talált
földgáz elszállítására készülô gázcsö-
vek telepítésekor akadtak az építke-
zés dolgozói. Archeológusok megál-
lapították, hogy egy 1500 éves borá-
szat került elô Kfar Szaba város köze-
lében, az Éjál útkeresztezôdésnél.

Alla Nagorszki, az ásatásokat
vezetô régész a lapnak elmondta,
hogy néhány hete egy hatalmas vihar
miatt félbe kellett hagyniuk a mun-
kálatokat, s amikor visszatértek, egy
iszapos vízzel teli, kiváló állapotban
megmaradt egykori présre bukkan-
tak. A felhôszakadás a medence fel-
színre hozása mellett ugyanakkor
sárral árasztotta el az archeológusok
teljes addigi munkaterületét is, húsz
perc alatt tönkretette egy hónapnyi
munkájukat. A két méter mély és há-
rom méter átmérôjû prés és a mellet-
te kialakított tárolómedence magas
szintû korabeli mérnöki munkára
vall, a sziklába süllyesztett gyûjtôhe-
lyen valamikor húsz köbméter bort
lehetett tárolni.

Nagorszki elmondta, hogy a most
felfedezett borgazdaság környékén, a
Saron nevû térségben számos
szôlôprést találtak, egykor borászati
központ lehetett ez a terület. A prés
szomszédságában egy raktárépület
maradványait is fellelték, amelyet a
bort tároló edények, az amforák elhe-
lyezésére használtak. A munkálatok
után a régészek a szomszédos Éjál ne-
vû kibucra szeretnék bízni a területet,
hogy gondozzák és a nagyközönség
számára látogathatóvá tegyék a más-
fél ezer évvel ezelôtti borászatot.

Zsidó szent helyeket nyilvánított
muzulmánnak az UNESCO

„Több száz évre visszamenô doku-
mentumok bizonyítják a zsidó nép
mély és erôs kulturális kötôdését a
sírokhoz. A muzulmánok eddig so-
sem jelezték, hogy bármilyen közük
lenne ezekhez a szent helyekhez”, ír-
ta Rabinowitz.

A döntés értelmében Ráchel sírja

Betlehemben és a Pátriárkák sírja
Hebronban a palesztin állam részei
lettek. Mindkét kegyhelyet szentként
tisztelik a zsidók, és ôsapáik és
ôsanyáik temetkezési helyszíneként
tartják nyilván.

A szavazás elôtt a kérvényt támo-
gató 6 arab ország – Algéria, Egyip-
tom, Kuvait, Marokkó, Tunézia és az

Egyesült Arab Emirátusok – vissza-
vonta a javaslatnak azt a pontját,
amely arra irányult, hogy a Siratófal
is legyen része az al-Aksza mecset-
nek, és nyilvánítsa az UNESCO
muszlim örökséggé.

Kibic

Ezerötszáz éves szôlôprést hozott
felszínre egy vihar Izraelben

Ipari méretû korabeli szôlôprés
bukkant elô az elmúlt hetekben egy
hatalmas vihar nyomán az Izraeli Ré-
gészeti Hatóság (IAA) egyik ásatá-
sán, amikor a heves szél és a mon-
szunszerû esô kimosta és iszapos víz-
zel árasztotta el az egykori borászat
szôlôpréselésre szolgáló mesterséges
medencéit. A szakemberek bemutat-
ták a víz kiszivattyúzása után feltá-

gadni kész országba történô kitelepí-
tésére” – írta a Jediót Ahronót címû
újság honlapja, a Ynet.

A vallásos miniszter szerint a zsidó
vallási jog, a halacha tiltja a mostani
gyakorlatot, a kóbor állatok ivartala-
nítását. A politikus szerint ez állatkín-
zás, és szemben áll a „szaporodjatok
és sokasodjatok” bibliai parancsával.

Izraelben az elmúlt években az ut-
cákon szemétbôl élô kóbor macskák
elszaporodása miatt körülbelül száz-
ezer macskát fogtak be és ivartalaní-
tottak. Ezt a mezôgazdasági miniszté-
rium egyik legsikeresebb kezdemé-
nyezésének tekintik a környezet-
védôk.

Az állatvédôk tiltakozó aláírás-
gyûjtésbe kezdtek a program folyta-
tásáért, már több mint kilencezren

csatlakoztak felhívásukhoz. Egy ne-
ves tel-avivi állatorvos, Rafi Kishon,
Efrájim Kishon magyar származású
humorista fia a közszolgálati rádió-
ban és Facebook-üzenetben szállt
szembe a macskák külföldre telepíté-
sének tervével. Szerinte az izraeli
macskák ökológiai védelmet nyújta-
nak különbözô kártékony állatok,
például a patkányok és a kígyók el-
len, valamint ivartalanításuk nem
tekinthetô állatkínzásnak a modern
fájdalomcsillapító eljárások mellett.

Több izraeli politikus közzétette
macskája fényképét a különbözô
internetes közösségi fórumokon, így
álltak ki a macskák Izraelben tartása
mellett és Uri Ariel javaslatával
szemben. (MTI)

A plénumon jelen lévôk – az összes képviselô mintegy fele – egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül fogadták el a javaslatot. Hazan örömét fejezte ki a lap-
nak, hogy minden frakció támogatta az új törvényt. „Éppen ebben az órában,
amikor a terrorhullám nem szûnik, tettekkel kell erôsíteni az együttélést” –
mondta a képviselô.

„A nyelvtudás valódi hidat épít az országban élô népek közé” – hangsúlyoz-
ta. „Ha ismerni fogjuk egymás nyelvét, hidat verhetünk, és megérthetjük,
hogy egyenlôk vagyunk, ugyanazokról az ügyekrôl beszélünk, és ugyan-
olyanok a hobbijaink” – tette hozzá a likudos képviselô.

Az indítvány a parlamenti szabályok szerint a továbbiakban egy bizottság-
hoz kerül, majd törvényerôre emeléséhez a második, és a végsô, harmadik ol-
vasatban is szavaznak róla az izraeli honatyák.

A héberül tanító zsidó iskolákban eddig is oktatták a gyerekeket arabul, de
csak a felsôbb osztályoktól. A középiskolákban a gyerekek jelentôs része ab-
bahagyja az arab nyelv tanulását, mivel akkortól az már nem kötelezô.

Az Izraelben élô arabok jelenleg a népesség 17,5 százalékát alkotják, ôk az
1948-ban, Izrael megalakulásakor az ország területén maradt arab lakosság
leszármazottai.

„Ez a törvényjavaslat a fényt jelenti az alagút végén, éppen az elítélendô
rasszizmus és a polarizálódás jelenségei közepette” – vélekedett Éjál Ben
Rúven. Hanin Zuábi szerint a törvény a kölcsönös tiszteletet alapozza meg.

A telepeseket támogató jobboldali Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) nevû pár-
tot képviselô Moti Jogev arra hivatkozva ellenezte a javaslatot, hogy a gyere-
keknek nehéz lesz befogadni a tananyagot a tanórák korlátozott száma miatt. 

(MTI / hirado.hu)

Ha Izraelnek olaja lesz...



Miként váltogatta? Álefet mindegyikkel és
mindegyiküket az Áleffel; Bétet mindegyikkel
és mindegyiküket a Béttel; Gimelt mindegyik-
kel és mindegyiküket a Gimellel. Körben
ismétlôdnek. Így tûnnek fel a 231 Kapuban, s
minden, mi formált, és minden, mi kimondatott
– egyetlen Névként jelenik meg.”

Ezek a szavak zsidó vallásfilozófiai
elôképzettséget, tudást követelnek meg. Nem
engedik a dolgokat sematizálódni. Nem mente-
nek fel egyetlen gondolkodót sem az állásfog-
lalás alól.

És ami nincs, azt nem teszik létezôvé.
„Szaadjá gáon volt az elsô, aki minden téren

szót kért” – olvashatjuk az Ábrahám ibn
Ezrától vett idézetet. Teljes nevén Szaadjá ben
Joszéf gáon (882–942) a középkor egyik legje-
lentôsebb zsidó filozófusa volt. A szúrai rab-
binikus akadémia vezetôje lévén, véleményét
számos kérdésben (rabbinikus, csillagászati,
naptárkérdések, bölcseleti és ezoterikus problé-
mák) elfogadták és irányadónak tartották. A
Széfer Jecírával kapcsolatos kutatásaival nagy
hatást gyakorolt a késôbbi nemzedékekre, kü-
lönösen Halévire és Maimonidészre. Vélemé-
nyek és hittételek címû könyve monumentális
értekezés. Colette Sirat A zsidó filozófia a kö-
zépkorban címû mûvében olvashatjuk:
„Szaadjá kivételes termékenységû szerzô volt:
írt nyelvtani és lexikográfiai mûveket, szinte
teljes egészében lefordította a Szentírást (két
fordítást készített: az egyik eléggé szó szerinti,
a másik inkább egyfajta parafrázis és kommen-
tár a mûveltebb olvasók számára); szerkesztett
egy imakönyvet és számos liturgikus költe-
ményt írt, tudományos módszertant és új értel-
mezést vezetett be a Tóra tanulmányozásába,
végérvényesen megválaszolt és kodifikált sok
halachikus kérdést, fontos döntéseket hozott
válaszképpen a szórványzsidóság közösségei-
nek kérdéseire, és talmudi kommentárokat ké-
szített, számos mûvet írt a naptárról, illetve a
szentírási és rabbinikus kronológiáról, kidolgo-
zott egy racionális teológiát, melyre késôbb sok
középkori zsidó gondolkodó hivatkozott, vége-
zetül pedig vitázott és harcolt a rabbinikus
judaizmus valamennyi ellenségével.”

Íme egy középkori zsidó vallásfilozófus kog-
nitív és kommunikatív megérzéseinek életmû-
be sûrített története. Az ettôl a modelltôl kiin-
duló vonal egészen napjainkig húzódik. Az ön-
magát kifejezô szubjektivitás, az önmagát kife-
jezô bölcsesség és esztétika, az önmagát felül-
múló alkotóképesség újszerû, de mélyen a
T’nachban gyökeredzô megvilágítása ez: szen-
vedély, élményesztétika és élménytapasztalat.

A hit és a tudás csak együtt képes a múltat és
a jövôt egyszerre jelenvalóvá tenni.

(folytatjuk)
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Határolt határtalanság (2.)

Babits Antal új könyve

Lezárult a Debreceni Zsidó Hit-
község európai uniós támogatásból
megvalósuló projektje.

A hitközség vallási és közösségépítô
tevékenysége mellett fontosnak tartja
részvételét oktatási, mûvészeti és más
karitatív programokban. Ez a törekvés
öltött testet a – 3.3.9.A-12/2-2012-0052
Debreceni Hitközségi Tanoda – Tanoda-
programok a Debreceni Zsidó Hitköz-
ségnél címû, 2014. március 01-jétôl
2015. október 31-ig tartó pályázat meg-
valósításában. A projekt célja a hátrá-
nyos helyzetû általános iskolás fiatalok,
köztük a roma fiatalok iskolai lemorzso-
lódásának csökkentése-megelôzése volt.
A diákok továbbtanulási mutatóinak ja-
vítása személyre szabott, diákközpontú,
komplex oktatási-nevelési program ke-
retében történt. Kiemelt cél volt, hogy a
diákok iskolai osztályzatai javuljanak,
érezhetô módon növekedjen tanulási és
általános motivációs szintjük.

Elvárás volt a tantárgyi fejlôdésen
túl az általános készség- és képesség-
szint javítása, a személyiségfejlesz-
tés, és a gyerekek önbizalmának, ön-
tudatának, identitásának erôsítése is.

A programba 30, zömében hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos helyze-
tû – köztük roma – felsô tagozatos ál-
talános iskolás gyermek került be, a
Debreceni Kazinczy Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, illetve a Debreceni Vörös-
marty Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanulóiból.

Összetartó, remek kis közösség for-
málódott, köszönhetôen a szakmai meg-
valósítók munkájának és lelkesedésé-
nek. A program sikerét elôsegítette az a
szerteágazó partneri hálózat, mely a két

Megalakult a Magyarországi
Kóser Felügyelet

A Budapesti Neológ Bét Din fennhatósága alatt megalakult a Magyarországi
Kóser Felügyelet, amelynek elsôdleges célja a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége intézményei és taghitközségei számára a teljes körû kóser ellátás biz-
tosítása, a kósersági bizonyítvány kiadása.

A felügyelet alapító tagjai Frölich Róbert országos fôrabbi, Darvas István, a
Scheiber Sándor utcai körzet rabbija és Radnóti Zoltán, a Rabbitesület elnöke, a
lágymányosi Bét Sálom zsinagóga rabbija.

A felügyelet igény esetén szaktanácsadói szerepet is ellát olyan élelmiszergyár-
tóknál vagy konyháknál, ahol a kósersági igény felmerül. Amennyiben azok a
szakmai konzultáció után az elôírt kósersági kritériumnak megfelelnek, errôl hi-
vatalos igazolás (hechser) kiadását is biztosítja.

„A Káf betût az Élet királyává tette. Megkoro-
názta, majd egyiküket másikukkal kombinálta,

és velük megformálta a Napot a Világegye-
temben...”

Széfer Jecírá (Alkotás könyve)

A kutató ráébred arra, hogy vissza kell térnie
a kiindulóponthoz, a nulla perchez. „A sokat vi-
tatott szerzôség kérdésében a mértékadó szak-
emberek Ábrahámot említik mint a szöveg szó-
beli hagyományának letéteményesét” – írja Ba-
bits. Vagyis a Határolt határtalanság címû, ez
év szeptemberében megjelent vallásfilozófiai
könyv szerzôje szabadon bánik az idôvel. Rá-
döbben arra, hogy a kultúrtörténet minden pil-
lanata újabb és újabb narratívák halmazát hoz-
za magával. Azt írja, hogy Szaadjá gáon szerint
„az aggok mondják, hogy Ábrahám írta”. A
Széfer Jecíráról van szó. Az emlékezeti csaló-
dásnak, a déjà vu-nek egy különös formája ez,
mely magában hordozza az idôbeli összeférhe-
tetlenséget. Szaadjá gáon megállapítását Babits
méltányolja, de legyen bármi is az igazság, hi-
vatkozása izgalmas, figyelemfelkeltô, az embe-
ri kultúra evolúciójának kezdeteire utaló. Az
akkori öregek által áthagyományozott, Ábra-
hámra vonatkozó tanításban ott rejtôzik az
idôcsapda. Elhagyja eredeti tartományát, a jól
ismert idôt és teret. A folyamat kezdeténél ott
áll az ismeretlen, a kontrollálhatatlan, a kizáró-
lag az egyistenhit által megelôlegezett múlt. A
puzzle játék alkotóelemei kikerülnek az ön-
megjelenítés, az önmegtapasztalás körébôl, és
a formajáték szellemi tapasztalatokkal bôvül.

„Értsd meg bölcsességgel, légy bölcs a meg-
értéssel, vizsgálódj velük és kutass bennük, ér-
tékelj minden dolgot a lényegének meg-
felelôen, helyezd az alkotót alapzatára” – idéz
Babits a Széfer Jecírából. Ha nem így alakulná-
nak ki a dolgok, ha nem az alkotás zord törvé-
nyei tennék élhetôvé a világot, ha nem így vol-
na, miként lenne magyarázható az alkotással
járó szenvedés és megpróbáltatás?

Mivel lennének magyarázhatók a meg-
gyôzési stratégiák, a paradoxonok és a dialekti-
ka, melyek végigszántanak az alkotás szoron-
gásokkal teli folyamatán?

A „Semmi” megnevezhetô, a Jecírá szerint
annak Tíz Szefirotja határolja a világot. Csupán
egy alternatíva a sok közül, de, legalábbis a zsi-

dó misztika szempontjából, az egyik legfonto-
sabb, melyet vizsgálódásunknak ebben a szaka-
szában megkerülhetetlennek tartunk. A zsidó
filozófia szempontjából felismerhetô „Semmit”
csak leírva, olvasva, elmélkedve tárhatjuk fel,
ismerhetjük meg, és használhatjuk gyógyszer-
ként a halállal, a feledéssel szemben. A Széfer
Jecírá egyik legfontosabb üzenete, hogy méltó-
ságot ad az élet dolgainak, és azokat az Örök-
kévalóhoz hasonlóvá teszi. Káplán magyaráza-
ta szerint a hochmá tudatállapot elérésére alkal-
mazzák a különféle meditációs technikákat. A
Széfer Jecírá szerint a héber ábécé 22 betûjét is
az Örökkévaló faragta ki, felcserélhetôvé tette
ôket, megmérte, kialakította ôket, és velük leírt
mindent, amit csak kigondolt, megformált, sza-
vakba foglalt. Babits Antal könyve bepillantást
enged a zsidó ezotériába és miszticizmusba, és
teszi ezt úgy, ahogy magyar nyelven eddig még
nem tették. Ahogy Arisztotelész is megjelölte a
különféle kérdéskörök találkozási pontját, fi-
gyelembe véve a dolgok mindenkori jelentésé-
nek egységét. „Isten könyörüljön rajtad – idézi
Babits a lábjegyzetekben Szaadját –, ez a hibák
láncolata, és ez annak köszönhetô, hogy a kom-
mentátor nem tudja a permutációt (felcserél-
hetôséget) kiszámolni.” Azért említjük ezt,
mert szeretnénk megmutatni a teljes fogalmi
biztonsági hálót a magyarázatokkal együtt, a
kozmikus motívumokat, a történések fizikai,
szóbeli, gondolati vagy írásbeli mozzanatait.
Mindezek olyan dolgokat képesek elevenné va-
rázsolni, melyek szûkebb vagy tágabb értelem-
ben a teremtés minôségéért felelôsek. A betû az
emberi intellektus hordozójának misztériuma,
paradigmája tehát az emberi lét modellje. Vise-
li annak logikáját és/vagy logikátlanságát. Ba-
bits idézi Káplánt, aki szerint a betûk összekap-
csolásával a fogalmak megalkothatók, feltéve,
hogy ugyanaz a betû kétszer nem ismétlôdik.

A titok tárt karokkal vár bennünket, a kapun
belépni mégsem tudunk. „Három Anyabetû:
Alef, Mem, Sin. Egy nagy misztikus titok hat
gyûrûvel lefedve és lezárva – olvashatjuk a
Jecírában. – Belôlük származik a levegô, a víz
és a tûz, és belôlük apák születnek és az apák-
tól utódok.” Az Alkotás könyve így írja le a te-
remtés megformálását, és ez bizony a közlés
leghétköznapibb arca.

Szaadjá gáon

A teremtés angyala kihúzza drágakövekkel
díszített kardját. Persze csak jelképesen. Itt
minden jelképes és nehezen lefordítható. Babits
Antal munkája, fordítása nem mindennapi telje-
sítmény. Az elvonatkoztatás és a konkretizálás
közötti folytonos ingázás, a területek lassú,
óvatos, türelmes, az olvasóval együtt gondolko-
dó megközelítése és meghódítása Babits mûvét
befejezetlenné teszi. Nem lép ki az önmegjele-
nítés bûvkörébôl, mégis elérhetô marad. Értel-
mezésével tetten érhetô a szemantikai eszköz-
tár. A megjelenítés szimbolikus, illuzórikus.
Ennek illusztrálására idézzük megint Káplánt:
„A Széfer Jecírá korábban megállapította, hogy
a térkontinuumot meghatározó JHV betûk az
AMS betûkbôl származnak (1:13). Ezért az
AMS betûk különítik el a tér kontinuumát az
idôétôl és a szellemétôl. (...) A szellemi dimen-
zióban az anyagi test egyáltalán nem képes mo-
zogni, erre csak a lélek képes. Ezért is hívják
ezt a birodalmat Léleknek (szelleminek).”

Hitközségi Tanoda Debrecenben 
Egy projekt életképei
közoktatási intézmény vezetése és a
gyermekeket tanító pedagógusok támo-
gatása mellett, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal, más – a tele-
pülésen és környékén mûködô – Tano-
dákkal való együttmûködésben testesült
meg. Az egyházak közötti együttmûkö-
dés eredményeként a Széchenyi-kerti
Református Egyházközség rendelkezé-
sünkre bocsátotta közösségi létesítmé-
nyét, így egy minden igényt kielégítô –
a kompetenciafejlesztés mellett a szaba-
didô hasznos eltöltését, a játék
lehetôségét is szolgáló – közösségi tér
állt rendelkezésre a tanodai foglalkozá-
sok megtartására.

A napi foglalkozások mellett szer-
veztek kirándulásokat: voltak a gyere-
kek Lillafüreden, Biharkeresztesen,
Szegeden, táboroztak Nyíregyházán.
Meghatározó élmény volt a LEGO-
gyárban tett látogatás és a derecskei
„Esély-nap”. Számos alkalommal ren-
deztek családi napot, melyen vendégül
látták a szülôket és az együttmûködô
partnereket.

A projektben vállalt indikátorok telje-
sültek, a tanodába járó gyerekek mind-
egyikénél mérhetô javulás történt, mely
a fejlesztendô kompetenciaterületek
mellett a tantárgyi iskolai osztályzatok
javulásán is tetten érhetô. Beszédes adat,
hogy 11 tanuló bukott félévkor valami-
lyen tárgyból (volt, aki több tárgyból),
az év végi osztályzatok alapján mind-
össze 4 diákunk pótvizsga-felkészítését
kellett elvégezni egy-egy tárgyból, akik
mindannyian sikeres pótvizsgát tettek.
Az eredmények mérésére a projekt in-
dulásakor és végén ki- és bemeneti mé-
rést végeztek a szakemberek, melynek
eredményét kiértékelve megállapítható
a kompetenciafejlesztés sikere.

Ahogyan az a program záró rendez-
vényén is elhangzott, a folytatásra
igény van mind az iskolák, mind a ta-
nulók és szülôk részérôl.

Most a Tanoda bezárja kapuit, de a
megvalósítók reményei szerint sikeres
új pályázat eredményeként a közeljövô-
ben ismét gyerekzsivaj töltheti meg a
debreceni Szent István teret.

Szaadjá Jecírá-változata a héber írásjelekbe
sûríti évezredes tapasztalatait. Különös jelen-
tôséget tulajdonít nekik, egyfajta másodlagos
referenciát. Egy különös tárgyi világ költôi
megnyilatkozása ez. A héber ábécé betûirôl a
következôket olvashatjuk: „Huszonkét betû: Ô
kivéste ôket, kifaragta ôket, mérlegelte ôket, és
válogatta ôket, átalakította ôket, és belôlük
megformált mindent, amit valaha megformál-
tak, és mindent, ami valaha formát ölt majd.

A Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége visszautasítja mind-
azon vádakat, amelyeket a Népsza-
badság 2015. november 23-ai számá-
ban megjelent, „Eladták a nagyapjuk
sírhelyét, nagy botrány lett belôle”
címû írás tartalmaz, különösen
Oberlander Baruch lubavicsi rabbi
rosszindulatú, nem a valós helyzetet
tükrözô megjegyzéseit.

A Mazsihisz nyíregyházi taghitköz-
sége Szövetségünk megbecsült és fon-
tos tagja. A holokauszt pusztítását kö-
vetôen a közösség a romokon folytatta
elôdei tradícióit. A Nyíregyházi Zsidó
Hitközség zsinagógát tart fenn, min-
den héten rendszeres istentiszteleteket
tart, karbantartja a közösségi épüle-
tét, helyi zsidó újságot szerkeszt és ter-
jeszt, támogatja és segíti a szociálisan
rászorulókat, és kezeli a nyíregyházi
zsidó temetôt. A közösség – a Mazsi-
hisz és jogelôdje támogatásával – ál-
dozatos munkáját immár hetven esz-
tendeje folyamatos végzi.

A másfél évtizede Amerikából Ma-
gyarországra érkezett chábád lubavi-
csi mozgalomnak mindehhez nem sok
köze van. Az autonóm nyíregyházi kö-
zösség életébe beleszólni joga nincs. A
Mazsihisz számára ismeretlen szerve-
zet a Budapesti Ortodox Rabbinátus,
amelynek nevében Oberlander rabbi
állásfoglalást tett közzé a nyíregyházi
temetô ügyében. Számunkra az auten-
tikus ortodox irányzatot a Magyaror-
szági Autonóm Ortodox Izraelita Hit-
község jelenti. 

A nyíregyházi közösség által kezelt
temetô nyilvántartása szerint a kifo-
gásolt üres sírhelyet egy ma kilenc-
venéves, holokausztot túlélt nyíregy-
házi zsidó asszony vásárolta meg
1988-ban. Oberlander rabbi állításai
egyoldalúak, rosszindulatúak és fél-

revezetôek. Akciója belügyeinkbe tör-
ténô beavatkozás, amit szervezetünk
elleni nyílt támadásnak tekintünk, és
határozottan visszautasítunk. 

Pedig a közösségében kétségtelenül
nagy tudással és tekintéllyel rendelke-
zô Oberlander rabbinak lenne Ma-
gyarországon sok más feladata. Min-
denekelôtt meg kellene szüntetnie azt a
hamis látszatot, miszerint a lubavicsi
mozgalom testesíti meg Magyarorszá-
gon a tradicionális ortodoxiát. Értel-
meznie kellene, hogy a szintén lubavi-
csi mozgalomként tevékenykedô
EMIH milyen jogon nevezheti magát
status quo ante irányzatnak, miközben
sem ideológiailag, sem vallásgyakorla-
tában nincs semmi köze a Mazsi-
hiszhez tartozó, történelmi tradíciók-
kal rendelkezô magyarországi zsidó
irányzathoz. 

Körbe kellene néznie Budapesten,
ahol olyan neológ templomkörzetek
mûködnek, amelyeknek a látogatott-
sága, taglétszáma az egész magyaror-
szági chábád mozgaloménak nagyság-
rendjével egyenlô, el kellene gondol-
koznia arról, hogy importált, fizetett
jesivabóherei nélkül mozgalma mek-
kora közösséggel rendelkezik, és meg
kellene indokolnia, hogy a Mazsihisz
járadékából erôs politikai nyomásra
az EMIH-nek átadott csaknem két-
százmillió forintos forráshoz miért
nem rendelt senki semmiféle feladatot. 

A Mazsihisz és a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség egyaránt abban érdekelt,
hogy a vitás helyzetet békességben
rendezzük. Ehhez azonban sem ne-
kik, sem a Mazsihisznek nem kelle-
nek közvetítôk, sem a kormány, de
különösen nem a chábád lubavicsi
mozgalom részérôl. Taghitközsége-
ink autonómiájára büszkék vagyunk,

Mazsihisz: Oberlander rabbi állításai
rosszindulatúak és félrevezetôek



áron, készpénzért vásárol judaikát, to-
vábbá festményeket, csillárt, bronztár-
gyat, bútorokat, ezüsttárgyakat, tört
vagy fazonaranyat, porcelánokat, he-
rendit, meissenit, Zsolnayt, Kovács
Margit, Gorka Géza alkotásait is.
Egyebeket, órákat, teljes hagyatékot.
Kiszállás, értékbecslés díjtalan, vidék-
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N A P T Á R
December 4. péntek Kiszlév 22. Gyertyagyújtás: 3.36
December 5. szombat Kiszlév 23. Szombat kimenetele: 4.45

Újholdhirdetés
December 6–14. vasárnap estétôl hétfô estig: CHANUKKA! Kiszlév 25.–Tévét 2.
December 11. péntek Kiszlév 29. Gyertyagyújtás 3.34
December 12. szombat Kiszlév 30. Szombat kimenetele: 4.45

Újhold 1.
December 13. vasárnap Tévét 1. Újhold 2.

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Dec. 4. Dec. 5. Dec. 11. Dec. 12.
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 15.45 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.) 15.35 8.00 15.35 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.35 8.00 15.35 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
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VEGYES
Újlipótvárosban garzonlakás turis-

táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-
PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr.
Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Otthoni szakápolást vállalunk Bu-
dapest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati
segédeszközök helyszínre telepítésé-
vel. Együttmûködünk a háziorvossal,
kórházi szakorvosokkal. Kóser étkez-
tetést is biztosítunk. Szakmai mûködé-
si engedéllyel és felelôsségbiztosítás-
sal rendelkezünk. Tartós megrendelés
esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu,
24 órás telefon: +36-30-443-1016. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kus mester. Fogsorok, hidak készíté-
se, javítása soron kívül. Fogszabályo-
zó, fogfehérítô. Fogászati háttér bizto-
sított. Szolid árak. Mozgáskorlátozot-
takhoz házhoz megyünk. Hétvégi
ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 06-
30-222-3016, 06-1-356-9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyv-
nyomtatás, névjegykészítés a Mammut
I.-ben, a II., VI., IX. kerületekben.
Messinger Miklós, 06-20-934-9523,
www.rcontact.hu

Ha szeretnél Izrael mellett szolida-
ritást vállalni, illetve önkéntes mun-
káddal segíteni, gyere velünk Izraelbe!
Sar-El önkéntes munkacsoport indul:
2015. december 13.–január 3.–január
24., január 24.–február 14. Jelentke-
zés: Deutsch János, +36-20-233-8454,
janos.deutsch76@freemail.hu, vagy
személyesen az Izraeli Kulturális Inté-
zetben (VI. ker., Paulay Ede utca 1.)
minden kedden, 16–17 óra között.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû, kismére-
tû festményeket, EZÜSTTÁRGYA-
KAT, 12 vagy 6 személyes (akár hiá-
nyos) evôeszközkészletet, cukordobo-
zokat, gyertyatartókat, tálcákat stb.,
Kovács Margit, Gorka kerámiáit, he-
rendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat,
régi álló, fali, asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibása-
kat is). Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés, vidékre is. Üzlet: 06-20-
280-0151.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb

Programajánlat

APRÓHIRDETÉS

DECEMBER

Budai Micve Klub
(II. Frankel Leó út 49.)

5. (szombat) 18.00: Göncz Árpád
csodálatos világa. Dési János
mutatja be új könyvét.
13. (vasárnap) 16.30: Chanukkai
koncert a zsinagógában. Fellép:
Lakatos György Amerikában élô
világhírû gitármûvész, Fekete
László fôkántor, Nógrádi Gergely,
Kardos László, Zucker Immánuel
kántorok, Koltai Róbert színész,
Fellegi Balázs klezmerénekes,
Neumark Zoltán zongoramûvész.
Állandó program: csütörtö-
könként 18 órától Frankel Baráti
Kör. Csevegés, társasjáték,
kártya, sakk.

Spinoza Színház
(1074 Budapest Dob u. 15.)

1. (kedd) 19.00: Hetvenéves a
Budapest! Egy folyóirat születés-
napja
2. (szerda) 19.00: Anyám könnyû
kosztot ígért. Dés Mihály estje
6. (vasárnap) 19.00: Akit az
istenek szeretnek. Csákányi Eszter
estje
7. (hétfô) 19.00: Herzl. Fantá-
ziajáték valós tényekkel
8. (kedd) 19.00: Tollasbál, avagy
szerelemrôl sokszemközt. Kékko-
vács Mara, Lakatos Diána és
Somlai Valéria estje
9. (szerda) 19.00: Anyám könnyû
kosztot ígért. Dés Mihály estje
10. (csütörtök) 19.00: Rose. Mono-
dráma
12. (szombat) 19.00: Kressmann
Taylor: Címzett ismeretlen.
Levéldráma
13. (vasárnap) 19.00: Heller
Ágnes-est. Nos, hogy vagyunk?
14. (hétfô) 19.00: Lehár. Zenés
játék
19. (szombat) 19.00: New York,
idôszámítás elôtt. Bolgár György,
Galkó Balázs

Generációk Klubja 
(Hunyadi tér 3. 1. emelet)

A hétfôi programok 3 órakor
kezdôdnek!

Hírek, események
röviden

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

HÁZASSÁG

– A zalaegerszegi hitközség szá-

mára fontos az adakozás. Éppen

ezért nagy öröm volt számunkra,

hogy részt vehettünk a Boncodföldei

Autisták Védôotthona megsegítésére

szervezett jótékonysági esten a Váro-

si Hangverseny- és Kiállítóterem-

ben, a volt zsinagógában. Az álta-

lunk felajánlott ajándékutalvány na-

gyon jó célt szolgált, nagyon jó hely-

re került. Virágh Judit.
– Helyreigazítás. Elôzô számunk-

ban a Halálozások rovatban elírás

történt. A Kostyál Lászlónét gyászo-

ló egyik unoka neve helyesen: Dorit.

Görögország
Egy neonáci csoport tagjai feldúlták az athéni központi zsidó temetôt, és a
vandál támadók horogkereszteket rajzoltak a sírokra. A Combat 18 csoport az
interneten magára vállalta a felelôsséget, amit „mûvészi fantázia a zsidó
temetôben” kommentárral kísért. Az athéni zsidó hitközség közleményben
ítélte el a „gyáva nácik” által elkövetett gaztettet, és követelte, hogy a görög
hatóságok kutassák fel és vonják felelôsségre a bûnösöket. A nyilatkozat
szerint a társadalomnak el kell ítélnie a támadást, mert az ilyen jelenségekkel
szembeni tolerancia káros az országra. A görög fôváros külsô részében lévô,
feldúlt temetô jelenleg is mûködik. A belvárosban lévô régi zsidó temetô
azonban már nem üzemel. Az elmúlt években számos zsidó temetôt és
holokauszt-emlékmûvet gyaláztak meg az országban. Felmérések szerint
Európában a görögök között a legerôsebb a rasszista gondolkodás, mert a
lakosság 69 százaléka antiszemita nézeteket vall. A szomorú lista második
helyén, 37 százalékkal, Franciaország szerepel.

Franciaország
Irina Bokova, az UNESCO vezérigazgatója bejelentette, hogy Beate és Serge
Klarsfeldet a holokauszt történetének oktatása, valamint a népirtás megakadá-
lyozása ügyének tiszteletbeli nagykövetévé és a szervezet különmegbízott-
jává nevezték ki. A Klarsfeld házaspár magas tisztsége elismerése annak,
hogy a második világháború befejezése után történelmi és erkölcsi
felelôsségére figyelmeztették a társadalmat. A megbízatás az UNESCO

7.. Deák Gábor a klub vendége
14.: Tények-történelem-humor 70
év tükrében. Kardos Péter fôrab-
bival, az Új Élet fôszerkesztôjével
Spánn Gábor beszélget 
21.: Breuer Péter Közel-Kelet-
szakértô elôadása 
28.: Zsidóságtörténeti áttekintés.
Elôadó: Fináli Gábor h. rabbi
December 3-ától a megszokott
napon és idôpontban folytatódik a
torna.

Kántor 
kerestetik

A Hunyadi téri körzet kánto-

ri-elôimádkozói pozícióba ke-

res agilis, a közösség iránt elkö-

telezett, új, alternatív dallamok-

ra (karlebachi, izraeli) is nyitott

személyt. Elérhetôség: 06-1-

342-5322, 06-30-395-0567, 06-

30-309-9938, bzsh.hunyaditer

@hdsnet.hu

55–60 éves, max. 165 cm magas,
karcsú hölgyet keresek, aki szeret szín-

házba és gyógyfürdôbe járni. 06-30-

2000-850.

eszméi iránti elkötelezettség jelképe is. A 76 éves Beate, egy Wehrmacht-
katona lánya, és a 79 éves Serge, egy zsidó deportált fia alapították a fran-
ciaországi zsidó deportáltak leányainak és fiainak szervezetét (FFDJF).
Klarsfeldéknek meghatározó szerepük volt Klaus Barbie, a lyoni régió egyko-
ri Gestapo-fônöke, valamint más náci kollaboránsok bíróság elé állításában.
Fordulópontot jelentett, hogy 1995-ben Jacques Chirac államfô elôször
ismerte el a francia állam felelôsségét a zsidók deportálásában.

Egyiptom–Izrael
Négyévi kényszerszünet után ismét megnyílt az izraeli nagykövetség
Kairóban. A két szomszédos ország közötti diplomáciai kapcsolatok 1979-
ben jöttek létre, de a nagykövetséget 2011-ben ideiglenesen be kellett zárni,
mert az „arab tavasz” idején szélsôséges tüntetôk a diplomaták életét
fenyegették. A változásokhoz hozzájárult, hogy 2013. július 3-án a hadsereg
megbuktatta Mohamed Murszi elnököt és a Muzulmán Testvériség által
irányított kormányzatot. A kapcsolatok javulását elôsegítette, hogy 2014
júniusában a fegyveres erôk korábbi fôparancsnokát, Abdel Fattah el-Sisit
választották államfôvé. Egyiptom és Izrael jelenleg együttmûködnek a térség
stabilitásának biztosításában. A Sínai-félszigeten az ISIS terroristái már több,
halálos áldozatokkal járó támadást követtek el. A terroristák utánpótlási
lehetôségének korlátozását és mindkét ország biztonságának erôsítését szol-
gálta, hogy az egyiptomi hadsereg betemette a szélsôséges Hamász által
irányított Gázából egyiptomi területre vezetô alagutak többségét.

Kovács

re is. Üzletünk: II., Fô u. 67. Tel.: 06-
1-789-1693, 06-30-382-7020.

Gyûjtô venne bélyeggyûjte-
ményt, képeslapokat. Este: 322-
8439, 06-20-522-5690.

Beate és Serge Klarsfeld
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...és ideje van
a nevetésnek

Megmondóemberek
A magyarországi zsidók elsôsorban magyarok, ezáltal a magyar kor-
mány felelôssége, hogy megvédje állampolgárait.

Ilan Mor
* * *

A párizsi terrortámadásokban a gyilkosok franciául beszéltek, lövé-
seikkel az integráció csôdjét hirdették. Ez a botrány csak méreteiben
különbözött a Charlie Hebdótól, melyre a válasz szép retorika volt
csupán. A mostani péntek 13.-at éppúgy elfelejtik majd, mint ahogyan
Európa egyetlen szóval sem méltatlankodott Jeruzsálem és Tel-Aviv
késelôi ellen. Ez most egy új világ, melynek nyelvét és logikáját Európa
nem érti. Rémületében Franciaország megerôsítette határainak
védelmét. Ellenségei azonban már rég belül vannak. Csak a meg-
nevezésük várat magára.

Ungvári Tamás
* * *

Ha európaiak vagyunk, akkor pénteken a népünket támadták meg.
Miben bízunk?

Horányi Gábor, a Lauder Javne-iskola fôigazgatója

(MTI) Budapest rendezheti a
2019-es Maccabi Európa Játékokat,
amely a földrész legnagyobb zsidó
sporteseménye – jelentette be Motti
Tichauer, az Európai Maccabi
Konföderáció ügyvezetôje. A buda-
pesti pályázat a szavazáson Bázel
városát múlta felül.

Jusztin Ádám, a Maccabi Vívó és At-
létikai Club elnöke, a magyar pályázat
vezetôje elmondta: különleges ese-
ménynek lehetnek 2019-ben házigaz-
dái, amely mérföldkônek tekinthetô a
hazai zsidóság életében, ugyanakkor
Budapestnek és Magyarországnak is
kiemelkedô sporteseménye lesz.

„Az esemény ugyan csak tíznapos,
de nekünk ez sokkal többrôl szól, a
magyar zsidóság jövôjének meghatá-
rozó eseményét szeretnénk megren-
dezni, amely rengeteg magyar zsidó
fiatal számára mutatja meg, hogy a
sport hogyan tanít egyszerre fegye-
lemre, ugyanakkor nyújt önfeledt pil-
lanatokat” – mondta Jusztin.

Több olimpiai 
és világbajnok jön

A Maccabi Európa Játékokon közel
2500 sportoló részvétele várható, ez-

Zsidó származású magyar lab-
darúgókról emlékeztek meg Buka-
restben egy kiállításon, amelyen
Takács Szabolcs, a Nemzetközi
Holokauszt Emlékezési Szövetség
(IHRA) magyarországi elnöke is
részt vett.

A Magyarország bukaresti nagy-
követsége és a Balassi Intézet buka-
resti fiókja által szervezett kiállítá-
son a Magyar Zsidó Kulturális Egye-
sület és az MTK sportklub közös
projektjét mutatták be a bukaresti
Zsidó Közösségi Központban.

Takács Szabolcs az MTI-nek el-
mondta: a kiállításon olyan zsidó
származású magyar labdarúgókra,
edzôkre emlékeztek, akik Magyaror-
szágnak sok dicsôséget hoztak, en-
nek ellenére egy részüket elpusztítot-

Egy elegáns párizsi étterembe
betér egy kis ember, a bárpulthoz
lép, kér egy whiskyt, megissza, és
fizet.

– Ötszáz frank!
– Mennyi? Miért ilyen drága?
– De uram, ez egy luxusétterem.

Nézze meg azt a képet a falon: az
például valódi Picasso.

Másnap ismét bejön az ember-
ke, rendel egy whiskyt, megissza,
aztán bal kézzel eltakarja a sze-
mét, letesz a pultra egy ötfrankost,
és azt mondja:

– A Picassót már tegnap láttam!

***

Az indiánok elkapnak négy cow-
boyt. Azt mondja az indiánfônök:

– No, amelyikôtöknek a legrövi-
debb a neve, azt szabadon enged-
jük, a többi meghal. Mi a nevetek?

– John – mondja az elsô cow-
boy.

– Joe – mondja a második.
– X – mondja a harmadik.
– Félix – mondja a negyedik.

SPÁNN GÁBOR

Zakó
Néhány héttel ezelôtt talán az Új Élet volt az egyetlen sajtótermék, ame-

lyik nem foglalkozott azzal a botránnyal, amin a teljes magyar írott és
elektronikus média rugózott. Bárhova kapcsolt az ember a tévén, ötve-
nedszer is láthatta a kukában kidobva egyik vezetô politikusunk személy-
re szabott zakóját, melyet Budapest egyik legdrágább férfidivatüzletében
készítettek, méghozzá úgy, hogy a belsô zseb fölé a tulajdonos nevét is be-
lehímezték. Az oknyomozó kollégák kiderítették, hogy ebben az üzletben
a férfizakók ára alaphangon 300 000 forintnál kezdôdik, de valamelyik
verdesi a milliót. A Facebook idônként leállt a túlterheltségtôl, amit a vé-
leménydömping okozott, érdekes minôsítésekkel. Politikusunkat részint a
rongyrázás miatt, hogy mibôl is futotta neki egy ilyen árú ruhadarabra,
másrészt azért marasztalták el, hogy ha már elunta hordani, miért nem
adta oda valamelyik jótékonysági szervezetnek. Gondolom, a vihar kirob-
banását követô éjszaka a magas rangú politikai vezetô agytrösztjére rá-
zárták a hozzátartozó minisztérium irodájának ajtaját, mondván, addig
nem jöhettek ki, míg valami elfogadható magyarázatot ki nem találtok.
Szép feladat nagy gondolkodóknak. És a hegyek szültek egy egeret. A vá-
lasz valami olyasmi volt, hogy szégyellje magát az az újságíró, aki más
kukájában turkál, és üzenték, keressenek maguknak a szerkesztôk ennél
magasztosabb témát. Szerintem az éjszaka elfogyasztott kávé és pogácsa
kidobott pénz volt. Maga az érintett, amikor szembesítették a kérdéssel,
miért is tett ilyet, csak annyit válaszolt: ez nevetséges, ô ilyesmivel nem kí-
ván foglalkozni. Rajtam pedig ismét úrrá lett a jól ismert dézsávü érzés.
E lap hasábjain sok évvel ezelôtt megírtam történetemet kedvenc zsidó
koldusomról, akin bebizonyosodott az örök igazság: nehéz jót tenni az
emberekkel akaratuk ellenére. Az én emberem nem messze a Dohány-zsi-
nagógától ült egy fal tövében, ujjatlan matróztrikóban, elöl-hátul lukas
halásznadrágban, pánt nélküli vietnami papucsban, és az arrajáróktól
koldult. Ez a szerelés volt rajta, tekintet nélkül az évszakra. Miután régi
idôkbôl ismertük egymást, mert ô nem volt mindig koldus, én meg nem
jártam mindig zsinagógába, ezért amolyan cinkosság volt köztünk. Mikor
már nem bírtam nézni, hogy lilák a lukas zokniból kikandikáló lábujjai
és remeg a hidegtôl a keze, a feleségemmel kitaláltuk, hogyan segíthe-
tünk igazán rajta. Az asszony ideadta azt a gyönyörû alpakkaöltönyömet,
amit pár hónappal korábban vettünk, de sajnos rapid módon kihíztam, és
csak szekrényben állt. Odaajándékoztam koldusomnak, aki nem gyôzött
skajachok tömegét mondani, köszönve a micvét, és Istenünk áldását kér-
ni rám. Az ilyesmi jólesik az ember lelkének. Az már kevésbé, hogy egy
még hidegebb napon újra a zsinagógába igyekeztem, amikor feltûnt,
hogy az én emberem ugyanabban a hajszálvékony, rongyos cuccban ül,
mint amitôl elképzelésem szerint megváltottam. Miután szemrehányást
tettem neki, hogy miért nem hordja a tôlem kapott gyönyörû öltönyt, ami
megvédenI a hidegtôl, vagy ha eladta, miért nem mondja meg, ekképp fe-
lelt. Szerkesztô úr! Lehet, hogy maga jó újságíró, de az életrôl semmit
sem tud. Újra köszönöm a göncöt, de képzelje el, ha én ideülök a maga
flancos brókeröltönyében, és magam elé teszem a kalapot, ki dob abba
akár egy fillért is?! Vegye tudomásul, hogy ez a rongykollekció az én
munkaruhám, a feleségem nagy gonddal lukasztotta ki a zoknikat, és tép-
te le az ingem ujját. Úgyhogy ne akarjon tönkretenni.

Akkor eloldalogtam, most pedig, a csúcspolitikusunk körüli botrány ki-
robbanásakor, elgondolkodtam. Én egyáltalán nem ítélem el felkent
vezetônket, hisz ô is emberbôl van, és felteszem, ahhoz fiatal még, hogy
agyserkentôket szedjen. Éppen ezért képtelen megjegyezni, hogy melyik
nagy nevû külföldi partnerével történt tárgyaláskor volt rajta a kidobott
zakó. Nem akarta kitenni magát annak, hogy elmegy Zimbabwébe, és az
ottani társminiszter ránéz, majd odasúgja emberének: ez a Magyarország
tényleg csóró lehet, ha a politikusának nem tud egy második zakót venni,
hisz ez volt rajta a múltkori aláíráskor is. Hát talán ezért dobta ki az éj
leple alatt prominensünk ezt a drága darabot. A másik ok csak az lehet:
a magas rangú úrnál bekattant, hogy hátha mégis igazuk van azoknak,
akik szinte naponta elmondják: túl nagy rá a zakó...

2019: Maccabi Játékok
Budapesten

zel Magyarország legnagyobb sport-
eseménye lesz 2019-ben – áll a
szervezôk közleményében. A játéko-
kon számos olimpiai és világbajnok
vesz részt. A magyar csapatban ko-
rábban olyan hírességek szerepeltek,
mint például Polgár Judit, minden
idôk legeredményesebb nôi sakkozó-
ja, vagy S. Kovács Ádám világ- és Eu-
rópa-bajnok karatés.

Az október végén hangzott el, hogy
a magyar kormány támogatja a játé-
kok megrendezésére benyújtandó ma-
gyarországi pályázatot, a lehetôség el-
nyerése esetén pedig 2,1 milliárd fo-
rintot biztosít a szervezésre és meg-
rendezésre.

Zsidó származású magyar labdarúgókról
emlékeztek meg Bukarestben

tás egyik szakmai elôkészítôje pedig
a Magyarországról induló, Olaszor-
szágban sztáredzôvé vált Weisz Ár-
pád életútjáról beszélt. Az interaktív
tárlaton 11 játékos – köztük minden
idôk legsikeresebb magyar edzôje,
Guttmann Béla, valamint az egyebek
mellett az olasz Internazionalénál is
játszó, majd edzôként dolgozó Weisz
Árpád, továbbá a Real Madridot elsô
bajnoki címéhez vezetô Hertzka Li-
pót – alakja elevenedik meg.

Az IHRA-elnök romániai kollégá-
jával, Mihnea Constantinescuval is
találkozott, és megállapították, hogy
mindkét fél érdekelt az együttmûkö-
désben. Takács Szabolcs emlékezte-
tett, hogy az idén Magyarország tölti
be az IHRA soros elnökségét, ame-
lyet a jövô évben Románia vesz át. A
román fél megerôsítette, hogy foly-
tatni akarja a magyar elnökség alatt
megkezdett munkát, és azt kérték,
hogy a két ország még az elnökség
átvétele elôtt szervezzen közös sze-
mináriumot a roma genocídiumról,
jelképezve azt is, hogy a két ország
ebben a kérdésben is együtt tud mû-
ködni.

Takács Szabolcs szerint a román
vezetôknek a holokauszt romániai
emléknapja alkalmából elmondott
beszédei azt mutatják, Románia is
kezdi egyértelmûen kimondani az
akkori állam felelôsségét a
holokausztban, ami fontos változás a
korábbi évekhez képest.

Romániában 2004 óta október 9-
én tartják a holokauszt romániai ál-
dozatainak emléknapját.
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ta az esztelen terror, ami a lelkeket és
az elméket elborította a második vi-
lágháború idején.

Úgy vélte, hogy a „Futballmágu-
sok és labdazsonglôrök itthon és a
nagyvilágban. Magyar zsidó labda-
rúgók, edzôk és az elit futball” címû
interaktív kiállítás közel áll az embe-
rekhez és könnyen értelmezhetô, tra-
gédiája ellenére.

A kiállításmegnyitón Izrael buka-
resti nagykövete, illetve több IHRA-
tagország nagykövete, államtitkárok,
a Román Labdarúgó Szövetség és a
Román Hivatásos Labdarúgó Liga
képviselôi is jelen voltak.

Pompiliu-Nicolae Constantin tör-
ténész, sportújságíró a romániai
nemzetiségi sportolókról tartott
elôadást, Andreides Gábor, a kiállí-


