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A Mazsihisz néhány nappal ros
hásáná elôtt útjára indított egy kez-
deményezést. Meghívta azokat a po-
litikai vezetôket, képviselôket, társ-
egyházakat, önkormányzati partne-
reket és barátokat, akikkel az elmúlt
esztendôben együtt dolgozott, vitat-
kozott, akiket esetleg megsértett,
vagy akik szándékuk ellenére meg-
sértették a Mazsihiszt. Az összejöve-
tel célja a vallásos zsidók újévi bo-
csánatkérésével és megbocsátásával
kapcsolatos hagyomány gyakorlása.

Heisler András elnök ez alkalom-
mal is gratulált Frölich Róbertnek
országos fôrabbivá választásához.

A vendégeket a tradíciónak meg-
felelôen friss magyar mézzel és illa-
tos szabolcsi almával kínálták meg.

Ferenc pápa az Apostoli Palotában fogadta Reuven
Rivlint, Izrael Állam elnökét – számol be a Vatikáni Rá-
dió.

Ezt követôen az államfô találkozott Pietro Parolin bí-
boros államtitkárral és Paul Gallagher érsekkel, a vatiká-
ni államközi kapcsolatok titkárával.

A szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során
áttekintették a számos konfliktus sújtotta Közel-Kelet
politikai és társadalmi viszonyait. Különös figyelmet
szenteltek a keresztények és más kisebbségek helyzeté-
nek. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták a vallásközi pár-
beszéd fontosságát, és a vallási vezetôk felelôsségét a
kiengesztelôdés és a béke elômozdításában.

A felek kiemelték, hogy sürgôsen elô kell segíteni az

izraeliek és a palesztinok közötti bizalom kialakulását, és
újra kell indítani a közvetlen tárgyalásokat, hogy létrejöj-
jön egy olyan egyezmény, amely tiszteletben tartja mind-
két nép jogos igényeit, alapvetô hozzájárulásként a térség
békéjéhez és stabilitásához.

Foglalkoztak továbbá az Izrael Állam és a Szentszék,
valamint az állami hatóságok és a helyi katolikus közös-
ségek közötti kapcsolatokkal. Annak a reményüknek ad-
tak hangot, hogy a kétoldalú egyezmény véglegesítése
hamarosan lezárul, és megfelelô megoldásokat találnak a
közös érdeklôdésre számot tartó kérdésekben, ezek kö-
zött például az Izraelben mûködô keresztény iskolák
helyzetére.

* * *

Reuven Rivlin izraeli államfô látogatást tett a pápánál
személyi titkára, az ortodox Rivka kíséretében. Amikor a
protokoll szerint a pápát neki is kézfogással és meghaj-
lással kellett volna üdvözölnie, helyette elmagyarázta ne-
ki, hogy vallási okokból nem foghat kezet idegen férfival,
és sajnos meg sem hajolhat elôtte, mivel a pápa keresztet
visel. Ferenc pápa erre kezével eltakarta a keresztet, és
meghajolt a zsidó büszkeség elôtt.

A judaizmusban a zsidókra 613 parancsolat vonatko-
zik, amibôl hármat még az életük árán sem szeghetnek
meg soha: az emberölés, a házasságtörés és a bálvány-
imádás tilalmát. Ez utóbbi tilalomba ütközött volna a
más vallás jelképe, a kereszt elôtti hódolat.

(jewsnews)

Kedves Barátaim a világ minden
táján!

A nagy ünnepek közeledtével Izra-
el minden állampolgára nevében
szívbôl kívánok mindannyiuknak
édes új évet!

Jól tudom, hogy az új év ünneplé-
se egyben elhozza a magunkba szál-
lás és az ima idejét is. A hagyomány
szerint ilyenkor Isten színe elé járul
az emberiség egésze, és jó vagy
rossz évet kap sorsul. Jom kippur, a
legszentebb ünnep alkalmából a
fôpap felmegy Jeruzsálembe, a
Templomba, a Szentek Szentjéhez,
és elmond három imát. Az elsôt ma-
gáért és a családjáért, a másodikat a
törzséért, és csak ezek után imádko-
zik az egész népért. Furcsa, sôt, akár
helytelen cselekedetnek is tûnhet,
hogy a fôpap mások helyett magával
kezdi az imádságok sorát. A bölcsek
szerint azonban ahhoz, hogy az
egész nemzetet képviselhesse, és va-
lóban Isten színe elé vihesse a nép
imáit, a fôpapnak elôször a saját
imádságait kell elmondania. Csak
akkor érthetjük meg mások igényeit,
vágyait, ha a saját utunkat már tisz-
tán látjuk.

Izrael számos belsô és külsô prob-
lémával küzd, társadalmi, gazdasági,
valamint biztonsági téren is. Ezeket

Tisztelt Zsidó Honfitársaim!
Ahogy a teremtés történetében a

Mindenható megáldja és megszen-
teli a hetedik napot, úgy a naptári
évben is kiemel és megszentel
bizonyos idôszakokat.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Magyarországi Auto-
nóm Ortodox Izraelita Hitközség a migrációval és annak megítélésével kap-
csolatban az alábbi állásfoglalást teszi közzé.

A zsidó felekezetek rendkívüli fontosságot tulajdonítanak az elesettek megse-
gítésének. Zsidó vallási parancs a kitaszítottak, a menekülôk támogatása. Aggo-
dalommal és felháborodással tölt el bennünket a Magyarországra érkezôk ellen
újra és újra felhangzó, sokszor faji alapú gyûlölködés.

Tisztában vagyunk vele, hogy Magyarország nehéz helyzetben van. Egy
korábban soha nem tapasztalt helyzet kihívásaira kell megtalálnia az európai
értékeknek is megfelelô választ, miközben az Európai Unió is csak keresi a
válság kezelésének módját.

Nagyra becsüljük a civil társadalom aktivitását a bajbajutottak segítésében,
és mi magunk is további segítségünket ajánljuk fel a rászorulók gondjainak
enyhítésére.

Ugyanakkor a zsidó felekezetek alaptalannak tartják és felháborodva utasít-
ják el a jelenlegi magyarországi helyzet és a holokauszt párhuzamba állítását.
A holokauszttal való összevetést súlyos felelôtlenségnek és a holokauszt egy-
fajta relativizálásának tartjuk.

Megragadva az alkalmat, a beköszöntô zsidó újév alkalmából kívánjuk,
hogy az új esztendô az egész világnak, minden magyar állampolgárnak, a me-
nekültek ezreinek egészséget, békességet és a gondok megoldását hozza!

Kellemes ünnepeket
kívánunk

olvasóinknak!

Újévi köszöntô. Frölich Róbert és Heisler András (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

Ajándék (Fotó: Szentgyörgyi Ákos)

A Mazsihisz példamutató
kezdeményezése

Reuven Rivlin

Hitközségünk álláspontja 
a migrációról

Az izraeli államelnök újévi üzenete
a nehézségeket meg tudjuk és meg
is fogjuk oldani, ahogy azt tettük a
múltban már számtalanszor. Ehhez
azonban dolgoznunk kell azért,
hogy megerôsítsük a köztünk, az

Izrael népét alkotó közösségek, test-
véreink, barátaink és Izrael támoga-
tói között lévô kötelékeket.

A fôpap példáját követve remé-
lem, hogy mindannyian úgy üdvö-
zölhetjük az 5776. évet, hogy egyén-
ként, népként és nemzetként egy-
aránt bizonyosak lehetünk utunkban.

Kívánom, hogy az Élet Könyvé-
ben mindannyiunk számára boldog,
egészséges és édes év kerüljön be-
írásra.

Reuven Rivlin

A pápa fogadta Izrael Állam elnökét

Orbán Viktor újévi üzenete 
a Mazsihisz elnökének

Most, hogy Európában egyre
nehezebb megvédenünk hatá-
rainkat, különösen fontos, hogy
összetartozásunkat és közös alap-
jainkat megerôsítsük.

A közelgô zsidó újév alkalmából
tisztelettel köszöntöm Önt és a ma-
gyarországi zsidó közösséget.

Kívánom, hogy Mindannyian a
jó esztendôre legyenek beírva.

Tisztelettel: Orbán Viktor
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Olvasói levél

Körzeti kitekintô

ÁCS TAMÁS

Tisztelt Hittestvéreim!

Láttam Ôket...
Az idei évben ismét az a megtiszteltetés ért, hogy a Chevra Kadisa felkéré-

sére én konferálhattam a hagyományos szlichoti gyászünnepségen a Kozma
utcai temetôben.

El kell mondanom, hogy ez a holokausztmegemlékezés ugyanolyan közel,
ha nem közelebb áll a szívemhez, mint az általam 13. éve vezetett Élet Mene-
te-megemlékezés. Kisfiúkorom óta minden szeptemberben részt vettem rajta
nagyszüleimmel közösen, és noha sajnos ôk már jó pár éve nincsenek köztünk,
most valahogy mégis ott voltak velem, velünk!

Láttam Ôket!
Miközben beszéltem, és fel-felnéztem a papíromról, láttam Ôket az

emelvényrôl az oszlopok között, mert mindig ott álltak, annál a márványfal-
nál, ahova csak a rokonok neveit sikerült felvésni, mert ennyi információ ma-
radt csak utánuk. A nevük, semmi több!

De most valami nagyon különleges dolog történt. Amikor egyszer felnéz-
tem, ott rohangált a három kisebb gyermekem is az oszlopok között, a két na-
gyobb pedig ott állt, pár méterrel arrébb, a sorfalban, az emlékmûhöz vezetô
fekete szônyeg szélén, a többi scheiberessel együtt.

Szeged
Nagyszabású koncerttel vette kezdetét a XI. Szegedi

Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál. Köszöntôt a hitközség
elnöke, Izrael tiszteletbeli konzulja tartott, megnyitót
Trócsányi László igazságügy-miniszter, Szalay-Bobrov-
niczky Vince miniszterelnökségi helyettes államtitkár
(akik az esemény elôtt megtekintették a zsinagógát és tá-
jékoztatást hallgattak meg a várható rekonstrukcióról) és
Ilan Mor, Izrael állam nagykövete (aki találkozott a vá-
ros polgármesterével és az egyetem rektorával is) mon-
dott. A rendezvényen részt vett Zoltai Gusztáv miniszte-
ri tanácsadó, Ács Tamás, a BZSH elnöke, Szabó György,
a Mazsök elnöke, Solymos László alpolgármester, Szabó
Gábor akadémikus, az SZTE rektora, Nemesi Pál, a Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke, Feldmájer Péter és Ró-
na László területicsoport-elnökök, valamint a szabadkai
és temesvári hitközségek delegációja. A fesztiválnyitó
koncert fellépôi Illényi Katica Liszt- és Artisjus-díjas
ének- és hegedûmûvész, valamint az izraeli Swing the
Gitanes együttes voltak. A mûvészek magyar, izraeli zsi-
dó és klezmerzenét, dzsesszt és népzenét játszottak a
jelen lévô közel 600 – köztük számos külföldi és más vá-
rosból érkezett – vendég elôtt, hatalmas sikerrel. A hang-
versenyt a hitközség a Nemzeti Kulturális Alap, a szege-
di önkormányzat és a Mazsihisz pályázatából tudta meg-
valósítani.

A közel két hónapos fesztivál következô koncertjét a
Szegedi Szimfonikus Zenekar adta Gyüdi Sándor, a Sze-
gedi Nemzeti Színház és Szimfonikus Zenekar fôigaz-
gatója irányításával. A kiváló karmester, aki a Zsinagó-
gáért alapítvány kuratóriumi tagjaként, valamint a ma-
gyar–izraeli kapcsolatok erôsítése jegyében évente két
zenekar élén vendégszerepel, idén a közösség által a ze-
nekarnak ítélt Löw Lipót-plakettet (Lapis András szob-
rászmûvész alkotása) is átvehette. A koncert résztvevôi
megtekintették a délután folyamán a Gordon Gábor által
megnyitott Válasz-utak címû kiállítást. Ennek külön ér-

dekessége, hogy anyagában több kép is látható a korabe-
li Szeged-Csanád megyei püspök bátor kiállásáról hit-
testvéreink mellett, valamint a zsinagóga holokauszt ko-
rabeli hasznosításáról, a helyi csendôrség gyûlöletteli
magatartásáról.

Nagy sikerrel zajlott le Horváth Péter író, rendezô, mû-
fordító két új kötetének (Egy sorozatgyilkos vallomásai
Störr kapitánynak, valamint Szerelem elsô vérig) bemu-
tatója is, melyen Szecsôdi Ferenc professzor, hegedûmû-
vész, a Mûvészeti Akadémia tagja és tanítványa, Farkas
Erzsébet adott kísérômûsort. A hegedûmûvész, hitközsé-
günk rendszeres támogatója, ezen a programon kapta
meg – elismerésként segítségéért – a Löw Lipót-plaket-
tet.

L. A.

Pécs
A hitközség megalakulásának 70. évfordulója alkalmá-

ból ünnepi megemlékezést és színházi eladást tartottak a
Fürdô utcai székház dísztermében. A nagyszámú érdek-
lôdôt Goldmann Tamás elnök köszöntötte. Beszédet tar-
tott Páva Zsolt polgármester, Schönberger András fôrab-
bi és Stark András alelnök. Tisztelettel emlékeztek meg
Schweitzer Józsefrôl, aki fiatalon lett pécsi rabbi, és fe-
lejthetetlen érdemei voltak a hitközség újjáalakításában
és a hitélet újjászervezésében. Hangsúlyozták, hogy az
eltelt hét évtized alatt a zsidóság a város gazdasági, kul-
turális életének aktív részesévé vált, megôrizve vallási
hagyományait és közösségi életét. Az est kezdete elôtt
Rubin Eszter a hitközség hölgy tagjainak bemutatta, ho-
gyan süti a barcheszt, melybôl szép darabok kerültek elé-
jük. A színházi elôadásban Csákányi Eszter részletet ol-
vasott fel Rubin Eszter Barchesz címû könyvébôl. A
szerzôvel Stark András beszélgetett. Kedves meglepetés
volt, hogy ezek után minden megjelent megkóstolhatta a
vendég sütötte kalácsot.

Mitzki Ervin

Zsidó lélek címmel adtak nagy si-
kerû koncertet a szerbiai Szabadkán
népszerû kántoraink. Budai Miklós
(Páva), Nógrádi Gergely (Frankel)
és Zucker Immánuel (ORZSE)
Babity János fôkonzul és a Szabad-
kai Zsidó Hitközség közös meghívá-
sára léptek fel a Városháza ámulatba
ejtôen szép szecessziós épületében.
A nívós mûsorban szerepelt még az
ORZSE adjunktusa, Székelyhidi Haj-
nal operaénekes, továbbá Raáb Gá-
bor kántorjelölt és Fellegi Balázs
klezmerénekes is. A Neumark Zoltán
zongorakíséretével és Róna Tamás
rabbi moderálásával, nagykövetek,
konzulok és városi potentátok elôtt
megtartott est álló ovációval zárult.
A koncert utolsó pillanataiban az iz-
raeli nagykövet asszony könnyek kö-
zött sietett föl a színpadra, és a fel-
lépôkkel együtt énekelte el az izraeli
himnuszt.

Alább olvasható a konzul Nógrádi
Gergelynek küldött köszönôlevele:

Tisztelt Mûvész Úr!
Babity János fôkonzul úr nevében

ezúton is megköszönöm Önnek és
mûvésztársainak a Zsidó lélek címû,
a magyar IHRA-elnökségi év alkal-
mából fôkonzulátusunknak a Sza-
badkai Zsidó Hitközséggel együtt-
mûködésben szervezett kántorkon-
certjén történt fellépésüket.

Csak szuperlatívuszokkal jelle-
mezhetô mûvészi elôadásmódjuk,
kitûnô repertoárjuk, és nem utolsó-
sorban ezek tökéletes színpadra állí-

tása nagyon komoly zenei, kulturális
élményt jelentett a koncert közönsé-
gének. Azóta is nagyon sokan jelez-
ték felém, felénk, hogy ilyen színvo-
nalú produkciót nagyon régen nem
láttak a Városháza dísztermében,
sôt, egyáltalán Szabadkán. Szabad-
kai fellépésük a zsidó zene nagysze-
rûségére és fennköltségére újfent fel-
hívta az erre fogékony közönség fi-
gyelmét. Hatalmas zenei és kulturá-
lis élmény volt Önöket hallgatni.

Köszönjük, hogy elfogadták felké-
résünket. Köszönjük, hogy fellépé-
sükkel ennyire emelkedetté tették a
rendezvényt, kiemelve annak jelen-
tôségét mind szakrális, mind világi
értelemben. Köszönjük hozzájárulá-
sukat, hogy Magyarország mint az
IHRA soros elnöke ily módon is pre-
zentálhatta külföldi partnerei, illetve
a Vajdaságban élôk felé a szervezet
vállalását, küldetését. Ez pedig az,
hogy nemcsak az egyéneknek és a ci-
vil szervezeteknek, hanem leginkább
a kormányzatoknak a felelôssége an-
nak biztosítása, hogy a holokauszt
borzalmai soha ne merülhessenek fe-
ledésbe.

Bízom benne, hogy ez a tartalmas
szakmai együttmûködés folytatódni
fog, és hasonló értékek mentén a
jövôben is közösen tudunk és fogunk
dolgozni.

Várjuk Önöket máskor is Szabad-
kán!

Üdvözlettel,
Dr. Plank Zoltán konzul

„Életének dala félbeszakadt...”
Deutsch Róbert fôrabbira z”l emlékezem

Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, amely nem hagy nyugodni a bará-
tom, a kollégám halála miatt.

Majrénu horáv rabbi Ávrohom Jide ben Slajme Zálmen z”l Deutsch Róbert
fôrabbi Debrecenben született 1956-ban. Szüleink nagyon jó barátok voltak.
Nemcsak azért, mert Deutsch bácsi sajchet volt, aki nálunk, Mádon is vágott
szárnyasokat, hanem azért is, mert ôk – Jiduék – hárman és mi hárman gye-
rekek ismertük egymást, és nyaranta szívesen látogattunk Debrecenbe, és ôk
is hozzánk, Mádra.

A 60-as években Jidu is és én is még elég kicsik voltunk, de Jidu idôsebb
testvérei már nagyfiúknak számítottak. Így az egyik nyári nyaralásnál Mádon,
két lánytestvéremet a házban hagyva, mi, fiúk, elmentünk a kertünk végébe ci-
garettázni. Szívtuk a „Sportot”, mintha nagyfiúk lennénk, persze nem egyszer
megköhögtetett bennünket. Sok más történet is kavarog a fejemben. Az Anna
Frankban vagy az Árvaházban együtt eltöltött évek történései, vagy a rab-
biképzô évei, és végül a rabbinikus szolgálat.

Vallásos zsidó emberként tudom, úgy kell mondani a belenyugvás monda-
tát: „Bóruch dájon hoemesz”, „Áldott az Igaz Bíró!”

Háborog a lelkem, noha tudom, nem volna szabad. Háborog, és nem tud
megnyugodni, hogy csak 59 év adatott meg Neki, aki olyan vallásosan élt, és
aki oly erôsen hitt a Mindenhatóban.

„Sirát chájáv böemcá nifszáká...” „Életének dala félbeszakadt...”
Mégis felemelô számomra az a tudat, hogy életének dala tovább zeng a há-

rom gyermekében. Mert Rita, Peti és Lili továbbviszik mindazt a vallási ha-
gyományt, amit megtanultak édesapjuktól.

Bitúchajn... gyermekei továbbviszik azt az erôs hitet, amely édesapjukat
utolsó percéig jellemezte.

Természetesen én is hiszek a Mindenható segítségében, de különleges volt
számomra látni és hallani Ôt, Jidut, az erôs hitét, Ôt, aki soha nem adta fel,
aki hitt és bízott abban, hogy a segítség meg fog érkezni, és hitem szerint meg
is érkezett, csak már késôn, amikor a test már annyira leromlott, hogy semmi
sem volt képes megfordítani a testi romlás folyamatát.

Mi, emberek, emberek vagyunk. Megpróbáljuk megérteni a Mindenható
akaratát, de ez nem mindig sikerül. Hitünk ereje életünk folyamán sok minde-
nen átsegít bennünket, de csak emberként tudunk gondolkozni.

A fájdalom egy olyan embernek az elvesztése miatt, mint amilyen Deutsch
Róbert fôrabbi volt, sokkal nagyobb, mint gondolhatnánk. Ez a fájdalom nem
akar elmúlni, mert befészkelte magát az agyunkba.

Talán majd az idô múlásával, ahogy enyhül szívünkben a fájdalom az Ô el-
vesztése miatt, akkor az agyunk is tudomásul veszi a megváltozhatatlant.

„Töhé náfsaj cörúro bicrajr háchájim!”
„Legyen lelke bekötve az örök élet kötelékébe!”

Deutsch László fôrabbi

Rettenetesen furcsa volt, mert a nagyszüleim ezelôtt soha nem találkoztak a
dédunokáikkal.

Tudom, most biztosan nagyon furcsának tûnnek soraim, de ez így történt!
Láttam Ôket!
Láttam Ôket, és annak ellenére, hogy mártírmegemlékezésen voltunk, bol-

dognak láttam Ôket, mert 2015. szeptember 6-án velem, az unokával, és a
dédunokákkal együtt emlékeztek a Kozmában.

Látták, és tudják jól, hogy minden befolyás, ráhatás nélkül mi is fontosnak
tartjuk feleségemmel, hogy a gyerekeink ott legyenek ezen az ôszi napon a
Kozma utcában, ahogyan anno Ôk tették ezt szüleinkkel, velünk, és ha a Jóis-
ten segít, akkor az unokáinkat is el fogjuk vinni minden évben, ebben én biz-
tos vagyok!

Erre buzdítok mindenkit a korosztályomból, aki a szüleivel és a nagyszüle-
ivel együtt szintén kijárt régebben a szlichoti megemlékezésre, de most nem
volt ott, mert sajnos minden évben egyre kevesebben vagyunk, de ne hagyjuk,
hogy így legyen!

Olyan jó érzés volt, hogy most együtt voltunk mindannyian!
Láttam Ôket!

Gordon Gábor

Kántoraink Szabadkán

Minden zsidó ember számára
egy új év egyben számvetés is.

Visszatekint az elmúlt esz-
tendôre, amely sikereket és kudar-
cokat is egyaránt tartalmaz.

Bocsássák meg nekem, hogy
most, az 5776-os év küszöbén,
mégsem tudom elkerülni, hogy in-
kább hangulati elemként és nem
száraz statisztikai adatként, de ejt-
sek néhány szót a zsinagógai esz-
tendôrôl, amit búcsúztatunk.

Az 5775-ös zsinagógai esztendô
bizony nem volt könnyû év a ma-
gyar zsidóság számára. A hívô zsi-
dó ember genetikusan optimista.
Hisz ha nem lenne az, már nem áll-
na Izrael, és fôleg kihaltak volna a
zsidóság diaszpórában élô közös-
ségei. Méltánytalan lenne szenve-
déstörténetben versengeni, de azt
mindnyájan tudjuk, hogy a szét-
szóratásban zsidóként megmarad-
ni, hitünket gyakorolni, hagyomá-

nyainkat megôrizve, állampolgár-
ként élni nem könnyû.

Nyugodt szívvel elmondhatom,
hogy a magyar zsidóság, és azon be-
lül a budapesti zsidóság, megôrizte
identitását. Tanúskodnak errôl zsi-
nagógáink, ahová egyre több zsidó
család megy péntek esténként,
fôünnepeinken, és örvendetes az,
hogy egyre többen kívánják felven-
ni a zsidó vallást. Mindig melegség
önti el a szívemet, ha fiatal arcokat
látok bármilyen zsidó rendezvé-
nyen. Ôk jelentik a biztosított kon-
tinuitást, a hidat múlt és jövô kö-
zött. Ha ezt látom, hiszek abban,
hogy nem üres frázis, hogy a zsidó-
ság reneszánszát éli. Ugyanakkor
hamis lenne a kép, ha szó nélkül
mennék el az elmúlt esztendô káros
hordaléka, a fölerôsödött és a köz-
beszédben is polgárjogot nyert an-
tiszemitizmus jelensége mellett. Ez
nem zsidó kérdés, össztársadalmi
magyar probléma, de természete-
sen nekünk is minden esetben fel
kell venni a harcot az ilyen tenden-
ciákkal szemben! Feladatunk az,
hogy a társadalom számára hasz-
nos polgárokat neveljünk, hogy zsi-
dó fiatalok nemzetközi szinten
megméressék magukat kultúrában,
sportban, tudományokban. Ilyen
össztársadalmi élmény volt többek
között a Zsidó Kulturális Fesztivál,
valamint a Maccabi berlini sport-
eseménye is.

Óvodától egyetemig virágzik a
zsidó oktatás, és mi féltô kézzel
próbáljuk óvni ezen szellemi érté-
keinket.

Zsinagógáink, temetôink rend-
behozatala szent kötelességünk, és
ehhez segítséget kapunk a magyar
államtól is.

A magyar zsidó közösségnek
nemzetközi és hazai tekintélye
van, szavunkra odafigyel a világ,
és eredményeink, de problémáink-
gondjaink is visszaköszönnek a
nemzetközi médiában.

Azt kívánom, hogy az 5776. zsi-
nagógai esztendô minden magyar
zsidónak hozzon egészséget, biztos
megélhetést, vallásunk nyújtotta
lelki és a társadalom által biztosí-
tott környezeti nyugalmat és békét!

Ehhez kérem a Mindenható ál-
dását, tudós rabbijaink iránymu-
tatását.

Sáná tova mindnyájuknak!



A közismert
magyarázat sze-
rint a szukkot ün-
nepén lengetett
csokor négyféle
növénye megfelel
négy embertípus-

nak. Az etrognak (citrus) íze is, illa-
ta is van, ezért ez felel meg annak,
aki mind tóratanulással, mind jó cse-
lekedetekkel rendelkezik. A luláv-
nak (datolyapálma ága) íze van, illa-
ta nincs, ez olyan ember, akinek tó-
ratanulása van, de jó cselekedete
nincs. A hádász esetében (mirtusz)
éppen fordítva van: illata van és íze
(gyümölcse) nincs. A negyedik fajta
pedig az árává (fûzfaág), amiben
egyik sincsen, mégis ez is szükséges
része az ünnepi csokornak. Így írja
ezt a midrás (Vájikrá Rábá 30:12).

Ebbôl azt láthatjuk, hogy a zsidó
közösség tagjai nem mindig tökéle-
tes emberek, mégis mindenkire
szükségünk van. Elsô pillantásra eb-
ben van valami furcsa: talán ha lenne
egy közösség, amiben mindenkinek
van tóratanulása és jó cselekedete is,
az nem lenne teljesnek nevezhetô?
Vajon külön keresni kellene ebbe a
közösségbe gyengébb tagokat, ke-
vésbé vallásos embereket?

Gyakran segít az ilyen hasonlatok
megfejtésében az, ha elolvassuk az
eredeti forrásukat, a midrás szövegé-
nek folytatását. Ott az szerepel, hogy
egy prófétai mondatból tanulhatjuk
ki, hogy a Szent, Áldott Ô, egybe-
fogja ezt a négy embertípust, hogy
egyik a másikra engesztelést hozzon,
„felemelkedjen”. Ezt Ámosz prófétá-
tól tanulhatjuk: „[Az Örökkévaló,]
aki emelvényét az égbe építi, és kö-
zösségét a földre alapozta” (9:6). Eb-
ben a mondatban az „emelvény” szó
gyöke ugyanaz, mint a felemelkedé-
sé, a közösség (águdá) pedig ugyan-
az, mint az a levél, amivel az ünnepi
csokor négy tagját egybe szoktuk
kötni (eged). Talán éppen ez utóbbi

szóhasználati hasonlóság adhatta
Bölcseinknek az ötletet, hogy a cso-
kor növényeit a zsidó közösség tag-
jaihoz hasonlítsák.

Ha megnézzük, mirôl szól az a
prófécia, amiben ez a mondat szere-
pel, azt találhatjuk, hogy témájában
nagyon is kapcsolódik az idézett
midrás témájához. A fejezet elején
fenyegetô prófécia áll, ami arról
szól, hogy a közösség vezetôit
felelôsségre vonják, az Örökkévaló
megbünteti azokat, akik nem
megfelelôen irányították a rájuk bí-
zott népet. Utána a zsidó népet gabo-
nához hasonlítja, amit szitára tesz-
nek, és megrázzák, és a gonosz em-
berek úgy fognak elhullani, ahogyan
a gabonából kihullik az, ami nem
oda való. Ezután a büntetés után az
Örökkévaló „helyreállítja Dávid
összedôlt sátrát” (éppen ez az, amiért
szukkot ünnepén imádkozunk az ét-
kezés utáni áldásban), és egy jobb
idô érkezik el, amikor nagy gazdag-
ság és békesség következik, és Izrael
népe visszatér földjére.

Hogyan kapcsolódik ez az ünnepi
csokorhoz? Az egyértelmûen kide-
rül, hogy nem arról van szó, hogy
minden közösségbe kellenek igaz és
bûnös emberek egyaránt, hiszen eb-
ben a próféciában nagyon is kemény
hangon szól a bûnösökrôl. Az ünne-
pi csokor kevésbé ékes tagjai viszont
nem bûnösök, de nem is különöseb-
ben érdemesek: hiányoznak a jó cse-
lekedeteik vagy a tóratanulásuk.
Ezenkívül a vezetôk felelôsségét is
hangsúlyozza, ami egybecseng a
midrásnak azzal a gondolatával,
hogy a közösség tagjai engesztelést
hoznak a többi tagra. Ki hoz engesz-
telést kire? A prófécia fényében azt
mondhatjuk, hogy a vezetôk, az igaz,
érdemes emberek feladata, hogy en-
gesztelést hozzanak a többiekre, az-
az ôket is juttassák érdemekhez. Ha
ezt nem teszik meg, azzal a saját kö-
telezettségüket mulasztották el. Hi-

szen ez az Örökkévaló közössége,

ahogy a prófécia írja, „az Ô közössé-

gét alapozta a földre”, tehát

felelôsséggel tartoznak iránta. Ha

egy közösségbôl hiányzik ez az em-

bertípus, az annak a jele, hogy az

„elit” kizárta ôket a köreibôl, ahe-

lyett, hogy befogadta és segítette,

felemelte volna.

Ez a gondolat talán segít megérte-

ni a nagyünnepi imák súlyos, sok-

szor akár túlzónak is tûnô szövegét,

mely hosszasan írja, hogy milyen

bûnöket követtünk el. Ezek a bûnök

mindig többes számban vannak fo-

galmazva, a közösség egésze a

felelôs. Nem mondhatja azt az em-

ber, hogy nekem tóratanulásom és jó

cselekedeteim is vannak, ezért rám

ezek a bûnök nem vonatkoznak.

Még akkor sem, ha a gyakorlatban ô

maga nem követett el ilyen súlyossá-

gú bûnöket. Amíg a közösség nem

olyan harmonikus és díszes, mint a

szukkoti ünnepi csokor, addig min-

denkinek van teendôje.

Ha azt akarjuk, hogy az Örökkéva-

ló „felemelkedjen”, nyilvánosan

megszentelôdjön, azaz minél több

ember számára felismerhetôvé vál-

jon a nagysága, akkor annak az a

módja, hogy a zsidóságra mint egy

nagy, összekötött közösségre tekint-

sünk, amiért mindnyájan felelôsek

vagyunk. Amit a másik csinál, az

nem az ô magánügye, és nem építhe-

tem a saját kis világomat, amiben én

magam rendben vagyok. Úgy kell te-

kintenem rá is, mint a csokor egyik

tagjára, mert a külsô szemlélô szá-

mára mi mind egy csokor vagyunk.

Csak akkor lehetünk az Örökkévaló

dicsôségére, ha az egész csokorra

büszkén mondhatjuk, hogy az a mi-

énk.

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin.hu
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Szukkot – Az ünnepi csokor részei Németország
Az utóbbi idôben egyre több szíriai menekült keresi fel a Zsidó Jóléti Há-

lózat (ZWST) kirendeltségeit, amely már több ezer, a posztszovjet térségbôl
érkezett bevándorló letelepedését segítette. A németországi független szociá-
lis szervezetek szövetségének hat tagja van, közülük az egyik a zsidó hálózat.
Günter Jek koordinátor elmondta, hogy központjaik nemcsak a zsidók, hanem
minden újonnan érkezô számára nyitottak. Munkatársaik németül és oroszul
beszélnek. Megjegyezte, hogy több, külföldön tanult szíriai oroszul beszélt
irodájukban. A szovjet utódállamokból érkezôk támogatása mellett mintegy
százezer izraeli és amerikai állampolgárnak is segítettek a német útlevél meg-
szerzésében, akiknek családja a végsô megoldás áldozatává vált.

Szlovákia
1941. szeptember 9-én adta ki a nácibarát bábkormány a zsidók társadalmi

és gazdasági életbôl való kiszorítására vonatkozó Zsidó Kódexet. 2000 óta e
napon Szlovákiában hivatalosan is megemlékeznek a holokauszt és a fajgyû-
lölet áldozatairól. Az egyik pozsonyi színházban felolvasták a mártírok neve-
it. 1942 márciusa és júniusa között 50 000 zsidót deportáltak Szlovákiából,
akiknek túlnyomó többségét az SS az auschwitzi haláltáborba hurcolta. 1942
ôszén a hatóságok átmenetileg leállították a deportálásokat, és az országban
maradt mintegy 18–20 000 üldözött többsége munkatáborokba került. A leg-
nagyobb gyûjtô- és átmenôtábor Szereden (szlovákul: Sered) volt, ahonnan,
42 és 

,
44 között tízezer zsidót deportáltak. Az 1944 ôszén kitört szlovák fel-

kelés leverése után a fasiszta Hlinka-gárda tagjai súlyosan bántalmazták a
foglyokat a táborban, amelynek parancsnoka Adolf Eichman jobbkeze, a hír-
hedt Alois Brunner lett. Az üldözöttek utolsó csoportját öt nappal Pozsony
felszabadulása elôtt, 1945. március 31-én indították Theresienstadtba. A szlo-
vákiai Zsidó Kulturális Múzeum 2016-ban emlékhelyet létesít Szereden, ahol
megmaradtak a zsidó munkások egykori mûhelyeit befogadó épületek.

Franciaország
A Párizs vonzáskörzetében fekvô, 53 000 lakosú Chelles város önkormány-

zata 80 000 eurót adományozott a Jad Vasemnek. Az összeg a holokauszt ide-
jén elpusztult Lederman család ingatlanjainak értékesítésébôl származott,
amelyek tulajdonjoga örökösök hiányában hatvan év után, 2012-ben a telepü-
lésre szállt. Az önkormányzat holokausztkutatással, a tolerancia elmélyítésé-
vel és a békés egymás mellett élés erôsítésével foglalkozó alapítványt is lét-
rehozott. A városkában jelenleg is élnek zsidók, és egy zsinagóga is mûködik.

Litvánia
Kaunasban ünnepélyesen megemlékeztek Chiune Sugihara egykori japán

alkonzul tevékenységérôl, aki 1940 nyarán több ezer, a nácik elôl menekülô
lengyel zsidónak állított ki japán tranzitvízumot, és ezzel lehetôvé tette meg-
menekülésüket. Sugihara tevékenységének elismeréséül angol, japán és litván
nyelvû emléktáblát helyeztek el a kaunasi vasútállomáson és a Metropolis
Hotel falán, ahol a vízumok kiadása történt. A megemlékezésen, amelyre az
utazási engedélyek kiállításának 75. évfordulóján került sor, megjelent az
egyik menekült, a jelenleg Ausztriában élô Marcel Weyland is. Chiune
Sugihara kapcsolatba lépett a szovjet hatóságokkal is, hogy engedélyezzék az
üldözötteknek a transzszibériai vasúton történô utazását. Az ünnepségen fel-
szólalt Toyoel Shigeeda japán nagykövet, aki méltatta a kormánya utasítása-
ival is szembeszálló diplomata bátorságát. Sugiharát a háború után elbocsá-
tották a külügyminisztérium állományából. Az egykori kaunasi konzult a Jad
Vasem 1985-ben a Világ Igazai közé sorolta. Chiune Sugihara 1986-ban
hunyt el.

Kovács

A Sir Nicholas Winton-emléktábla avatásának
délelôttjén emlékezôkkel telt meg a Wesselényi
utcai Emlékkert, az áldozatok nevét megörökítô
Ezüstfa környéke.

Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány
magyarországi vezetôje köszöntötte elsôként a
holokauszttúlélôket, majd a diplomáciai képvi-
seletek prominenseit: Juraj Chmielt, a Cseh
Köztársaság, Rastislav Kacert, a Szlovák Köz-
társaság és Ilan Mort, Izrael Állam nagykövetét,
Adam Kettle-Williamst, az Egyesült Királyság
Nagykövetségének helyettes misszióvezetôjét,
valamint Nyitrai Levente tanácsost és Húshegyi
Gábort, a budapesti Szlovák Intézet igazgatóját.

Üdvözölte Szalay-Bobrovniczky Vincét, a Mi-
niszterelnökség európai uniós ügyekért felelôs
helyettes államtitkárát, Frölich Róbert országos
fôrabbit, Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét és
Kunos Pétert, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô
igazgatóját, Radnainé dr. Fogarasi Katalint, a
Nemzeti Örökség Intézet elnökét, Nádel Tamást,
a társszervezô Dohány utcai Zsinagógáért Ala-
pítvány és a templomkörzet elnökét, továbbá a
Scheiber-iskola tanulóit és minden kedves meg-
jelent vendéget.

Ezután a brit zsidómentôrôl szólt. Sir Nicholas
Winton a brit Schindler. így nevezte ôt a volt an-
gol miniszterelnök, Tony Blair. II. Erzsébet ki-
rálynô 2003-ban lovagi rangra emelte. És mind-
ez többek között annak köszönhetô, hogy felesé-
ge 1988-ban, 43 évvel a holokauszt után, házuk
padlásán megtalált egy füzetet. A füzetben 669
kisgyermek neve, adatai, valamint angol csalá-
dok sora, akik befogadták ôket. Sir Nicholas
Winton a második világháború kitörése elôtti
utolsó hetekben több száz kelet-európai zsidó
kisgyereket menekített Nagy-Britanniába a
fenyegetô holokauszt elôl.

Sir Nicholas Winton 100. születésnapja után
emlékszerelvény, egy gôzmozdonyos vonat fu-
tott be a londoni Liverpool Street pályaudvarra,
ugyanoda, ahová hét évtizeddel korábban a me-
nekült gyerekek is érkeztek. Az a vonat is Prágá-

ból indult. A német és magyar vasúti kocsikból
álló szerelvényen az egykori menekülôk járták
ismét végig három nap alatt az életet jelentô utat,
immáron családjaikkal együtt. A szerelvényt a
vasútállomáson Sir Nicholas Winton fogadta,
több száz emlékezôvel együtt. Az akkor már
idôs embermentô személyesen üdvözölte az
érkezôket, akik közül sokat 70 év után akkor lá-
tott viszont elôször. 2015. július 1-én, 106 éves
korában elhunyt Sir Nicholas Winton. Emléke
legyen áldott! – zárta beszédét Gordon Gábor.

Juraj Chmiel, a Cseh Köztársaság nagykövete
így méltatta a brit hôst: Nagyon nehéz szavakba
önteni mindazt, amit Sir Nicholas Winton az em-
beriségért tett. És természetesen nagyon fontos
nemcsak kiemelni, amit tett, hanem elmondani
mindazoknak ezt a történetet, akik még nem is-
merik. És nagyon sok olyan embert látok még
mindig, akik nem tudják eléggé értékelni, nem
ismerik eléggé azt, ami Sir Nicholas Wintonhoz
fûzôdik.

Egy rendkívül szerény ember volt, aki egyálta-
lán nem vágyott külön elismerésre és külön ün-
neplésre. Két nagyon fontos, talán a legrango-
sabb cseh kitüntetésben részesült, a másodikat
2014-ben kapta. Igazából egyáltalán nem a ki-
tüntetésnek örült, hanem annak, hogy Prágába
utazhat. Az volt a feltétel, hogy egy katonai
repülôgéppel, harci géppel érkezzen, sôt arról is
szó volt, hogy mindezt a pilótafülkében élvezhe-
ti végig. És egy korábbi pilóta számára ez a leg-
nagyobb elismerések egyike volt.

Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykö-
vete hangoztatta: Sir Winton egyike azoknak a
sokaknak, akiket Izrael Állama elismert, és a Vi-
lág Igazai között foglal helyet. (...) A zsidók
szisztematikus kiirtása végül is úgy végzôdött,
hogy hatmillió zsidó embert pusztítottak el. Ez-
zel együtt a világtörténelem rettentôen sötét, ta-
lán legsötétebb idôszakában mégis voltak olyan
emberek, mint Sir Nicholas Winton, aki az életét
kockáztatta azért, hogy zsidó embereket ment-
sen. Gondoljanak bele, hogy micsoda döntést

igényel, hogy valaki segítsen egy olyan zsidó em-
beren, aki talán menekül az utcán és segítségért
kiállt, segítségért folyamodik, és valakinek el kell
döntenie, hogy segít-e neki vagy nem. Ez a dön-
tés egy életre megváltoztatja ôt.

A holokauszt szörnyû évei után Izrael már na-
gyon hamar elhatározta, hogy óriási tiszteletben
részesíti ezeket a személyiségeket, ezeket a vilá-
gítótornyokat, akik nélkül sokan nem lennének
ma. Magyarországon 880 olyan személyiség van,
aki a Világ Igazai címet kapta. Mi a nagykövetsé-
gen egy percre sem hagyunk fel annak kutatásá-
val, hogy kik azok a csodálatos személyiségek,
akik megérdemlik ezt a megtisztelô címet, így pl.
idén október 29-én is lesz egy olyan esemény, egy
olyan ceremónia, amelynek alkalmával újabb ma-
gyar személyiségeket tisztelhetünk meg. Sir
Winton sorsa, élete és tette igazi példát mutat
mindnyájunknak, különösen a fiataloknak, hogy
mindig ki tudjuk választani, melyik a helyes út.

Frölich Róbert országos fôrabbi emléktábla-
avató beszédébôl idézünk:

Egyetlen kérdés van, amit föl tudunk tenni, mi-
ért van itt ez a tábla? Miért kell Budapesten em-
léktáblát állítani egy angolnak, aki cseh gyereke-
ket mentett? Persze megvan rá a legegyszerûbb
válasz. Azért, mert ez a hely itt, a Dohány utcai
zsinagóga mögött, a mi kis Jad Vasemünk, itt
ôrizzük azoknak a nevét, akik segítették a zsidó-
kat a vészkorszak idején. De mi, zsidók, soha nem
elégszünk meg az egyszerû válasszal. És mi, zsi-
dók, mindig minden mögött valamilyen mögöttes
tartalmat, rejtett összefüggést keresünk, és igyek-
szünk feltárni olyan mély titkokat egy-egy szó-

ból, mondatból, eseménybôl, ami lehet, hogy
nincs is ott, de minket tanít. A tábla üzenete va-
lóban az, hogy Budapesten állítunk emléket egy
angolnak, aki cseheket mentett. Mi, budapesti
zsidók, megôrizzük az emlékét egy nemzsidó-
nak, aki zsidókat mentett. Tudniillik a vészkor-
szakban nem magyarokat, angolokat vagy csehe-
ket akartak kiirtani, hanem a zsidókat. Nem az
állampolgárság volt a lényeges, hanem az, hogy
zsidónak születtek. Ez az emléktábla egyrészt
egy figyelmeztetés a mai nemzedékeknek. Fi-
gyelmeztetés, hogy lehet nem közösséget vállal-
ni a náci eszmékkel, nemhogy nem közösséget
vállalni, de lehet ellene tenni, és ha tesznek elle-
ne, egy ember megmentett 670-et. Egy ember!
És ha elegen tesznek ellene ma, akkor eltüntet-
hetô a földrôl. És a másik nagy üzenet, hogy mi,
zsidók, kétezer éve emlékszünk arra, hogy el-
pusztították a templomunkat. Ötszáz éve emlék-
szünk arra, hogy kiûzték a zsidókat Spanyolor-
szágból. Hetven éve emlékszünk arra, hogy mi
történt a vészkorszak idején. De nem csak az el-
lenünk elkövetett bûnökre emlékszünk. Hanem
hálával, szeretettel, megbecsüléssel és soha el
nem múló tisztelettel emlékezünk azokra is, akik
kiálltak értünk, a barátaink voltak és lesznek.

Gordon Gábor megköszönte az emlékezô és
emlékeztetô gondolatokat, s mint mondta, nincs
más hátra, mint az emléktábla avatása, melyhez
Vadász Magda segítségét kérte.

Sir Nicholas Winton emléktábláját Sommer
Katalin holokauszttúlélô, Heisler András, a
Mazsihisz elnöke, Kunos Péter, a Mazsihisz
ügyvezetô igazgatója, a Kormány nevében
Szalay-Bobrovniczky Vince, Nádel Tamás, a
templomkörzet elnöke és a Dohány utcai Zsina-
gógáért Alapítvány képviselôje, valamint Dévé-
nyi Alexandra, a Scheiber Sándor Iskola tanuló-
ja leplezte le.

Az esemény befejeztével Az Élet Menete el-
nöke kötetlen beszélgetésre invitálta a megje-
lenteket.

G. J.

Emléktábla a brit életmentônek
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Idén tizennyolcadik alkalommal rendezték meg az
új nevén Zsidó Kulturális Fesztivált. A Dohány utcai
zsinagógában a Budapest Klezmer Band jubileumi
koncertje elôtt a zsidó közösség részérôl Heisler And-
rás Mazsihisz-elnök, a magyar állam részérôl Lator-
cai Csaba helyettes államtitkár, Izrael Állam képvise-
letében Ilan Mor nagykövet üdvözölte a közönséget.

A Zsidó Kulturális Fesztivál olyan eseménysorozat,
amely a zsidó és a magyar kultúra szimbiózisát bizonyít-
ja – hangsúlyozta nyitóbeszédében Heisler András. A
Mazsihisz elnöke emlékeztetett rá, hogy idén már 18. éve
rendezik meg a kulturális seregszemlét, amelynek a nevét
most Zsidó Nyári Fesztiválról Zsidó Kulturális Fesztivál-
ra változtatták. A Mazsihisz elnöke kiemelte a fesztivál
elindítóinak érdemeit: Glatz Ferencét, aki az MTA elnö-
keként, Zoltai Gusztávét, aki a Mazsihisz vezetôjeként és
Vadas Veráét, aki fôszervezôként bábáskodott az ünnep
születésénél.

Nagy tetszéssel fogadta a közönség Ilan Mor nagykö-
vet szavait, aki Izrael Állam részérôl üdvözölte az egybe-
gyûlteket.

A diplomata kijelentette: amikor kultúráról beszélünk,
nincs helyük a politikai ellentéteknek. A türelem, a szó-
lásszabadság értékeit tiszteletben tartva lehetnek együtt
zsidók és nemzsidók, mondta a nagykövet, örömmel
konstatálva, hogy mindkét csoportból szép számmal van-
nak jelen. Ilan Mor a közelgô vallási ünnepre gondolva
mindenkinek boldog új évet kívánt.

A fesztivál nyitóeseménye a Budapest Klezmer Band
elmaradhatatlan koncertje volt. Mint az együttes vezetô-
je, Jávori Ferenc, a mindenki által csak Fegyaként emle-
getett muzsikus elmondta, idén 25 éve, hogy elôször fel-
léptek. A negyedszázad alatt a kis pincébôl New York,
Amszterdam, London fényes elôadótermeiig jutottak el,
és hatalmas sikereket arattak. A zenekar hamar bele is vá-
gott a programba, mintegy illusztrálva a jogos di-
csôséget: Kohán István klarinétjával, Nagy Anna harmo-
nikájával, Barbinek Gábor harsonájával. Színre lépett a
sztárvendég is, Szinetár Dóra, aki jiddisül énekelte elsô
dalát. Majd egy híres francia sanzon, a Pádám, pádám kö-

vetkezett, szintén az énekes színésznô szuggesztív tolmá-
csolásában, különlegesség gyanánt, hiszen ezt a számot
klezmerzenekarral még soha nem adták elô.

Fegya konferansziéként visszakalauzolja a közönséget
az idôben: 2010-be, a Pécsi Nemzeti Színházba, ahol
elôször játszották a Gettó címû musicalt. Az egyik jele-
netben egy klezmerhegedûs fél év bujkálás után mászik
elô a pincébôl és kezd el játszani a hangszerén. Hóra.
Gazda Bence eleinte szándékos lassúsággal, óvatosan ke-
zeli a hangszert, hiszen annak a darabbeli zenésznek is el-
gémberedhettek az ujjai. De aztán nekibátorodik, és a
hallgatóság máris tüzes ritmusra verheti össze a tenyerét.
Gazda szünet elôtti éneke tovább forrósítja a hangulatot:
a dal arról szól, hogyan járja a hegedûs és barátja, a
bôgôs a világot, és hogyan muzsikálnak mindenhol, ahol
megfordulnak. A nagybôgô gazdája Máthé László.

Löchájim, rebbe – brummogja a mikrofonba Fegya a
második rész elsô számában. Majd ismét az emlékezésé
a terep: 1996-ban kezdte meg sikerszériáját a Madách
Színházban a Hegedûs a háztetôn. A darab több mint 270
elôadást ért meg. A most eljátszott Nyitány az összes ze-
nei motívumot kedves ismerôsként vonultatja fel. A Bu-
dapest Klezmer Band nemcsak koncertzenekar volt tehát
– a Gyôri Balettel együtt is szerepeltek, mégpedig a
Purim, avagy magyarul a Sorsvetés címû elôadással. Két
részlet következik belôle: a Combok csókja, amely Esz-
ter és Ahasvérus érzékien gomolygó kettôse, majd A per-
zsa udvar, a címbeli helyszín lüktetô életét felidézô mu-
zsika. A dobos igencsak kitesz magáért – a hangszert
Végh Balázs kezeli.

Szinetár Dórával a Soha többé Soa címû szám ma-
gunkba szállásra késztet, ahogyan az énekes és az együt-
tes tagjai egyre halkulva ismétlik végig a zsigeri tiltako-
zást kifejezô refrént.

A Budapest Klezmer Band immár hagyományos, Do-
hány-zsinagógabeli, telt házas koncertje idén is az élet-
igenlést, a zene örömét hirdeti, méltóképpen nyitva meg
a Zsidó Kulturális Fesztivált.

R. V.

Chászid legendárium – ez az al-
címe a darabnak, amelyet A ne-
gyedik kapu címmel adott elô a
FÜGE Produkciós Iroda, a Gólem
Színház és a Titkos Társulat a Zsi-
dó Kulturális Fesztiválon. Persze
nem igazi chászid mesék hangza-
nak itt el – az elemeiket használja
mesterien a szerzô, Kárpáti Péter.
Jól ismerheti ezt a világot, olyan
találóan parafrazeálja.

Még el sem kezdôdött az elôadás,
már a Goldmark Terembe lépve tud-
ni, nem mindennapi produkció ré-

A Hunyadi téri zsinagóga jövôre
ünnepli fennállásának 120 éves év-
fordulóját. Ennek örömére – a Zsidó
Kulturális Fesztivál egyik külsô
helyszíneként – kiállítást szervezett
Mandur László fotóportréiból. A
mûvész munkásságát napjainkig hu-
szonkilenc önálló és két kollektív
tárlaton ismerhette meg a hazai kö-
zönség. Fotókópiáit több köz- és ma-
gángyûjtemény is ôrzi, többek között
az olaszországi Pier Luigi Gibelli
Gyûjtemény. Fotóriporterekrôl ké-
szült egyedi szemléletû sorozata az
MTI archívumának része.

Nem telt ház, hanem konkrétan telt
elsô emelet alakult ki, mivel a körfo-
lyosón is szép számmal álltak olya-
nok, akik már sehová nem fértek be
– több mint kétszázan voltak kíván-
csiak az eseményre.

Olyan közéleti személyiségek is

Sipos György  és Fodor Tamás (Szentgyörgyi Ákos felv.)

Mandur László egy érdeklôdôvel (Herbst fotó)

A Zsidó Kulturális Fesztivál eseményeibôl
A kultúrában nincs helye a politikának
Telt házzal nyílt meg a Zsidó Kulturális Fesztivál

a Dohány utcai zsinagógában

Vándorúton, a tanítómestert keresve
Körbejárt a pálinkás butykos a nézôk között

szesei leszünk. A közönség székei
körbe vannak rakva, a mutatvány kö-
zépen készülôdik. Olyan, mint ami-
kor a fonóban mesét hallgatunk: az
egész földkerekség erre a mikro-
szkopikus világra, a benne elmon-
dottakra szûkül. Egyben tágul is, hi-
szen a mese tere egyetemes; fô vona-
la most Írele, az egyszeri zsidócska
története, születésétôl a haláláig.
Hogy mi teszi relét érdekessé? A
vándorút, amely a pikareszk (utazta-
tó) mûfajtól megszokott módon ma-

bonyolódik, s e különbözô helyzetek
egész emberségét, kiállását, erköl-
csiségét próbára teszik.

Különleges világ rajzolódik ki a
négy színész játéka nyomán: a
chászidok élete, szokásai, gondolko-
dása, hagyományai, ünnepei, istenfé-
lelme. Nyomon követhetjük, aho-
gyan a hároméves Írelének elôször
levágják a haját (a „hajacskáját”,
ahogyan a régi szövegek kedvesked-
ve mondják), megtudjuk, milyen éte-
leket szeret, drukkolunk neki a meg-

ga az élet; és a cél, ami a legfonto-
sabb: hogy ennek az életnek, amely-
be az Örökkévaló kegye folytán bele
vagyunk vetve, értelmet adjon az
ember.

Írele számára mesterének a keresé-
se ez az értelem. Azt a személyt
akarja megtalálni, akit mindenekfe-
lett tisztelhet. Megfordul sok rabbi-
nál, mindannyiszor bizakodva, íme,
megvan a keresett bölcs, a Tanító, az
igazság kútforrása, de mindannyi-
szor csalódnia kell. Folytatja az útját,
közben pedig érdekes kalandokba

próbáltatások során. Nehéz ezt a
színházi élményt afféle „elmesélôs”
módszerrel visszaadni, mert maga a
darab és Forgács Péter leleményes
rendezése sem egyenes vonalúan
bontakozik ki. Csupa villódzás az
egész. A történet asszociatív techni-
kával épül fel, megtûzdelve humoros
epizódokkal, amelyeknek nem egy-
szer a közönséggel való interakció a
forrása. Túrós süteményt kínálnak az
egyik elöl ülônek, ám amikor a nézô
gyanútlanul érte nyúl, a színész visz-
szarántja, mondván, ezt csak a na-
gyon jók érdemlik ki – és befalja a
nyalánkságként megjelenített kiflit.
Elôkerül egy vodkásüveg is, amely
ettôl a pillanattól kezdve egészen az
elôadás végéig körbejár a nézôk kö-
zött. Van, aki jól meghúzza, mások
csak beleszagolnak, úgy adják to-
vább.

Fodor Tamás szórakoztatóan ala-
kítja a csavaros eszû, gyakran lehe-
tetlenségeken elmélkedô, öreg rabbi-
kat, a végén pedig a megôszült
Írelét; Nagy Zsolt a chászid mesék
mozgékony kópéjaként tûnik fel, aki
bárkinek az orra alá borsot tör; Tóth
Ildikó hol csábító asszony, aki elcsa-
varja a vándor fejét, hol odaadóan a
közönség felé forduló mesélô, Írele
bôrébe Sipos György bújik bele – a
chászid mesék méla, együgyûnek
látszó, a világra rá-rácsodálkozó kis
zsidója ô. Álmélkodása akkor a leg-
nagyobb, amikor a végén kiderül,
nem kell többé mestert keresnie ma-
gának, mert idôközben ô maga lett a
mester, a másokat tanító, a közösség-
nek példát mutató bölcs. Mindezt
állhatatosságával érte el, amivel
nyughatatlanul, kitartóan, egész éle-
tében kereste az igazságot. A darab
és az elôadás végsô soron ezt az érté-
ket mutatja fel: szegénységben, gaz-
dagságban, botlások közepette, de
mindig tiszta lélekkel, hol csügged-
ve, máskor nekibátorodva, egyszer

gyôzedelmeskedve, de többnyire
esetlenül kutatni a szép és a jó után,
mert az mindennél elôbbre való. És
ha ezt a célt szolgáljuk, a látszat elle-
nére zsebünkben a gyôzelem, nem
bukhatunk el.

Írele tehát bármelyikünk lehet, aki
a világra nyitottan, mindenkitôl és
mindenbôl tanulva, fogékony lélek-
kel, tiszta szívvel vándorol a saját
életében. Mert az élet egy nagy ván-
dorút, kitérôkkel és kacskaringókkal;
ezeket a darab gondosan beépíti a
történetbe. Indázó vonalvezetéssel,
amelyhez a jelenetek során két mu-
zsikus szolgáltatja a ritmust, hege-
dûn, bôgôn és dobon.

A fejlôdésrajzot ábrázoló történet
példázatértékû, egyszerû, de koránt-
sem leegyszerûsített. A szerzô, Kár-
páti Péter úgy használja a chászid
mesekincset, hogy közben egyetlen
elmondott történet sem igazi chászid
mese, csak azok hangulatát, elemeit
alkalmazza, szereplôikkel, szókin-
csükkel, helyzeteikkel parafrazeálja
ôket. Egy ponton megtárgyalják pél-
dául a kérdést, mi lesz, ha a megvál-

tás nem harsogó csodával, hanem
észrevétlenül, mintegy magától, a ta-
lálmányok által fog bekövetkezni.
Nem lesznek olyan jelenségek, mint
a kettéváló Vörös-tenger, lesznek vi-
szont mindenféle újdonságok, mo-
dern „kütyük”. Akkor az emberek
nem fogják észrevenni, hogy a meg-
váltás bekövetkezett, ami nagy baj
lesz.

Ilyesmiken elmélkednek a szerep-
lôk, érzékeltetve, hogy a zsidó gon-
dolkodás tele van kérdésekkel, ame-
lyeket újra és újra felteszünk, függet-
lenül attól, megválaszolhatók-e vagy
sem. A többségükre természetesen
nincsen válasz, kutasson az ember a
felelet után akár a Talmudban, a
Sulchán Áruchban, vagy a saját gon-
dolkodásában. Ezek az igazán nagy
kérdések. Pontosabban a válasz nem
kimondhatóan, szavakban, hanem a
tiszta emberségben rejlik; általa ért-
hetjük meg az élet nagy misztériu-
mát, az Örökkévalótól kapott lelkün-
ket. Írele példája mutatja, ezt végsô
soron csak önállóan lehet.

Rados Virág

Mandur László: Bennünk élô
tekintetek

eljöttek, mint Szirtes Tamás Kos-
suth-díjas rendezô és Donáth László
evangélikus lelkész. Az ô képmásuk
a kiállított fényképeken is visszakö-
szönt.

Egy órával a megnyitó elôtt, mi-
közben a teremben még interjúfotó-
zás (Szentgyörgyi Ákos – BZSH) és
zenészpróba zajlott, rögtönzött zsi-
nagógabemutatásra invitálták az ese-
ményre érkezôket, akik közül sokan
még nem jártak a helyszínen.

A Hunyadi téri zsinagóga elnöke,
Gervai László köszöntötte a vendé-
geket. Kiemelte a helyszín jelen-
tôségét, a mûvész kvalitásait, végül
megköszönte a Mazsihisz-BZSH tá-
mogatását.

Elsôként Kunos Péter ügyvezetô
igazgató méltatta a mûvészt.
„Amennyire megtisztelô, hogy né-
hány szót szólhatok Mandur László
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Szép vagy, gyönyörû vagy...
Fújhatnak bármilyen politikai szelek Magyarországon, számomra Kálmán

Imre, Seres Rezsô, Zerkovitz Béla és Márkus Alfréd, Molnár Ferenc, Szép
Ernô és Heltai Jenô, Darvas Szilárd, Keller Dezsô vagy G. Dénes György,
Kozma József és Lajtai Lajos, Bächer Iván és Szenes Iván a magyar kultúra
része. A magyar zenemûvészetnek, a magyar színpadnak, a magyar költé-
szetnek, a magyar szónak szereztek világméretû – esetleg helyiérdekûbb –
elismertséget. Magyar szerzôk, és ettôl nem is kívánok eltérni (hát még vitát
nyitni).

Erdélyi népzene
a Rumbachban
Európa Ifjúsági Fôvárosa az

Európai Zsidó Kultúra Napján
Az idei Zsidó Kulturális Feszti-

vál zárónapja egyben az Európai
Zsidó Kultúra Napja is volt szep-
tember 6-án, amikor a Rumbach
Sebestyén utcai zsinagógában Hi-
dak címmel erdélyi, máramarosi
zsidó népköltészeti elôadás és a ko-
lozsvári Tokos zenekar koncertje
szórakoztatta a közönséget. Idén
ugyanis Kolozsvár, a kincses város
lett Európa Ifjúsági Fôvárosa.

Kolozsvár, a kincses város kapta
meg 2015-ben az Európa Ifjúsági
Fôvárosa címet. Ezzel övé lett a
lehetôség, hogy sokszínû progra-
mokkal bemutassa a helyi kulturális,
gazdasági és politikai életet, ösztö-
nözve a fiatalokat, hogy ötleteikkel,
programjaikkal vegyenek részt az
eseményekben.

A kapcsolódást a különbözô kultú-
rák között jól kifejezi a „Hidak” szó,
amely a szeptember 6-i, vasárnapi
est címeként szolgált a Rumbach Se-
bestyén utcai zsinagógában az Euró-
pai Zsidó Kultúra Napján. Elsôként
egy alkalmi együttes mutatta be Nin-
csen egész nap címmel az erdélyi és
máramarosi népköltésbôl összeállí-
tott mûsorát. A soknemzetiségû Er-
délyben egykor nagyon is jelen lévô,
de mára feledésbe merült jiddis nép-
költészetet varázsolta vissza a szín-
padra egy óra erejéig Nagy Noémi
Kriszta népdalénekes és Laczkó Vass
Róbert színmûvész dala, valamint
Szép András és Bálint hegedûje és
elektromos zongorája. A máramarosi
jiddis népdalok szövegét Kányádi
Sándor írta, és Almási István zene-
folklorista készített hozzájuk jegyze-
teket. Az 1989-ben megjelent fordí-
táskötet mellékleteként közzétett
dallamok képezték az elôadóest ge-
rincét.

A bemutatott anyag kissé mûvire
sikeredett, de a produkció javára
írandó, hogy végül koherens kompo-
zícióvá állt össze. A tartalmi ív az
emberi élet teljességét járta be: egy
egész életciklus bontakozott ki a

Csákányi Eszter

Finálé (Fotó: Kálosi Tamás)

Gyarmati István – az örökifjú zongorista – estje volt a Zsidó Kulturális
Fesztivál Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország címû összeállítása, de
ugyanennyire volt Fesztbaum Béláé is. Ôk ketten osztoztak a legnagyobb-
részt kuplékból, sanzonokból álló mûsor nagyobbik felén, de ugyanolyan
hangsúlyt kapott a két vendég: Csákányi Eszter és Bánfalvi Eszter is.

Gyarmati arra fonalra fûzte fel az összeállítását, hogy hány (milyen sok)
zsidó gyökerû mûvész formálta azt a képet, amelyet ma karakteresen magyar-
nak nevez a világ. Molnár, Heltai nagyon közismert, de kevésbé az például
Kálmán Imre.

A zongorista mesélt, anekdotázott (olykor ismeretterjesztett), és persze ját-
szotta azokat az egyvelegeket, amelyek a kiskocsmákban, vendéglôkben, ét-
termekben szóltak – gyakran csak egy árva pianínón – a déd-, a nagyszüle-
ink, apáink ifjúkorában, de még a mienkben, a fiainkéban is, és minden való-
színûség szerint szólni fognak a következô generációknak is errôl a szép-csú-
nya Budapestrôl, meg a gyönyörûnek álmodott Magyarországról.

Fesztbaum Bélát már többször láttuk komikus szerepekben, de a Goldmark
Terem színpadán kifejezetten szikrázott. Zerkovitztól Seres Rezsôn keresztül
Zsütiig (G. Dénes György) ívelô kuplésorozatában ismét megmutatta, hogy
ha kell, egyedül is el tudna vinni a hátán egy egész estét (egyébként szo-
kott...).

A hírneves Telefonkönyv-polka (amirôl azt hittük, senki nem tudja megis-
mételni Kazal László egykori hatalmas sikerét) sikoltozásig ajzotta fel a kö-
zönséget.

Óriási meglepetés volt Bánfalvi Eszter mindazoknak, akik csak prózai sze-
repekben látták-hallották eddig. Egyrészt azzal, hogy milyen remekül énekel,
és mekkora hangja van. Másrészt, hogy sanzon-kuplé terepen milyen ottho-
nosan mozog. Karády híres dalában (Ezt a nagy szerelmet tôled kaptam én)
azt a remek Zsüti-sort, hogy „Jöjj, hazudj valami elfogadhatót”, sikerült úgy
kimondania, hogy a hátunkon végigfutott a hideg. És a humora is elviszi a

nézôt: különösen a Béla-dal (zene: Gyarmati, szöveg: Verebes István), meg a

Kár itt minden dumáért (Zerkovitz–Harmath Imre) címû örökbecsû megfor-

málásával – jaj, azok a fintorok! Három perc – egy-egy élet, egy-egy teljes

karakter.

Csákányi Eszternek a dalokból inkább a fájdalmas jutott: Szép Ernô san-

zonja (Életrajz), Darvas Szilárdtól a torokszorító Színésznô vagyok, szívem,

és Melitta drámai dala az Egy szerelem három éjszakájából (Isten veled, Bu-

dapest, te édes). De ô tündökölt Bächer Iván két rövid írásával is. Könnyesen

nevettünk, hogy a szeretett Iván legalább így közöttünk lehetett.

És az ô hangján szólalt meg a dal, amivel annyian éltek vissza: a mûsor cí-

mét adó Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország – a Hamburgi menyasz-

szonyból. Szöveg: Kulinyi Ernô, zene: Vincze Zsigmond, és ezek a szerzôk

sem érték meg élve a háború végét. Ôket sem tekintették eléggé magyarnak.

Azért az említett kiskocsmahangulat átjárta az estét: Gyarmati István sejtet-

te – vagy felfigyelt rá –, hogy a közönség vele dúdolja a slágereket (na tes-

sék, micsoda kozmopolita szó!), és megénekeltette a teremben lévôket. Ez is

Pest. A legmagyarabb város (© Molnár Ferenc – Fesztbaum Béla olvasta

fel...).
Bedô J. István

Kern András estje hozta hangulat-
ba és bûvölte el a Fesztivál második
estéjén a Dohány utcai zsinagóga
közönségét. Az érdeklôdôk száma,
majd a nagy siker is igazolta, a
szervezôk jól döntöttek, hogy sokad-
szorra ismét fellépési lehetôséget
adtak a Kossuth-díjas mûvésznek és
vendégeinek. Kern Andrásnak szá-
mos lemeze jelent meg, az elsô mint-
egy 25 évvel ezelôtt, legtöbb esetben
Heilig Gábor zenei vezetésével, aki
sok-sok dal szövegírójaként és
szerzôjeként volt partnere.

A program során Kern zeneileg
körüljárta a címadó kérdést: Mi van
velem? Mi van velünk? Tette ezt
részben állandó vendégeivel, Hernádi
Judittal és Heilig Gáborral, meg egy
vígszínházi zenés változatból át-
mentett produkció szereplôivel, Hegyi
Barbarával és Fesztbaum Bélával.
Kíséretet Gátos Iván kiváló muzsiku-
sokból álló zenekara biztosított.

Kern sokoldalú elôadómûvészi
tehetsége mellett elsôsorban szí-
nésznek vallja magát, így ter-

fotókiállításának megnyitóján, any-
nyira reménytelen vállalkozás, hogy
igazi méltatást mondjak.

Minden vélemény, amit egy laikus
valamely képzômûvészeti alkotásról
kimond, szubjektív, csupán a saját
érzéseit adja vissza. Egy festmény,
egy szobor, de különösen egy fény-
kép individuális mûvészeti termék,
ami különleges kapcsolatot létesít,
de csupán két személy között: ezek
az alkotó és a nézô, befogadó.

Bizonyára mást látok én a fotók-
ban, mint majd Önök, közös csak
annyi lesz bennünk, hogy mindnyá-
junkat megfog és katartikus élmény-
ben részesít az a képekben megvaló-
suló empátia, ami Mandur László
egész mûvészetét jellemzi. Az alko-
tót nem kell bemutatni: ismert em-
ber, mondhatnám, hogy politikus, lo-
kálpatrióta, de leginkább mûvész.
Rajongása a fényképezés iránt nyil-
ván hobbinak indult, de mint a falon
is látható alkotások bizonyítják, má-
ra mûvészetté nemesült. Mandur
László, úgy látszik, mindig ott van,
ahol az élet valami olyat produkál,
ami méltó a megörökítésre, és ami
még fontosabb, mindig észreveszi az
emberi arcokban azt, ami túlmutat a
földi léten, és bepillantást enged ala-
nya lelkébe. Egy tévés személyiség a
magyar televíziózás aranykorában
azt mondta, nincs nagyobb élmény,
mint képernyôn látni egy beszélô ar-
cot. Mandur László képei hang nél-
kül beszélnek, csak értô fül és szem
kell hozzá.

Igazságtalan lenne bármit kiemel-
ni, de ha mindenképp elvárják tôlem,
elmondom, hogy a falakon látható
képek között két kedvencem van. Az
egyiken Jancsó Miklós vált szót
Faludy Györggyel. Nem tudni, mit
beszélnek, de aki a képet nézi, biztos
lehet abban, hogy bármit mondanak
egymásnak, az jobbítja a világunkat.
A másikon Szirtes Tamás rendezô
látható. Két kitárt keze és mindent
látó, rajongó tekintete maga a szüle-
tés pillanata. A képet nézve szinte
hallom a zenét, látom a táncot, értem
a verset, amit abban a percben szín-
padra varázsol. Nekünk, zsidóknak,
különösen kedves képe a mosolygó
Schweitzer-portré, mely nemrég el-
hunyt, méltán világhírû országos
fôrabbink életének egy ritka, vidám
pillanatát rögzítette. Mandur László-
nak kívánom, hogy összenôve elvá-
laszthatatlan fényképezôgépével,
még sok örömöt szerezzen nekünk
elkapott momentumokkal. Önöknek
és a kiállítás jövôbeni látogatóinak
pedig azt a lelki felfrissülést, amit a
képek megtekintése nekem szerzett.”

Féner Tamás Kossuth-díjas fotó-
mûvész elôadásában történelmi-
történeti és szakmai áttekintést adott.
Elöljáróban beszélt arról, hogy most,

a felkérésnek eleget téve, tulajdon-
képpen hazajött. Egy kis idôjáték se-
gítségével kitûnô memóriával fel-
idézte a Hunyadi tér és környéke haj-
dan volt zsidó kereskedôit, köztük
Féner Márton Jenô üveg-, porcelán-
és díszmûárust. A mûvész mesélt
zsinagógákról: hová és miért-kikért
jártak vagy éppen nem jártak. A „Da-
liás idôk – daliás emberek” téma
kapcsán is kifejtette gondolatait. Szó
esett „elsô mûvészi munkájáról”,
melynek témáját a „csarnok”, jelesül
Kmoskó néni, a virágos ihlette.

Ezt követôen Féner Tamás az arc-
képfotózás, az ideálportrék, az esz-
mehordozó arcmások ábrázolásmód-
jait taglalta, számos példával illuszt-
rálva mondandóját. Majd így folytat-
ta: „Az a fajta portré, amirôl itt szó
esik, közeli rokonságot ápol a print-
press legtöbbet használt képtípusai-
val. Ha már illusztráció méretû és sú-
lyú a kép, a fotográfus választhat:
attributált képet készít, s az azonosí-
tást segítô környezettel, tárgyakkal
veszi körül az ábrázoltat, vagy is-
mert személyek esetén inkább az arc
megjelenítésére törekszik.” Féner
hozzátette: sajátos eset, amikor a
személyek kiválasztása, az ábrázolás
rendje és egységes képi megfogal-
mazása hatásában sugall is. Másrészt
annak feltételezése, hogy van a soka-
ságnak egy halmaza, amit bizonyos
értékek mentén össze lehet rendezni,
vagy legalábbis gondolható, hogy
lesz, aki „díjazza” fáradozásainkat és
elhiszi, hogy létezik egy olyan hal-
maz, amely egy közös értékvilág
mentén megszervezhetô.

„Ezt gondolja Mandur László –
vagy nem? Laci integráns személyi-
ség, tehát neki sikerül.”

„Nézzék tehát a képek sorát, örül-
jenek, hogy egy korban élhettek
Jancsó Miklóssal, Schweitzer Jó-
zseffel, ismerhették Nyers Rezsôt,
Balla Dömét... Mandur tudta azt is,
miért ilyenek, és ezt udvariasan be is
mutatja.”

„Gazdagabbak lettünk tucatnyi ta-
lálkozás élményével” – nyitotta meg
a kiállítást Féner Tamás.

Miközben az érdeklôdôk ismer-
kedtek a kiállított alkotásokkal, a lát-
ványhoz Fináli Gábor rabbihelyettes
(ének) és Fekete Tamás gitármûvész
adott zenei aláfestést.

A fotózás hazai reprezentánsai al-
bumnyi anyaggal térhettek haza,
majd a látványt az internet segítségé-
vel ezreknek tették hozzáférhetôvé.

Illesse köszönet a támogatókat,
Mandur Lászlót, az alkotót, a mélta-
tókat, a kiállítás kurátorát, Rusznák
Ritát (Zsidó Múzeum), a Laky
Konyha cukrászait, és mindenkit, aki
bármivel is hozzájárult az esemény
fantasztikus sikeréhez.

Gál Juli

Mi van velem?

Hernádi Judit

mészetesen a kitûnôen felépített
mûsorban egy-egy dal elôtti vagy
utáni történetei, sztorizásai, fanyar,
keserédes humora a nagyérdemû
nevetôizmait is alaposan próbára
tette.

A koncerten több évtizedes dalok
mellett sokak számára még kevéssé
ismertek is elhangzottak, olyan
szerzôktôl, mint Dusán, Presser,
Heilig – zenekarvezetôként, gitáros-
ként és énekesként is szerepelt.
Nyitószámként felcsendült Az élet
dala, a Pesten születtem – több alka-
lommal a két vokálos közremûkö-
désével –, majd a továbbiakban (a
teljesség igénye nélkül) az Ó, As-
toria, A füredi mólónál, a Bizony-
talan blues, a Fontos lány, a Hé, 

,
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Heiliggel, s egy kis könnyed klez-
meresként a Semmi baj, az Esik
mocskosul az esô, a Lövölde tér és a
Pincér rock.

Fesztbaum Béla (Vígszínház) 
A szomorú bárzongorista dalát és
egy 1989-es nótát, az Én nem me-
gyek moziba többét énekelte-zon-
gorázta el.

Hernádi Judit, akivel már közös
lemezük is megjelent, a „régi dalt”, a
Sohase monddot adta elô, továbbá
egy duettet Szia, hogy vagy? cím-
mel, meg a Gondolj rám filmdalt.

Hegyi Barbara, aki sok prózai
darabban volt játszótársa Kernnek, a
C’est la vie címû számot énekelte.

Megismerhettük néhány perces
szólóhangszer-játékkal a zenekar
tagjait is.

A szûnni nem akaró vastaps ráadá-
sokat eredményezett: a Mint egy
madár és a Te majd kézen fogsz és
hazavezetsz dallal búcsúztak Kern és
barátai.

– gj –

(folytatás a 8. oldalon)
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Vicces világkép (2.)
Gondolatok egy könyvrôl

Az Újpesti Városnapok keretében
rendezett kántorkoncert hírére az dén
még a szokásosnál is többen látogat-
tak el a nagy zsinagógába, ahol hu-
szonöt éves fennállása óta elsô ízben
vendégszerepelt a Budapest Klezmer
Band. A rendezvény házigazdája és
mûsorvezetôje, Szerdócz Ervin rab-
bi, köszöntôjében a közelgô ôszi ün-
nepekre utalt, majd arról a hagyo-
mányról beszélt, amely szülôföldjét,
Máramarosszigetet és Újpestet ösz-
szeköti. Mindkét települést a béke
egykori szigetének nevezte, ahol a
meglévô házak és utcák ôrzik a város
zsidó múltjának emlékeit és végleg
bezárult titkait.

A koncert Neumark Zoltán zongo-
rakíséretével, liturgikus dalokkal
kezdôdött; az elsôt, amely a nagyün-
nepeket megelôzô könyörgô imák-
ból, a Szlichotokból való, Budai
Miklós énekelte, a másodikat, a napi
imarendben többször elhangzó
Sejibone bész Hámikdos kezdetût,
Zucker Immánuel adta elô. A
következô dal elôtt Szerdócz Ervin a
békére vágyó, országunkba érkezô
menekültek sorsa és a Tóra sorai kö-
zött vont párhuzamot: „Emlékezz,
hogy te is idegen voltál Egyiptom or-
szágában” – idézte a Szentírás szava-
it, majd arra kérte az Örökkévalót,
hogy vessen véget a harcoknak és te-
remtsen békét. A mûsor Nógrádi
Gergely elôadásában a Lo Teda
Milchama címû, világhírû békehim-
nusszal folytatódott.

A kántorok kiváló egyéni produk-
ciója után a Budapest Klezmer Band
zenekari blokkja következett. A mû-
sort vezetô rabbi ismét egy
szülôföldjéhez fûzôdô emlékérôl
mesélt, egy hajdani fényképre utalt,
amelyen a máramarosi klezmerze-
nekarban kaftános, pajeszos zsidó és
subát, kucsmát viselô román muzsi-
kusok játszottak együtt.

A Kossuth-díjas Jávori Ferenc
(Fegya) vezette Budapest Klezmer
Band egymásba oldódó zenekari szá-
mokkal szórakoztatta a közönséget.

Zsidó emlékek az Intercisa Múzeumban
A Jeruzsálemi Izrael Múzeum zsidó kéziratok és szertartási tárgyak

anyagából nyílt kiállítás a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban. A bemuta-
tott tárgyak révén a látogatók megismerhetik a legfontosabb zsidó ünnepe-
ket.

A vándorkiállítást befogadó Intercisa Múzeumtól kapott tájékoztató szerint a
sokrétû tárlaton szereplô anyag vallási szokásokhoz kapcsolódik, illetve egy ré-
szük szertartási tárgyként volt használatos az otthonokban vagy a zsinagógában.

Esztétikai és mûvészi értékük mellett történelmi dokumentumokként is
szolgálnak. A bemutatott anyag jellemzô azokra az országokra, területekre,
régiókra, ahonnan származik. A tárgycsoportok között találhatunk amulette-
ket, amelyeknek feladata volt, hogy megvédjék a viselôjüket, családját és
minden vagyonát a természeti csapásoktól, a varázslattól és a gonosz szelle-
mektôl.

Külön csoportot alkotnak a házasságlevelek. Számtalan, a különbözô zsidó
közösségekben idôben és térben eltérô hagyomány és szokás kíséri az esküvôi
szertartást, de mindegyikben közös a ketuba, a zsidó férfi és nô között kötött
házassági szerzôdés. A puszta személyes információkon kívül a ketubák, kü-
lönösen az illusztrált példányok, rengeteg történelmi, szociális és gazdasági
adattal szolgálnak.

A zsidó közösség élete mindig a héber írás és könyv körül forgott. Az írno-
kok nemcsak magasan képzett kézmûvesek voltak, hanem a vallásnak nagy
jelentôséget tulajdonító személyek, akik komoly figyelmet és szellemi oda-
adást igénylô, szent cselekedetnek tartották munkájukat. Miután a 15. század-
ban feltalálták a nyomtatást, a nyomtatott könyvek elkezdték felváltani a kéz-
iratokat. A héber tóramásolók nem hagytak fel hagyományos munkájukkal,
amit azonban a tóratekercsek, a mezüzék és a kis bôrdobozkák készítésére re-
dukáltak. A holt-tengeri tekercsek a Szentföldön valaha talált legfontosabb
régészeti leletek közé tartoznak.

A leletek között vannak bibliai könyvek és szektaszövegek. Ezek másolatai
is láthatók a kiállítási anyagban.

A bemutatott tárgyak révén a látogatók megismerhetik a legfontosabb zsi-
dó ünnepeket. A kiállítás egyedülálló anyaga elôször szerepel magyarországi
múzeumokban.

DH Online / Szabó Szabolcs nyomán

Ahogy Buenos Aires-i érsek korá-
ban is tette, Ferenc pápa most is leve-
let küldött az argentin zsidó közös-
ségnek, Ábrahám Skorka rabbinak cí-
mezve, akit „kedves testvérem és ba-
rátom” megszólítással illetett – tájé-
koztat a Vatikáni Rádió.

A Szentatya üdvözletét küldte a kö-
zösség ünnepeire: az újévre és jom
kippurra, az engesztelés napjára.

A zsidó hagyomány szerint ezen
ünnepek idôszakában az Örökkévaló

megítél minden teremtményt. A pápa
kiemelte, hogy ez mindenkitôl belsô
önvizsgálatot igényel; azt kívánta a
zsidó közösség tagjainak az imán és a
mély elmélkedésen keresztül, hogy
ajánlják fel jelentôs hozzájárulásukat
egy jobb valóság építéséhez. A Szent-
atya hozzátette: „Az Úr fogadja el
imáitokat, és áldjon meg mindannyió-
tokat hatalmas irgalmasságával! Em-
lékezzetek meg rólam imáitokban, és
én is így teszek veletek.”

Igen, vannak esetek, amikor még a viccme-
sélésnél is méltóbb a hallgatás. Ez ugyanis filo-
zófiai követelmény bizonyos szövegek eseté-
ben, de ugyanez fordítva is igaz, bizonyos szö-
vegeket filozofikussá tesz. Hernádi Miklós: A
zsidó vicc világképe címû, a Gondolat kiadónál
2014-ben megjelent könyvének Kikkel vagyok
körülvéve címû fejezetében olvashatjuk: „A
zsidó temetôben egy kisfiú sorra kibetûzi az el-
hunytakról szóló dicshimnuszokat, majd ezt
kérdezi az apjától: Papa, hogy lehet, hogy a
ganefek (gazemberek) soha sem halnak meg?”
A filozofikus vicc különös népszerûségnek ör-
vend, ugyanis ez nem más, mint a legtermésze-
tesebb költészet, a látens gondolatoknak a tré-
fák sorrendjében való laza összeszerkesztése.
A vicc mint szatirikus mûfaj közvetlen és
kézenfekvô módon interpretálható. Vannak
ugyanis olyan törvényszerûségek, melyek a
viccek „minimálártos” világának légkörében
képesek csak kiteljesedni. Hernádi Miklós vic-
ceskönyvének tengerén vitorlázva olvashatjuk
az alábbi sorokat: „Nem szívesen lennék egy
olyan klubnak a tagja, amely még engem is a
tagjai közé fogad.” És ha még jobban bele aka-
runk merülni abba a világba, melyet a szerzô
megidézett, minden kis viccecske olvasásakor
higgyük el, hogy nagy esemény történt, klasz-
szikus esemény, melynek létrejöttétôl vagy lét-
re nem jöttétôl válik a világ összerakhatóvá
vagy szétszedhetôvé, élhetôvé vagy élhetetlen-
né, tartalmassá vagy tartalmatlanná.

A ma hetvenegy éves Hernádi Miklós a szo-
ciológiai tudományok kandidátusa, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, több mint
húsz könyv szerzôje, legalább egy tucat könyv
fordítója. Esztétikai tapasztalatait tanulmánya-
in kívül a gyakorlatihoz és a tapasztalatihoz
fûzôdô normák és szerepjátékok, viselkedési
performanszok megfigyelésével szerezte. A
közhely természetrajza címû, 1973-ban megje-
lent esszéjével robbant be a köztudatba, majd a
három évvel késôbb megjelent Közhelyszótár

címû gyûjteményével a hírnévnek is lekötelez-
te magát. Inkel Bence írta róla nemrég a Cink
címû internetes folyóiratban: „Ha kedvenc mû-
veimet kellene felsorolni, egészen biztosan he-
lyet kapna köztük a Közhelyszótár, amelynél
szerintem kevés viccesebb és szórakoztatóbb
mû jelent meg itthon.”

Hernádi a viccek, közmondások, adomák,
„trufák” szenvedélyes kutatója. Miközben a
„zsidó vicckultúrában tükrözôdô véglegesen
rezignált világképet” festi, pontosan tudja,
hogy mindez átcsoroghat a nem zsidó környe-
zet folklórjába is, ahogy például ez (és ez
megint Hernádi megállapítása) az Arthur
Bloch gyûjtésébôl összeállt Murphy-
törvényekkel történt. Freud A humorról írott
tanulmányában a „humoros örömnyereség
genezisérôl” beszél. „Semmi kétség – írja –, a
humor lényege, hogy általa az ember azokat az
effektusokat takarítja meg, amelyekre a helyzet
alkalmat adna, és az ilyen érzelmi megnyilvá-
nulások lehetôségén tréfával teszi túl magát.”
(Pál Katalin fordítása) Hozzátehetjük, hogy az
allegorikus díszben megjelenô humor szemlé-
letessé válik, még abban az esetben is, ha funk-
ciója az énnek idegen. Lehetôvé teszi az „én”-
nek az idegenség legyôzését. A közös nevetés
a legszorosabb kapcsolatok egyike. Minden
mást kizár a színrôl, minden más idegen erôt
vagy közömbösséget. Hernádi a vicc forrását is
megjelöli, sôt a változatait is. Ez talán azért is
fontos, mert a vicc mesélôje idônként központi
helyzetét egy másik énnek kényszerül átenged-
ni, annak, aki jobban mesél, kommunikatívabb,
talán a vicc világát is jobban ismeri, és ami a
legfontosabb, a humor átadására alkalmasabb
kisugárzással rendelkezik. Ennek illusztrálásá-
ra hallgassuk meg a következô adomát Herná-
di Miklós könyvének Házasságszerzôk, háza-
sok címû fejezetébôl: „Elmegy a chelmi rabbi-
hoz a fiatal házas Perlmutter, és így beszél: –
Rebbe, csak három hónapja vagyok házas, és a
feleségem máris gyereket szült. Hogy lehetsé-

ges ez? Hisz mindenki tudja, hogy ehhez kilenc
hónap kell...” Itt szakítsuk félbe egy pillanatra.
A fikció elôjoga, ebben egyetérthetünk, hogy
szabadon rendelkezik az idôvel. A viccmesélô
az elôítéletektôl szabaddá teszi a hallgatót. Éle-
te minden pillanata események halmazát teszi
lehetôvé. Ha elhisszük, hogy ez lehetséges, ha
a helyzetbe beleilleszkedünk anélkül, hogy ma-
gyarázatot követelnénk, akkor a vicc folytatása
is lehetséges, mégpedig a következôképpen:
„Rövid töprengés után a rabbi megkérdezi:
Szóval te már leéltél a feleségeddel három hó-
napot? – Le. – És ô is leélt veled három hóna-
pot? – Igen. – És együtt mennyit éltetek? – Há-
rom hónapot. – No és mennyi három meg há-
rom meg három? – Az kilenc. – No látod –
mondja a rabbi –, és most menj, és ne szekálj
tovább!”

Közelebbrôl megfigyelve a fenti viccben fel-
halmozott rendetlenséget, a kirajzolódó naiv
enteriôr még rokonszenves is lehet. Csakhogy
viccünk megszorításokkal szolgál. Még a buta-
ság dicsérete vagy annak interpretációja is el-
fogadható. A humorban mindig van valami fel-
szabadító, nagyszerû és felemelô. Az igazi zsi-
dó humor mindig ezekkel a címszavakkal je-
lentkezik. Foglalt szövegek nincsenek, a kér-
dés-válasz viszonylatában mindenki tehet hoz-
zá vagy vehet el belôle, csiszolhatja és értel-
mezheti. Ezért jók Hernádi „változatai”. Lehet
paradoxon is az, ha valaki viccét köztes álla-
potba helyezi. Ezek a módozatok, mint a vic-
cek különbözô kategóriái, újabb és újabb fikci-
ókat és karaktereket juttathatnak érvényre Mó-
ricka vagy Herschele okosságától a hit deka-
denciájának és bûvöletének naivitásában élô és
azt az élet egyéb dolgaira is kivetítô ifjú férjig.
Hernádi a könyvhöz írott tanulmányában Kom-
lós Aladár híres, 1934-ben a zsidó viccrôl írt
dolgozatából idéz: „Amilyen könnyû a pesti
kabaré méltóság nélküli tréfái fölött ítéletet
mondani, olyan nehéz a hiteles zsidó viccel
szemben határozott álláspontra jutni.”

De milyen is a hiteles zsidó vicc? Lehet-e il-
letékes valaki ebben? Apám kincsként ôrzött
egy lapjaira szétesett zsidó viccgyûjteményt,
melyet Amerikában élô nagybácsikájától, La-
jos bácsitól kapott, aki még a múlt század ele-
jén vándorolt ki Hajdúdorogról. A könyvet
egyébként az akkor még Erdélyben megjelenô
Új Kelet címû lap gondozásában adták ki. Meg
kell mondanom, hogy a magyar nyelven írt, de

jiddis szavakkal és kifejezésekkel teletûzdelt
könyvet úgy olvastam, „mint ahogyan az írás-
tudatlan baptista prédikátor olvassa az ótesta-
mentumot” (az idézet William Faulknertôl va-
ló), vagyis hittel, nevetôizmaimat azonban meg
sem rendítette, annyira sajátos, annyira finom,
a jiddischkeit legintimebb világából származó
adomák voltak. Ez volna hát az „igazi”? Ben-
nük volt a zsidó humornak az a sajátos beállí-
tódása, melyben, ahogy Freud írja, „az ember
saját személyéhez viszonyul humorosan, hogy
ilyen módon hárítsa el magáról a szenvedés
lehetôségét”.

A zsidóság a bibliai idôk óta görgeti maga
elôtt sajátos, kommunikatív, a különbözô törté-
nelmi helyzetek cselekvéskultúrájának rend-
szerében kialakult humorát. A mai idôkig fenn-
maradt humor csak a jéghegy csúcsa, mely mö-
gött ott feszül a történelem, az irodalom, az ül-
döztetések és a kétezer éves számûzetés, hazát-
lanság, a szenvedés, az önvád, az önostorozás
túlélési kísérleteibôl kikristályosodott gyógy-
szer: a humor. Veres László református lelki-
pásztor mondta 2007-ben, az Erdély FM rádió-
ban a következôket: „Ámulva fedeztem fel és
nagy örömmel, hogy igenis a Szentírásnak van
humora, szinte kategorizálni lehet mûfajok sze-
rint; szófordulatokban, szójátékokban lehet fel-
ismerni. Ézsajás prófétánál az Úristen egy al-
kalommal azt mondja az embereknek, hogy Ô
jogôrzésre várt, és lett belôle jogorzás, várt ir-
galomra, és lett siralom. Azért érdekes ez a
szójáték, mert az általam ismert Szentírás-for-
dítások közül egyedül a magyar próbálkozott
meg, hogy visszaadja az eredeti héber szöveg
szójátékát. Miszfát – mispát, cödáká – cöáká,
így hangzik héberül...”

Hernádi könyve jó könyv. Zsebre tehetô,
elôkapható, afféle pszichológiai gyakorlatként
megvidámodhatunk tôle, megvidámodhat bár-
ki, erôt gyûjthet ôseink humorából. Ôszintén
ajánlom az olvasónak. Sajnálom, hogy a könyv
egyik fejezetébe, nyilván véletlenül, antiszemi-
ta viccek keveredtek. A Tisztaság, egészség,
tisztesség címû fejezet néhány ízléstelen és
gusztustalan viccecskéjérôl van szó. Piszkos,
büdös, poloskás, mindenféle mosakodást
megvetô zsidó embereken röhöghet, akinek
van hozzá kedve. Reméljük, ezek kimaradnak
a következô kiadásból.

(folytatjuk)

Örömzene szólt Újpesten

Az együttes valamennyi tagja (Nagy
Anna – tangóharmonika, Gazda Ben-
ce – hegedû, Kohán István – klarinét,
Barbinek Gábor – trombon, Máthé
László – nagybôgô és Végh Balázs –
dob) improvizált szólófutamokat is,
az újpesti hallgatóság pedig érezte,
hogy a remek este még újabb és
újabb fordulatokat tartogat számára.

A koncert második részében a szó-
listákat a klezmerzenekar kísérte. A
kántorkoncertek mindenkori siker-
számai következtek, a Sálom alé-
chemtôl a Jiddise mámén és a Tum-
balalajkán keresztül a Doná, donáig.
A Budai–Zucker–Nógrádi hármas-
hoz csatlakozott immár Raáb Gábor,
az ORZSE hallgatója és Székelyhidi
Hajnal, a Magyar Állami Operaház
magánénekese, az egyetem adjunk-
tusa is. Székelyhidi Hajnal két szóló-
száma mellett Nógrádi Gergellyel
adta elô a Hegedûs a háztetôn címû
musical Hajnal, alkony címû duett-
jét, amellyel néhány percre ben-
sôséges hangulatot teremtettek a zsú-
folásig megtelt zsinagógában.

A közönség eleinte sem fukarkodott
a tapssal, de a mintegy kétórás hang-
verseny utolsó számait, az Ale bridert
és az Osze sálomot együtt énekelte,
tapsolta végig a színpadra felsorako-
zott valamennyi közremûködôvel és

az újpest-rákospalotai körzet köztu-
dottan zenekedvelô rabbijával.

Szerdócz Ervin zárszavában így
fogalmazott: A zsidó zene ünnepé-
nek hirdettük koncertünket. Nyitot-
tunk a világ felé, a közös szépet és
emberit keresve, mindezt a zene
hangján keresztül. Zsinagógánk
homlokzatán Jesája próféta szavai
vannak kôbe vésve: Ki vészi bész
töfilo jikoré löchol hoámim – Mert
házamat minden nép imaházának
fogják nevezni. Zene és Jesája szavai
találkoztak ezen az estén. Isten szel-
leme, érzem, áthatotta a szent falak
hagyományôrzô szellemiségét.

A kántorhangverseny végén a
mûsorvezetô külön köszönetet mon-
dott Székelyhidi Hajnalnak a hang-
verseny mûvészeti vezetéséért, dr.
Szegô Ágnesnek, az ORZSE könyv-
tárvezetôjének a koncert idejére ren-
dezett alkalmi tárlat megrendezésé-
ért, továbbá a támogatóknak, min-
denekelôtt az újpesti önkormányzat-
nak, valamint a Nemzeti Kulturális
Alapnak, az Országos Rabbiképzô –
Zsidó Egyetemnek, a Gabbiano Print
Kft.-nek és a Budapesti Zsidó Hit-
községnek. Szerdócz Ervin e szavak-
kal búcsúzott a közönségtôl: Jövôre
veletek ugyanitt!

Rojkó A.

A pápa jókívánságai
az argentin zsidó közösségnek
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N A P T Á R
Október 2. péntek Tisri 19. Gyertyagyújtás: 6.04
Október 3. szombat Tisri 20. Szombat kimenetele: 7.06
Október 4. vasárnap Tisri 21. Hosáná rábbá
Október 5. hétfô Tisri 22. Smini áceret. MÁZKIR!
Október 6. kedd Tisri 23. Szimchát torá
Október 9. péntek Tisri 26. Gyertyagyújtás 5.50
Október 10. szombat Tisri 27. Szombat kimenetele 6.52

Újholdhirdetés
Október 13–14. kedd–szerda Tisri 30–Chesván 1. Újhold

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Okt. 2. Okt. 3. Okt. 9. Okt. 10.
Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.00 18.30 9.00
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 18.30 9.00 18.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.30 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 18.15 8.00 18.00 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 17.50 8.45
Kórház
(Amerikai út 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.00 18.00 9.00
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 18.00 9.00 17.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

VEGYES
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zugló-
ban, 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

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-mû-
gyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá fest-
ményeket, csillárt, bronztárgyakat, búto-
rokat, 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.

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, máso-
lás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás,
névjegykészítés a Mammut I.-ben, a II.,
VI., IX. kerületekben. Messinger Miklós,
06-20-934-9523, www.rcontact.hu

Önkéntes munka Izraelben! Progra-
munk ôsszel és télen is folytatódik! Cso-
portjaink indulnak: október 11.–november
1., november 1.–november 22., november
22.–december 13. Bôvebb információ:
Deutsch János, +36-20-233-8454, ja-
nos.deutsch76@freemail.hu, vagy szemé-
lyesen az Izraeli Kulturális Intézetben (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.

Lakástakarítást vállalok heti egy alka-
lommal. Nyugdíjas hölgy, megbízható,
becsületes. Tel.: 06-20-572-6826. Refe-
rencia kérhetô.

Órajavítás, antik órák teljes restaurálá-
sa, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-505-
5620, napközben. VII., Garay–Murányi u.
sarok, a Garay térnél. Jung Péter. Web:
www.jungoras.hu Programajánlat

Halálozások

APRÓHIRDETÉS

Hírek, események
röviden

Kiadó Budapest belvárosában 2 szobás,
nívós lakás turistáknak. szegojut-
ka@gmail.com, 06-30-263-6898.

Középkorú, korábban az egészségügy-
ben dolgozó, megbízható, szakértelem-
mel rendelkezô hölgy keres ápolói, gon-
dozói munkát. Idôsek, speciális gondozás-
ra szorulók és gyermekek ápolását, fel-
ügyeletét is vállalja. Jogosítvánnyal, gép-
kocsival, külföldi és magyar referenciák-
kal, jó angolnyelv-tudással rendelkezik.
Elérhetôség: 06-70-343-1123. E-mail:
fodorerzsebet9@gmail.com

„Aki megment egy életet,
egész világot ment meg”

FELHÍVÁS
Kevesek elôtt ismert, hogy a második világháború egyik legnagyobb és sikeres

embermentô akciója Magyarországon volt.
Különbözô szervezetekhez tartozó cionista fiatalok az embertelenség idôszakában

életüket nem kímélve 15 000 fiatalt szöktettek ki Palesztinába, Románián keresztül.
Késôbb, a nyilas uralom idején, zsidók ezreit mentették meg az általuk hamisított

Schutzpass (Védlevél) segítségével.
És ami talán a legfontosabb, Budapest ostroma alatt 50 gyermekotthont mûködtet-

tek, és ott 6000 gyerek élhette meg a felszabadulást.
Mindezek a tények még a zsidó közönség körében sem igazán ismertek, de le-

het, hogy az Ön rokona, ismerôse is a megmentettek között volt, vagy éppen
megmentô volt.

Dávid Gur (Grósz Endre), aki az ellenállás egyik vezetôje volt, megírta ennek a
kornak a történetét, és több évtizedes kutatómunkával összegyûjtötte az ellenállás
résztvevôinek életrajzát.

A hiánypótló mû évekkel ezelôtt már megjelent héberül és angolul.
Mi most az Ön segítségét kérjük, hogy a könyvet magyarul megjelentetve és a

középiskolákba és nyilvános könyvtárakba eljuttatva, a fiatalok is megismerjék a tör-
ténelmi valóságot.

„Együtt az ár ellen”
címen jelenne meg a könyv, ha Ön is segít.
Az „Együtt az ár ellen” alapítvány támogatókat keres, akik adományaikkal

lehetôvé teszik a könyv megjelenését.
Minden adományozó nevét feltüntetjük a könyvben, és a legalább 10 000 Ft-

ot adományozóknak egy számozott tiszteletpéldányt is eljuttatunk. (A könyv vár-
ható bolti ára 5000 Ft.)

Kérjük, hogy adományukkal segítsék a könyv megjelenését!
Az alapítvány számlaszáma: 11713012-20007470 (OTP Bank)
(külföldrôl: IBAN szám: HU37117130122000747000000000)
Támogatásukat elôre is köszönjük:
az „Együtt az ár ellen” alapítvány nevében: dr. Kardi Judit

A Gyôri Zsidó Hitközségnél tett láto-
gatást a közelmúltban Latorcai Csaba
kiemelt társadalmi ügyekért felelôs he-
lyettes államtitkár és Zoltai Gusztáv, a
Miniszterelnökséget vezetô miniszter,
Lázár János tanácsadója.

A vendégeket Villányi Tibor hitközsé-
gi elnök megismertette a helyi zsidó kö-
zösséggel és a gyôri zsidóság múltjával-
jelenével, valamint beszámolt nekik a
Miniszterelnökségtôl nyert pályázati
pénzösszegek elosztásának módjáról is.

Villányi Tibor elmondta, hogy az
összegbôl az egykori Menház átalakítá-
sát és egy, a gyôri és a Gyôr közeli zsi-
dóság életérôl szóló helytörténeti kiállí-
tást valósítottak meg, amelyet a látoga-
tók meg is tekintettek.

Második lépcsôben egy kulturális szín-
padot alakítottak ki Menház-Színpad né-
ven, ahol a közelmúltban már tizenöt

– A Magyar Ellenállók és Antifa-
siszták Szövetségének elnöksége a hu-
manizmus, a népek, emberek közötti
megbékélés iránymutató képviseletéért
Ferenc pápát Radnóti Miklós Anti-
rasszista Díjban részesíti.

– Sírkôavatás. Augusztus utolsó
napján a szegedi zsidó temetôben avat-
ták fel Kleinné Müller Ilona, a Szegedi
Zsidó Hitközség örökös, tiszteletbeli
elnök asszonya sírkövét. A budapesti
Dózsa és Bethlen körzet elöljárói, tag-
jai, a pécsi hitközség képviselôi, a sze-
gedi barátok, ismerôsök jelentek meg
az emlékezésen. Deutsch Péter rabbi és
dr. Kerekes Béla fôkántor a régi barát-
sággal tartottak egyedi hangvételû
megemlékezést. A család köszönetet
mond a megemlékezés megtartásáért a
Dózsa és a Bethlen körzet, valamint a
pécsi hitközség elöljáróinak, tagjainak,
a megjelenteknek. Külön köszönjük a
rabbi nemes hangvételû szavait és a fô-
kántor baráti közremûködését. A csa-
lád nevében gyermekei: Siklósi László
és Miklós.

– Adomány. Majer Hermanné 8500
Ft-ot adományozott a Szeretetkórház
elfekvô betegei részére.

Somogyi Jenôné, a zuglói körzet áldoza-
tos tagja, 79 éves korában visszaadta lel-
két Teremtôjének. Férjével, aki ugyan-
csak a zuglói istentiszteletek rendszeres
résztvevôje, hat évtizedig élt szeretetteli
házasságban. A szomorú szertartást,
amelyen a családon és a rokonságon, va-
lamint a tisztelôkön kívül ott voltak a
Thököly-zsinagóga látogatói is, Kardos
László kántor és Kardos Péter fôrabbi vé-
gezték. Gyászolják: férje, fia, testvére,
unokái és a zuglói körzet.

OKTÓBER
Spinoza Színház
(1074 Budapest Dob u. 15.)

7. szerda 19 óra: Heller Ágnes-est
11. vasárnap 15 óra: Kripli Mari –

monodráma
12. hétfô 19 óra: Balázs Gábor:

Woody Allen és a zsidóság
13. kedd 19 óra: A bôrönd és ôk –

kabaré a pokolban
14. szerda 19 óra: Zsolnai Júlia:

„Én nem vagyok magyar?”
19. hétfô 19 óra: Herzl – kávéházi

dráma
20. kedd 19 óra: Frida – zenés játék
21. szerda 19 óra: Bolgár Dániel:

marimbakoncertje
26. hétfô 19 óra: Sárközy Tamás: Mi-

lyenné lett az orbáni Magyarország?
27. kedd 19 óra: Címzett ismeretlen

– levéldráma
28. szerda 19 óra: Gábor György:

Talmud-Tóra és a többiek
29. csütörtök 19 óra: Dési János: 90

perc ismeretlen ismerôsökkel

Generációk Klubja
(VI. ker. Hunyadi tér 3., félemelet)

12. (hétfô) 15 óra: Mispochológia,
valós történetek Deák Gábortól

19. (hétfô) 15 óra: Hangulatfokozó
zongorára. Fûzy Gábor a vendégünk.

A gyógytorna és a fejlesztés
idôpontjáról az érdekeltek értesítést
kaptak.

Groszberg Slomóról z”l
Hívatásos tollforgatók bizonyára megemlékeztek a 93 éves korában elhunyt

kiváló pedagógusról, a vallásos zsidó ifjakat segítô Groszberg Slomóról. A há-
ború után kiderült, hogy igen nagy a száma az árva és félárva gyerekeknek, akik-
nek szülei becsületesen megtartották a vallási szabályokat. Ezek elhurcolása után
idôs nagymama vagy nagynénik tartják el ôket. De mibûl? – ahogy akkor mond-
ták. A Joint (nemzetközi, fôleg amerikai segélyszervezet) látta el ôket is. De oly
nagy számú volt a rászoruló, hogy a gondokat enyhíteni tudták, de megoldani
nem. A Dob utca 35.-ben lévô ortodox iskolában más tanintézményekhez hason-
lóan szociális jellegû intézkedésekkel próbáltak segíteni a gyerekek sorsán. Ezt
a funkciót a vallásosoknál az Ágúdát Jiszráél frakciója igyekezett betölteni.
Slomó családi háttere kikezdhetetlen. Apja rebbe volt. A szó a rabbi kifejezésbôl
származik, de az oktatókat nevezték így. Nagyapja is ezt a hivatást gyakorolta.
Slomó tizennyolc éves koráig a váci és a galántai jesivában tanult, majd 1943-
ban magánúton érettségizett a budapesti zsidó gimnáziumban. Ezután egyetemi
hallgató lett. Eredetileg bôrdíszmûves szakmát tanult.

Különbözô vallásos ifjúsági szervezetek mûködtek, mint a Mizráchinál a Béjá,
az ortodoxoknál a Pirché. A fiúknál a Holló és Dob utca sarkán volt az összejö-
vetel. A Pirchénál a lányok külön a Király utcában, illetve a Nagyatádi Szabó
(mai nevén Kertész) utcában gyülekeztek. A Pirché vezetôje Groszberg Slomó
volt. Dr. Deutsch Adolf egykori igazgató kérte, hogy vállalja el a feladatot. A há-
ború és az üldözés mindent felborított. Deutsch Adolf még idejében elhagyta az
országot. Slomó a Vadász utcai védett házban húzta meg magát. A felszabadulás
után igen aktív lett. Hûvösvölgyben ifjúsági tábort szervezett. A Joint segítségé-
vel sok árva gyerek számára otthonokat létesítettek. Ezen intézmények egyik
kulcsszereplôje a halk szavú Groszberg Slomó volt. Például 1945-ben
Mezôkovácsházán, a Makó melletti faluban; majd 1946 telén áthelyezték a gye-
rekotthont Csornára, egy kulturált kisvárosba, ahol az adottságok sokkal
elônyösebbek voltak. Késôbb szerényebb körülmények közé, Debrecenbe köl-
töztek. Az akkori viszonyok között panaszra senkinek nem lehetett oka.
Slomónak lett volna lehetôsége, hogy elhagyja az országot, hiszen Svájcba kísért
23 sovány gyereket nyári táborozásra, hogy kissé összeszedjék magukat. A gye-
rekeket egy svájci vallásos szociális szervezet hívta meg.

A politikai helyzet egyre nehezebb lett. A Szovjetunióban kitalálták, hogy az
imperialista hatalmak ezen segélyszervezetek ürügyén ellenséges támadást ké-
szítenek elô. Ezt a demagógiát nálunk is átvették. Komoly tudósokat tartoztattak
le a Szovjetunióban, késôbb nálunk is. 1953 februárjában Groszberg Slomó az
utcán sétált fiatal feleségével, s bár a plakátok egyre erôsebb feliratokat közöl-
tek, semmi rosszra nem gondolt. Egy éjszaka csengettek. Érezték, hogy ez rosz-
szat jelent. A mindenkinek segítô Groszberg Slomót elvitték. A Hitközség más
vezetôit is. Vádat találni elég nehéz volt, de nem ismertek lehetetlent. A tárgya-
lás 1954. január 13-án volt. Slomót felmentették. Nagy Imre elsô kormánya alatt
megenyhült a helyzet. Az ortodox hitközség gyermekfoglalkoztató létesítésére
kapott engedélyt, amit a talmud-tórával és a napközi otthonnal együtt vezetett
Groszberg Slomó. Nehéz lehetett, hogy a munkásságát a zsidó fiatalok érdeké-
ben folytassa, de Slomó ezt is megtette. Az 1956-os események után a disszidá-
lási láz igen nagy méreteket öltött. Számos család hagyta el az országot. Slomó
úgy látta, hogy elfogyott a regimentje. Maradt a tábornok – sereg nélkül. Egy da-
rabig tette, amit lehetett, de késôbb úgy látta, hogy neki is távozni kell. 1957
márciusában Slomó és a családja kivándoroltak Izraelbe.

Feladatát Izraelben sem hagyta abba. Jöttek olék innen is, de még inkább a
környezô országokból. Jó tanácsokkal szolgált, szót értett mindenkivel, aki hoz-
zá fordult. Talán van, aki nem ismerte ezt a nevet: Slomó, bár a sülben (imaház-
ban) hallottam, hogy róla beszéltek. Legyen szabad utólag is megköszönni, amit
az árvákért, özvegyekért, embertársaiért tett. Történelmi személyiség? Azt hi-
szem, igen.

Ezt a cikket nem nekrológnak szántuk, de sajnos az lett belôle.
P. S. Ezen írásban felhasználtam Bacskai Sándor „A magyarországi zsidó or-

todoxia története 1945 után” címû könyvének adatait.
Deutsch Gábor

G. S. évtizedekig szerkesztette a neológ luáchot is – a szerk.

Latorcai és Zoltai látogatása Gyôrben
elôadás volt, amelyek nagy sikert arattak

a város kulturális életében is.

Latorcai és Zoltai nagy elismeréssel

nyilatkoztak a gyôri hitközség munkájá-

ról, és további sikereket kívántak.
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...és ideje van a nevetésnek
Orvos: – Józsi bácsi! Ezt a 2000

Ft-ost maga tette ide az asztalomra?
Józsi bácsi: – Nem, doktor úr.
Orvos: – De miért nem?

***

Egy férfi Texasba költözött, és vett
egy farmertôl egy szamarat 100 dol-
lárért. A farmer megígérte, hogy
másnap elviszi hozzá az állatot.
Másnap megjelenik a férfi szamár
nélkül:

– Elnézést, uram, de megdöglött a
szamár.

– Akkor adja vissza a pénzemet! –
mondja a vevô.

– Sajnos már elköltöttem.
– Akkor hozza el hozzám a döglött

szamarat!

– Mit akar csinálni vele? – kérdi
csodálkozva a farmer.

– Kisorsolom tombolán.
– De hát ez lehetetlen! Egy döglött

állatot kisorsolni?
– Nyugi, nem fogják tudni, hogy

döglött.
Eltelik egy hónap, a farmer össze-

találkozik a férfival:
– Mi lett végül a döglött szamár-

ral? – kérdezi.
– Eladtam 500 sorsjegyet, darab-

ját 2 dollárért, és nyertem 898 dol-
lárt.

– Senki nem reklamált?
– Csak az az egy ember, aki nyert,

de neki visszaadtam a 2 dollárját.

Megmondó-
emberek

Európa találta ki a fasizmust,
a nácizmust, a bolsevizmust. A
totális ideológiák és rendszerek
közül egyedül az iszlámizmus
született Európán kívül. Ettôl
óvjuk meg legalább kultúrán-
kat, de nem úgy, hogy vissza-
hozzuk az Európa szülte másik
három egyikét!

Heller Ágnes
* * *

Búcsúlevélre ne válaszolj.
Fodor Ákos

A Narancsliget Adományközpont
egyre aktívabb! 

Így egyre több család életkörülményein tudunk segíteni!
A JDC-MAZS Alapítvány által mûködtetett adományközpont küldetésének

középpontjában nehéz helyzetben lévô, kiemelten gyermeket nevelô családok
támogatása áll. A cél elérése érdekében létrehozott, hazánkban viszonylag új-
szerû adományozási mechanizmus több lépcsôbôl áll.

A jó minôségû tárgyi adományok folyamatosan érkeznek, fôként a zsidó
közösségbôl és fénykörébôl, ezenfelül tanulmányaikat befejezô és hazatérô
külföldiektôl, nagykövetségektôl, külképviseletektôl, és nem utolsósorban az
állandó társszervezetektôl: a finn Fida International és az osztrák Hilfe und
Hoffnung nemzetközi szervezetektôl.

A válogatás, szortírozás és papírmunka után a portékák – ruhák, cipôk, tás-
kák, takarók, háztartási és mûszaki cikkek, dísztárgyak, könyvek, ékszerek –
polcokra, kínálókra, vállfákra kerülnek, majd a rendszeresen megtartott szer-
dai ruhabörzén ajánlott összegû pénzadományért cserébe gazdára találnak.

A befolyt összeget a szintén a JDC-MAZS Alapítványhoz tartozó Jaffe Zsi-
dó Családsegítôn keresztül olyan családokra fordítják, ahol jól jön az anyagi
támogatás, ha a gyermek lakhatásáról, étkeztetésérôl vagy iskoláztatásáról
van szó.

A támogatottak kiemelten a gyermeket nevelô zsidó családok, de közössé-
gi programjaink mindenki számára nyitottak, így nemzsidó családok is szere-
pelnek a kliensek között.

A folyamat utolsó utáni lépése az el nem kelt áruk adományként történô átadá-
sa más, szociálisan hátrányos helyzetû közösségeknek, a roma kisebbségi önkor-
mányzatoknak, hajléktalanszállóknak vagy családok átmeneti otthonainak.

Az egyre korszerûbb és rendszerezettebb vásárlótérbe bejáró törzsközönsé-
gi kör folyamatosan bôvül, hisz egyfelôl szellôsebb és áttekinthetôbb az áru-
bemutatás, másfelôl az adományok forgási sebessége szemmel láthatóan fel-
gyorsult.

A Narancsliget Budapest VII. kerület, Síp utca 17. szám alatt mûködô ado-
mányközpontjában egész héten zajlik az élet, de benézni szerdai napon 9 és
16 óra között, a ruhabörze ideje alatt érdemes. Adományfelajánlások ügyében
az alábbi telefonszámon munkaidôben várják a jelentkezôket: +36-20-400-
6741.

Az adományközpont munkatársai azt vallják: adni és kapni egyaránt fel-
emelô érzés.

Orgonistával Magyarország
igen jól el van látva, és még azt is
mondhatjuk, hogy nagyon jó
hangszerbôl sem kevés akad.
Fassang László Boldog lelkek tán-
ca címû hangversenye a Dohány
utcai zsinagógában mégis sok
szempontból új és különleges volt
– sôt meglepô is.

A koncert szerkezete volt az elsô
különlegesség. Szakítva a szent he-
lyek által kimondva vagy kimondat-
lanul elvárt szabállyal, a mûvész
táncdallamokat hozott mûsora elsô
részében. Logikai füzért teremtett
belôlük, átívelve az évszázadokon. A
francia Rameau egy ma már játszha-
tatlanul avítt operabalettjének (Les
Indes Galantes – A gáláns Indiák)
villódzóan kedves tánctételeivel adta
meg az est hangulatát.

A folytatás a 18. század kedvelt
néptáncához, a gigue-hez vitt, amely
a korabeli zenekari szvitekben fog-
lalta el néhány évszázadra a helyét -
több más társasági tánccal együtt.
Buxtehude viszonylag egyszerû,
gigue felépítésû, táncos fúgáját J. S.
Baché követte – ugyanazzal a dal-
lammal, csakhogy ô ráépítette a ha-
talmas kíséretet meg a sok-sok ba-
rokk ékítményt. A Bachot meghala-
dó, de tisztelô Mozart piciny játékos
táncocskát fütyörészett el a bachi
motívumból. Fassang a zsinagóga
orgonájának telepítéséhez igazította
a megszólalást: meglepô módon a
bejárat felôl, a karzat sípjain hang-

Fassang László az orgonánál (Fotó: Kálosi Tamás)

Erdélyi népzene a Rumbachban
(folytatás a 5. oldalról)

születéstôl az elmúlásig, az érzések
teljes skáláját vonultatva fel. A sors
örömeit pattogósan, csipkelôdve, gu-
nyorosan megjelenítô darabok válta-
koztak szívszorító, bánatos hangula-
tú, befelé forduló énekekkel. A nép-
dalok hagyományos zenei világa
idônként meglepô módon dzsesszes,
bluesos elemekkel váltakozott, vagy
éppen táncdalokat idézett.

A Tokos zenekar koncertje már
vérbeli Kolozsvár környéki népzené-
vel szórakoztatta az egybegyûlteket.
Az együttes 2014-ben elnyerte a Föl-
szállott a páva tehetségkutató verse-
nyen a hangszeres szólisták és zene-

karok kategóriadíját. A három ko-
lozsvári és két sepsiszentgyörgyi tag
küldetésének érzi, hogy megismer-
tesse a világgal szülôhelye népzené-
jét. Legtöbbet Válaszúton és a kalo-
taszegi falvakban jártak, az ott tanult
muzsikából állították össze reperto-
árjukat. Vonósaik hangja most sajá-
tosan tölti be a zsinagógát: Tokos
Csongor Attila és Vajas Albert hege-
dûn, Szép Gyula Bálint brácsán és
hegedûn, Gergely Elek nagybôgôn,
Tóth Elek Márton nagybôgôn és brá-
csán húzza. A jóféle talpalávalótól
legszívesebben táncra perdülne az
ember.

R.V.

Boldog lelkek tánca
Fassang László orgonahangversenye

zott fel a derûs füttyszó. A csokrot a
19. századelô romantikusának,
Schumann-nak a fúgája zárta, amit a
zeneszerzô-elôd Bach nevére kom-
ponált.

A második négy táncdarabot való-
színûleg még sosem (vagy ritkán) le-
hetett orgonán megszólaltatva halla-

ni. Az idôs Liszt félelmetesen
ismétlôdô motívumból álló, zongo-
raverziós Csárdás obstinéje orgonán
is vad és szilaj maradt. Brahms ron-
gyosra játszott V. magyar tánca vala-
mennyire visszaadta a kamara- vagy
nagyzenekari átirat hangzását, habár

immár a tóraszekrény elé tett
Hammond-orgonán – követték az
Énekek éneke nagyobb szakaszait,
tulajdonképpen a jazz szabályai sze-
rint. Igaz, azzal a lényeges különb-
séggel, hogy az ilyenfajta szabad
rögtönzésnél a hallgató sosem tud-
hatja, a zenemû közepén tart-e még,
vagy készülôdik a lezárás.

Zsoltárszöveg volt a Fullajtár
Andrea által felolvasott utolsó blokk
is, az ezt követô zenék azonban már
körvonalazhatóbb forrásból csordo-
gáltak: héber dallamok töredékei
bukkantak fel bennük, nagyon izgal-
masan. Egyszerre élhettük át a rejt-
vény feszültségét és a rátalálás örö-
mét.

Feltûnôen szép – egyszerre kor-
szerû és archaikus – volt az ószövet-
ségi szöveganyagok itt felhasznált
fordítása. Nem hagyható említetle-
nül az sem, hogy nagyon profi, jól
rendezett, jól vágott felvételt készí-
tett a köztévé, s ennek képanyagát –
szokásos módon – kivetítôk juttatták
el mindenhova a zsinagóga zsúfolt
nézôterén.

Bedô J. István

éppen a hangszer és a terem akuszti-
kája miatt olykor el-elvesztek frázi-
sainak játékos finomságai. Pimasz
átkötésként szólalt meg Ligeti
György Hungarian rockja (1978),
amiben a bal kéz rockos kíséretére
eltéveszthetetlenül magyar népzené-
re emlékeztetô dallam épül – igazol-
va ezzel, hogy a rock napjaink nép-
zenéje. E blokkot szintén zongorára
írt zene orgonaátirata zárta le, Bartók
15 magyar parasztdala. Fassang úgy
dolgozta át ezeket a mûveket, hogy a
hangszer monumentális hangzása
nem nyomta agyon az egyszerû népi
dallamot. Parasztmulatságokat idé-
zett a Bartók-mû egyik tánca, melyet
a megszólaltatás „dezabsztrahált”,
ugyanis az eredetileg dudán vagy
tekerôlanton játszott táncdarab az or-
gonán a duda (tekerô) jellegzetes
„nyávogós” harmóniáit adta vissza.

A mûsor második része körülbelül
olyan hatást keltett, mint annak ide-
jén a kórus megszólalása Beethoven
Kilencedikjében. Fullajtár Andrea
kellemes és karakteres orgánumán
csendült fel egy dicséret, melyre
Fassang improvizált a nagy orgonán.
Az Örökkévalóhoz címzett fohász
utáni hosszú rögtönzés egyszerre
volt drámai és ujjongó. (Leginkább
az animációs filmek kísérôzenéjére
emlékeztetett.) A további imprók –


