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Ked ves Ol va só ink!
Ki lenc éve, hogy 130 Ft-ról 200-ra emel tük a lap árát. Az óta töb -

ben kér dez ték, hogy le het ennyibôl elôállítani az új sá got. Az utób bi
he tek ben már nem is kér de zik...

Saj nos a drasz ti kus inf lá ció az Új Élet elôállítását is ér zé ke nyen
érin ti, ezért e szám tól 400 Ft-ba ke rül egy pél dány. En nek
megfelelôen az elôfizetési dí jak is emel ked nek. Azok ra, akik már elô-
fizettek er re az év re, ez még nem vo nat ko zik.

Bí zunk ben ne, hogy a fen ti ek el le né re is ki tar ta nak mel let tünk, és
hû sé ges ol va só ink ma rad nak.

En nek re mé nyé ben kí ván jó egész sé get a Szerkesztôség.

A di asz pó rá ban sziván hó nap ha to -
di kán és he te di kén ke rül sor sávuot
nap ja i nak meg ün nep lé sé re, míg Iz ra -
el ben csak ha to di kán. A sávuot szó
ma gya rul he te ket je lent.

A Tó ra ír ja: „Hét he tet szá molj
ma gad nak; at tól fog va, hogy kez de -

A tör vény adás ün ne pe

nek sar lót vin ni az ál ló ga bo ná ba,
kezdd el szám lál ni a hét he tet. És
tartsd meg a he tek (sávuot) ün ne pét
az Ö.valónak...”1 Az ün nep ezen el -
ne ve zé se a mezôgazdasági te vé keny -
ség re, az ara tá si idôszakra utal,
amely az ár pa ara tá sá val vet te kez de -
tét peszáhkor, és most a bú za ara tá -
sá val foly ta tó dik. E na po kat, az ara -
tás nap ja it ne vez zük az omerszám-
lálás nap ja i nak.

A sávuot szó azon ban je lent het es -
kü ket is, mert a ha gyo má nyos ma -
gya rá zat sze rint két es kü is kötôdik e
nap hoz. Az egyi ket a zsi dó nép tet te
a ki nyi lat koz ta tást hall ván: „Meg -
tart juk és meghallgatjuk”2; míg a
má sik es küt ma ga az Ö.való: „És ti
lesz tek szá mom ra a pa pok bi ro dal ma
és meg szen telt nép!”3

A sávuot egy má sik el ne ve zé se: a
zsen gék nap ja (jom hábikurim),
ugyan is a Tó ra ír ja:

„A zsen gék nap ján is, midôn be -
mu tat tok új liszt ál do za tot az Ö.való-
nak, he te i tek ünnepén...”4 E na pon a
je ru zsá le mi Szen tély fenn ál lá sá nak
ide jé ben a Tó ra ál tal Iz ra el föld jé nek
gaz dag sá gát jelzô hét fé le gyü -
mölcs/ter més: bú za, ár pa, szôlô, fü -
ge, grá nát al ma, olaj bo gyó és da to lya
el se jét (amit elôször lát tak meg)
pom pás fel vo nu lás ke re té ben a Szen -
tély be vit ték, ahol a pa pok nak és a
föld del nem rendelkezôknek adták5.
Ugyan ek kor, a zsen gék nap ján mu -
tat ták be a Szen tély ben az új ke nye -
ret is, há lát ad va az Ö.valónak a ke -
nyé rért, az életért6.

Sávuot még az ara tás ün ne pe (hág
hákácir) is, mert: „Há rom íz ben
szen telj né kem ün ne pet (...) És ün ne -
pét az ara tás nak...” – ol vas hat juk a
Tórában7. Az ár pa ara tá sa ek kor már
befejezôdött, a bú záé pe dig ja vá ban
tar tott Iz ra el föld jén, és ezt kí sér te az
új ga bo na lisztjébôl sü tött ke nye rek

be mu ta tá sa a je ru zsá le mi Szen tély -
ben.

Az ün ne pet a Tal mud egy sze rû en
csak gyü le ke zés nek, zá rás nak
(áceret) ne ve zi, mi vel ez az az ün -
nep, amely le zár ja peszáh nap ja it,
va gyis a meg em lé ke zést az egyip to -

újon nan ara tott ga bo ná ból sü tött két
ke nye ret a Szen tély ben, és er re va ló
em lé ke zé sül eszünk két fé lét.

A leg több he lyen azon ban csak te -
jes éte le ket fo gyasz ta nak, ez zel is je -
lez ve, hogy a Tó rá ban sze re pel nek a
ri tu á lis ét ke zés (kásrut) sza bá lyai. A
Tó rát sávuotkor kap ták ôseink, és így
min den edény hasz nál ha tat lan (jid di -
sül: tréf li) volt, ezért gyü möl csö ket
és te jes éte le ket et tek, míg nem al kal -
mas sá (kó ser ré) tet ték az edé nye ket.
A tej böl cse ink sze rint ezen fe lül
olyan, mint az „édes” Tó ra, mert
aho gyan a tej táp lál ja a kis gyer me -
ket, a Tó ra úgy táp lál ja és erôsíti a
zsi dó kat. Szám el mé le ti (gemátria)
ma gya rá zat sze rint a tej hé ber be tû i -
nek szám ér té ke 40, ami uta lás a
pusz tai ván dor lás negy ven éves idô-
tartamára, va la mint ar ra, hogy Mó -
zes e nap tól szá mí tott negy ven na pig
volt fent he gyen, mi re le jött a
kôtáblákkal.

Az ün ne pet követô nap el ne ve zé se
az iszru hág. A je ru zsá le mi Szen tély
fenn ál lá sá nak ide jé ben e nap nak
félünnepi jel le ge volt, ugyan is a bé -
ke ál do zat ból (zeváh selámim) még
ezen a na pon ehet tek a kohaniták és
az ál do za tok be mu ta tói is23.

Sávuot má so dik nap ján a reg ge li
(sáhárit) imá ban mond juk a
következôket az ek kor hasz nált ün -
ne pi imakönyvbôl (máhzor):

„Ne le gye nek más is te ne id!
Tévesztôk, hi á ba va ló ság ok, hasz nuk
nincs, nem is hasz nál hat nak. Kik kö -
ve tik, szí vü ket bo lon dít ják, bos  szú -
sá got gyarapítanak, ha ra got nö vel -
nek, a Nap nak és Hold nak ké pét hor -
do gat ják, köd ké pe ket, csil lag áb rá zo -
lá so kat, fa rag vá nyo kat, me lye ket ta -
lál má nyuk sze rint fa rag csál tak. Ezek
elôtt bo rul nak le, ezek hez imád koz -
nak, eze ket di csé rik és ma gasz tal ják,
(...) pe dig nem egye bek, mint utá la -
tos un dok ala kok; de Já kob ré sze a
min den ség teremtôje, az is te nek
I.tene, ki az esô men  nyi sé gét ad ja és
a pá rá kat föl hajt ja, sza vát meg tart ja,
ha tá ro za ta it vég re hajt ja. Ki rá för med
a ten ger re és a hul lá mok za jon ga nak.
Ôhozzá ra gasz kod ja tok, ben ne re -
mény ked je tek...”

Oláh Já nos
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mi ki vo nu lás ról, mely nek végsô cél -
ja vol ta kép pen a Tó ra adá sa volt, hi -
szen egy nép pusz tán a sza bad ság
ado má nyá val még nem nép, kel le nek
sza bá lyok, tör vé nyek is, aho gyan a
Tal mud is ír ja: „A szináji ki nyi lat -
koz ta tás nap ja épp oly jelentôs, mint
a te rem tés nap ja; mert az er köl csi
tör vény lé te nél kül az anya gi vi lág
te rem té se tö ké let len, sôt ér tel met len
lenne.”8

Az ün nep egy má sik el ne ve zé se: a
Tó ra adá sá nak ide je (zmán mátán
Toráténu). Böl cse ink ha gyo má nya
sze rint ek kor kap ta a zsi dó ság az
Írott Tant (Torá sebihtáv) és a Szó be -
li Tant (Torá sebeál-pe) az Ö.valótól,
me lyek meg ha tá roz ták és je len leg is
meg ha tá roz zák a zsi dó nép min den -
nap ja it, éle tét, sor sát. Ak kor és ott
azon ban csak a Tó ra át adá sa tör tént
meg, mert az el fo ga dás, az el sa já tí tás
az óta is tart, az óta is fo lya ma tos,
nap ról nap ra tör té nik.

Sávuot szo ká sai, ha gyo má nyai is a
Tó ra, a Tó ra adá sá nak kö rül mé nyei,
ta ní tá sai kö rül fo rog nak. Az ün nep
elsô éj sza ká ját vagy an nak egy ré szét
szo kás a hagyományhû kö zös sé gek -
ben „ja ví tás sal” (tikun), az az vir rasz -
tás sal és ta nu lás sal töl te ni, mert a
Pirké derabbi Eliezer midrás-
gyûjtemény (XLI. fe je zet) szerint9 a
nép aludt a ki nyi lat koz ta tás elôtti éj -
je len, nem ér tet te meg a nap jelen-
tôségét, és az óta e saj ná la tos té nyen
így pró bá lunk meg „ja ví ta ni” a kab -
ba la mûvelôinek kez de mé nye zé sé re,
a XVI. szá zad tól, Cfát vá ro sá ból ki -
in dul va.

A Tal mud egy he lyütt így ír
sávuotról: „A Szináj-hegyi Tó ra adá -
sa volt az el jegy zés I.ten és Iz ra el
között.”10 E mon dat ból ki in dul va a
kabbalisztikus ér tel me zés sze rint
sávuot nap ján van a zsi dó ság
menyegzôje. A meny as  szony (zsi dó -
ság) esküvôi ho zo má nya az elôzô
na pi ta nu lá si órák, ez zel a kinc  csel
ér ke zik je gye sé hez: a vôlegényhez
(Tó ra), ki vel egy élet re szó ló kap cso -
la tot kez de nek most.

A zsi na gó gát (van nak, kik la ká sa i -
kat is) még az ün ne pet megelôzôen

zöld ágak kal, lom bok kal, vi rá gok kal
szo kás dí szí te ni, mert a nép ha gyo -
mány sze rint a Tó ra adá sát
megelôzôen a Szináj-hegy is vi rág ba
bo rult an nak ide jén a nagy ese mény
tisz te le té re. Má sok sze rint a zöl dek,
a vi rá gok élôk és ked ve sek szá munk -

ra, akár a Tó ra ta ní tá sai, sza vai. De a
zöl dek jel ké pez he tik azt is, hogy
min dig ta lál ha tunk a Tó rá ban va la mi
újat, va la mi „fris set”. Van nak oly he -
lyek, hol gyü möl csök kel is dí szí te -
nek az elsô ter més szen tély be li be -
mu ta tá sá ra em lé kez ve, mert a Misna
szerint11 ek kor mond íté le tet az
Ö.való a fák ter mé sei fö lött.

Az elsô nap a zsi na gó gá ban a Tó -
rá ból (az éc hájimokat, a Tó ra fel te -
ke ré sé re szol gá ló farudakat zöldek-
bôl ké szült ko szo rú val szo kás „meg -
ko ro náz ni”) a Szináj-hegyi kinyi-
latkoztatásról12 és az ál do za tok be -
mu ta tá sá ról szó ló ré sze ket olvas-
suk13.

A háftárá: Jehezkél lá to má sa az
„égi szekérrôl”, az Ö.való megje-
lenésérôl14. A má so dik nap tó rai ol -
vas má nya a zarándokünnepekrôl15 és
az elôzô na pon ol va sot tak megis-
métlésébôl áll16. A háftárát Hávákuk
pró fé ta könyvébôl ol vas suk, mely az
Ö.való megjelenésérôl szól17.

Az elsô na pon azon ban mielôtt a
Tó ra ol va sá sá ba kez de nénk, a ha gyo -
má nyos dal la mon el mon dunk egy
ara me us nyel vû imát (Ákdámut...),
mely ben a Tó ra fel ol va só ja „en ge -
délyt kér” a fel ol va sás ra, mely nek
kö zép pont ja a tíz pa ran cso lat fel ol va -
sá sa, amit meg hall gat ni (szo kás áll -
ni) min den ki nek kö te les sé ge.

Dr. Joseph Herman Hertz, a Brit
Bi ro da lom volt fôrabbija ír ta az
aláb bi so ro kat a tíz pa ran cso lat jelen-
tôségérôl: „Egyet len val lá si ok mány
sem gya ko rolt na gyobb ha tást az em -
ber er köl csi és tár sa dal mi
fejlôdésére, mint az em be ri kö te les -
sé gek nek ez az I.-tentôl eredô ki nyi -
lat koz ta tá sa, amely a tíz pa ran cso lat
né ven is me re tes. Ez a né hány szûk -
sza vú pa ran cso lat, mind ös  sze 120
hé ber szó, fel öle li tény ke dé se ink
összes te rü le tét, nem csak a külsô
cse lek vé se ket, ha nem a szív tit kos
gon do la ta it is.”

A má so dik na pi Tó ra-ol va sás elôtt
Rut köny vét (Megilát Rut) ol vas suk
fel. A bí rák ko rá ban (kb. ante 1100),
a ga bo na ara tá sá nak ide jé ben ját szó -
dó idil li tör té net ben igen fon tos dol -

gok ról esik szó. Itt ol vas ha tunk az
át tér tek, be tér tek törvényeirôl, a sze -
gé nye ken, öz ve gye ken, ide ge ne ken
va ló se gí tés nek és a föld meg szer zé -
sé nek a sza bá lya i ról. Rut volt az a
nô, aki ön ként ma gá ra vet te a zsi dó -
ság tör vé nye it és lett Dá vid ki rály
déd nagy any ja moábita szár ma zá sa
el le né re. Gyö nyö rû en mond ja
Naominak, zsi dó anyó sá nak: „Amer -
re mész, me gyek én is, ahol majd la -
ko zol, la ko zom én is. A te né ped az
én né pem, a te I.-tened az én 
I.-tenem.”18 A könyv ben a jó cse le -
ke de tek ju tal ma zá sá nak is mer te té se
mel lett Dá vid ki rály nak, kitôl a
Másiáh/Messiás fog majd szár maz -
ni, a csa lád fá ja is sze re pel.

A ha gyo mány úgy tart ja szá mon,
hogy sávuotkor szü le tett és halt meg
Dá vid ki rály. (Van nak oly kö zös sé -
gek, hol gyer tyá kat gyúj ta nak [már
égô láng ról!] és zsol tá ro kat mon da -
nak Dá vid ra, a zsoltárköltôre em lé -
kez ve.) A hászid ha gyo mány sze rint
Báál Sém-Tov, a hászidizmus meg -
ala pí tó ja is e na pon ad ta vis  sza lel két
Teremtôjének.

Az ün nep mind két nap ján há la adó
zsol tá ro kat (hálél19) mon dunk a zsi -
na gó gá ban. A má so dik na pon tart -
juk, a Tó ra ol va sá sa után, a ha lot ta -
ink ról történô meg em lé ke zést
(mázkir).

Sávuotkor ha gyo mány meg ren dez -
ni a lá nyok felnôtté ava tá si ün nep sé -
gét, a bát-micvá szer tar tást. Amint a
fi úk 13. élet év ük be töl té se után vál -
nak nagy ko rú vá, lesz nek a kö zös ség
tel jes jo gú tag jai, úgy lá nyok nál ez a
12. év el mú lá sa után kö vet ke zik be,
és en nek ad nak ün ne pi jel le get e
szer tar tás sal a XIX. szá zad elsô
felétôl kezd ve a mo der nebb el ve ket
val ló zsi dó kö zös sé gek ben.

Szo kás az ün nep elôtt ado má nyo -
kat is fel aján la ni a sze gé nyek nek,
tel je sít ve a Tó ra uta sí tá sát: „És tartsd
meg a he tek ün ne pét az Ö.valónak, a
te I.-tenednek ke zed te het sé gé hez
mért ön kén tes fel aján lás sal, ame lye -
ket adsz, asze rint, mint meg áld té ged
az Ö.való.”20 E mon dat is ki fe je zi,
hogy az örö münk nem le het tel jes,
míg má sok nél kü löz nek.

Sávuotnak, ha son ló an a töb bi ün -
nep hez, a szel le mi ek mel lett meg -
van nak a ma ga jel leg ze tes tes ti táp lá -
lé kai is. Az ün nep nap jai alatt szo kás
édes és te jes éte le ket en ni, ami nek
több ma gya rá za ta, meg oko lá sa is
van. Van nak, kik te jet és mé zet is
esz nek a Tó rá ra uta ló aláb bi mon dat
al le go ri kus ér tel me zé se sze rint:
„Méz és tej van a nyel ved alatt...”21

A tej és a méz je len ti még a tej jel
és méz zel fo lyó or szá got is, mely a
Tó rá ban ígér te tik meg22 a zsi dók nak.
Van nak he lyek, hol az ün nep má so -
dik nap ján csak te jes éte le ket esz nek,
mert Dá vid ki rály ek kor halt meg, és
ha lá la nap já ra va ló em lé ke zé sül nem
esz nek húst, az öröm egyik jel kép ét.
Van, ahol elôször te jes ételt esz nek,
és az elôírt vá ra ko zá si idô le tel te
után esz nek hú sost is, mert be tart ják
az „ör ven de zés” pa ran csát, hi szen
Dá vid ki rály e na pon is szü le tett. A
má sik ma gya rá zat e szo kás ra, hogy
ek kor tet tek ki az I.ten szí ne elé az

Kellemes ünnepeket
kívánunk!
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Öku me ni kus is ten tisz te le tet tar -
tot tak Novák Ka ta lin államfôi be -
ik ta tá sa elôtt Bu da pes ten, a Kál -
vin té ri re for má tus temp lom ban,
ame lyen egy há zi vezetôk meg ál -
dot ták Ma gyar or szág új köz tár sa -
sá gi el nö két.

Az ün ne pé lyes szer tar tá son Ba log
Zol tán, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház zsi na tá nak lel ké szi el nö ke
ige hir de tés ében ar ról be szélt: ez az
elsô al ka lom, hogy ka to li ku sok, re -
for má tu sok, evan gé li ku sok „a zsi dó
fe le ke zet szom ba ti imá já tól kí sér ve”,
a hívôk kö zös sé gé ben ké rik Is ten ál -
dá sát az or szág elsô pol gá rá ra.
Novák Ka ta lint már ci us 10-én vá -
lasz tot ta meg köz tár sa sá gi el nök nek
az Or szág gyû lés, ô a ha to dik államfô
a rend szer vál tás óta, hi va ta los be ik -
ta tá sát a Kos suth té ren tar tot ták.

Le vél ben gra tu lált és sok si kert kí -
vánt Heisler And rás, a Mazsihisz el -
nö ke a sábbát ki me ne te le után

– Tel je sen kor sze rû, fon tos és jo gos ar ról be szél get ni egy más -
sal egy há zon be lül, hogy mi lyen a nôk sze re pe a neo lóg val lás -
gya kor lás ban. De az nem megy, hogy kvá zi dik tá tu mot je len -
tünk be a saj tó ban, és el vár juk, hogy eh hez a dik tá tum hoz al -
kal maz kod jon a tel jes neo lóg kö zös ség – nyi lat koz ta meg ke re -
sé sünk re Rad nó ti Zol tán fôrabbi, a Bu da pes ti Rab bi ság igaz ga -
tó ja, a Bét Sálom zsi na gó ga val lá si vezetôje.

A kö zel múlt ban a Kibic.hu ha sáb ja in négy val lá si vezetô
(Fináli Gá bor, Ke le men Ka ta lin, Radvánszki Pé ter és Vá ri
György) alá írá sá val meg je lent egy cikk, amely nek lé nye ge az
volt: a Fináli Gá bor rab bi ál tal ve ze tett Hu nya di té ri kö zös ség és
a Radvánszki Pé ter rab bi ál tal ve ze tett Pá va ut cai kör zet olyan
kö zös is ten tisz te le te ket ter vez két re form kö zös ség gel, ame lye ken
nôket és fér fi a kat egy aránt ki fog nak hív ni a tó rá hoz.

Mi vel a Hu nya di té ri és a Pá va ut cai zsi na gó ga a Bu da pes ti Zsi -
dó Hit köz ség (BZSH) alá tar to zik, vá lasz kép pen a BZSH ki adott
egy köz le ményt, amely ben ar ra szó lí tot ták fel az érin tett rab bi kat,
hogy a neo lóg zsi dó hit rend szer és a Mazsihisz-BZSH Alap sza -
bá lya sze rin ti alap el ve ket kö ves sék, kü lön ben a BZSH meg te szi
ve lük szem ben a szük sé ges in téz ke dé se ket. Ezt a köz le ményt dr.
Frölich Ró bert or szá gos fôrabbi, dr. Ku nos Pé ter, a Mazsihisz-
BZSH ügyvezetôje, Mes ter Ta más BZSH-elnök és Rad nó ti Zol -
tán fôrabbi, a Bu da pes ti Rab bi ság igaz ga tó ja je gyez te.

Rad nó ti Zol tán fôrabbit a Bu da pes ti Rab bi ság igaz ga tó ja ként
kér dez tük az ügyrôl.

– Az ön nyi tott szel le mi sé gét is mer ve kis sé meglepô volt a
BZSH ke mény han gú köz le mé nye az érin tett rab bik kal szem -
ben. Mi in do kol ta ezt a szi go rú han got?

– Tisz táz zunk va la mit: a BZSH nem azért he lyez te ki lá tás ba a
mun ka jo gi felelôsségre vo nás lehetôségét, mert a szó ban for gó
rab bik nôket akar nak a tó rá hoz fel hív ni és egalitáriánus minjent
sze ret né nek csi nál ni. Hi szen a vi lág ra nyi tott zsi dó ság szlo gen jét
fel vál la ló Mazsihiszen be lül van két tár sult hit köz ség, ahol férfi-
nôi ve gyes minjenek van nak. 

A köz le mény, ame lyet alá ír tam, azért lett ilyen szi go rú hang ne -
mû, mert a Mazsihisz és an nak leg na gyobb tag hit köz sé ge, a
BZSH az Alap sza bá lyá ban azt vall ja, hogy a Sulchán Áruch ta la -
ján áll va gya ko rol ja a hit éle tet, már pe dig ez zel a rab bik ál tal
jegy zett írás szem be ment, még hoz zá úgy, hogy az de rült égbôl
vil lám csa pás ként ér te a Mazsihisz és a BZSH val lá si ve ze té sét.
Egy ilyen, a zsi dó val lás jog alap ja it érintô tö rek vést, ame lyet a
rab bik meg fo gal maz tak, na gyon nem ele gáns egy ol da lú an be je -
len te ni a saj tó ban, ha nem belsô egyez te tést kell ró la foly tat ni,
ami nem tör tént meg. 

Fináli rab bi és Radvánszki rab bi – most csak azo kat em lí tem,
akik a BZSH al kal ma zá sá ban van nak – alapvetôen szem be men -
tek a 160 éves neo ló gia ha gyo má nyá val is, nem vet ték fi gye lem -
be, hogy mit mond a „minhág hámákom”, va gyis a szo kás jog, a
„minhág ködin hu”, ami „a val lás jo gi elôírássá vá ló kö zös sé gi
szo kás” alap elv ét je len ti, il let ve a „minhág ávoténu bejádénu”,
va gyis „az atyá ink szo ká sa, amit ne künk tisz tel nünk kell”. Fináli
Gá bor és Radvánszki Pé ter úgy lép te át a neo ló gia 160 éves tör -
té nel mét és a zsi na gó gá ink ér ték rend jét, szo kás rend jét, ha gyo má -
nyát, hogy errôl ôk sen ki vel sem egyez tet tek. Nem pár be szé det
kez de mé nyez tek a Mazsihisz-BZSH ke re te in be lül, ha nem a saj -
tó ban meg je len tet tek egy cik ket, egy megelôzô belsô vi ta nél kül. 

Rá adá sul amirôl szó van – ne ve ze te sen a nôk sze re pé nek meg -
vál to zá sa a zsi dó val lás gya kor lás ban –, egy ál ta lán nem is új ke -
le tû kér dés, a vi lág ban év ti ze dek óta foly nak errôl vi ták, dis kur -
zu sok, pár be szé dek. 

A nôk sze re pé nek meg vál toz ta tá sát csak vi ták, dis kur zu sok,
pár be szé dek ré vén le het meg be szél ni, nem pe dig a Mazsihisz és
a BZSH ha gyo mány rend sze ré vel szö ges el len tét ben ál ló be mon -
dás alap ján, ahogy azt ôk tet ték. Ez zel olyan hely zet be hoz ták a
BZSH val lá si és vi lá gi ve ze té sét, hogy lép nünk kel lett. A zsi dó -
ság nem performanszok so ro za ta, ezt ne kik is be kell lát ni uk. Egy
rab bi jel sza va az le gyen: „Légy ott min dig!”, mert ál lan dó je len -
lét nél kül min den von zó nak lát szó pró bál ko zás ku darc ra van ítél -
ve. Ne le gyen sen ki sem na iv: ha a minjen egaliter lesz, at tól nem
fog a szom ba ti vagy a hét köz na pi zsi na gó ga lá to ga tó hí vek szá ma
meg dup lá zód ni.

– Ön nyi tott vol na a pár be széd re ve lük eb ben a kér dés ben?
– Hadd kezd jem ott a vá laszt, hogy egy neo lóg rab bi nak megle-

hetôsen ne héz dol ga van. Egy or to dox rab bi hely ze te kön  nyebb,
hi szen az or to do xia töb bé-ke vés bé egy „fe ke te-fe hér”, „igen-
nem” rend szer, ott nincs túl sok he lye az egyé ni ki fe je zés vágy -
nak. A zsi dó re form kö zös sé gek nek is kön  nyebb a hely ze tük, hi -
szen sok te kin tet ben a szi vár vány min den szí né ben pom páz nak,

ôk sok kal megengedôbbek, ami nek az a val lá si alap ja, hogy sze -
rin tük a Tó ra em be ri mû, te hát vál toz tat ha tó. Eb ben kü lön böz nek
az or to do xi á tól és a neo ló gi á tól, mi ugyan is azt vall juk, hogy a
Tó ra nem em be ri mû, ha nem „min sámájim”, az az azt az Örök -
ké va ló ad ta, ezért nem le het ben ne vál toz tat ni. A neo ló gia ott van
va la hol a kettô kö zött: nem is fe ke te-fe hér, de nem is túl zot tan
megengedô, nem szi vár vány szí nû. Ezért tar tom óri á si nak a neo -
lóg rab bik felelôsségét: eb ben a szé les sáv ban mo zog va kell meg -
ta lál ni uk a ma guk he lyét.

A kér dés re vá la szol va: hogy ne, 2022-ben tel je sen kor sze rû,
fon tos és jo gos ar ról be szél get ni egy más sal egy há zon be lül, hogy
a re form kö zös sé gek sze rint mi ért le het nôket is fel hív ni a tó rá hoz,
és hogy mi ért nem le het sze rin tem vagy sze rin tünk. Jo gos, fon tos
és kor sze rû a ve gyes há zas sá gok ról be szél ni, to váb bá a me le gek,
sôt, a me leg rab bik helyzetérôl be szél ni, de az nem megy, hogy
kvá zi dik tá tu mo kat je len tünk be a saj tó ban, és el vár juk, hogy eh -
hez a dik tá tum hoz al kal maz kod jon a tel jes neo lóg kö zös ség.

Rá adá sul – mint mond tam – a Bét Orim és Szim Salom kö zös -
sé gek ben, ame lyek a Mazsihisz tár sult tag jai, a nôket be szá mít ják
a minjenbe. Ak kor mirôl is be szé lünk? Azok nak a nôknek, akik -
nek val lá si és lel ki igé nyük van ar ra, hogy a minjen tag jai le gye -
nek, van lehetôségük Bu da pes ten en nek a két kö zös ség nek az
éle té ben részt ven ni. Bu da pes ten olyan minjen is van, amely csak
nôkbôl áll. Egyet len val lá sos zsi dó nônek sem akar juk meg til ta -
ni, nem is te het nénk, hogy nôi minjeneket lá to gas son, és ma gá ra

ve gye a 613 kö zül azt a mind ös  sze 8 micvát, ame lyek alól fel -
men tet ték ôket a va lós éle tet ismerô tal mu di rab bik. De azt a
Mazsihisznek és a BZSH-nak kell el dön te nie, hogy a mi zsi na gó -
gá ink ban le het-e pél dá ul ve gyes, férfi-nôi minjen. Ezt nem dönt -
he ti el két rab bi ön ha tal mú lag.

– Mi a vé le mé nye ar ról, hogy Kar dos Pé ter fôrabbi öt éve
azt ír ta: sze rin te a nôket is be le kel le ne szá mol ni a minjenbe?

– El né zést, de a fôrabbi nem ezt mond ta. Kar dos fôrabbi azt
mond ta, hogy ha a ká dis el mon dá sá hoz nincs meg a kellô tíz zsi -
dó fér fi, ak kor ô a nôket is be le fog ja szá mol ni a minjenbe, de ez
csak a ká dis el mon dá sá ra vo nat ko zott. Ép pen az ilyen fél re ér té -
sek mi att tar tom szük sé ges nek a vi ták le foly ta tá sát. A fôrabbinak
azért tu dok iga zat ad ni, mert a ká dis nem egy klas  szi kus ima, pél -
dá ul nincs ben ne Is ten ne ve sem, a ká dis egy him nusz, amely ben
a gyá szo ló – egy kö zös ség elôtt – dek la rál ja, hogy a ve le tör tént
tra gé dia el le né re ô tö ret le nül dicsôíti az Örök ké va lót. A ká dis el -
mon dá sá hoz ezért kell „kö zös ség”, az az tíz em ber. Te hát bi zo -
nyos spe ci á lis eset ben a rab bi be lá tá sá ra van bíz va, hogy a gyá -
szo ló him nu szát meg hall ga tó „kö zös ség” meg lét ét mi kép pen ér -
tel me zi.

Kar dos Pé ter így dön tött. Ám ez zel nincs egye dül. Az el múlt
két év ret te ne tes ví rus jár vá nya volt a leg jobb pél da ar ra, hogy
bár mi lyen szi go rú ti lal mak és sza bá lyok vo nat koz nak egy zsi dó
is ten tisz te let re, mér ték adó or to dox rab bik en ge dé lyez ték az
online is ten tisz te le tek hasz ná la tát, mert az zal ér vel tek: in kább le -
gyünk ru gal ma sak egy-két kor lá to zás ese té ben, de a kö zös sé get
ne hagy juk szét es ni.

Az online, rá di ó ban vagy té vé ben el hang zó imák val lás jo gi
alap prob le ma ti ká ja, hogy a kö zös ség nem az em ber hang já ra vá -

la szol ámen nel, ha nem egy hang fal ból fel hang zó, elekt ro mos ság -
gal ge ne rált és irá nyí tott hang rez gés sor ra. Dar vas Ist ván fôrabbi-
val a pandémia ele jén pub li kál tuk, hogy tó rát nem ol va sunk
ugyan az interneten, de a minjenhez kö tött ká dist és bárhu imát
en ge dé lyez zük, még hoz zá a kö zös ség egy ben tar tá sa ér de ké ben.

– Más kor lá to zás eny hí té sé re is volt pél da?
– A ko ro na ví rus-jár vány alat ti le zá rá sok ide jén tör tén tek olyan

te me té sek, ami kor mond tunk ká dist olyan eset ben is, ami kor raj -
tam kí vül csak ket ten-hár man vol tak. Mér le gel nem kel lett, hogy
eny hít he tek-e a sza bá lyo kon, ha a gyá szo ló em ber nek igé nye van
a ká dis ra. Nem mi te het tünk ró la, hogy a le zá rá sok mi att nem le he -
tett minjen a te me té se ken, és a zsi na gó ga is be volt zár va, hogy oda
el hív has sam a gyá szo ló csa lá dot. Igen, meg tet tem, hogy minjen
nél kül mond tunk ká dist a gyá szo ló csa lád dal. A rab bi nak a gyá szo -
ló em bert és a spe ci á lis kö rül mé nye ket szem elôtt tart va kell mér -
le gel nie, hogy mi ben, hol és men  nyi ben tér het el a sza bá lyok tól.

– A mos ta ni eset ben nem ta pasz tal spe ci á lis kö rül mé nye -
ket?

– Még egy szer mon dom: Bu da pes ten van nak kö zös sé gek, ahol
a nôk be le szá mí ta nak a minjenbe, és ahol a nôket fel hív ják a tó rá -
hoz. Az a nô, aki nek ez az él mény fon tos, él jen ez zel a
lehetôséggel! A mos ta ni ügy nem spe ci á lis esetrôl szólt, az érin -
tett rab bik ál ta lá nos alap elv ként igye kez tek dek la rál ni a nôk fel hí -
vá sát a tó rá hoz. Nem fo ga dom el, hogy a Mazsihisz-BZSH-nak
kötelezô vol na fi gye lem be ven nie Fináli és Radvánszki rab bik vá -

gya it és el vá rá sa it az ál ta lá nos val lás -
gya kor lást illetôen. Ar ról nem is be szél -
ve, hogy ha már egy más igé nye i nek
tisz te let ben tar tá sá ról van szó, ak kor ne -
kik is be kel le ne lát ni uk: a mi zsi na gó -
gá ink ban (értsd: ezek az ô zsi na gó gá ik
is) meg van nak a meg szi lár dult ha gyo -
má nyok, ame lyek hez a kö zös ség ra -
gasz ko dik. Hogy csak a mi körzetünk-
rôl, a Bét Sálomról be szél jünk: ha a
gábe egy höl gyet hív na fel a tó rá hoz,
utá na több olyan hölgy is len ne, aki so -
ha töb bé be nem ten né a lá bát a zsi na gó -
gánk ba. Iga zuk len ne, ha az zal ér vel né -
nek: ôk tisz te lik a ha gyo mányt, és ne kik
ez nem fér be le, éppen azért vá lasz tot ták
a Bét Sálomot, mert szá muk ra szim pa ti -
kus an nak kon zer va tív lég kö re.

– Ha már vi tá ról volt szó: lesz pár -
be széd az érin tett rab bik kal az ál ta -
luk fel ve tett kérdésrôl a BZSH-n 
be lül?

– Itt nem egy BZSH-belügyrôl, ha -
nem egy na gyon ko moly te o ló gi ai

kérdésrôl van szó, amely nek meg van nak a ma ga tör té nel mi
elôzményei! A holokauszt elôtt a Do hány-zsi na gó gá ban He ve si
Si mon alatt már volt kü lön nôknek tar tott is ten tisz te let, mert ez is
be le fért a neo ló gi á ba. He ve si Si mon úgy gon dol ta, hogy ha van is -
ten tisz te let több száz fér fi szá má ra, ak kor más idôpontban, más li -
tur gi á val mi ért ne le het ne is ten tisz te let csak nôknek? Lon don ban
vol tam olyan zsi na gó gá ban, ahol egy szer re há rom minjen volt há -
rom különbözô szo bá ban: egy klas  szi kus sze pa rált minjen, egy
ve gyes minjen nôknek és fér fi ak nak, s volt egy har ma dik, medi-
tatív minjen dal la mos, chászidos li tur gi á val. Le he tett vá lasz ta ni.

Ne fe lejt sük el, hogy a Mazsihisz sze re pe va la mi kép pen ha son -
ló, hi szen Ma gyar or szág leg na gyobb zsi dó fe le ke ze te ként sok fé -
le zsi dót kép vi sel, a szi go rú an val lá sos zsi dó embertôl kezd ve a
ve gyes há zas ság ban élô zsi dó kig. Ezért a Mazsihisznek min den -
kit meg kell hal la nia: azo kat is, akik újí ta ni sze ret né nek, s azo kat
is, akik szá má ra a ha gyo má nyok érint he tet le nek. A Mazsihisznek
az a fel ada ta, hogy a különbözô el kép ze lé se ket és tö rek vé se ket
együtt gon dol ko dás sal hoz za össz hang ba, még hoz zá fo ko za to san,
lé pé sen ként. 

A lépcsô te te jé re nem úgy me gyünk fel, hogy rög tön a legfel-
sô lépcsôfokra ug runk. Pél da ként hadd hoz zam fel is mét a mi
kö zös sé gün ket: a Bét Sálomban én ve zet tem be, hogy a kidu-
sok al kal má val a nôk is mond ja nak dvár tó rát, az az he ti sza -
kasz-ma gya rá za tot. Az ilyen lépcsôfokokat be kell tar ta nia a
szó ban for gó rab bik nak is. Aki pe dig ezek alap ján azt ál lí ta ná,
hogy a Mazsihisz nôellenes vol na, az nem gon dol ta át, hogy
egy ilyen som más vé le mény nem mél tó egy ko moly te o ló gi ai
kér dés hez.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

Le vél ben gra tu lált Novák Ka ta lin államfônek a Mazsihisz el nö ke

Novák Ka ta lin nak, Ma gyar or szág
szom ba ton be ik ta tott köz tár sa sá gi
el nö ké nek.

Az aláb bi ak ban a le vél tel jes
szö ve gét kö zöl jük:

Tisz telt Köz tár sa sá gi El nök Asz -
 szony!

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé -
gek Szö vet sé ge (Mazsihisz) ne vé ben
ez úton gra tu lá lok ki ne ve zé sé hez.
Ôszintén re mé lem, mun ká ja si ke res,
ered mé nyes lesz, és a nem zet egy sé -
gét fog ja erôsíteni. El nök As  szony
mun ká já ban szá mít hat a Mazsihiszre

Novák Ka ta lin és Heisler And rás
Fo tó: P.T. / Mazsihisz

Rad nó ti Zol tán fôrabbi: A zsi dó ság nem performanszok so ro za ta

mint Ma gyar or szág leg na gyobb zsi -
dó szer ve ze té re, mint a ma gyar tár -
sa da lom ba erôsen in teg rá ló dott zsi -
dó kö zös ség re.

Ked ves Ka ta lin!
Alig egy éve sze mé lye sen ta lál -

koz tunk, mi kor öröm mel és tisz te -
let tel kö szönt het tem Önt a cso dá la -
to san fel újí tott Rumbach Se bes tyén
ut cai zsi na gó ga meg nyi tó ün nep sé -
gén. Be szé dé ben azt mond ta, re mé -
li, az élet vis  sza köl tö zik a fa lak kö -
zé. Büsz kén mond ha tom, re mé nye
meg va ló sult: a zsi na gó ga, amely re
az egyik mezüze fel he lye zé sé ben
Ön is részt vett, mû kö dik, él, szol -
gál ja a kö zös sé get és a lá to ga tó kat.
Be szé dé ben ki emel te, hogy Ma -
gyar or szág a zsi dó ság szá má ra ma
biz ton sá gos ott hon. Egyet ér tek Ön -
nel, ugyan ak kor ah hoz, hogy ez így
is ma rad jon, kö zös erôfeszítésekre
van szük ség, ered mé nye in ket meg
kell vé de nünk. Eb ben a fel adat ban

mi El nök As  szony part ne rei kí vá -
nunk len ni. A zsi dó ság vagy bár -
mely ki sebb ség vé del me min den
ma gyar ál lam pol gár kö zös ügye 
– füg get le nül val lá sá tól, nemzeti-
ségétôl vagy po li ti kai elkötele-
zettségétôl.

Tisz telt Köz tár sa sá gi El nök Asz -
 szony!

Sok erôt és egész sé get kí vá nok
meg bí za tá sá nak el lá tá sá hoz. Kí sér je
tet te it az Örök ké va ló böl cses sé ge és
bi zal ma, le gyen si ke res, és ér je el
mind azt, amit Ma gyar or szág belsô
bé ké jé nek meg te rem té se ér de ké ben
ki tû zött ma ga elé.

Tisz te let tel:
Heisler And rás, a Mazsihisz el nö -

ke
(Ko ráb ban Jichák Hercog, Iz ra el

államfôje is gra tu lált az új köz tár sa -
sá gi el nök nek. Novák Ka ta lin a le ve -
let a Facebook-oldalán és a
Twitteren osz tot ta meg.)

Rad nó ti Zol tán, a Bu da pes ti Rab bi ság igaz ga tó ja
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Idá ig már leg alább hat száz ezer uk raj nai me ne kül tet fo ga dott
be Ma gyar or szág. Min den te le ví zi ós hír adó ban he lye volt a meg -
se gí té sük re szer ve zett ak ci ók nak. Meg esett, hogy egy tel je sen is -
me ret len szer ve zet egy te her au tó nyi ás vány vi zet fu va ro zott
Mun kács ra, és errôl na po kig zeng tek az ódák. Mi köz ben azok -
nak, akik na pi 24 órá ban szer vez ték, in téz ték a sze ren csét le nek
fo ga dá sát, egyen get ték sor suk ala ku lá sát, ide jük sem ma radt jó -
tet te ik ad mi niszt rá lá sá ra.

Heisler And rást, a Mazsihisz el nö két ba rá tai, mun ka tár sai von -
ták kérdôre, mi ért nem tár ja a nyil vá nos ság elé, hogy a leg na -
gyobb ha zai zsi dó szer ve zet is ki ve szi a ré szét ebbôl a so ha nem
lá tott embermentô projektbôl. Te gyük hoz zá, fe le ke ze ti ho va tar -
to zás nél kül se gí tet tek a rá szo ru ló kon, és a ma gu kat zsi dó nak
val ló me ne kül tek nél sem kér ték szár ma zá suk halachikus iga zo -
lá sát. A Tó ra tör vé nyei sze rint mi, akik több ezer éves tör té nel -
münk so rán meg ta pasz tal tuk a há nyat ta tást, kö te les sé günk nek
tart juk az ön zet len se gít ség nyúj tást, bárkirôl le gyen is szó –
mon dot ta a Mazsihisz el nö ke. A piár, az ön aj ná ro zás meg vá rat -
hat ma gá ra.

A Mazsihisz krí zis me nedzs ment je sok fé le vá rat lan hely zet ke -
ze lé sé re ké szült az utób bi évek ben. A vész for ga tó köny vek ben a
rob ban tá sos merényletektôl az in téz mé nyi tûz ese te kig szá mos
le het sé ges konf lik tus ra ki dol goz tuk a teendôinket. Csu pán a ko -
ro na ví rus-jár vány ra és en nek a há bo rús, embermentô, hu ma ni tá -
ri us hely zet nek a ke ze lé sé re nem volt ter vünk. Egy pén tek haj na -
li órá ban ér te sül tem a há bo rú kitörésérôl, és innentôl kezd ve már
tu da to sult mind an  nyi unk ban, hogy mi re szá mít ha tunk, és tud tuk,
va la mit ten nünk kell a ha tá ron tú li em ber tár sa in kért – hang sú -
lyoz ta a Mazsihisz el nö ke.

Re kord gyor sa ság gal ala kult meg öt zsi dó szer ve zet, a Joint, a
Szochnut, a BZSH, a Bá lint Ház és a Mazsihisz ko a lí ci ó ja. A tel -
je sebb ko or di ná ció ér de ké ben a Mazsihisz a Ka to li kus
Karitasszal is fel vet te a kap cso la tot. Nem volt könnyû az egyez -
te tés, ne megy szer meg esett, hogy csak a vezetôk lé lek je len lé te
és a kö zös jó szán dék aka ra ta men tet te meg a ko a lí ció
mûködôképességét. A kez de ti buz ga lom ban tör tént, hogy az el -
ma radt ko or di ná lás mi att egy cso por tért két buszt akar tunk in dí -
ta ni a ha tár ra. Ez volt az a pont, ami kor meg szü le tett az egyet ér -
tés az ak ció transzparenciájának meg te rem té sét illetôen. A me -
ne kül tek ugyan is két ség beesés ük ben egy szer re több hely re is te -
le fo nál tak, több szervezettôl is tá mo ga tást kér tek.

Hogy mit tett a ko a lí ció a leg na gyobb me ne kült hul lám ide jén,
azt most itt alig ha le het fel so rol ni.

Elsôdleges szem pont volt szál lást és ét kez te tést biz to sí ta ni
min den ki nek. Volt olyan idôszak, ami kor egy idôben ezer két -
száz menekültrôl kel lett gon dos kod nunk. Most ke ve sebb mint
két száz szál lo dai férôhellyel dol go zunk. A kó ser ét kez te tés igé -
nye i re is kel lett re a gál nunk, meg kel lett szer vez ni a peszách mél -
tó meg ün nep lé sét, va la mint a kró ni kus be te gek kór há zi el lá tá sát.
A több ség egy vál tás nyi ru há zat tal ér ke zett, így még a gyógy sze -
re ik ki vál tá sá ról vagy az in zu lin ról és a dialíziskezelésrôl is a
Mazsihisz Sze re tet kór há zá nak kel lett gon dos kod nia.

Csu pán ér de kes ség ként me sél te el az el nök, hogy az egyik
szál lo dá ban két száz me ne kült ka pott egy szer re eny he le fo lyá sú
gyo mor ron tást, en nek ös  szes kö vet kez mé nyé vel. Fon tos volt,
hogy is mer jük sa ját ha tá ra in kat, s be lás suk, egy ilyen prob lé ma
meg ol dá sát csak ál la mi se gít ség gel le het meg ol da ni. A do log
sze ren csé sen végzôdött, így to vább tud tunk kon cent rál ni a ha tár -
ra érkezôk me ne kí té sé re.

Mind an  nyi unk ban – bár me nyi re kí nos is – fel me rül a kér dés,
men  nyi re tud juk ezt a fo lya ma tot anya gi lag fi nan szí roz ni. Nos, a
nagy nem zet kö zi zsi dó szer ve ze tek, kü lö nö sen a Joint és a
Szochnut, jelentôs ös  szeg gel száll tak be az em ber men tés be. A
Mazsihisz is lehetôségei ha tá rán mo zog va áll ja a költ sé ge ket. Ál -
la mi tá mo ga tás hoz ed dig még nem ju tot tunk. S ha már pénzrôl
be szé lünk, ne sze rény ked jünk, a Joint dollárszázezreit utó la gos

el szá mo lás ra kap tuk. Szá munk ra ez a faj ta bi za -
lom jólesô és meg nyug ta tó. Di csé ret il le ti az ön -
kén te se in ket és a men tés ben ak tív sze re pet vál la -
ló mis kol ci, nyír egy há zi, va la mint deb re ce ni hit -
köz sé get. Ôk a me ne kült hul lám csú csán a hely -
szí nen te vé keny ked tek. Ne fe lejt sük ki Mag dát,
aki az ügye le ti segélykérô szá mot na pi 24 órá ban
ke ze li élôben úgy, hogy a csak uk rá nul vagy oro -
szul beszélôk hí vá sa it is fo gad has suk.
Ne ta gad juk, a vi dé ki zsi dó kö zös sé gek ben élt a
re mény, hogy me ne kült test vé re ink ná luk te le -
ped nek le. Hiú áb ránd nak bi zo nyult, a több sé gük
már is to vább uta zott Né met- és Olasz or szág ba. Ki
tud ja, mi ért, szá muk ra Ma gyar or szág nem elég
csá bí tó. No ha a kár pát al jai zsi dó ság gal már év ti -
ze dek óta szo ros a kap cso la ta a Mazsihisznek, az
ot ta ni val lá sos zsi dók több sé ge is to vább uta zott.
A har ko vi és a ki je vi vagy a nagy lét szá mú lem-
bergi és odes  szai zsi dó kö zös sé gek kel ko ráb ban
nem volt élô kap cso la tunk, így szin te re kord -

gyor sa ság gal ké szí tet tünk ne kik egy uk rán-orosz tá jé koz ta tó fü -
ze tecs két, hogy tud ják: ha se gít ség re szo rul ná nak, ránk szá mít -
hat nak.

So ka kat ér de kel, mi lyen a me ne kült zsi dó ság szo ci o ló gi ai ösz -
 sze té te le. Kü lö nö sen azért, mert ez a karitász pro jekt nem egy
kam pány, ez saj nos bár men  nyi re is szo mo rú, egy hos  szú tá vú fo -
lya mat ré sze. Nos, mi le gyen az zal a nagy ma má val, aki két uno -
ká já val gya lo golt hoz zánk? A lá nya ott hon ma radt há zat ôrizni,
a ve je pe dig ka to na ként har col. Mi lyen jövôképet mu tat ha tunk a
ma gá ra ma radt na gyi nak és a kis uno ká i nak? Ôk ugyan is alig ha
kö ve tik a fi a ta lab ba kat, a nem cson ka csa lá do kat, akik már el is
utaz tak nyu gat ra.

Di csé ret il le ti a Mazsihisz al el nök ét, aki röp ke idô alatt meg -
szer kesz tet te, meg ter vez te, ki vi te lez tet te a vi lág há lón történô
mikroadakozás lehetôségét. Hét mil li ót ka la poz tunk ös  sze a me -
ne kül tek nek mind ös  sze két hét alatt.

Sok vagy ke vés? Ez zel kap cso lat ban az el nök úr egy ne ves
rab bi ta ná csát ajánl ja a fi gyel münk be. A rebbét meg kér dez ték,
men  nyit il lik ad nunk a test vé re ink meg se gí té sé re. A vá la sza
idôtálló – min den ki te het sé ge sze rint ado má nyoz zon, a gaz dag
Kohn töb bet, a sze gény Weisz ke ve seb bet. De min den ki an  nyit,
hogy az már ne ki is egy ki csit fáj jon...

Szán tó Ist ván

Tu dós nôket mo ti vá ló és a fe hér -
je pót ló te rá pi át be mu ta tó elôadá-
sokat tar tott Iz ra el ben Karikó Ka -
ta lin. Az mRNS-alapú or vo si tech -
no ló gi át fel fe de zé se i vel meg ala po zó
ma gyar bio ké mi kus 2022. má jus
12-én vet te át a Tel-Aviv University
(TAU) dísz dok to ri cí mét iga zo ló
ok le ve let. A Sze ge di Tu do mány -
egye tem ku ta tó pro fesz  szo ra a kö -
zel -ke le ti or szág má so dik leg na -
gyobb vá ro sá ban kap ta a hírt: a
2022-es Warren Alpert-díj egyik
ki tün te tett jé nek is ôt vá lasz tot ták.

„Ma gyar or szág/USA, bio ké mi kus
és a BioNTech al el nö ke” – így mu -
tat ták be Karikó Ka ta lint, a Sze ge di
Tu do mány egye tem ku ta tó pro fes  szo -
rát a Tel-Aviv University hon lap ján
és 2022. má jus 11–13. kö zöt ti ren -
dez vé nye in.

Min ta a nôknek
Elôször uta zott Iz ra el be Karikó

Ka ta lin, akit az utób bi más fél év ben
Eu ró pa, Ázsia, va la mint az ame ri kai
föld rész több or szá gá ba is azért hív -
tak meg, hogy ki tün tes sék. Az utób -
bi 18 hó nap ban el nyert kö zel ki lenc -
ven el is me rés sel kö szö ni meg a vi lág
Karikó Ka ta lin nak, hogy fel fe de zé -
se i vel meg ala poz ta az mRNS-alapú
or vo si tech no ló gia ki fej lesz té sét.

A Föld kö zi-ten ger part ján elterülô
Tel-Avivban is dol go zott 2022. má -
jus 10. és 13. kö zött. A cso dá la tos
mRNS-molekula vi lág hí rû ku ta tó ját
ven dé gül lá tó Tel-avivi Egye tem 
– ha son ló an más in téz mé nyek hez – a
dísz dok to ri cím mel kitüntetendô ku -
ta tót tudománynépszerûsítô elôadá-
sokra is föl kér te.

Ho gyan gyôzik le
a ha ta lom mal rendelkezô
nôk az aka dá lyo kat?

A kér dés mö göt ti ös  sze füg gé sek re
ki vé te les rá lá tást nyúj tott az a ke rek -
asz tal-be szél ge tés, amely nek ki tün -
te tett szereplôje volt Karikó Ka ta lin.

A sze ge di egyetemrôl in dult és itt
pro fes  szor rá vált bio ké mi kust
Milette Shamir, a TAU nem zet kö zi
al el nö ke kér dez te. A be szél ge tés be
be kap cso ló dott Cornelia Bargmann
neurobiológus és ge ne ti kus, a Ro -
cke fel ler Egye tem pro fes  szo ra és a
Chan Zuckerberg Initiative tu do má -
nyos vezetôje; il let ve Jodi Kan tor
ame ri kai új ság író, a New York 
Ti mes tu dó sí tó ja. A há rom ven dég
ne ve sze re pelt a TAU új dísz dok to -
ra it fel so ro ló lis tán.

Hall ga tó sá gát ins pi rál ta, a kér dé -
sek re élet út ját vá zol va vá la szolt
Karikó Ka ta lin. Ki emel te most is,
hogy pá lya vá lasz tá sá ban meg ha tá ro -
zó sze re pet ját szot tak szeretô csa lád -
tag jai, va la mint a kis új szál lá si ál ta lá -
nos is ko lá ban, gim ná zi um ban és a
sze ge di egye te men szer zett él mé -
nyei; a ta ná rai és ok ta tói.

– Sze ret tem Sze ge den, Ma gyar or -
szá gon él ni. Nem ter vez tem tar tó san
kül föld ön dol goz ni – idéz te föl az
1985 elôtti idôszak em lé ke it. Is mer -
tet te, hogy a bölcsôdei rend szer mi -
ként se gí tet te már négy év ti zed del
ezelôtt is a kis gye re kes kutatónôket a
kar ri er épí tés ben.

Ame ri kai mun ka he lye in szer zett
ta pasz ta la ta it ecse tel ve alá húz ta an -
nak a hely zet nek az elônyeit, ami kor
a ku ta tót ter vei meg va ló sí tá sá ban
nem kö ti gúzs ba egy el nyert pá lyá zat
kö tött sé ge vagy a ri go ró zus fônök.
El ma gya ráz ta, mi ként le het sé ges,
hogy év ti ze de ken át el is me ré sek nél -
kül dol goz va is fo lya ma to san meg él -
te a si kert, a ki tar tó mun ka ered mé -
nye fö löt ti örö möt.

A BMI 7. éves kon fe ren ci á ján
„Ku ta tás, in no vá ció és glo bá lis

po li ti ka” cím mel ren dez te meg a
Tel-avivi Egye tem a Bo ris Mints In -
té zet (BMI) 7. kon fe ren ci á ját.

A 2022. má jus 11–12-i ta nács ko -
zás fó ku szá ba a BMI a vi lág elôtt ál -
ló leg na gyobb ki hí vá so kat ál lí tot ta.
A „Nincs több há bo rú?” kér dés re vá -

la szol va az eu ró pai ener gia vál ság ról
és a szank ci ók ha tá sá ról is szó esett.

A BMI ala pí tó ja, Bo ris Mints is
kö szön töt te a kon fe ren cia dísz ven -
dé gét. Karikó Ka ta lin „Az mRNS
tech no ló gia és an nak ha tá sa a fenn -
tart ha tó jövôre” cím mel tar tot ta meg
elôadását. A Sze ge di Tu do mány -
egye tem ku ta tó pro fes  szo ra ként, a
BioNTech fe hér je pót ló te rá pi á kért
felelôs al el nö ke ként be mu ta tott tu -
dós most is hang sú lyoz ta az együtt -
mû kö dés jelentôségét.

A tu do mány há zá nak min den
egyes építôköve sok-sok ku ta tó ki -
tar tó és lel kes mun ká já nak az ered -
mé nye – de rült ki Karikó Ka ta lin
élôben köz ve tí tett elôadásából.

A TAU tisz te let be li tag ja
Ar chív fo tók kal tûz delt video-

portrék mu tat ták be a TAU 2022. évi
dí ja zott ja it.

A vö rös-fe ke te ta lárt öltô dísz dok -
tor je löl tek kö zül Karikó Ka ta lin el -
mond ta, hogy ma gyar bio ké mi kus,
és meg mu tat ta a sze ge di egye tem
PhD-doktor-avatóján ké szült fény -
ké pet. Vá zol ta az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok ban foly ta tó dó út ját: 24
éven át dol go zott a University of
Penn syl vania la bor ja i ban, majd Né -
met or szág ba ment. „A BioNTechnél
töl tött nyolc évem min den per cét él -
vez tem” – hang sú lyoz ta.

„Ré gi ál mom volt, hogy tu dós le -
gyek” – fo gal ma zott. Alá húz ta: az
mRNS tit ka i val fog la ko zó ku ta tá sá -
nak elsô szá mú cél ja a te rá pia volt.
„Mit je lent?” – is mé tel te meg a leg -
gya ko ribb kér dést, amit meg fo gal -
maz a la bo ra tó ri um ban, ahol „még
min dig iz ga tott”, ami kor kí sér le te -
zik, dol go zik.

„Leg na gyobb hôsöm a bi o ló gia ta -
ná rom, aki hez ha son lí ta ni akar tam,
aki min dent tu dott” – árul ta el. „Én
most pró bá lok má so kat ins pi rál ni,
mert nagy sze rû do log tu dós nak len -
ni. Új kér dé sek kel, egy új rej tél  lyel
kell szem be néz ned, és ak kor olyan

Heisler And rás: Min den re volt vész hely ze ti 
for ga tó köny vünk, csak a ko ro na ví rus-jár vány ra 

és a há bo rús me ne kül tek re nem gon dol tunk

„Nagy sze rû do log tu dós nak len ni”
Karikó Ka ta lin át vet te a Tel-Aviv University dísz dok to ri cí mét is

nagy öröm, ami kor meg ér tesz va la -
mit, amit sen ki más nem ért!”

„Min dig ak kor va gyok a leg iz ga -
tot tabb, ami kor lá tom az ada to kat.
Ami kor kí sér le te zem vagy a mun ka -
tár sa im mal be szé lek, az min dig ar ra
ösz tö nöz, hogy to vább lép jek és töb -
bet te gyek” – mond ta.

„A leg fon to sabb ta lán a jövôben,
hogy a men to rok, a ta ná rok út mu ta tást
ad ja nak a di á kok nak, és irá nyít sák
ôket a különbözô meg old ha tó prob lé -
mák fe lé, hogy tud ja nak kon cent rál ni
és dol goz ni. Ez sok kal fon to sabb len -
ne, mint az, hogy el mond juk ne kik a
tan anya got, mert az az interneten is
elérhetô” – hang sú lyoz ta.

Úttörô ku ta tá sa i ért és a Covid-19
be teg ség el ha tal ma so dá sát és
megelôzését szol gá ló mRNS-alapú
vak ci nák ki fej lesz té sé ben ját szott
kulcs sze re pé ért je löl ték Karikó Ka -
ta lint a 2021-es BMI-díjra. Ér de me i -
ért a Tel-avi vi Egye tem dísz dok to ri
cí met ado má nyo zott a vi lág hí rû, az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban,
Ma gyar or szá gon és Né met or szág ban
is ku ta tó bio ké mi kus nak.

A Tel-Aviv University tisz te let be li
dip lo má it ös  sze sen 12 sze mé lyi ség ve -
het te át 2012. má jus 12-én es te. A dí ja -
zot tak az Ame ri kai Egye sült Ál la mok -
ból, Auszt rá li á ból, az Egye sült Ki rály -
ság ból, Izraelbôl, Ma gyar or szág ról,
Né met or szág ból ér kez tek. A kitüntetô
cím mel bio ké mi kus és neurobiológus,

Fo tó: TAU

el mé le ti fi zi kus és tör té nész, em ber ba -
rát és ve zér igaz ga tó, ala pít vá nyi vezetô
és tu do mány tör té nész, új ság író mun -
kás sá gát is mer ték el.

Karikó Ka ta lin, aki nek ez a TAU-
oklevél az ötö dik dísz dok to ri cí me,
2022. má jus 13-án ava tó be szé det
mon dott a TAU Sagol Cen ter Re ge -
ne ra tív Gyógy ásza ti In té zet meg nyi -
tó ján.

Warren Alpert Award 
5 tu dós nak

Iz ra e li mun ka lá to ga tá sán ér te sült
ar ról Karikó Ka ta lin, hogy a 2022-es
Warren Alpert-díj egyik ki tün te tett -
jé nek is ôt vá lasz tot ták.

Az mRNS-kutatás tet te lehetôvé a
Covid-19 vak ci nák ter ve zé sét. A
2022-es Warren Alpert Award el is -
me rést olyan tu dó sok kap ják, akik -
nek mun ká ja meg vál toz tat ta a vi lág -
jár vány pá lyá ját az alap tu do má nyon
és a transz lá ci ós ku ta tá so kon ke resz -
tül, ame lyek életmentô mRNS
Covid-19 vak ci nák hoz ve zet tek – ol -
vas ha tó a Warren Alpert Foundation
köz le mé nyé ben.

„A tu dó sok kö zös erôfeszítései
nem csak éle te ket men tet tek meg és
meg nyi tot ták az utat a jár vány be fe je -
zé sé hez, ha nem szám ta lan mRNS-
vakcina és más mRNS-alapú te rá pia
alap ját is meg te rem tet ték” – kö zöl ték.

Karikó Ka ta lin és Drew Weissman
mint a University of Penn syl vania
ku ta tó pá ro sa, va la mint a ma gyar
bio ké mi kus né met or szá gi mun ka tár -
sai, Ugur Sahin és Özlem Türeci, to -
váb bá Eric Huang, a Moderna
Genomics ve zér igaz ga tó ja és tu do -
má nyos igaz ga tó ja osz toz hat majd az
500.000 dol lá ros dí jon.

A Warren Alpert Award „az em -
be ri be teg sé gek meg ér té sé nek,
megelôzésének, ke ze lé sé nek vagy
gyó gyí tá sá nak ja ví tá sá ért vég zett
mun ka” el is me ré se. A dí jat a Har -
vard Medical School ke ze li.

A dí ja zot ta kat egy hib rid (sze mé -
lyes és vir tu á lis) tu do má nyos szim -
pó zi u mon fog ják el is mer ni 2022. ok -
tó ber 6-án, amely nek a Har vard
Medical School ad ott hont.
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A Si ra tó fal rab bi ja gra tu lált
Or bán Vik tor nak

Smuél Rabinovic, a je ru zsá le mi Nyu ga ti Fal (Si ra tó fal) és a szent he -
lyek rab bi ja gra tu lá ló le ve let kül dött Or bán Vik tor nak mi nisz ter el nö ki
új ra vá lasz tá sa al kal má ból – kö zöl te az MTI-vel Ha va si Ber ta lan, a Mi -
nisz ter el nö ki Saj tó iro dát vezetô he lyet tes ál lam tit kár.

„A Si ra tó fal imád ko zói ne vé ben” is meg fo gal ma zott le ve lé ben a rab bi ar -
ról ír, hogy a ma gyar or szá gi az egyik leg na gyobb és leg pom pá sabb zsi dó kö -
zös ség, ma pe dig Ma gyar or szág Iz ra el Ál lam egyik leg fon to sabb ba rát ja Eu -
ró pá ban.

„Ezek az út ke re sés és cso da vá rás nap jai az egész vi lá gon. A vi lág né pei a
vál to zó va ló ság ban igye kez nek ki kö vez ni út ju kat. Hi szem, hogy a gyö ke rek -

Cseh or szág
Há rom éves fel újí tás után át ad ták a

négy mil lió eurós költ ség gel hely re -
ál lí tott, 1893-ban épült pil se ni Nagy -
zsi na gó gát, Eu ró pa egyik leg na -
gyobb zsi dó temp lo mát. A Max
Fleischer ál tal ter ve zett, neoroman-
tikus stí lus ban épült zsi na gó gá hoz
két negy ven öt mé te res to rony tar to -
zik. A nagy részt uni ós tá mo ga tás ból
vég zett mun ká la tok so rán elsôsorban
a belsô te re ket újí tot ták fel.

A több száz sze mély rész vé te lé vel
meg tar tott ün nep sé gen a je len leg is
mûködô Ré gi Zsi na gó gá ból hoz tak
át egy tó ra te ker cset, ame lyet Jiry
Löwy, a he lyi hit köz ség el nö ke he -
lye zett el a frigy szek rény ben. A nôi
kar za ton Radovan Kodera fo tó mû -
vész nek a pil se ni és a kör nyék be li
zsi dók em lé két megörökítô al ko tá sa -
i ból nyílt ál lan dó ki ál lí tás Itt zsi dók
él tek cím mel.

Az elsô zsi dók a 14. szá zad kö ze -
pén je len tek meg a vá ros ban, de utó -
da i kat 1504-ben ki til tot ták. Hit test -
vé re ink csak a 18. szá zad vé gén tér -
het tek vis  sza Pilsenbe. 1870-ben
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Cseh or szág. Jiry Löwy hit köz sé gi
el nök a még fel újí tás alatt ál ló 
pil se ni Nagy zsi na gó gá ban

Do mi ni kai Köz tár sa ság. A sosúai
zsi na gó ga bel se je

Spa nyol or szág. David Hatchwell: a
ki rá lyi ren de let volt az utol só 
csa pás, ami a zsi dó di asz pó ra 
leg nagy sze rûbb kö zös sé gé nek 
szét zú zá sá hoz ve ze tet

Or bán Vik tor és Smuel Rabinovic a Si ra tó fal nál 2018-ban
Fo tó: MTVA

1200, 1918-ban 3000 zsi dó élt a vá -
ros ban. 1942-ben a ná cik a he lyi zsi -
dó kat elôbb a terezíni kon cent rá ci ós
tá bor ba, majd Ausch witz ba de por tál -
ták. A soát ke ve sen él ték túl. A ki -
ván dor lá sok mi att a hit élet 1970-ben
meg szûnt. A rend szer vál tás után,
1994-ben azon ban a hit köz ség új já a -
la kult. A vá ros nak je len leg mint egy
száz zsi dó la ko sa van.

Do mi ni kai Köz tár sa ság
A ha zá juk ból el ül dö zött né met és

oszt rák zsi dók hely ze té vel fog lal ko -
zó, 1938 jú li u sá ban tar tott eviani
kon fe ren ci á hoz in té zett üze ne té ben
Ra fa el Leónidas Trujillo, a Do mi ni -
kai Köz tár sa ság el nö ke száz ezer zsi -
dó be fo ga dá sát he lyez te ki lá tás ba.

Trujillo ígé re te nem va ló sult meg, de
a dél-ame ri kai or szág 750 ül dö zöt tet
be fo ga dott és 5000 sze mély nek eu -
ró pai kon zu lá tu sa ik ví zu mot ad tak.
Ke vés sé is mert, hogy a Do mi ni ká ba
érkezô zsi dók nak mint egy a fe le a
Puerto Plata tar to mány ban lévô
Sosúában, a United Fruit egy ko ri ba -
nán ül tet vé nyei kö ze lé ben te le pe dett
le, ahol a Joint tá mo ga tá sá val elsô-
sorban mezôgazdasággal és ál lat te -
nyész tés sel fog lal koz tak. Késôbb
kor sze rû technologiával mûködô
élel mi szer- és kön  nyû ipa ri vál la la to -
kat hoz tak lét re. A ko ráb ban el ha -
nya golt te rü le ten a be ván dor lók la -
kó épü le te ket, is ko lát, kór há zat és
más in téz mé nye ket is épí tet tek.

A má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se
után a te le pe sek több sé ge más or -
szág ba tá vo zott, de a vá ros ká ban je -
len leg is tar tóz kod nak zsi dók. A
fôvárosban, Santo Domingóban és
Sosúában zsi na gó ga mû kö dik. A kö -
zös sé gek hit élet ét egyet len rab bi irá -
nyít ja. Becs lé sek sze rint a Do mi ni -
kai Köz tár sa ság ban 100-200 hit test -
vé rünk él.

Spa nyol or szág
A zsi dók ki ûzé sét elrendelô ki rá -

lyi ren de let, az Alhambra Dek ré -
tum ki adá sá nak 530. év for du ló ja
al kal má ból meg em lé ke zést tar tot -
tak Cartagenában, ame lyen részt
vett Fernando López Miras, Murcia
tar to mány el nö ke, a vá ros pol gár -
mes te re, David Hatchwell, a
HispanoJudía Ala pít vány el nö ke,
va la mint a ku ra tó ri um több tag ja és
má sok. Az ün nep sé gen felvatták a
sze fárd szár ma zá sú, a kö zel múlt -
ban pandémiában el hunyt José Pas -
cal ne ves me xi kói mû vész Öle lés
cí mû szob rát. David Hatchwell ki -
je len tet te, hogy „a ki rá lyi ren de let
volt az utol só csa pás, ami a zsi dó
di asz pó ra leg nagy sze rûbb kö zös sé -
gé nek szét zú zá sá hoz ve ze tett”.
Meg je gyez te, hogy „év szá zad ok
után vég re megkezdôdött a kö zös -
ség új já szü le té se”. López Miras
hang sú lyoz ta, hogy „ez az a hely,
ahol a spa nyo lok tisz te leg het nek
azok elôtt, aki ket ott ho na ik ból
erôszakkal el ûz tek, és akik so ha -
sem tér het tek vis  sza”. Az
Alhambra Dek ré tum a val lás sza -
bad sá got biz to sí tó 1869-es al kot -
mány el fo ga dá sá ig volt ér vény ben.
Hi va ta lo san azon ban csak Fran cis -
co Franco dik tá tor ural ma alatt,
1969-ben tö röl ték el. A spa nyol zsi -
dók és nem zsi dók kö zött ok ta tá si
és kul tu rá lis prog ra mok se gít sé gé -
vel a meg ér tés híd ját építô
HispanoJudía Ala pít vány 2015-ben
jött lét re, és több or szág ban van
kép vi se le te. Ku ra tó ri u má ban 80 is -
mert fi lant róp vesz részt. Az ala pít -
vány 2024-ben mú ze u mot ter vez
nyit ni Mad rid ban.

– A Mazsihisz stabil, kiegyensú-
lyozott gazdálkodást folytatott,
sôt, a tervekhez képest lényegesen
jobb eredménnyel zárta a 2021-es
évet – mondta dr. Kunos Péter
ügyvezetô a szervezet közgyûlésén.
A küldöttek a 2021-es költségvetés
zárszámadását elfogadták, az elsô
napirendi pont azonban – vagyis
az elnöki tájékoztató – Heisler

A Mazsihisz a tervezettnél jobb
eredménnyel zárta a tavalyi évet

Goldmann Tamás alelnök vezette a közgyûlést, Heisler András online
követte a munkát

András betegsége miatt elmaradt.
A nyitó- és záróimát Markovics
Zsolt miskolci fôrabbi mondta.

– A zsidó vallásban az egymás
iránt érzett felelôsség, s kiemelten a
bizalom, rendkívül fontos. Felelôs-
ség, hogy nem megyek betegen
közétek. Felelôsség, hogy ott vagy-
tok a közgyûlésen, mert tudjátok,
hogy a Mazsihisz demokratikus
mûködésének legfôbb döntési testü-
letérôl van szó, és a rendszernek
mûködnie kell – hangzott el abban a
levélben, amelyet Heisler András
intézett a küldöttekhez, s amelyet
Goldmann Tamás alelnök olva-
sott fel.

Az elnök azért nem volt jelen sze-
mélyesen, mert pozitív lett a korona-
vírustesztje, így online követte az
eseményeket. Levelében az említett
bizalom kapcsán Heisler András úgy
fogalmazott:

– Ha egy vallásos ember eljön hoz-
zád vendégségbe, és valamely ételrôl
megkérdezi, kóser-e, akkor te ôszin-
tén válaszolsz, s a vendéged megbí-
zik a válaszodban. Megbízik benned.
A zsidó közösségekben ezért a biza-
lomnak kiemelt a jelentôsége. Ezért
is vagyok különösen büszke arra,
hogy a Mazsihisz közgyûlésének
kétharmados bizalmát három válasz-
táson sikerült elnyernem. Ez sokat
jelent számomra. Decemberben lesz
talán az utolsó olyan közgyûlésünk,
ahol elnökként én fogom levezetni a
képviselô-testületi ülést. Így aztán
még jobban fáj, hogy ma nem lehe-
tek veletek.

Dr. Kunos Péter, a Mazsihisz-
BZSH ügyvezetô igazgatója szólt a
Szövetség 2021-es költségvetésének
zárszámadásáról, amelyet a testületi
tagok elôzôleg írásban kézhez kap-
tak. Mint mondta: mind a Mazsihisz
Vezetôsége, mint a Számvizsgáló
Bizottság úgy értékelte a beszámo-
lót, hogy a közösség stabil, kiegyen-
súlyozott gazdálkodást folytatott,
sôt, a tervekhez képest lényegesen
jobb eredménnyel zárta a 2021-es
évet. 

Ennek egyik legfôbb oka az volt,
hogy a vártnál jobban alakult a
Szövetség saját turisztikai bevétele;
a másik ok azoknak az állami támo-
gatásoknak a forrásként való bevo-
nása, amelyekkel a költségvetés ter-
vezésekor még nem lehetett számol-
ni; s volt egy harmadik tényezô is: a
járvány idôszakában tudható volt,
hogy egyes programok a vírushely-
zet miatt nem valósulnak meg, de
végül nagyobb megtakarítás szárma-
zott ebbôl, mint elôzetesen gondolni
lehetett volna. 

Ez a három elem vezetett oda,
hogy a Mazsihisz 2021-es eredmé-
nye jobban alakult a tervezettnél 
– mondta az ügyvezetô. Ez tette

lehetôvé azt is, hogy év végén a dol-
gozók jutalomban részesülhettek. 

A közösségen belüli szociális
problémák enyhítésére tett lépések
között dr. Kunos Péter kiemelte a
JadbeJad (Kéz a kézben) elnevezésû
programot, amelyhez a forrást a
Joint Distribution Committee bizto-
sította, a szakmai háttérmunkát
pedig a Jáhád Közösségi Szolgálat

végezte. Ennek keretében 696 ház-
tartás, 1600 személy kapott támoga-
tást.

A nagyobb intézmények mûkö-
dését illetôen az ügyvezetô igazgató

elsô helyen a Mazsihisz Szeretet-
kórházában nagy volumenû állami
támogatásból megvalósult fejlesztést
emelte ki, amelyre – mint fogalma-
zott – mindannyian büszkék lehe-
tünk. Hangsúlyozta, hogy a beruhá-
zás átadásán a kormány miniszteri
szinten képviseltette magát. Méltatta
az Országos Rabbiképzô – Zsidó
Egyetem, valamint a Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár munkáját is,
ami pedig a tavaly átadott Rumbach
utcai zsinagógát illeti: a létesítmény-
ben rengeteg olyan dolog történt,
amelynek alapján a templom a
Mazsihisz ékköve lehet.

Az ügyvezetô a napirendi pont
szóbeli kiegészítésekor kitért a vidé-
ki temetôk rendbetételére: tavaly az
országban 16 településen összesen
782 síremlék helyreállítása történt
meg, a munkához a Mazsihiszen
kívül jelentôs forrásokat biztosított a
Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány (Mazsök) is. Az idei
év gazdálkodásáról elmondta, hogy
eddig minden a tervezett számok
szerint alakul, a kormányzattól rend-
ben megérkeztek az állami támoga-
tások, járadékok, juttatások.

A küldöttek a zárszámadást elfo-
gadták, a közgyûlés Markovics Zsolt
miskolci fôrabbi záróimájával feje-
zôdött be.

Fran cia or szág
Az or szág leg ré geb bi zsi dó mû em -

lé ke, a Ma gasz tos Ház (Ma i son
Sublime) ismét lá to gat ha tó. A ku ta -
tók sze rint a 12. szá zad ban épült zsi -
dó tan há zat a Rouen egy ko ri zsi dó
ne gye dé ben lévô Igaz ság ügyi Pa lo ta
alatt foly ta tott fel tá rá sok so rán ta lál -
ták meg 1976-ban. A fa la kon jól
kivehetô 16 hé ber nyel vû fel irat. Kö -
zöt tük ta lál ha tó egy idé zet a Ki rá -
lyok könyvébôl: „le gyen ez a ház
ma gasz tos”.

A lá to ga tók szá má ra 1980 ok tó be -
ré ben nyílt meg a kö zép ko ri lé te sít -
mény, ame lyet 2001-ben hos  szabb
idôre be zár tak. A kény szer szü net
alatt vé gez ték el a fel tárt te rü let ál la -
gá nak to váb bi rom lá sát el há rí tó
mun ká la to kat. A fran cia ha tó sá gok a
Ma gasz tos Há zat tör té nel mi mû em -
lék nek nyil vá ní tot ták.

Ko vács

hez va ló vis  sza té rés meg ad ja azo kat a vá la szo kat, ame lye ket ke re sünk” – fej -
tet te ki Smuél Rabinovic, aki az egész ma gyar nép nek és Or bán Vik tor nak is
sok év nyi ál dá sos mun kát, jó lé tet, egész sé get és örö möt kí vánt.

Ha va si Ber ta lan em lé kez te tett: Or bán Vik tort 2018-as iz ra e li út ja so rán
Smuél Rabinovic rab bi kí sér te a Si ra tó fal nál tett lá to ga tá sa kor.

Köszöntjük Kovács Gábort
Lapunk munkatársa (Zsidó

Világhíradó) több okból is rászol-
gál gratulációnkra.

Az elsô a 90. születésnapja, ame-
lyet népes családjával a Frankel-
zsinagógában ünnepelt, ahol Verô
Tamás fôrabbi köszöntötte.

A másik, hogy magas kitüntetést
kapott újságírói munkásságáért.

A harmadik, hogy a közelmúlt-
ban vehette át a mérnöki gyémánt-
diplomát a Budapesti Mûszaki
Egyetemen.

Sok boldogságot, mázel tov,
Gábor!
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Iz ra el tör té ne té nek leg na gyobb
élel mi szer-vis  sza hí vá sát ren del ték
el a bol tok ból szalmonellafertôzés
mi att, cso ko lá dét tar tal ma zó ter -
mé kek re vo nat ko zó an – je len tet te
nem ré gi ben a he lyi mé dia.

Az Elite-Strauss élel mi szer gyár tó
nagy vál la lat cso ko lá dé-nyers anya -
gá nak gyár tó so rá ban buk kant fel a
fertôzés, és ezért szá mos, ebbôl a
szál lít mány ból szár ma zó ter mé ket
hív tak vis  sza, és to váb bi élel mi sze -
re ket tesz tel tek.

Már hat nap pal az in téz ke dés elôtt
szalmonella je len lét ét mu tat ták ki az
elôzetes gyors tesz tek az alap anyag -
ban, de a vis  sza hí vá si uta sí tást csak a
vég le ges la bo ra tó ri u mi ered mé nyek
meg ér ke zé se után ad ták ki.

Silló Sán dor: Fel fe lé néz ni!
74 éves lett Iz ra el!

En gem a tel-avi vi ten ger par ton ért az ál lam ala pí tás nap ján szo ká sos
lé gi pa rá dé. Alább kö vet ke zik a sa ját pá to sza im gyors lel tá ra.

Az a leg fon to sabb, hogy tu dunk-e ün ne pel ni.
Tu dunk-e a sor sunk ra büsz kén fel fe lé néz ni.
Vagy csak föld re sze ge zett szem mel, gyû lö let be for dul va.
Ab ban a má sik or szág ban min dig meg pró bál tam pa te ti ku san gon dol ni a ha -

zám ra, a sor sunk ra a je les na po kon. Az ide gen ha ta lom ál tal ránk erôszakolt
ün ne pek ide jén nem si ke rül he tett, de a va ló di meg em lé ke zé se in ket szét ha zu -
dó kor mány za tok alatt sem jött ös  sze so ha egy könny csepp nyi pá tosz sem.

Itt pró bál nám el ke rül ni az emel ke dett sé get, de nem le het. A ta va szi ál la mi
ün ne pek dra ma tur gi á ja meg hoz za a ka tar zist. Kezdôdik a holokauszt em lék -
nap já val. Áll tunk egy per cig a szi ré na szó ban, az egész or szág.

A ve szély!

Is mét 
fel há bo ro dás

tört ki 
Wag ner mi att

Mi u tán a 12-es csa tor na ar ról
szá molt be, hogy a Hai fai Szim fo -
ni kus Ze ne kar azt ter ve zi, meg tö -
ri az an ti sze mi ta zeneszerzô, Ri-
chard Wag ner több év ti ze des boj -
kott ját, nagy til ta ko zás in dult a
Wag ner Fesz ti vá lon va ló rész vé -
te li szán dé kuk mi att, ami ar ra
kész tet te a ze ne kar igaz ga tó it,
hogy be je lent sék, le mond ták rész -
vé te lü ket.

Sok év boj kott után a fesz ti vá lon
vár ha tó an elsô al ka lom mal ját sza nak
Iz ra el ben Wag ner mûveibôl. Ko ráb -
ban is tör tén tek ilyen pró bál ko zá sok,
de a köz fel há bo ro dás mi att mind -
egyik tör lés sel zá rult.

A fesz ti vál vár ha tó an szep tem ber
22-én lesz, és két kon cer tet is ma gá -
ban fog lal majd Tel-Aviv egyik
nagy ter mé ben.

A hang ver seny David Mil ler iz ra e -
li-né met kar mes ter kez de mé nye zé se.
Mil ler ap já nak csa lád ját meg öl ték a
holokausztban. A kar mes ter azt nyi -
lat koz ta a 12-es csa tor ná nak, hogy
ide je meg tör ni a ta but Iz ra el ben.

„Sok em ber szá má ra ez ké nyes
kér dés” – mond ta. ,, De úgy gon do -
lom, el jött az idô, hogy el kezd jük
ját sza ni a mû ve it, ez a nyu ga ti kul tú -
ra ré sze.”

Mil ler sze rint az iz ra e li ze ne kar ok -
nak so sem oko zott gon dot más an ti -
sze mi ta zeneszerzôk – pl. Richard
Strauss, Liszt Fe renc és Carl Orff 
– mû ve i nek elôadása.

,,Tudom, hogy ez sok em ber nek
nem fog tet sze ni, de nem tud nak mit
ten ni el le ne” – tet te hoz zá.

,,A fesz ti vált a ter vek sze rint szep -
tem ber 22-én egy má sik ze ne kar ral
fog ják meg tar ta ni” – nyi lat koz ta a
ren dez vény szervezôje a fel há bo ro -
dás ra re a gál va. ,,Elnézést ké rünk, ha
meg bán tot tunk va la kit, nem állt
szán dé kunk ban sen kit meg sér te ni.
Nagy kü lönb sé get te szünk Wag ner
an ti sze mi tiz mu sa és zse ni á lis ze né je
kö zött, ame lyet az egész vi lá gon
nagy ra ér té kel nek, és az iz ra e li és
zsi dó ze né szek kö ré ben is nép sze rû.
Ezért vá runk a holokauszt em lék nap -
ja utá nig a to váb bi pub li ká ci ó val,
hogy el ma gya ráz zuk a hely ze tet.”

Utol já ra 1938 áp ri li sá ban en ge dé -
lyez ték Wag ner mû sor ra tû zé sét, az
ak kor még Pa lesz tin Fil har mo ni ku -
sok né ven fu tó ze ne kart Arturo

Plüss med vé ket gyó gyí ta nak
iz ra e li or vo sok

Kö rül be lül 500 gyer mek lá to ga tott el a Bár-Ilán Egye tem re, hogy „ki vizs -
gál tas sa” ked venc plüss ma ci ját. Az or vo si kar egy ré szét ilyen kor „lát vány -
kór ház zá” ala kít ják, így fo gad ják a gyer me ke ket a lá to ga tás ra. A ki csik nek
töb bek kö zött lehetôségük nyí lik be pil lan ta ni a rönt gen szo bák ba, a kar di o ló -
gi ai vizs gá lók ba, a la bo ra tó ri u mok ba, és még a mentôautót is ki pró bál hat ják.
Az éven te meg ren de zett ese mény cél ja, hogy eny hít se a gye re kek szo ron gá -
sát az egész ség ügyi szak em be rek kel, az or vo si el lá tás sal és a kór há zi ke ze lés -
sel szem ben – ír ja az israelnationalnews.com nyo mán a zsido.com.

Az egye tem hall ga tói kezelôorvosként mû köd tek köz re a já ték ban. A
Mágen Dá vid Ádom (mentôsök), az iz ra e li rendôrség, a Be te rem (gye re kek
biz ton sá gá val és egész sé gé vel fog lal ko zó szer ve zet) és az IDF (had se reg) is
sa ját kezelôállomásokat ál lí tott fel.

„Az em be rek min den év ben el jön nek ide, és min den év ben új, kre a tív és in -
no va tív prog ram vár ja ôket” – nyi lat koz ta a mac kó kór ház ról az egyik apu ka.

A ren dez vé nyen a gye re kek fel te het ték kér dé se i ket a be teg sé gek kel, sé rü -
lé sek kel, or vo si ke ze lé sek kel kap cso lat ban. Emel lett ak tí van részt vet tek a
be teg fel vé te li, a vizs gá la ti és a diagnózisfelállítási fo lya mat ban, va la mint a
különbözô kór há zi osz tá lyok ra va ló be uta lás ban is. A nap vé gén min den gye -
rek ka pott egy „mackóorvosi” dip lo mát.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Az or szág leg na gyobb élel mi szer-
vis  sza hí vá sát ren del ték el 
szalmonellafertôzés mi att

Ezért a bol tok to vább árul ták a fer-
tôzött cso ko lá dét tar tal ma zó áru kat,
és két, azok ból fo gyasz tó kis gyer me -
ket – egy test vér pár más fél és négy
és fél éves tag ját – szalmonellafer-
tôzés tü ne te i vel ke zel tek az egyik iz -
ra e li kór ház ban.

Egy rutinellenôrzésen vet ték ész re

Toscanini ve zé nyel te. A következô
no vem ber re ter ve zett újabb Wag ner-
es tet azon ban le mond ták, mert né -
hány nap pal a zsi dók el le ni hír hedt
né met kris tály éj sza ka után ra esett
vol na.

1981-ben Zubin Mehta a kri ti kák
ke reszt tü zé be ke rült, mi u tán az
egyik kon cer ten rá adás nak Richard
Wag ner Trisz tán és Izol da cí mû
mûvébôl az Elôjátékot és Izol da sze -
rel mi ha lá lát ve zé nyel te. A rá adás
be je len té sé re re a gál va Ben-Cion
Leitner holokauszttúlélô és az elsô
arab–iz ra e li há bo rú hôse a pó di um
elé sé tált, és fel fed ve seb he lyek bo rí -
tot ta ha sát, azt mond ta: „Játs  szál
Wag nert a tes te men át.”

Mehta így nyi lat ko zott az estérôl:
„A kon cert vé gén be je len tet tem,
hogy Wag nert fo gunk ját sza ni. Ok -
kal vá lasz tot tam egy csen des mû vet.
Azt mond tam a kö zön ség nek, hogy
de mok rá ci á ban élünk, és bár ki, aki
tá voz ni kí ván, meg te he ti. Szin te
min den ki a te rem ben ma radt. Egy
bi zo nyos pon ton töb ben til ta ko zá sul
be ki a bál tak, majd má sok is csat la -
koz tak hoz zá juk. Ez egy halk rész

Nem tu dok er re a hang ra más ként gon dol ni, sze ret ném pe dig el hin ni, hogy
nincs már a vi lág ban az az em ber mil li ó kat el pusz tí tó erô. Ne héz.

Egy hét re rá azo kért szólt a szi ré na, aki Iz ra el honvédô há bo rú i ban es tek el.
Egy na pig gyász ze nék, ha za fi as da lok szól tak a rá di ó ban. Ugyan úgy, mint a
soá nap ján. Min den iz ra e li nek van ha lott ja, aki re ilyen kor gon dol, ha más
nem, egy ismerôs név az ün nep sé gen fel so rolt ezrekbôl.

De a pá tosz ak kor ra ga dott ma gá val, mi kor es te ki ment ez az ün nep is, az
Iz ra e lért éle tü ket ál do zó hôsök em lék nap ja, és azon nal min den vis  sza for dult
a min den nap ok op ti miz mu sá ba.

Az em lék na po kon fél ár boc ra eresz tett zász lók most büsz kén száll tak fenn.
Az ál lam ala pí tást ün ne pel te min den ki par ti kon, ba rá ti, csa lá di ös  sze jö ve te -

le ken, haj na lig. Más nap meg pik nik ko sár ral el in dult a ten ger part ra, a
dombtetôre, vagy ki ült az er kély re, és vár ta repülôk tisz te let kör ét. Min den iz -
ra e li te le pü lés fe lett meg je len tek a gé pek pár perc re.

En gem a tel-avi vi ten ger par ton ért az ál lam ala pí tás nap ján szo ká sos lé gi pa -
rá dé.

Zász lók len ge nek, és min den ki fel fe lé néz.
Vár juk a gé pe ket.
Az tán a pa rá nyi ma si nák át húz nak az égen fe let tünk, ép pen úgy, mint a Re -

mény – Hátikvá – a ros  szabb nap ja ink fe lett.
De fel emelt fej jel vár juk, és nincs csüg ge dés ak kor sem, mi kor pont tá vá lik

ép pen a ho ri zon ton.
Ez az or szág – Iz ra el – büsz kén vi se li a sor sát, a gyá szo kat és a

gyôzelmeket is. A túl élést és a szü le tést.
Zász lók len ge nek, a gye re kek szí vet raj zol nak a sé tány be ton já ra, a repülôk

pe dig az ég re.

a szalmonellabaktériumot egy ga li le -
ai gyár ban. Az egész ség ügyi mi nisz -
té ri um ez után szé le sebb kö rû vizs gá -
la tok ra kö te lez te a vál la la tot.

Ami kor el ké szül tek a fertôzést
iga zo ló vég le ges vizs gá la ti ered mé -
nyek, a mi nisz té ri um mal egyez tet ve
a vál la lat vis  sza hí vást ren delt el
elôvigyázatosságból min den feb ru ár
elejétôl gyár tott cso ko lá dé ter mék re,
még a tel jes kö rû, min den egyes ter -
mék re kiterjedô teszt ered mény meg -
ér ke zé se elôtt. Az Elite-Strauss cég
alap anya ga it fel hasz ná ló más élel mi -
szer gyár tók is ter mé ke ik vis  sza vo ná -
sát kér ték a bol tok pol ca i ról.
Az egész ség ügyi mi nisz té ri um hang -
sú lyoz ta, hogy a szalmonella ál ta lá -
ban eny he tü ne te ket okoz, me lyek a
leg több eset ben né hány nap el tel té -
vel tel je sen el tûn nek, azon ban sú lyo -
sabb eset ben or vos hoz kell for dul ni.
A fertôzés fo ko zott oda fi gye lést igé -
nyel az im mun hi á nyos be te gek nél és
az idôseknél. (Shiri Zsu zsa, MTI)

köz ben tör tént, és a be ki a bá lá sok
hall ha tó ak volt az egész te rem ben.
Nem ál lí tot tam le a kon cer tet. Ami -
kor a ze ne han go sabb lett, az em be -
rek el né mul tak. A következô na pi

kon cer ten új ra Wag nert akar tuk ját -
sza ni, de ez út tal min den ki be ki a bált,
és ab ba kel lett hagy nunk. Csak ezek
után ér tet tem meg, hogy Wag nert
ját sza ni Iz ra el ben túl ko rai. Meg ér -
tet tem, hogy meg bán tot tam az em be -
re ket. Tisz tá ban vol tam a tén  nyel,
hogy túl sok em ber van te to vá lás sal
a kar ján, a kon cent rá ci ós tá bo rok
túlélôi, akik sze ret nek klas  szi kus ze -
nét hall gat ni. Né há nyuk nak nem
okoz gon dot Mer ce dest ve zet ni, de
Wag ner vis  sza vi szi ôket a
holokauszt ide jé re.”

Az iz ra e li rá dió ak ko ri ban he ves
vi tát köz ve tí tett Wag ner-kér dés ben
két par la men ti képviselô kö zött. A
li be rá lis Mordecháj Virsubszki az -
zal ér velt, hogy Wag ner nem felelôs
a soáért, mû ve i nek be til tá sa a vé le -
mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak
meg ta ga dá sát je len ti. Roni Milo a
kor mány zó Likud-blokkból vi szont
azt mond ta: „Az olyan nem ze ti in -
téz mé nyek nek, mint pél dá ul az Iz ra -
e li Fil har mo ni kus Ze ne kar, fi gye -
lem be kell ven ni ük a pub li kum ér zé -
se it.”

Dov Silanszki késôbbi kneszetel-

nök vi szont kö ve tel te, hogy Mehtát
nyil vá nít sák per so na non gratának
Iz ra el ben, a ze ne kar azon ban ki állt a
kar mes ter mel lett.

Nagy Timi/ujkelet.live
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Mauthausenben 
az Élet Me ne té vel

Sok-sok év ter vez ge té sét követôen idén volt az elsô al ka lom, hogy ala pít -
vá nyunk is csat la ko zott a Ná ciz mus Ül dö zöt te i nek Or szá gos Egye sü le te
(NÜB) ál tal szer ve zett nem zet kö zi meg em lé ke zés hez Auszt ri á ban.

Két do log mi att is na gyon fon tos nak tar tot tuk ezt a prog ra mot.
Az elsô szem pont az volt, hogy 2004-es meg ala ku lá sunk óta min dig csak

az auschwitz-birkenaui tá bo rok ra kon cent rál tunk, te kin tet tel ar ra, hogy nem -
zet kö zi anya szer ve ze tünk 31 éve ott tart ja meg em lé ke zé sét jom hásoá nap ján.
Eze ken az uta zá so kon jött min dig szó ba az is ko lás gye re kek kel, hogy kí ván -
csi ak len né nek a töb bi lá ger re is, mi ért nem szer ve zünk azok ba is ha son ló
prog ra mo kat.

A má so dik szem pon tunk az volt, hogy a NÜB már na gyon ré gen szer ve zi
idôs résztvevôkkel a tá bo rok meg lá to ga tá sát, és mi lyen fan tasz ti kus len ne, ha
egy szer mi is csat la koz nánk egy fi a ta lok ból ál ló de le gá ci ó val. Er re az idei év -
ben volt elsô al ka lom mal lehetôségünk. Há rom is ko lá ból, a Scheiber Sán dor,
a Rad nó ti Mik lós és a Bor ne mi sza Pé ter gimikbôl je lent kez tek di á kok és pe -
da gó gu sa ik, így ös  sze sen 38 fôvel vol tunk ott a má jus 15-i ren dez vé nyen
Mauthausenben.

A nem zet kö zi meg em lé ke zés elôtti es te meg lá to gat tuk a NÜB de le gá ci ó já -
nak tag ja it szál lás hely ükön, ahol egy kü lön te rem ben iga zán bensôséges be -
szél ge tés ala kult ki. A fi a ta lok kö zül Numan An na ját szott az idôseknek he -
ge dû jén, amit ôk meg ha tot tan hall gat tak és nagy taps sal fo gad tak. 

Ezt követôen a NÜB részérôl Frisch György kö szön töt te cso por tun kat,
majd prof. dr. Szi ta Sza bolcs ked ves sza va it hall hat tuk, aki kü lön ki hang sú -
lyoz ta, mi lyen nagy jelentôségét lát ja an nak, hogy most az Élet Me ne te is itt
van ezen a meg em lé ke zé sen, és más nap együtt vo nul ha tunk be a mauthauseni
tá bor ba.

Más nap, má jus 15-én 11 óra kor a NÜB és az Élet Me ne te de le gá ci ó ja ösz -
 sze sen 72 fôvel, a bé csi nagy kö vet sé get képviselô dip lo ma ták kal és disze-
gyenruhás ma gyar ka to nák kal együtt lé pett be a mauthauseni kon cent rá ci ós
tá bor ba, majd kö zö sen ko szo rúz tunk és jár tuk vé gig a lá ger te rü le tét.

A töb bi de le gá ció kö zül (volt még leg alább 20–25) az uk rá no kat emel ném
ki, akik hos  szú per ce ken ke resz tül tar tó han gos együttérzô tap sot kap tak,
mielôtt el he lyez ték ko szo rú ju kat.

A meg em lé ke zés vé gén a dél utá ni órák ban el kö szön tünk a NÜB je len lévô
tag ja i tól, ami szin tén kü lön le ge sen szép és meg ha tó pil la nat volt, azu tán foly -
tat tuk utun kat a strasshofi kon cent rá ci ós tá bor fe lé, majd a késô es ti órá ban
ér kez tünk vis  sza Bu da pest re.

Kü lön sze ret ném meg kö szön ni a hét vé gét Pé csi Ti bor mun ka tár sam nak,
va la mint az is ko lák pe da gó gu sa i nak, akik kel ha za fe lé el is ha tá roz tuk, hogy
2023-ban is részt fo gunk ven ni egy cso port tal – és ha lehetôségünk lesz rá,
ak kor már 2 au tó bus  szal – a NÜB prog ram ján. Va la mint ter ve ink sze rint a
dachaui kon cent rá ci ós tá bor meg lá to ga tá sá ra is ke re sünk al kal mat egy má sik
idôpontban.

Gor don Gá bor
Az Élet Me ne te Ala pít vány el nö ke

„A Zsi dó Ta nács el le ni han gu la tot
jel lem zi az a bon mot, ami kü lön ben
Hol lan di á ból ke rült ide. Ami kor éj -
nek ide jén a zsi dó la kás aj ta ján dur -
va ko pog ta tás hang zik, ki szól nak:
»Ki az?« – »A Gestapo« – hang zik a
vá lasz. „Há la is ten nek, hogy nem a
Zsi dó Tanács!”– s meg kön  nyeb bül ve
só hajt fel az ül dö zött.”

A holokauszt tör té ne te it is mer het -
jük az ál do za tok, a bû nö sök és akár a
szem ta núk pers pek tí vá já ból is, de ez
za var ba ejtôen új. 75 év után má sod -
szor is ki ad ták Mun ká csi Ernô: Ho -
gyan tör tént? Ada tok és ok má nyok a
ma gyar zsi dó ság tra gé di á já hoz cí mû

ZSI DÓ, AKI HITT A CSO DÁK BAN

El hunyt Roth Ti bor, 
a bras sói zsi dó ság vezetôje

Má jus 18-án, 87 éves ko rá ban el hunyt Roth Ti bor (Tiberiu), a bras sói hit -
köz ség volt el nö ke. Roth Ti bor a ma gyar zsi dó ság egyik utol só nagy rep re -
zen tán sa, vé le mény for má ló alak ja volt Er dély ben, aki nek vé le mé nyét az
egész ro má ni ai kö zös ség fi gye lem be vet te. 

1935. feb ru ár 18-án szü le tett a Hunyad me gyei Lupányban. Több mint 65
éven át élt Bras só ban, ezért 2020. ja nu ár 31-én a vá ros dísz pol gá rá vá avat ták.
Har minc éven ke resz tül a Bras sói Zsi dó Hit köz ség el nö ke, majd tisz te let be li
el nö ke, és tíz évig a Ro má ni ai Ci o nis ta Szö vet ség el nö ke volt. 

Si ke res vál lal ko zó ként egész ség ügyi be ren de zé sek im port já val, il let ve
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val fog lal ko zott. Cé ge, a Hiperdia SE a nagy tel je sít -
mé nyû or vo si kép al ko tó vizs gá la tok ra spe ci a li zá ló dott a mág ne ses re zo nan ci -
ás kép al ko tás (MRI), kom pu ter to mog rá fia (CT), szcintigráfia, ult ra hang,
csontsûrûségmérés, di gi tá lis ra dio ló gia és mam mog rá fia te rü le tén. La bo ra tó -
ri u mi vizs gá la tok és szak or vo si kon zul tá ci ók egé szí tik ki cé ge or vo si szol gál -
ta tá sa it. 

Ak tí van hoz zá já rult Ro má nia és Iz ra el kap cso la ta i nak fej lesz té sé hez, mun -
ká ja ré vén let tek test vér vá ros ok Bras só és Rison Lecion. Ta valy je lent meg
Zsi dó – ha tá rok nél kül cí mû köny vé nek má so dik kö te te. E mû olyan me mo -
ár, amely ben Roth sze mé lyes nap lót, úti nap lót hasz nált esz kö zül a zsi dó ság
tör té ne té nek be mu ta tá sá hoz. Közérthetô nyel ve ze té vel re gény sze rû, de do ku -
men tu ma i val ta nul sá gos, akár egy tör té ne lem tan könyv. 

Ma gyar zsi dó ként szo ros és fo lya ma tos kap cso la tot tar tott az itt ho ni zsi dó
szer ve ze tek kel, s rend sze res résztvevôje volt a Deb re ce ni Zsi dó Sza bad egye -
tem nek. Én ott is mer tem meg. 

(A cím Pasz ter nák Ta más 12 év vel ezelôtti in ter jú já ra utal: https://mazsi-
hisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/zsido-vagyok-es-hiszek-a-cso-
dakban)

Dom bi Gá bor

Egy, a ma gyar ság ban a végsôkig
bí zó zsi dó vezetô, aki nek 

a há bo rú után vé de kez nie kel lett

köny vét, amit most Bohus Ka ta,
Csôsz Lász ló és Laczó Fe renc tör té -
né szek több mint öt száz jegy zet tel és
ma gya rá zó ta nul má nyok kal lát tak el.

Mun ká csi Ernô a Pes ti Iz ra e li ta
Hit köz ség fôtitkára és fôügyésze
volt, majd a meg szál lás után az úgy -
ne ve zett Zsi dó Ta nács (Judenrat)
mel lett lá tott el fon tos ta nács adói, tá -
mo ga tói sze re pet. Te hát for má li san
nem volt a Ta nács tag ja, de in for má -
li san nél kü löz he tet len és be fo lyá sos
sze re pe volt a gré mi um kö rül (a tör -
té né szek sze rint ô fo gal maz hat ta a
Ta nács fon tos ké rel me it, le ve le it). A
Ta ná csok fel ál lí tá sa az ös  szes meg -
szállt te rü le ten Adolf Eichmannék
gyil kos ter vé nek fon tos kom po nen se
volt. Ezt a szer ve ze tet el vi leg ar ra
hoz ták lét re – rög tön a meg szál lás
után egy nap pal –, hogy irá nyít sa és
kép vi sel je a zsi dó sá got úgy en bloc.
Ami per sze megközelítôleg sem lé te -
zett: nem volt olyan, hogy egy sé ges
zsi dó ság Ma gyar or szá gon. Egy or to -
dox zsi dó val lá sú ma gyart és egy rég
ki ke resz tel ke dett, as  szi mi lá ló dott
zsi dó szár ma zá sú ma gyart egy egész
vi lág vá laszt ha tott el egy más tól.
Csu pán az volt ben nük a kö zös, hogy
mindkettôt meg fosz tot ták a jo ga i tól,
majd az éle té re tör tek. Így az tán kép -
vi sel ni sem le he tett ôket egy sé ge sen.
Nem is ez volt a cél.

A Zsi dó Ta nács fô fel ada ta a meg -
szál lók és a zsi dó ság kö zöt ti kap cso -
lat tar tás, a pa ran csok to váb bí tá sa és
tel je sí té se volt. De fon to sabb, hogy a
va ló ság ban ar ra szol gált, hogy meg -
té ves  szék és meg os  szák ve le az ül -
dö zöt te ket.

Mun ká csi pon tos le írást ad a Zsi dó
Ta nács és Eichmann 1944. már ci us
31-ei ta lál ko zó já ról, ahol a né met
SS-Obersturmbannführer ki fej tet te:
„A há bo rú után a zsi dók sza ba dok
lesz nek, és azt te het nek, amit akar -
nak. Mind az, ami zsi dó kér dés ben
tör té nik, tu laj don kép pen csak a há -
bo rú ide jé re szól, a há bo rú be fe jez -
té vel a né me tek megint a ré gi gut-
mütigek (jó in du la tú ak) lesz nek, és
min dent en ged ni fog nak, mint
azelôtt. Ál ta lá ban ki je len tet te, hogy
nem ba rát ja az erôszaknak, és azt kí -
ván ja, hogy e nél kül men je nek a dol -
gok. (...) Ed di gi ta pasz ta la tai sze rint
ott tör tén tek csak erôszakosságok és
ki vég zé sek, ahol a zsi dó ság az el len -
ke zés be csa pott át.”

A né me tek lát szó lag jo gok kal lát -
ták el a Ta ná csot és kép vi se let tel ru -
ház ták fel a zsi dó sá got. Ez ál tal a zsi -
dó nak minôsített sze mé lyek ha rag ja,
gyû lö le te, két ség beesé se a Ta nács ra
zú dult. Másfelôl a ná cik ez zel az esz -
köz zel ki szer vez ték a Ta nács nak az
egy re dur vább jog- és va gyon fosz tá -
so kat. A meg szál lás után az egyik
elsô ilyen meg pró bál ta tás ról rész le -
te sen ír Mun ká csi.

„Ez volt az elsô nagy meg pró bál -
ta tás, amel  lyel meg in dult a la vi na.”

1944. áp ri lis 4-én a szö vet sé ge sek
ko mo lyan bom báz ták Bu da pes tet. A
ha tó sá gok a Ta ná csot szó lí tot ták fel,

hogy a ki bom bá zott ke resz té nyek
szá má ra 24 órán be lül sza ba dít sa nak
fel és ad ja nak át 500 zsi dók ál tal la -
kott la kást be ren de zés sel együtt. A
szá mot még az nap 1500-ra emel ték.
A Ta nács uta sí tás ba kap ta, hogy ve -
zé nyel je le a ki la kol ta tá sok le he tet -
len fel ada tát. Az ott ho nuk tól meg -
fosz tot tak fe lé az zal ér vel tek, hogy
ha nem ôk vég zik el ezt a fel ada tot,
ak kor az SS fog ja, és az min den ül -
dö zött re néz ve sú lyos kö vet kez mé -
nyek kel jár na.

„Ha a Ta nács a ter mi nus ra nem
ürí ti ki a la ká so kat, majd ki ürí tik ôk
zsi dós tól, mindenestôl.”

A tak ti ka lé nye ge az volt, hogy ál -
do za tot for dí tot tak szem be ál do zat -
tal. Így az el len ál lás gon do la ta jó
ide ig ko mo lyan fel sem me rült.

Eichmannék és a ma gyar ha tó sá -
gok egy más sal ver se nyez ve vesz te -
ge tés sel, fél re ve ze tés sel, fe nye ge tés -
sel sakk ban tar tot ták és fel hasz nál ták
a Ta ná csot a zsi dó ság meg je lö lé sé -
hez, szám ba vé tel éhez, ki rab lá sá hoz,
„tö mö rí té sé hez”, meg kín zá sá hoz,
majd ki ir tá sá hoz.

A Zsi dó Ta nács ban, il let ve a zsi dó
vezetôk kö zött két fé le tel je sen
meddô vi ta zaj lott. Az egyik, hogy
kik ben le het in kább bíz ni, a né me -
tek ben vagy a ma gyar ál lam ban.

A zsi dó vezetôk mor bid mó don
azon tor zsal kod tak egy más sal, hogy
a két el le nük szövetkezô gyil kos kö -
zül me lyik hez for dul ja nak kö nyö rü -
le tért. Nem volt jó vá lasz tás.

A má sik ôrjítô di lem ma az volt,
hogy mi kor jön el az a pont, ami kor
le tér nek a gyil ko sok ál tal ki je lölt út -
ról, mi kor le het felelôsséggel ki je -
len te ni, hogy már nincs ér tel me be -
tar ta ni a gyil ko sok ál tal dik tált sza -
bá lyo kat, nincs me nek vés, nincs
más vá lasz tás, mint az el len ál lás.
Mun ká csi le ír ja, hogy a vi dé ki de -
por tá lá sok már zaj lot tak, ami kor jú -
ni us 10. kö rül a ra di ká li sabb és a
mér sé kel tebb tá bor szem be né zett
egy más sal. Dr. Ta má si Var ga Im re
or vos és ci o nis ta ak ti vis ta szen ve dé -
lyes be szé det in té zett a Ta nács hoz:
„Nem lát ják-e – mon dot ta –, nem
akar ják tu do má sul ven ni, hogy apá -
in kat, anyá in kat, test vé re in ket het-
venedmagukkal ta szít ják be
csendôrszuronyokkal a va go nok ba,
ahol emberganéban hur col ják ôket
is me ret len ség be, a meg sem mi sü lés -

be? Le het ezt to vább tûr ni, sza bad-e
meg elé ged ni be ad vány ok kal és alá -
za tos ké ré sek kel, s nem kel le ne-e az
egé szet a ke resz tény tár sa da lom
elôtt fel tár ni? Ki kell or dí ta ni a
nagy vi lág ba, hogy meg gyil kol nak
min ket, el lent kell állani, és nem sza -
bad to vább gyá ván en ge del mes ked -
ni!”

Var ga Im ré nek nem si ke rült meg-
gyôznie Stern Sa mut, a Ta nács el nö -
két, s két ség beesés ében más nap ön -
gyil kos sá got kö ve tett el.

Mun ká csi Ernô egy mé lyen val lá -
sos, kon zer va tív ma gyar ha za fi volt
és jo gász, aki na i van, sôt el va kul tan

hitt a jog ural má -
ban. Olyan sza-
bálykövetô volt,
hogy még azo kat a
tör vé nye ket és sza -
bá lyo kat is be tar -
tot ta, ami ket azért
hoz tak, hogy el ve -
gyék az ô és csa -
lád ja éle tét.

A könyv sze rint
egy pon ton vé gül ô
is be lát ta, hogy
nincs más út, mint
az il le ga li tás. Röp -
la pot, fel hí vást fo -
gal ma zott a ke -
resz tény ma gyar -
ság hoz, ami ben
igye ke zett fel tár ni
a meg sem mi sü lés
szé lé re ju tott ma -
gyar zsi dó ság sor -

sát, majd ir ga lo mért kö nyör gött hon -
fi tár sa i hoz: „De ha pusz ta éle tün kért
esdeklô sza vunk hi á ba va ló len ne, ak -
kor csak az a ké ré sünk a ma gyar
nem zet hez, hogy a de por tá lást
megelôzô és azt kísérô bor zal mak és
ke gyet len sé gek el ha gyá sá val ves se -
nek itt hon vé get szen ve dé se ink nek,
leg alább szülôföldünkben le gyünk
el te met ve.”

Mun ká csi Ernô még ak kor is bí -
zott a ke resz tény ma gyar nép ben,
az egy há zak ban és a ma gyar ál lam -
ban, ami kor már a ha zai zsi dó ság
kö zel fe lét – nôket, csecsemôket,
ter hes anyá kat, be te ge ket, hal dok -
ló kat – mar ha va gon ok ba tusz kol -
ták. Röp ira ta bôven el ké sett, nem
jut ha tott el so kak hoz, nem ho zott
vál to zást.

Mun ká csi ugyan túl él te a vész kor -
sza kot, de a há bo rút követôen sú lyos
vá dak kal kel lett szem be néz nie.
Több vizs gá lat is zaj lott el le ne, ahol
el hang zott, hogy a Zsi dó Ta nács 
pas  szi vi tá sá val, tét len sé gé vel hoz zá -
já rult a tra gé di á hoz. A vá dak sze rint
Munkácsiék már má jus ban is mer ték
az ausch witzi jegyzô-könyvet, ami
rész le te sen le ír ta, hogy mi vár ja az
ül dö zöt te ket a vo na tút vé gén, még -
sem fi gyel mez tet ték a vi dé ki zsi dó -
kat: „1944. jú ni us 20-án a
jegyzôkönyvben szereplô zsi dók 
– köz tük Mun ká csi – tud ták a vi dé ki
zsi dó ság sor sát. Meg ál la pí tot tam,
fel sem me rült ben nük az egyet len
he lyes gon do lat, hogy a még itt
lévôket ér te sít sék a veszélyrôl, hogy
ez zel meg ad ják ne kik a lehetôséget
ar ra, hogy cse le ked je nek be lá tá suk
sze rint. Ek kor az or szág ban már
csak né hány tíz ezer zsi dó volt. Eze -
ken nem se gí tet tek.” – ír ta 1948-ban
dr. Fisch Hen rik kápolnásnyéki
fôrabbi, aki nek egész csa lád ját ki ir -
tot ták.

Mun ká csi nak nem csak a mu lasz -
tás és a kol la bo rá ció vád já val kel lett
szem be néz nie a neo lóg iz ra e li ta
vezetôkbôl ál ló vizs gá ló bi zott ság
elôtt, ha nem – mint a Ta nács do ku -
men tu ma i nak egyet len ôrzôje – a Ta -
nács va ló di te vé keny sé gé nek utó la -
gos meg ha mi sí tá sá val is. Te hát a Ho -
gyan tör tént? nem tu do má nyos, nem
tör té nel mi írás, sok kal in kább egy
ül dö zött jo gi kön tös be búj ta tott
szub jek tív védôbeszéde.

Ács Dániel/444.hu
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AP RÓ HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16-
ig. Dr. Szi ge ti Mik lós, tel.: 220-
0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu

Min den ne mû ré gi sé get vá sá ro -
lok díj ta lan ki szál lás sal. Tel jes la kás -
ki ürí tés sel! Hír adás tech ni kát, ba ke -
lit le me ze ket, bú tort, köny vet, ke rá -
mi át, por ce lánt, bronz tár gya kat, órá -
kat, ki tün te tést, pa pír ré gi sé get, pén -
ze ket, já té ko kat (retró tár gyak elôny-
ben). Pin tér Ni ko let ta, 06-1/466-
8321, 06-30/973-4949.

Kas té lyok be ren de zé sé hez vá sá -

ro lok fest mé nye ket, ezüs tö ket, bron -
zo kat, órá kat, bú to ro kat, ha gya té kot
stb. Üz let: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com

Ré gi sé gek-ha gya ték, örök ség
fel vá sár lá sa kész pénz ért.
www.antikbudapest.hu, e-mail:
antik@antikbudapest.hu, 06-
20/932-6495.

Nerc, ró ka, min den faj ta szôrme-
bundát vá sá ro lok, tel jes ru ha ne mû-
ha gya té kot, kiegészítôket, köny ve -
ket és dísz tár gya kat, ré gi sé ge ket. 06-
20/229-0986.

Élet já ra dé ki és el tar tá si
szerzôdést köt nék tel jes el lá tás sal,
akár na gyobb ös  sze gû kezdôrészlet-
tel. Hív jon bi za lom mal: 06-20-229-
0986.

Naptár
Jú ni us 3., pén tek Sziván 4. Gyer tya gyúj tás: 8.16

Jú ni us 4., szom bat Sziván 5. Erev sovuajsz Szom bat ki me ne te le: 9.36

Jú ni us 5., va sár nap Sziván 6. Sovuajsz 1

Jú ni us 6., hétfô Sziván 7. Sovuajsz 2 MÁZKIR
Ün nep ki me ne te le: 9.38

Jú ni us 10., pén tek Sziván 11. Gyer tya gyúj tás: 8.21

Jú ni us 11., szom bat Sziván 12. Szom bat ki me ne te le: 9.42

Gyógy szer tá mo ga tás
Az idônként szük sé ges sé vá ló, át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé -

sé hez le het tá mo ga tást igé nyel ni. A tá mo ga tás felsô ha tá ra nincs rög zít -
ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az ed di gi gya kor la tunk ban 50.000 Ft
volt a leg na gyobb ös  sze gû tá mo ga tás.

Tá mo ga tá si ak ci ónk ma gán jel le gû, az anya gi fe de ze te biz to sí tott, és a
hoz zánk be ér ke zett ada to kat az elôírt ti tok tar tás sal ke zel jük. Vár juk a
rá szo ru lók je lent ke zé sét.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon kap ha tó: 06-1-
321-3497, lehetôleg az es ti órák ban.

Va la mi kor Máramarossziget fo -
lyók kal kör be zárt kat lan volt. Ma -
gyar, ro mán, uk rán és ci gány la ko sai
mel lett a zsi dók több ség ben vol tak.
És ahol zsi dók van nak, ott vi ta is
van. És ahol vi ta van, ott „mách-
lájke” (há bo rú) van. Min den zsi dó
büsz ke és okos volt... büsz kébb és
oko sabb min den ki más nál. Jehuda
Mo dern rab bi volt a ka kukk to jás.
Nem volt ha ra go sa, nem ne hez telt
sen ki re, so ha sen kit nem bán tott
meg. Ma gas, szi kár, halk és szûk -
sza vú em ber volt. A zse ni sze rény -
sé gé nek felsôbbrendûsége su gár zott
belôle.

Már nyolc éves ko rá ban a po zso -
nyi Móse Szofér jesivájában ta nult.
Ki tûnt hi he tet len me mó ri á já val,
érvelôte het sé gé vel. A nagy rab bi
ked venc és dé del ge tett ta nít vá nya
lett, jövendô vôjét lát ta ben ne. „Az
Örök ké va ló sem mi vé te szi a né pek
ter vét, meg hi ú sít ja nem ze tek szán -
dé ka it.” (33. zsolt. 10.) Em ber ter -
vez, Is ten vé gez. A sors köz be szólt:
Jidele ap ja tönk re ment, és rö vi de sen
meg halt. Móse Szofér tud ta, hogy a
kis zse ni a meg él he té sé ért elôbb-
utóbb kény te len lesz rabbiállást vál -
lal ni. Így fel ad ta dé del ge tett ál mát,
mert el dön töt te, hogy csak olyan
em ber ve he ti fe le sé gül a lá nyát, aki -
nek vi lá gi meg él he té se van. Jidele,
lát va a rab bi meg vál to zott vi sel ke -
dé sét, Po zsony ból Ung vár ra ké redz -
ke dett, Májer Eisenstadter rab bi
jesivájába. Májer Eisenstadter tör té -
ne te sen nem volt a vá ros ban, így át -
ment Új hely re, Móse Teitelbaum-
hoz, aki fel is mer te ki vé te les szel le -
mi sé gét. Le ve let írt Szi get re Smil
Zánvel Káháné rab bi nak: a fi a tal tal-
mudtudóst mint jövendôbeli jó par tit
aján lot ta. Jidele Mo dern rö vi de sen
benôsült a csa lád ba. Nem volt több
meg él he té si gond ja, min den ener gi -
á ját a ta nu lás nak, a ta ní tás nak és a
kab ba lá nak szen tel het te. A gaz dag,
ambíciózus és ma kacs Káháné csa -
lád há bo rút hir de tett a Teitelbaum
rabbidinasztia el len: Jidele Modernt
akar ták a vá ros fôrabbiszékébe!
Akar ták... de fal ba üt köz tek: „Nem
aka rom a Tó rát pén zért szol gál ni” 
– han goz tat ta Jidele Mo dern, így a
szi ge ti jesiva vezetôje lett. A zsi dók
meg vol tak elé ged ve ve le, és ô meg
volt elé ged ve Szi get tel.

Tör tént, hogy né hány nap pal
peszách elôtt így ta ní tot ta if jú hall -

Már tír-is ten tisz te le tek 
or szág szer te

Jú ni us 12., va sár nap
Nyír egy há za 11.30 temetô
Mo son ma gya ró vár 16.00 temetô
Kis kun ha las 10.30 zsi na gó ga
Kecs ke mét 15.30 temetô
Csong rád 13.00 temetô
Esz ter gom 11.00 temetô
Za la eger szeg 9.25 ko szo rú zás

11.00 zsi na gó ga
Szé kes fe hér vár 11.00 Mártíremlékcsarnok (Óvo da u. 1.)
Kápolnásnyék 15.00 temetô
Gyön gyös 11.00 temetô
Eger 14.00 temetô
Sal gó tar ján 10.00 temetô (Füleki út 55.)
Révkomárom 10.30 temetô
Kis pest 11.00 temetô
Ba las sa gyar mat 10.00 temetô
Nagymegyer 17.00 em lék táb la

Jú ni us 19., va sár nap
Ceg léd 9.00 temp lom
Nagykôrös 11.00 temp lom
Szol nok 14.00 temetô
Mis kolc 11.00 avasi temetô
Szécsény 11.00 temetô
Veszp rém 10.00 a vá ro si em lék mû nél kezdôdik

(Bu da pes ti út 4. szám elôtti park)

Jú ni us 26., va sár nap
Gyôr 11.00 szi ge ti temetôben (Temetô u. 33.)
Bé kés csa ba 15.00 zsi na gó ga és em lék fal
Sze ged 10.00 egy ko ri tég la gyá ri get tó, em lék osz lop 

(Cserzy M. u. 32.)
11.00 zsi na gó ga

Nagykáta 12.30 temetô
Ka pos vár 11.00 temetô
Gyu la 11.00 temetô
Dom bó vár 14.00 Dr. Riesz Jó zsef Em lék ház 

(volt zsi na gó ga mel lett)

Jú li us 3., va sár nap
Szek szárd 10.30 Mû vé sze tek Há za (volt zsi na gó ga)
Kar cag 11.00 temetô

12.00 zsi na gó ga
Dél-pes ti kör zet (Cse pel, 
Er zsé bet. So rok sár) 10.00 so rok sá ri temetô
Pécs
Szom bat hely 11.00 egy ko ri neo lóg zsi na gó ga mel let ti 

Bat thyá ny té ren
Jász be rény 11.00 temetô
Sop ron 11.00 temetô

Jú li us 10., va sár nap
Pá pa 15.30 zsi na gó ga

Jú li us 24., va sár nap
Új pest 18.00 zsi na gó ga
Sár bo gárd 16.00 temetô

Szep tem ber 11., va sár nap
Ta pol ca

A to váb bi idôpontokat fo lya ma to san kö zöl jük. Kér jük ol va só in kat, hogy
az idôpontokat, hely szí ne ket rend sze re sen kí sér jék fi gye lem mel a hon la -
pon is (mazsihisz.hu), mert vál to zás le het sé ges.

A be kép zelt rab bi csa ló dá sa
ga tó it: „Ha sok Tó rát ta nul tál, ne
légy be kép zelt, hi szen azért let tél te -
remt ve!” (Misna Ávot 2/8.)

Jött a peszách ün ne pe. Jidele az
elsô peszách es te széderét rej tel mes
égi ma gas sá gok lég kö ré be emel te. A
jelenlevôk lel két át ha tot ta a szent
káp rá zat. Érez ték, hogy a rab bi szá -
já ból min den szó, min den ma gya rá -
zat, a rí tus min den moz za na ta misz -
ti kus égi fény ko szo rú mi ri ád vib rá -
lá sá ban ra gyog. Az „ôrködés éj sza -
ká ja” után nem bírt el alud ni: lel két
át ha tot ta a szent emel ke dett ség. A
haj na li de ren gés ben csen des ma gá -
nyá ban ült asz ta lá nál. Bol dog volt,
és elôször éle té ben büsz ke sé get ér -
zett szí vé ben. Ek kor hir te len szél fu -
val lat tá madt szo bá já ban. Min den
vib rál ni kez dett kö rü löt te, majd
meg szó lalt egy égi hang: „Jidele,
Jidele! Mondd: mi re vagy te olyan
büsz ke? Tudd meg: Jichák, a
tiszafalvi fa vá gó szédere ked ve sebb
ne kem, mint a ti ed!”

Jidele Mo dern min den por ci ká ja
resz ke tett. Sír ni kez dett. Aj kai sut -
tog ták a pró fé ta sza va it: „...pöre van
az Örök ké va ló nak Judával (Jidele a
Juda név kicsinyítô for má ja), és
bün tet nie kell... hogy cse le ke de te i -
nek mér ten meg fi zes sen ne ki!”
(Hoséá 12/3.)

Ün nep után Mo dern rab bi be fo ga -
tott, és né hány if jút Tiszafalvára me -
nesz tett, hogy el hoz zák Jichák fa vá -
gót, akit az égi hang ne vén ne ve zett!
Meg is ta lál ták a há zát a Krácsfalva
fe lé vezetô úton, a fa lu szé li sze -
gény so ron. Ko po gá suk ra fi a tal -
as  szony nyi tott aj tót. Cso dál koz va
hall gat ta, hogy mi ért jöt tek, és ma -
gya ráz ta: „Va ló ban Jichák, a fa vá gó
az uram, de nem vi he ti tek ma ga tok -
kal, mert teg nap so kat ivott, és most
alus  sza ki ma gát. Hi á ba éb resz te -
ném, nem tud ná tok láb ra ál lí ta ni.” A
kül döt tek sza bad koz tak, hogy Mo -
dern rab bi pa ran csá ra jöt tek, csak
nem me het nek „üres kéz zel” Szi get -
re. Mi u tán nagy ne he zen fel éb resz -
tet ték, Jichák azt sem tud ta, mi lyen
vi lá gon van. Vis  sza akart fe küd ni,
de az if jak ka ron fog ták, és vit ték a
rab bi elé. A rab bi le ül tet te ma ga
mel lé, oda ha jolt hoz zá, és fag gat ta:
„Mondd, reb Jichák, lel kem! Mondd
el né kem, kér lek, mi lyen ma gasz tos
gon do la tok jár tak a fe jed ben, ami -
kor ki ta ka rí tot tad há zad peszách ün -
ne pé re?” Jichák csak me redt ma ga
elé: „Rebbelében! Ahogy lát tam ott -
hon, csi nál tam: kö rül néz tem a szo -
bá ban, és ke res tem...” „És mondd,
drá ga Jichák ba rá tom – foly tat ta kér -
dé sét –, mi re tö re ked tél, mi kor el -

éget ted a mor zsá kat?” Az em ber za -
var ba jött: „Most, hogy kér ded,
hát... el fe lej tet tem el éget ni. Most is
ott van a tor nác ge ren dá ján!” Rab bi
Jidele egy re ér tet le neb bül né zett
em be ré re, de fag gat ta to vább: „Me -
séld el ne kem, ked ve sem, ho gyan
tar tot tad a szédert?” A fa vá gó, mint
akit tet ten ér tek, alá za tos han gon
mond ta: „Néz ze, rebbelében! Néz -
ze! Meg mon dom én az iga zat! Az
as  szony kér te, hogy az ün nep nyolc
nap ja alatt ne igyak pá lin kát! Ezért
hát it tam an  nyit az ün nep elôtti na -
pon, hogy elég le gyen nyolc nap ra.
Ahogy az len ni szo kott, fá radt let -
tem, és le fe küd tem. Már es te volt,
ami kor az as  szony fel vert, és mond -
ta: „Mért nem fogsz már a széder-
hez, em ber, mint min den zsi dó?”
Mi re én: „Mit akarsz tôlem, asz-
szony? Nem is tu dom ren de sen, mit
kell és mit nem kell ten ni. An  nyit tu -
dok, hogy atyá ink ra bok vol tak a Fá -
raó or szá gá ban. Ne künk van az Is te -
nünk, és ki sza ba dí tott min ket! És
nézd! Most azt lá tom, hogy megint
ra bok let tünk, de én tu dom, hogy
megint ki sza ba dít!” Ahogy mon dom
az as  szony nak, mit lá tok? Lá tom az
asz talt, raj ta a fe hér terítô fény lett,
mint a nap. Az asz ta lon tá lak, ma -
cesz és to jás a pa lack vö rös bor ral.
Be val lom, rab bi, amint néz tem az
asz talt és néz tem az as  szonyt, egy-
bôl ki jó za nod tam. Va la mi vi dám
me leg ség köl tö zött a szí vem be. Et -
tem a pász ká ból fôtt to jás sal. Ret ket
is et tem hoz zá, és it tam rá a vö rös -
bor ból, ahogy szo kás! Ad tam az 
as  szo nyom nak is, és ak kor eb ben a
vi dám ság ban Is ten re emel tem po ha -
ram: Nézd, Úr is ten! Ezt a po ha rat
most te rád ürí tem! És Te ha jolj le
hoz zánk, és sza ba díts meg ben nün -
ket!” Mon dom én ne ked, rab bi! Mi
ket ten az as  szonnyal ül tünk vi dá -
man, és ör ven dez tünk Is ten nel. Az -
tán fá radt let tem, le fe küd tem, és el -
alud tam!”

Jidele Mo dern meg ölel te Jichák
fa vá gót, meg ál dot ta, és mond ta:
„...járj csak a jók nak út ján, és ôrizd
az iga zak ös vé nye it!” (Péld. 2/20.) 

Jichák Pollák, a fa vá gó Szi get re
köl tö zött fe le sé gé vel, és Jidele Mo -
dern sámesza lett. Ta nult, és rab bi
lett ô is! Azu tán min den szédert már
ket ten tar tot tak, együtt Jidele Mo -
dern nel. A fa vá gó Jichák volt Ben já -
min ben Avigdor Pollák rab bi nagy -
ap ja: pél da ké pe az em be ri jó ság nak,
ér te lem nek és is ten fé le lem nek!

Le gyen ál dás em lé kü kön!
Szerdócz J. Er vin fôrabbi
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a szervezet, amely Izrael 
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Herzl Tivadar örökül 
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Tőlünk megtudhatja hogyan
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Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-8487380

A Broadwayn is ün ne pel ték
Mol nár Fe ren cet

A zsi dó szár ma zá sú írót az
Egye sült Ál la mok el nö ke is fo -
gad ta a Fe hér Ház ban, és becs lé -
sek sze rint éven te 1 mil lió dol lárt
ke re sett az 1920–30-as évek ben.

A vi lág hí rû ma gyar író kö zép -
osz tály be li zsi dó csa lád ból szár ma -
zott, Bu da pes ten ta nult, ahol új ság -
írás sal kez dett fog lal koz ni, ol vas -
ha tó a Ki bic cik ké ben. A szám ta lan
nyelv re le for dí tott és több or szág -
ban aján lott Pál ut cai fi úk cí mû re -
gé nye is Ma gyar or szá gon szü le tett,
ahogy késôbbi szín pa di mû vei kö -
zül a leg is mer teb bek is: a Li li om
(1906), Az üvegcipô (1924) vagy a
Já ték a kas tély ban (1926).

Da rab ja it 1908-tól kezdôdôen ját szot ták Nyu gat-Eu ró pa szá mos vá ro sá -
ban és a ten ge ren tú lon is, iga zán nép sze rû szerzôvé pe dig az 1920-as évek-
tôl vált.

„Mol nár a ma gyar iro da lom elôkelô idegene” – mond ta ró la Né meth An -
dor író, míg Schöpflin Ala dár iro da lom tör té nész így em lé ke zett rá: „Ô az
egyet len ma gyar író, aki az egész mun kás sá gá val nem zet kö zi ellenôrzés alatt
áll, s akirôl min de nütt ki ala kult egy fôpontjaiban egy sé ges vé le mény.”

A si ke rek el le né re de pres  szi ó val küz dött, ami rész ben az zal ma gya ráz ha tó,
hogy zsi dó szár ma zá sa mi att meg kü lön böz tet ték.

1938-ban, 50 éve sen a fenyegetô nem ze ti szo ci a liz mus elôl Nyu gat ra me -
ne kült a fe le sé gé vel, Dar vas Li li színésznôvel. Elôször Fran cia or szág ba,
Svájc ba ment, majd 1939-ben New York ba uta zott. Min de nütt tárt ka rok kal
vár ták.

Ame ri ká ban sú lyos de pres  szi ó ja el le né re for ga tó köny ve ket és szín da ra bo -
kat írt. 1949-ben mu tat ták be a Broadwayn Pa nop ti kum cí mû da rab ját.

Fe le sé ge, Dar vas Li li a Petôfi Iro dal mi Mú ze um nak aján dé koz ta az író
1951-es, utol só szil vesz te ri hang üze ne tét, amely az Ame ri ka Hang ja fel ké ré -
sé re hang zott el a rá di ó ban, ír ja a Nyu ga ti Pá lyán ne vû Facebook-oldal. Eb -
ben így kö szön töt te az új évet:

„És hogy vé gül egy szép ma gyar köl te mény sza va it idéz zem: Szív kül di
szív nek szí ve sen. Ami hez, úgy ér zem, hoz zá kell ten ni – és ezt so ha, so ha el
nem fe lej te ni –, hogy ezek a sza vak ab ból az or szág ból in dul nak el, amely itt
la kó mind nyá junk nak ön zet le nül, sôt ál do za tok árán egy má so dik, új éle tet,
sza bad sá got, pol gár jo got és ke nye ret adott és ad a vi lág tör té nel mi nagy me -
ne kü lé sek éve i ben. Re mény tel jes, bol dog új évet mind nyá juk nak.”

1952. áp ri lis 1-jén, 74 éves ko rá ban halt meg New York ban, gyo mor rák mû -
tét je köz ben.

Két év ti ze de köz ked velt, si ke res a
Dob ut cai Spi no za. A tu laj do nos sal,
Sán dor An ná val a ké tez res évek ele -
jén csi nál tam in ter jút. Húsz év min -
den ki nek, minden nek mi ni mum tör -
té nel mi idôszak. Így lett is mét ak tu á -
lis egy újabb be szél ge té sünk. Szí ve -
sen, igé nye sen vá la szolt kér dé se im -
re. Kö szö nöm.

A ház tör té ne te: pékségbôl
szín ház

Ér de kes ma gá nak a ház nak is a
tör té ne te, amely ben a mai Spi no za
Szín ház és Spi no za Ká vé ház mû kö -
dik. Egy Rosz Já nos ne vû pék mes ter
kezd te meg sü tö dé jé nek épí té sét
ezen a he lyen, a Há rom dob ut cá ban
(ak kor még így hív ták, bár né me tül).

Húsz éves szín ház a Dob ut cá ban

Sán dor An na bir to ka ka pu já ban

Ez még csak amo lyan há zi kó fé le
volt, ame lyet az tán mo der ni zált,
majd le bon tat ta. Mai for má já ban vé -
gül 1904-ben lett kész a ház, to vább -
ra is pék ség nek. Ér de kes, hogy ez
ak ko ri ban még az ut ca pá ros ol da la
volt: Dob u. 12. Nem túl zás, nem
ámí tás, az ar ra já ró néz ze csak meg
jól: a ház ma ga né mi leg a ve len cei
pa lo ták ra em lé kez tet. Az épü let so -
ká ig pék ség volt, a get tó ide jén is ak -
ként mû kö dött. Ami kor 2001 vé gén
az épü let nek ezt a ré szét meg vá sá rol -
tam, ak kor ép pen sza lon cu kor gyár
volt. Így lett a pékségbôl sza lon cu -
kor gyá ron ke resz tül vendéglô és
szín ház.

Ere de ti el kép ze lés: nem csak
szín ház, szel le mi mû hely is

Hogy mi volt az ere de ti el kép ze lé -
sem? Nem csak szín ház, en nél tá -
gabb ter ve im vol tak. Olyan he lyet
kí ván tam lét re hoz ni, ahol em be rek
ös  sze jön nek és ahol okos és szép
dol gok tör tén nek. Te hát ahol va la mi
kö zös ség fé le, va la mi szel le mi mû -
hely for má ló dik. Olyan szel le mi mû -
hely re gon dol tam, ahol van szín ház,
ze ne, ope ra, ka ba ré, sok-sok be szél -
ge tés, ahol szak te kin té lyek sza va it
is  szák a tu dás ra, szép re-jó ra szom jas
em be rek. Húsz év után büsz kén el -
mond ha tom, hogy ez nagy já ból
meg va ló sult.

Szín há zi kon cep ció: 
szó ra koz va ta ní tás, 
ôsbemutatók so ka sá ga

Hogy mi volt az alap öt let? Együtt -
lét és szó ra koz va ta ní tás! Én ma gam
is az zal a vág  gyal já rok szín ház ba
vagy bár ho vá, hogy szó ra koz tas sa -
nak vagy ta nít sa nak. Ha le het, a ket-
tôt együtt. A Spi no zá ban min den
elôadás csak egy óra hos  szú sá gú.
Ami a pro duk ci ók té má ját il le ti, nem
adunk elô klas  szi ku so kat, sem bul -
várt, sem si ke res nyu ga ti da ra bo kat.
Hát ak kor mit? – kér dez he ti az ol va -
só. Kor társ, ha zai mû ve ket vi szünk
szín pad ra, több nyi re tár sa dal mi lag-
köz éle ti leg ér zé keny té mák ban. Ép -
pen ezért be mu ta tó ink több sé ge
ôsbemutató!

Zsi dó szín ház vagy sem
A Spi no za nem fel tét le nül zsi dó

szín ház, de sok zsi dó té má jú da ra -
bunk van, to váb bá ez év ben ren dez -
zük meg hu szad szor a Spi no za Zsi dó
Fesz ti vált. Is mert és köz ked velt az a
so ro za tunk is, amely ben olyan hí res
ma gyar zsi dók éle tét mu tat juk be,
akik na gyot al kot tak, és a ha zai kö -
zön ség vagy nem tud ja ró luk, hogy
ma gya rok, vagy nem tud ja ró luk,
hogy zsi dók. A kül föld ön él tek kö zül
köz ked velt a so ro zat ban pél dá ul a
Herzl és a Pulitzer.

A Herzl Ti va dar ról szó ló ká vé há zi
drá mánk a tör té nel met, a ma kói szár -
ma zá sú Pulitzert be mu ta tó tan drá ma
pe dig a saj tó és a de mok rá cia vi lá gát
hoz za kö ze lebb hoz zánk. A ma gyar
Fre ud ról, Ferenczi Sán dor ról szó ló
elôadásunk a pszi cho a na lí zis szü le -
té sé be, az operettkirályt, Kál mán Im -
rét megidézô da ra bunk pe dig a ze ne
vi lá gá ba rö pít el ben nün ket. Emel lett
több más, zsi dó té má jú tör té ne tünk
volt, van és lesz.

Ut cai öröm kon cert 
min den ki nek

Hogy mik a leg újabb da rab ja ink,
mik a leg újabb ese mé nyek?

A leg utób bi két be mu ta tónk a Mó -
zes és Jé zus Pes ten, va la mint a Capa,
a vi lág hí rû fo tós.

Mó zes és Jé zus ta lál koz nak a Mar -
git-szi ge ten, és ar ról vi tat koz nak,
me lyi kük adott töb bet az em be ri ség -
nek. A Capa a kül föld ön hí res sé vált
ma gyar zsi dó szár ma zá sú mû vé szek
so ro za tá ba tar to zik, és eb ben a da -
rab ban nem csak egy sármos pes ti
nôcsábász éle tét is mer jük meg, de a
fotótörténelembôl is lec két ka punk.

Egész nyá ron zaj ló ese mé nyünk a
sza bad té ri öröm ze ne-so ro zat a Dob
ut cá ban, a Carl Lutz-emlékmûnél.
Mi vel 20 éves a Spi no za Szín ház,
ezért 20 in gye nes ut cai kon cer tet
adunk a ke rü let nek és min den ki nek.
Ami a hely színt il le ti, Carl Lutz sváj -
ci dip lo ma ta, a ma gyar zsi dók men-
tôje elôtt is sze ret nénk ez zel fe jet
haj ta ni. A ze ne itt fôleg klezmert és
jid dis da lo kat je lent, de emel lett san -
zo nok, mu si cal dal la mok és örök zöl -
dek is fel hang za nak. Eb ben az ut cai
kon cert so ro zat ban a Mazsihisz és az
Er zsé bet vá ro si Ön kor mány zat is
part ne rünk.

A har ma dik év ti zed ter vei
A har ma dik év ti zed re is van nak el -

kép ze lé se ink. Elsôsorban a szep tem -
be ri, 20. Spi no za Zsi dó Fesz ti vált
em lí tem, ami re négy be mu ta tó val
ké szü lünk. Ke ve sen tud ják pél dá ul,
ki volt Ker tész Im re elsô fe le sé ge,
aki vel a No bel-dí jas író 42 évet töl -
tött együtt, és mi lyen sze re pet ját -
szott az éle té ben. Nos, az elsô be mu -
ta tónk errôl az iz gal mas társ ról, Vas
Albináról szól, akit Csá ká nyi Esz ter
ala kít. Egy má sik pre mi e rünk a
Lemberg, a zsi dók lel ki fôvárosa cí -
mû ze nés já ték Fegya és Du nai Ta -
más sze rep lé sé vel.

Har ma dik új don sá gunk A ve len cei
ban kár! Írd új ra Shakes peare! cí mû
mo nod rá ma Cserna An tal
elôadásában. Eb ben az író, Lac kó
Gá bor fel ké ri Shakes peare -t egy má -
sik, az an ti sze mi ta ér zel mek fel kel té -
sé re ke vés bé al kal mas va ri á ció meg -
írá sá ra. 

2022-ben ép pen 100 éve, hogy
Latabár Kál mán szín pad ra lé pett.
Hogy men  nyi ben érin tet te Latabár
Kál mánt az an ti sze mi tiz mus, errôl
szól egy má sik pre mi e rünk. Latyit
Peller Kár oly ala kít ja. És ezek csak a
szín há zi ter ve ink! A friss be mu ta tók
mel lett a Spi no za Szín ház a har ma -
dik év ti zed ben új út ra kí ván lép ni,
tel je sen más el kép ze lé sek kel. Errôl
ta lán majd egy késôbbi be szél ge tés -
ben me sé lek.

Elé ge dett-e az el múlt
20 év vel

Igen is és nem is. Elé ge dett va gyok
az zal, hogy a Spi no za Szín ház nak si -
ke rült a sa ját pro fil ját meg ta lál nia, és
iga zán raj ta va gyunk Bu da pest kul tu -
rá lis tér ké pén. Na gyon sok em ber nek
sze rez tünk él ményt, örö met, amit a
20 éves szü le tés na punk ra gar ma dá -
val érkezô köszönôlevelek is ta nú sí -
ta nak. Vi szont szo mo rú ak és ér tet le -
nek va gyunk, ami ért a Spi no za Szín -
ház mû kö dé sé re im már 20 éve nem
ka punk sem mi fé le ál la mi tá mo ga tást.
Egy-egy pro duk ció/ese mény tá mo -
ga tá sá ra né ha csur ran-csep pen, de
ma gá ra a szín ház fenn tar tá sá ra-mû -
köd te té sé re nem ka punk sem mit. Az
el múlt 20 év költ sé ge i nek ta lán ha
10%-át kap tuk meg ilyen-olyan ál la -
mi tá mo ga tás ból.

Nem csak szín ház, ká vé ház is!
Bi zony, bi zony. A ká vé ház igen -

csak fon tos tar to zé ka a szín ház nak, a
kettô szim bi ó zis ban él egy más sal. A
ká vé ház nem az én vál lal ko zá som,
azt ki vá ló szak em be rek: Ta kács Im re
és Kon dor Gá bor ve ze tik. Szín ház
elôtt egy jó fe ke te a ká vé ház ban,
szín ház után pe dig egy fi nom va cso -
ra, töb bek kö zött ma gya ros-zsi dós
éte lek kel. És ha nem is va cso ra, ak -
kor csak egy jó po hár bor, él vez ve a
bár zon go ris ta ki vá ló já té kát. A szín -
há zi nézôk azért is ül nek le elôadás
után leg alább egy po hár bor ra, mert
így né hány szót vált hat nak a szí né -
szek kel is. A ká vé ház emel lett min -
den pén te ken klezmerkoncertet szer -
vez va cso rá val, ami 15 éve ál lan dó
és ked velt prog ram tu ris ták nak és
ha za i ak nak egy aránt.

-gáljuli-

Grigory Pivovarov Ukrajnában harcoló izraeli katona „bátorsága, elkötele-
zettsége és katonai esküjéhez való hû sége” elismeréseként kapott kitün-
tetést Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktôl.
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