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Tanítómesterünket, Schweitzer Józsefet
ünnepeltük 90. születésnapja alkalmából
Díszdoktorrá avatás
Az ORZSE fennállása óta elôször
adott át az intézmény rektora díszdoktori címet igazoló okiratot, melyet a
90. születésnapját ünneplô Schweitzer
József nyugalmazott országos fôrabbi
vehetett át a Hitközség Dísztermében.
Schöner Alfréd fôrabbi a hivatalos
aktust megelôzôen szomorú kötelességének eleget téve jelentette be, hogy
tisri 27-én az Örökkévaló magához
szólította kollégájukat, dr. Staller Tamás tudományos rektorhelyettest, a
Doktori Tanács elnökét. A jelenlévôk
egyperces felállással adóztak az elhunyt emlékének, majd felcsendült a
magyar és az izraeli himnusz.
Ungárné dr. habil. Komoly Judit
üdvözölte a megjelenteket: magát az
ünnepeltet és családját, Izrael Állam
magyarországi nagykövetét, a felsôoktatási intézmények, a tudományos élet képviselôit, az egyházak
küldötteit, a sajtó munkatársait, a
Mazsihisz vezetôit, a hitközségek tagjait, majd felkérte Lichtmann Tamást,
a Doktori Tanács tagját, indokolja
meg az elôterjesztést és méltassa a
díszdoktorjelölt érdemeit.
A szónok elsôként Schweitzer József családi indíttatásáról, pasztorálási állomásairól beszélt. Szólt tudományos és pedagógiai tevékenységérôl,
majd a rangos kitüntetéseket, elismeréseket sorolta: megkapta a Magyar
Köztársaság Tisztikeresztjét és Érdemérmét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának címzetes egyetemi tanára, a
Károli Gáspár Református Egyetem
díszdoktora, a New York-i Jewish
Theological Seminary díszdoktora, a
Francia Köztársaság Becsületrendjének tulajdonosa (2001), az Amerikai
Egyesült Államokban mûködô rabbikar testületi tagja. Továbbá számos
nemzetközi közéleti és tudományos
keresztény-zsidó társaság tagja, valamint megkapta 1997-ben a Széchenyi-díjat, majd a Pázmány-díjat, és
2007-ben a Radnóti Miklósról elnevezett antirasszista díjat. 2003 óta Budapest díszpolgára.
E rendkívül gazdag életmû fentebb
ismertetett tényei és eseményei alapján, valamint a második világháború
után a magyarországi zsidóság vallási
és kulturális életének újraindításában,
a hazai és nemzetközi rabbinikus, tudományos, tanári és közéleti tevékenységben szerzett elévülhetetlen érdemeire való tekintettel, az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetem Doktori
Tanácsa a közelmúltban a rektori javaslat beterjesztését követô egyhangú
döntésével úgy határozott, hogy Prof.
Dr. Schweitzer Józsefet – elsôként az
egyetem történetében – doctor honoris causa (díszdoktori) címmel tünteti ki.
Fekete László fôkántor a 118. zsoltárt recitálta, zongorán Lisznyai Mária kísérte.
Ezt követôen Schöner Alfréd elmondta laudációját, majd bejelentette:
az egyetem a jelöltet díszdoktorrá fogadja. A rektor szólt a szétszakíthatatlan hármas kötelékrôl, köszöntve a
pedagógust, a szónokot, a tudóst.
Megtudtuk, hogy az ünnepelt taní-

MTI fotó: Kallos Bea felvétele
totta és magyarázta, mi az istenhit, a
szolgálat lényege: „Új eget feszíteni
az ember feje fölé. Visszaadni a zsidó
embernek az Istent, aki elveszett sokak számára. Nem az Isten, nem is az
ember, de a roppant idôk hibájából.
Megbékíteni, kibékíteni a vergôdô
lelkeket. Megmutatni nékik az Isten
ihlette lelkekbôl sarjadó gyümölcsöket, zsidó írást, zsidó szellemet.”
Majd hangsúlyozta: a fôrabbi-professzor szószéken elhangzott beszédei, prédikációi, hitéleti cikkei a nagy
elôdök, Perls Ármin, Löw Immánuel,
a nagyapa, Hoffer Ármin, avagy Kiss
Arnold, Hevesi Simon retorikai teljesítményének méltó folytatásai.
1948. május 23-án, Pécsett Beteljesült álmok címû beszédében mondotta Scheiber Sándor a legkedvesebb tanítvány, Schweitzer József beiktatásán: Kiváló képességeiddel szolgáld
gyülekezeted, az összzsidóságot, az
emberiséget, az építômunkát és a
békét – mint pap, mint kutató, mint
ember. Légy a megtizedelt nyájnak
hûséges pásztora, történelmi idôk
felelôsségteljes vezetôje. Erre kérnek az élôk és az elköltözöttek.
Elismerésre méltó pontossággal értékel öt évtizeddel késôbb Schmelzer
Hermann Imre fôrabbi, St. Gallen-i
kollégánk is, emelte ki az ORZSE
vezetôje. Honi zsidóságunk összességének érzéseit, szeretetét és értékelését fogalmazza meg: Schweitzer József a jelenkori magyar zsidóság
emblematikus alakja. Erre képesítette papi, rabbinikus tevékenysége,
tudományos, szerkesztôi és irodalmi munkássága, széles körû közéleti szereplései szóban és írásban egyaránt.
Majd a rektor bejelentette, hogy az
intézmény 135 éves történetében elsô
ízben a jelöltet, Prof. Dr. Schweitzer
József nyugalmazott fôrabbit díszdoktorrá fogadják. Ezután átadta az errôl
szóló oklevelet és a Kohelet egy példányát.
Schweitzer József mély megindultsággal mondott köszönetet, melynek
során a Kohelet Könyvébôl idézett
(„Van ideje a tettnek”), majd így szólt:
Úgy vélem, egy rabbi számára mindig jelentkezik a tettek ideje, legyenek bár az idôk kemények, nehezek

vagy könnyebbek a rabbitevékenység számára. Visszagondolok
arra az idôszakra, amikor mint
rabbi szolgáltam részben kezdô vallás- és hébertanárként a Pesti Hitközség körében, azután több mint
egy emberöltôt Pécsett, majd Budapesten, ahol az a különleges és meg
nem érdemelt megtiszteltetés ért,
hogy annak a Hegedûs Gyula utcai
templomnak lehettem rabbija, ahol
nagyapám, Hoffer Ármin teljesített
szolgálatot (akkor még Csáky utcának hívták). Ô egyúttal a Rabbiképzô Intézet professzora is volt. S
hogy a rabbipályát választottam,
azt vonzóvá az ô tevékenysége, életmûve tette.
Apámtól – aki Auschwitz áldozata lett – tanultam meg a magyar
irodalom szeretetét, nagyapámtól
pedig a héber irodalomét.
Igyekeztem mint rabbi úgy szolgálni, ahogyan a Kohelet könyve is
mondja: megtenni mindazt, ami feladatkörömbe tartozott. A talmud
tanítása szerint „ne legyetek olyanok, mint azok a szolgák, akik a
bér, a jutalom fejében szolgálnak”.
Igyekeztem mindig nem jutalomért szolgálni, a költô szavaival
szólva nem hírért-dicsôségért, s
mindig igyekeztem nagyapám személyiségét szem elôtt tartani.
Schweitzer professzor családjának,
feleségének is megköszönte, amiért
„tehette, ami a dolga”, majd Isten áldását kérte a jelenlévôkre és mindazokra, akik osztoztak örömében.
A 100. zsoltár Tóth Emil fôkántor
elôadásában hangzott el.
Végül az emlékezetes esemény az
Osze sálom közös eléneklésével zárult.

Tiszteletadás
Az ünnepi esemény a Goldmark Teremben folytatódott. Mintegy másfél
százan ülhettek le a megterített asztalokhoz, ahol a vendégekkel szemben
foglalt helyet az ünnepelt családja, a
BZSH, a Mazsihisz vezetô tisztségviselôi, köztük Feldmájer Péter
elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezetô
igazgató.
Idézünk a protokoll-listából: Balog

Zoltán emberierôforrás-miniszter,
Ilan Mor nagykövet, Mesterházy Attila, az MSZP elnöke (beszéd), Áder
János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Martonyi János külügyminiszter (levél). Ott voltak a diplomáciai testületek elsô emberei, az egyházak képviselôi, köztük
Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapát.
Megjelent Tarlós István fôpolgármester és néhány kerület polgármestere is.
Eljöttek a rabbikar tagjai, kántorok,
fôvárosi és vidéki templomkörzetek
elnökei, elöljárói, különbözô országos
szervezetek delegáltjai. A vendégek
között voltak korábban tisztséget
betöltô politikusok, közéleti személyiségek is.
Elsôként Zoltai Gusztáv üv. igazgató az ünnepelt életrajzi adatai, családi
háttere, életpályája ismertetésén kívül
szólt arról, hogy Schweitzer József
sorsa úgy alakult, mint a többi magyar zsidóé, munkaszolgálatra hívták be, majd Budapesten bujkálva
többek között a Vadász utcai Üvegházban élte át a vészkorszakot. A
szörnyû tömeggyilkosságok, a honfitársak galád árulása nem törte
meg hitét és magyarságát. Zoltai
hangsúlyozta: e kiváló férfiú feleségével, Ágnes asszonnyal több évtizede boldog házasságban él, együtt,
közösen nevelték fel gyermekeiket,
Juditot és Gábort, és mint boldog
nagyszülôk, részt vesznek unokáik
nevelésében is. Ezután átadta a Magyarországi Zsidókért díjat az ünnepeltnek.
Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök a
zsoltárból idézett, majd így folytatta:
ki az az ember Magyarországon, ki
az a kiváló tudós, ki az a zsidó ember, aki ennyifajta embert tud öszszehívni egy helyre? Akinek személye olyan mélységes tiszteletet sugároz, hogy mindenki félretesz mindent, ami megosztja országunkat.
(...) Hadd szóljak most egy pár szót
arról az emberrôl, akit mi egy másik oldalról ismerünk. Arról, aki
egy nagyon szelíd ember. Tudják
mindannyian, hogy az ô személye
szelídséget sugároz, mindenkivel
barátságos, mindenkivel mosoly-

gós. Egy esetben nem: amikor elveiért kell kiállnia. Elveiért! Nála
mindenekelôtt és legfontosabb helyen a zsidóság áll. A zsidóság érdekeinek a védelme, a vallás tisztelete,
a vallás terjesztése. Küzdelem a zsidók ellen támadó erôkkel szemben,
amit összefoglalóan antiszemitizmusnak hívunk. Ekkor nem ismer
semmiféle megalkuvást. Lehet bárki, akivel beszél. Az élet abban a
szerencsében részesített, hogy sokszor lehettem együtt vele különbözô
helyeken. Beszélhettünk a pápával,
miniszterelnökökkel, királynôvel s
bárki mással, mindig el tudta mondani úgy a véleményét, hogy az világos, egyértelmû legyen, de soha ne
legyen sértô.
Az elnök a következô szavakkal fejezte be köszöntôjét: Az Örökkévaló
különös kegye, hogy valakinek 90
évet ad. Olyan 90 évet, amelynek az
eleje ugyan tele van borzalommal,
de végül is békességet talál. Az
azonban nem csak Schweitzer Józsefnek és családjának az öröme,
hogy megélte a 90 évet. Az Örökkévaló különös kegye, hogy nekünk
megadatott az, hogy Ô közöttünk
lehet, s ha ez nem lett volna még
elég, megadatott az is nekünk, hogy
tanítson bennünket, s ha ez nem lett
volna még elég, megadatott az is,
hogy atyai jó barátunk legyen. Professzor úr! Mit tudok mondani ezek
után? Éltessen Téged az Örökkévaló 120 évig a feleségeddel együtt,
gyermekeid, unokáid körében.
Ezt követôen átadták a magyarországi zsidóság csodálatosan szép
ajándékát, melyet az ünnepelt hitvese
vett át.
Zoltai Gusztáv olvasta fel Áder János köztársasági elnök üzenetét, melybôl idézünk: Tisztelt Schweitzer
József Úr, kedves Professzor Úr!
Minden élet teljes a maga nemében,
de igazán teljessé csak azoké válhat,
akik nemcsak a sors parancsa szerint élnek, hanem maguk is sokat
tesznek földi küldetésük teljesítéséért. (...) Ön azok közé tartozik,
akikre így tekintünk. Azok közé,
akik világéletükben hûek maradtak
hitükhöz, közösségükhöz, hazájukhoz. Olyan tudóst tisztelhetünk Önben, aki a rész szerinti létben az
egészet is látni és láttatni igyekezett
mindig. Olyan vallási vezetôt, akinek az alázat ereje táplálja bölcsességét. (...) Az Ön józansága, szellemi
és erkölcsi bátorsága sokaknak jelent példát. Mint ahogy számomra,
hitét gyakoroló katolikus számára
is sokat jelentett, amikor Erdô Péter bíborossal tartott egyik közös
elôadásában Ön Barth Károly protestáns teológust idézve azt mondta:
ha az Ószövetség és az Újszövetség
Istene vitatkoznának, nagyon nagy
baj lenne...
Végül a köztársaság elnöke így fejezte ki jókívánságát: Sorsformálóan
gazdag élete 90. születésnapján kívánok Önnek jó egészséget, sok erôt
lelki és szellemi életmûve további
kiteljesítéséhez. Kívánom, hogy Isten szeretete még sokáig tartsa meg
családja, szerettei, magyar honfitársai körében.
A következô köszöntôt az ország
miniszterelnöke, Orbán Viktor küldte:
Engedje meg, hogy ezen a kerek és
tiszteletet parancsoló évfordulón,
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
amikor a magánélet mérlege mellett
a közösségért vállalt küzdelmeinek
eredményeit is megvonhatja, családtagjai, rokonai, tisztelôi mögé
sorakozva nagyrabecsülésemet fejezzem ki, jó egészséget kívánva, Isten éltesse 90. születésnapján!
Balog Zoltán miniszter személyes
ajándékát az alábbi szavak kíséretében adta át:
Mélyen tisztelt és kedves Professzor úr, kilencven év – micsoda
idô, micsoda tiszteletet parancsoló
életkor! És micsoda idôk, melyek
benne vannak ebben a 90 évben. A
huszadik század gyötrelmes, fájdalmas zsidó-magyar, magyar-zsidó
története.
Azért vagyunk ma jó helyzetben,
mert egy olyan embert ünneplünk,
akinek az életében mindez megtalálható. Akiben egymásra talált a
magyar és a zsidó: történelem, kultúra, hit, tudás, szenvedély. Ezért
lessük mi mindig szavaidat, kedves
professzor úr! Arra a hochmára,
bölcsességre vagyunk kíváncsiak,
még inkább arra vagyunk kiéhezve,
mely bölcsesség Benned ezt így
együtt engedi létezni. Bölcs szavaidból reméljük megérteni a megérthetetlent. Én külön köszönöm Neked,
hogy bennem elôször mindig a papot, a teológust, az Írás magyarázóját, a hívô embert láttad, s csak utána a politikust. Talán ezért tudtunk, ha kellett, együtt cselekedni
akkor is, ha a politikát másként látjuk. Te vagy az az ember, aki mindent, amit a zsidóságért tett, a magyarságért tette és teszi, s mindent,
amit a magyarságért tett, a zsidóságért tette és teszi. A magyar Kormány nevében ezt köszönöm Neked! Az Örökkévaló áldása kísérjen
ezután is!
Mesterházy Attila pártja nevében
hangsúlyozta, Schweitzer József sokat tett azért, hogy az egymás mellett élés egymás javára történjen.
Magyarországon egy nemzet van,
amelyben sokféle ember él együtt,
ezért fontos, hogy ezt az országot sikerben és boldogságban megôrizzük, s az oktatás, a fiatalok nevelése
kiemelt szerepet kell hogy betöltsön
az ország életében.
Ilan Mor köszöntôjében kiemelte:
amit Schweitzer József tud Izrael Államáról és mindennapjairól, az minta lehet nemcsak a magyar zsidóság,
hanem egész Izrael népe számára. A
nyugalmazott fôrabbit legalább annyian ismerik Izraelben, mint Magyarországon. Majd a nagykövet jókívánságát kifejezve kérte, folytassa
a hídépítést a két ország között, és
támogassa a hídon átjárókat.

Martonyi János külügyminiszter
üdvözletét Miklós Anna titkár olvasta
fel: Nagy szeretettel és tisztelettel
köszöntelek ezen a kerek születésnapon, amelynek megünneplésén
külföldi elfoglaltságom miatt sajnos
nem tudok részt venni. (...) Életed
nemzedékeket tanított és emlékeztet ma is arra, hogy minden nehézség és borzalom ellenére lehetséges
derûvel élni. Tudjuk, derûd hited
reményébôl fakad. Mint a remény
hordozóját köszöntelek, de úgy is,
mint a magyar és európai tudomány és mûveltség kimagasló
képviselôjét. (...)
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levelében többek között ezt írja:
Schweitzer József elévülhetetlen érdemeket szerzett a zsidó kultúra és a
hagyományok ôrzésében. Bölcs meglátásait a jövôben is tisztelettel fogadjuk. Életére és további szolgálatára a Mindenható áldását kérem!

Schweitzer József köszönete
A számos nemes gondolat és a jókívánságok a következô zárószavakra
ihlették a nyugalmazott országos
fôrabbit:
Hogy csekély erômet hivatásomnak tudtam szentelni, feleségemé az
érdem, hiszen minden, családdal
kapcsolatos feladatot magára vállalt, én pedig tehettem, ami a dolgom volt. Tehettem nehéz idôkben,
amikor minden papnak nagyon nehéz volt, és ezekben a nehéz idôkben is megóvott Isten attól, hogy kínos helyzetekbe kerüljek.
Kedves tanítványaimnak a gyakorlati lelkészkedés során és címén
sokszor mondtam: vigyázni kell, ne
menj fejjel a falnak, mert a fal ne-

ked megy, és a fal lényegesen
erôsebb. Tehát a szívek kapuit
hochmával, bölcsességgel, szerénységgel, csendességgel nyisd meg. (...)
A rabbivá nevelésnek nagy jelentôsége volt, mert azokban az országokban, ahol a nagy tragédia után
nem sikerült rabbiképzôt felállítani, sokkal nehezebb volt a zsidó élet
helyrehozatala, mint ahol ennek a
forrása megvolt.
Egyik méltatóm a héber irodalom
és a magyar irodalom közti szeretetteljes kapcsolat ápolását szerény
munkásságommal hozta kapcsolatba. Ezt mi Scheiber Sándortól tanultuk, akinek a Biblia nagyon drága
volt, és Arany János pedig nagyon
kedves. Úgyhogy a mi papi mûködésünk az ô nagyon nemes dualizmusát igyekezett követni, és ha sikerült,
övé az érdem és övé a dicsôség.
Minden dicsôségek dicsôsége pedig a megtartó Istené, aki sok mindenen átsegített, hiszen túléltünk
mi különbözô korszakokat: a németeket, túléltük a diktatúrát, amely
nem kedvezett az egyházaknak, sikerült mindent Isten segítségével
túlélni – most már legyen részünk
örömben, békességben, mindnyájan szolgálhassuk a magunk hitét.
És ebbôl eredôen szolgálhassuk szeretetben és barátságban az Isten arcát viselô embert. A Mindenható
kegyelme legyen velünk!

Befejezés
A fôrabbi kenyérre mondott áldását
követôen a résztvevôk elfogyasztották
a Laky Konyha által biztosított ünnepi étkeket.
gáljuli
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Tizenöt év a veszprémi
közösség szolgálatában
Ha egy idôgéppel visszarepülnénk 1997 augusztusáig, a veszprémi hitközséget válságos helyzetben találnánk. Az alapító elnöktôl megvált kile
mind anyagilag, mind morálisan az ellehetetlenülés határán áll, nincs kapaszkodó, a mélybôl egymást biztatva próbálunk kievickélni. És ebben a kilátástalan helyzetben váratlanul megérkezik az Országos Fôrabbi Hivatalból Schweitzer fôrabbi levele, melyben felajánlja, hogy fôkántor kollégájával, Tóth Emillel az ôszi ünnepekre való felkészülésünket segítendô, meglátogat bennünket.
Szinte el sem akartuk hinni – bár többen személyesen ismertük ôt korábbról –, hogy észrevett bennünket, megérezte, hogy e formálódó közösségnek
támogatásra van szüksége, és felajánlotta szolgálatát, amit természetesen
nagy örömmel fogadtunk el.
Közvetlensége, nyíltsága, emberszeretete mindannyiunkat melegséggel töltött el, tanításából óriási muníciót kaptunk mind vallási, mind erkölcsi kérdésekben.
A városban a tekintélyünk is nôtt azáltal, hogy maga az országos fôrabbi
vett szárnya alá bennünket.
A látogatásból azóta is tartó rendszer alakult ki, melyben fáradtságot nem
ismerve, korát és fizikai nehézségeit leküzdve Schweitzer József feladatának
tekinti hitközségünk szolgálatát. Teszi ezt belsô parancsra, anyai nagyapja,
Hoffer Ármin nyomdokába lépve, aki 1902-tôl 1929-ig, 27 éven át a veszprémi zsidóság tudós rabbija, iskolájának igazgatója volt.
Schweitzer József vonzódása szülôvárosához, a megmaradt néhány
túlélôbôl és a háború után születettekbôl újjáalakult veszprémi közösséghez
máig sem csökkent. Minden esztendôben magas színvonalú vallási, szellemi felkészítést kapunk tôle jelentôs ünnepeink elôtt, így ros hásáná, chanukka, peszách alkalmából, és a június végén rendezett mártírünnepségen is köszönthetjük ôt. Elôrelátó bölcsességgel még rabbinövendék korától fogva
bevonta Verô Tamást is a veszprémi küldetésbe, akit a tagság szintén megszeretett.
Tárgyi tudása széles látókörrel párosul, mondanivalója jól szolgálja a közösség fejlôdését, segít és erôt ad a hétköznapi nehézségek leküzdéséhez. Így
sikerült lépésrôl lépésre Veszprém zsidó múltjának feltárásában, emlékeinek
megôrzésében elôrejutnunk, a város kulturális és szellemi életébe bekapcsolódnunk, saját közösségi házat létrehoznunk, röviden: az erkölcsi és anyagi
mélypontról felemelkednünk.
Közelgô kilencvenedik születésnapján mindezek miatt nagy hálával és tisztelettel gondolunk Rá. Kérjük a Teremtôt, még sokáig tegye lehetôvé, hogy
Schweitzer professzor közénk jöhessen és tanításaival, bölcs gondolataival
segítse a zsidó szellemiség fennmaradását Veszprémben, mint ahogy ezt néhai nagyapja is tette.
Máthé Éva

Schweitzer József nagyapja nyomdokán
A lehetô legtöbb megértést kell
tanúsítanunk egymás iránt –
mondta Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi, akit
közelgô 90. születésnapja alkalmából keresett meg az MTI.
A zsidóság az egyetemes társadalom része, és mindenkinek a maga
hagyományai szerint kell megélnie a
hitét, mert az istenhit és a vallásos
életmód olyan lelkierôt ad, amelyet
mással nem lehet pótolni – fogalmazott Schweitzer József.
Véleménye szerint a zsidóság öntudatának megélését elôsegítheti, ha
a közösség tagjai megtalálják a zsidó
életformában, hitéleti ünnepekben,
könyvekben, irodalomban, liturgiában és történelemben azt a szépséget, amely által erôsödik a hitük. Az
ilyen emberek templomba járók,

közösségszeretôk lesznek, és örömmel gondolnak arra, hogy ôk a zsidó
emberek közösségébe tartoznak. Ezt
a mentalitást különösen a fiatalok
körében fontos elérni – fogalmazott
a nyugalmazott országos fôrabbi.
Életére visszatekintve arról beszélt, hogy édesanyja korai halála
után jogász édesapja és nagyszülei
nevelték. Nagyapja, Hoffer Ármin
Veszprém fôrabbija volt, majd a budapesti rabbiképzô intézet profeszszora lett.
Elmondta: Magyarország 1944-es
német megszállása után volt, aki
rendôrkézre adta, mert nem hordta
az utcán a Dávid-csillagot, de akadt
olyan is, aki ismeretlenül kenyérjegyet adott neki. Édesapját Újpestrôl
hurcolták el, neki sikerült megszöknie egy nyilas felügyelet alatt álló
századból, amelyet a náci német birodalomba akartak hajtani, majd a
svájci követségre menekült, ahol
úgynevezett védlevelet, Schutzpasst
kapott.

A háború után újra megnyílt a rabbiképzô. A zsidó gimnáziumok tanárai közül a holokauszt alatt sokakat
meggyilkoltak, ôket a rabbiképzô
felsôbb évfolyamaira járó hallgatókkal pótolták, így ô is tanított hébert a
zsidó polgári iskolában, majd az általános iskolában és a gimnáziumban.
Utalt arra: közben megválasztották
rabbinak, 1948-ban pedig fôrabbinak
Pécsett, ahol a mintegy ötezer zsidó
hívôbôl 6-700 maradt meg a vészkorszak pusztításai miatt. Késôbb a
budapesti Hegedûs Gyula utcai zsinagógában lett fôrabbi, ahol nagyapja is szolgált, emellett pedig tanított
a rabbiképzô intézetben is. Scheiber
Sándor professzor halála után 1985ben az Országos Rabbiképzô Intézet
igazgatójának nevezték ki, és számos tudományos, rabbinikus nemzetközi konferencián vett részt. 1994
és 2000 között a Mazsihisz országos
fôrabbijaként is tevékenykedett.
(MTI)

Még egy kitüntetés
Schweitzer Józsefnek
Schweitzer József nyugalmazott fôrabbi egész életmûvét, s különösen az
emberi jogok védelme érdekében kifejtett tevékenységét az Emberi Méltóság
Tanácsa a maga alapította díj odaítélésével ismerte el. Az Emberi Méltóságért
kitüntetést Lomnici Zoltán, a testület elnöke és Szunai Miklós fôtitkár adta át.
A nyugalmazott fôrabbi munkásságát Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, az irgalmas rend tartományfônöke méltatta.
Lomnici Zoltán elmondta: alapszabályával összhangban valamennyi társadalmi szervezet alapíthat és adományozhat kitüntetést, és úgy döntöttek, hogy
az elismerésben elsôként Schweitzer Józsefet – a tanács alapító tagját – részesítik. A volt fôbíró szerint ezzel fôként Schweitzer Józsefnek az antiszemitizmus elleni határozott kiállását, illetve a más vallásúak iránti nyitottságát
kívánják elismerni.
(Forrás: NOL)

Kedves
Olvasóink!
Öt év után (!) a költségek és az
infláció emelkedése miatt kénytelenek vagyunk árat emelni. Így
2013. január 1-jétôl a lap ára
200 Ft lesz. Az elôfizetések egy
évre: belföldre 4800 Ft; külföldre 6800 Ft; USA, Izrael, Ausztrália stb. (légiposta) 7500 Ft. Reméljük, továbbra is érdekes és
értékes cikkek közlésével ellensúlyozhatjuk ezt, és nem veszítjük el egyetlen olvasónkat sem.
Várjuk a jövôben is elôfizetéseiket, leveleiket és hozzászólásaikat.
A Szerkesztôség
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Kiállítás a magyar
holokausztról Berlinben
A magyar holokausztról rendeztek
kiállítást a berlini magyar nagykövetségen; a budapesti Holokauszt Emlékközpont gyûjteményébôl összeállított
válogatás megnyitóján a Bundestag, a
német törvényhozás alsóháza jogi bizottságának elnöke mondott ünnepi
beszédet.
Siegfried Kauder, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa emlékeztetett, hogy a közelmúltban Berlinben a nyílt utcán megtámadtak egy
rabbit, és senki sem kelt a védelmére.
Hangsúlyozta: nem szabad elfelejteni
a holokausztot, és fel kell lépni az antiszemitizmus jelenkori formái ellen
is, mert a gyûlölet a demokráciát is fenyegeti. „A weimari köztársaság sem
a nácik miatt bukott meg, hanem
azért, mert túl kevesen voltak a demokraták” – mondta. A demokráciát
„nem ajándékba” kapja a társadalom,
hanem „nap mint nap meg kell küzdenie érte”, ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy gondoskodni kell „a zsidó
lakosság jólétérôl, nálunk és mindenütt máshol, Magyarországon is” –
mondta a német képviselô.
Czukor József nagykövet az Üldöztetés–embermentés–újrakezdés címû
kiállítás megnyitóján kiemelte: a német sajtóban gyakran írnak a magyarországi antiszemitizmusról, maguk a
magyarok viszont „alig jutnak szó-

hoz” ebben a diskurzusban. A kiállítás
ennyiben „politikai” jellegû, ahhoz kíván hozzájárulni, hogy „higgadtabb”
formában folytatódjék a vita.
Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója a tárlatot bemutató beszédében a vészkorszak
történetérôl szólva elmondta: a zsidók
üldöztetése sajnos nem rázta meg a
magyar társadalmat. Magyarországon
– mint más országokban is – a lakosság egy része támogatta a zsidók fokozatos jogfosztását, majd késôbb
deportációját és megsemmisítését. A
magyar lakosság egy még nagyobb
része pedig tétlenül szemlélte a folyamatot. Ugyanakkor voltak kivételek
is, akik az üldözöttek védelmére siettek, ezt mutatja, hogy Izrael eddig 791
magyart tüntetett ki a Világ Igaza elismeréssel – tette hozzá a Holokauszt
Emlékközpont igazgatója.
A berlini magyar nagykövetségen
rendezett idôszaki tárlat a budapesti
intézmény elsô németországi kiállítása. A Páva utcai emlékközpont
gyûjteményébôl származó tárgyak,
korabeli dokumentumok és fotók a
magyarországi vészkorszak történetén
vezetik végig a látogatót. Kiállítottak
például antiszemita karikatúrákat és
svéd, svájci, vatikáni védleveleket,
amelyek az üldözöttek utolsó reményét jelentették.

Zsidó Világhíradó
Dánia
Egy hatvanfôs dániai zsidó csoport Malmôbe látogatott, hogy szolidaritását
fejezze ki a svéd város antiszemita támadásoktól fenyegetett közösségével.
Yitzi Löwenthal koppenhágai rabbi elmondta, hogy a zsinagógában találkoztak a helyi hitközség vezetôivel, és részt vettek a holokausztmegemlékezésen
is. A dániai zsidókat történelmi emlékek kötik Malmôhöz, mert a második világháború idején a nácik elôl számos üldözött itt talált ideiglenes menedéket.
Fredrik Sieradzki, a malmôi hitközség tájékoztatási igazgatója elmondta,
hogy naponta történnek antiszemita jellegû atrocitások. A közelmúltban sok
száz kipát viselô zsidó és nem zsidó részvételével szolidaritási tüntetést rendeztek Stockholmban és Malmôben.
Löwenthal rabbi szerint „a két közösség földrajzilag közel, de környezetét
tekintve távol áll egymástól. A két ország kultúrája, nyelve és hagyományai
eltérnek egymástól. Hallottunk a súlyos malmôi helyzetrôl, és ezért jöttünk.
Célunk, hogy hidat építsünk egymás között”.
Egy nappal jom kippurt követôen bombamerénylet történt a malmôi zsidó
közösségi ház közelében, amelynek nem voltak áldozatai. Lena Posner, a
svédországi zsidó szervezetek vezetôje kijelentette, hogy „a helyi hatóságoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket a város zsidó közösségének
és intézményeinek a védelmében”. Az elnök „zéró toleranciát” követelt a gyûlölettel és az antiszemitizmussal szemben.

Franciaország
Nagy taps fogadta a párizsi Nagyzsinagógában Manuel Valls francia belügyminisztert, aki ros hásáná elôestéjén „baráti sáná továt” kívánt a közösség
tagjainak. Valls hangsúlyozta, hogy „a Francia Köztársaság nem tesz különbséget a felekezetek között, és védi a vallás gyakorlásának szabadságát”.
Marine Le Pennek, a Nemzeti Front elnökének a kipa és a fátyol utcai viselésének tiltására vonatkozó javaslatára válaszolva a miniszter kijelentette, hogy
„a kormány elutasítja a gyûlöletbeszédet, és a szélsôjobboldali párt által hirdetett nézetek nagyon távol állnak a köztársaság értékrendjétôl”. Megjegyezte, hogy „a zsidóknak büszkeséggel kell viselniük a kipát”. Manuel Valls méltatta a franciaországi muzulmán egyházi vezetôk „józanságát”, akik a szélsôséges prédikátorok lázító tevékenységének elutasítására hívták fel híveik figyelmét.

Spanyolország
A Barcelonában mûködô, Izrael elleni bojkottot hirdetô BDS Catalunya
csoport felszólította a Barcelona labdarúgó-egyesület vezetését, hogy vonja
vissza Gilad Salit, a Hamasz fogságában öt évet töltött izraeli katona meghívását a Barcelona–Real Madrid-mérkôzésre. Carlos Vilarrubí, a sportklub alelnöke kijelentette, hogy „Barcelona az egység és nem a megosztás híve. A
meghívás nem jelenti, hogy a Barca véleményt nyilvánítana az izraeli–palesztin konfliktusban”. Vilarrubí a múlt évben Mahmúd Abbaszt, a Palesztin Hatóság vezetôjét hívta meg, hogy tekintse meg a klub új létesítményeit. A tavaly októberben szabadult Salit lelkes futballrajongó.

Oroszország
A 330 000 lakosú Szmolenszkben az ôszi ünnepek elôtt avatták fel a Beit
Malkin Közösségi Házat és a Beit Menachem új zsinagógát. A közösség tagjain és vezetôin kívül az eseményen megjelent Berel Lazar, Oroszország
fôrabbija, Alekszej Osztrovszkij, a szmolenszki terület kormányzója, Nyikolaj
Alasejev fôpolgármester és más személyiségek. A résztvevôk nagy ujjongással, zeneszóval és tánccal fogadták a tóratekercsek megérkezését új otthonukba. A városban 1929-ben 13 000 zsidó élt, ami a lakosság 8 százalékát jelentette. A német megszállók több ezer hittestvérünket gyilkolták meg. A zsidók
száma 1959-ben 4000, 1989-ben 2650 volt.
kovács

A megnyitót követô pódiumbeszélgetésen Szita Szabolcs egyebek között kiemelte: a magyar-zsidó együttélés 1100 éves történet, és igen
„gyümölcsözô” a magyarság számára.
Különösen a modern kori magyar történelemben, a polgárosodásban és az
urbanizációban jelentôs a zsidóság
szerepe. Ezt a termékeny együttélést
szakította meg az az ostoba politikai
antiszemitizmus, amely zsidótörvényeket fogadott el, és hozzászoktatta a
társadalmat ahhoz, hogy vannak
elsôrendû és alacsonyabb rendû állampolgárok. Részben ez az oka annak, hogy a társadalom többsége tétlen szemlélôje volt a zsidóüldözésnek, hiszen hozzászoktatták ôket ahhoz, hogy ami a zsidókkal történik, az
nem magyar ügy – mondta a szakértô.
Lednitzky András, a szegedi zsidó
közösség vezetôje egyebek mellett arról beszélt, hogy a jelenlegi kormány
az elsô, amelynek képviselôi nyíltan
elismerik, hogy az állam „a
holokauszt idején hibát követett el azzal, hogy nem állt ki saját állampolgáraiért”.
Gert Weisskirchen, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
(EBESZ) antiszemitizmus elleni harcért felelôs korábbi vezetôje szerint az
Európai Unió közösségének együtt
kell fellépnie a zsidók iránti gyûlölettel szemben, és annak újabb formái,
például az anticionizmus ellen is, mert
ezek a tendenciák a demokráciát is
veszélyeztetik. „Az antiszemitizmus a
demokrácia ellensége” – mondta a német szakember.
(MTI)

1944.
október 16.
Hatéves voltam, szomorú, félelemmel, iszonyattal terhes ôsz volt, 1944
késô ôsze.
Számomra ismeretlen utcákon mentünk, hátizsákkal a hátunkon, középütt
édesanyám.
Elkergettek bennünket lakásunkból,
új, ismeretlen helyre indítottak, szuronyos csendôrök lépkedtek mellettünk.
Hárman voltunk testvérek, ott mentünk riadtan anyukánk mellett, aki negyedik testvérünkkel volt áldott állapotban.
Nem értettük, mi történik, nem értettük, miért néznek ránk oly
fenyegetôen az ablakokból, miért kell
az úttesten vonulnunk, de azt éreztük,
hogy félelmetes dolgok történnek,
hogy apukánkat messzire vitték munkára, ahonnét soha nem tért vissza.
Csak egy megviselt levelezôlap ôrzi
élete utolsó heteit.
Kapkodtam a lábam, húgom,
nôvérem ugyanúgy.
Nem beszéltünk, legszívesebben
sírtunk volna, de azt sem mertünk, és
akkor anyukám megfogta a kezem. És
én úgy éreztem, most már semmi baj
nem lehet, hiszen fogják a kezem.
Nagy-nagy biztonság és nyugalom
öntött el.
Talán ekkor rögzôdött bennem, persze tudat alatt, hogy én is kezet fogok
nyújtani mindenkinek, aki kisebb, elesettebb, akit bántanak. Életcélom lett
ez a kéznyújtás. Ezért is lettem óvónô.
Azt hiszem, a visszatekintés, a
számvetés nem jelent okvetlenül érzelgôs nosztalgiázást, sem szomorú búcsúzást.
Múlt nélkül nincs jövô, mondják, és
ez igaz. És én, mi, vállaljuk, ismerjük
múltunkat, nem kell szégyenkeznünk
miatta.
Az én nemzedékem ôszülô hajában
benne van a sok remény és csalódás,
a sok igazságtalanság, de sok öröm is,
és sok-sok munka.
Anyukám kézfogását igyekeztem továbbadni, és azt is tudom, hogy a hajunk ugyan megôszült, de csillogása
megmarad.
Orlik Szidónia
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Körzeti kitekintô
Debrecen
Évek óta Nyíregyháza ad otthont a Kodály Zoltán Nemzetközi Kórustalálkozónak. Egy kellemes péntek délután a DZSH is részese lehetett a Kfár
Szábá-i kórus bemutatkozásának. Repertoárjukon a tradicionális és populáris
mûveken túl vegyes karra írt ismert klasszikus mûvek is szerepeltek. A zenei
fesztivál egyik fontos kritériuma, hogy minden hazai és külföldi résztvevônek
egy Kodály-mûvet is elô kell adni magyarul. Nem kis megpróbáltatás lehetett
az izraeli énekeseknek, de olyan helyes magyarsággal hallhattuk tôlük a „Túrót eszik a cigány” kezdetû dalt, hogy vásott füleink sem találtak hibát a kiejtésben. A remek elôadást szokott módon közös éneklés is fûszerezte a lelkes
közönséggel. A kellemes együttlétnek a szombat közeledte szabott határt,
hisz a kórusnak idôben vissza kellett érnie Nyíregyházára. Köszönet e felejthetetlen délutánért! Legközelebb is veletek, ugyanitt!

Szeged
Hatalmas siker, 1600 nézô a vastaps mellett együtt énekelte s dobogva köszöntötte Koncz Zsuzsát és vendégét, Tolcsvay Lászlót a VII. Szegedi Ôszi
Zsidó Kulturális Fesztiválon. A jól ismert melódiák mellett elhangzottak Karinthy és Heltai verseire írt alkotások, a mûvésznô új lemezén megjelenô szerzemények, felejthetetlen dallamok. Még sok ilyen és hasonló estet kívánunk
a jövôbeni fesztiválok közönségének. Koncz Zsuzsa csodás hangja reméljük,
még sokáig lesz hallható az ország koncertpódiumain.
A rendezvénysorozat következô programja az SZTE Zenemûvészeti Karának koncertje volt, ahol Endreffy Attila és Csupor Balázs egyetemi hallgatók
adták elô Bach és Widor mûveit az orgonán. Mindketten a tavaszi orgonistatalálkozó díjazottjai voltak. Haydn-mûvekkel a Cseri Zsófia vezette Zenemûvészeti Kar vegyes kara színesítette a mûsort, de az igazi sikert a felsôoktatási
intézmény Szimfonikus Zenekara aratta – melyet Somorjai Péter dirigált –
Dvorák VIII. szimfóniájával. A rendezvény szervezôi ismét lehetôséget adtak
a tapasztaltak, hírnevet szerzettek mellett fiatal pályakezdôk bemutatkozására is, nem eredménytelenül.
L. A.

Ortodoxia
Szukkot félünnepén a Kazinczy utcai zsinagóga udvarán felállított nagy sátorban az öröm kifejezésére gyûltek össze a hívek, fiatalok és idôsebbek szép
számmal. Befejeztek egy Talmud-traktátust ráv Mojse T. Weiszberger fôrabbi vezetésével, és szokás szerint – mert a tanulásnak folyamatosnak kell lennie – hozzákezdtek a következô fejezet tanulmányozásához ráv Kesztenbaum
Árje sajchet és kántor útmutatásával. Eleget téve a tórai parancsnak (chág
száméách), az öröm jeleként felharsant a dal és elkezdôdött a tánc. Gitárhang

és apró gyermekek dobolása mellett ért tetôfokára a hangulat. A sütemény és
a gyümölcskugli feltálalása tovább színesítette a fôrabbi tanítását, aki többek
között Maimonidészt idézte: A Szentélyben szóltak a hangszerek, ott is felhôtlen volt az öröm. A nép, a férfiak lent, a nôk a karzaton fent, csak nézték
és csodálták ôket. Akkor csak a kiváltságosok, ma viszont mindenki részt vehet az örömben, mert hol van azon bölcsek sokasága, amely hajdanán
jellemzô volt. A Szentély idejében naponként 14 bárányt áldoztak 7 napon át.
Tehát az ünnep során 98-at. A Tórában ennyi átok szerepel. Hatását kompenzálja, ha a parancsolatokat, a micvókat nem mechanikusan, hanem örömmel,
szívvel-lélekkel teljesítjük. A beszéd után folytatódott a vigalom. Az eseményen vendégként megjelent ráv Jehósua Ádler, a Tikva vezetôje és ráv Dávid
Keleti, a Lativ Kolel rabbija.
***
A Visegrádi utcában rajs hásonó és jajm kippur napján az imádkozás funkcióit ráv Dov Lévi, Erbst Hermann és ráv Dávid Keleti látták el. A Nilét ráv
Kesztenbaum Árje recitálta. A sátorban felszolgált vacsorát és ebédet
Peresztegi Ági és Kelényi Éva készítették.
***
A Dessewffy utcában a nagyünnepeken Saul Gelbmann és Rosenberg
György imádkozása biztosította az áhítatos hangulatot. Sátort természetesen
ott is állítottak a hívek és a vendégek részére.
D. G.
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IZRAELI SZÍNES
5773 – de miért éppen ennyi?

Évente egyszer valamennyien megemlékezünk róla. Izraelben minden, a
zsidó lakosságnak szánt újságon feltüntetik a zsidó dátumot. Amely
október 16-án vasárnap estétôl az
5773. évet számlálja. Héber betûkkel
HÉ-TÁV-SIN-ÁJIN-GIMEL, amibôl
a HÉ, a héber ábécé ötödik betûje az
ötödik ezer évet, a TÁV és a SIN
együtt a hetedik századot, az ÁJIN a
hetvenedik, a GIMEL a harmadik
évet jelöli. Az ezer éveket jelzô betût
gyakran elhagyják, így TÁV-SINÁJIN-GIMEL marad.
5773 – de honnan, mitôl számítva?
L’jecirá – mondják héberül. Az
Alkotástól. Nem a világ teremtésétôl, hanem Ádám, az Ember megalkotásától számított idô.
Héberül a teremtés: bri’á. A jecirá
nem teremtést jelent, hanem alkotást.
Ezt a szót a Biblia Ádám megalkotásával kapcsolatban használja. A
megújult héber is ehhez hasonló,
mûszaki-technikai elôállítás, legyártás értelemben alkalmazza ezt a kifejezést.
A tudomány mai álláspontja közismert. A csillagászok, fizikusok
különbözô mérések alapján arra a
meggyôzôdésre jutottak, hogy a
„Nagy Bumm” vagy Ôsrobbanás,
amelybôl a ma létezô világegyetem
kisarjadt, körülbelül 13,7 milliárd,
azaz tizeháromezer-hétszázmillió
évvel ezelôtt volt, a ma ismert évekkel számolva. Ez az Univerzum keletkezése, ezzel párhuzamos a héber
bri’á kifejezés.
Földünk a Nap körül keringô bolygók közül a harmadik, 4 milliárd
(négyezermillió) éves lehet. A
legôsibbnek talált sziklákat az izotópos vizsgálatokkal 3,9 milliárd évesnek találják. A ma élô emberi faj, a
homo sapiens sapiens (igen, kétszer
sapiens, azaz „értelmes”, bár ezt nem
biztos, hogy megérdemli) a tudomány mai állása szerint több tízezer
éve jelent meg a bolygón, éspedig
néhány millió éves törzsfejlôdés
eredményeként.
Ne részletezzük a tudomány és a
teológia évszázadokra menô vitáit.
Itt és most csak azt vizsgáljuk, hogy
ki és milyen alapon jutott arra a következtetésre, hogy a világ – avagy
az emberiség – éppen 5773 éves.
Minden idôszámítás visszaszámoláson alapul. A héber idôszámítás
mûveletét egy Joszé ben-Cháláftá
nevû rabbinak tulajdonítják. Joszé
ben-Cháláftá a „Széder olám rábbá”
címû tanulmányát a polgári
idôszámítás szerinti 2. században ír-

ta, vagyis körülbelül 1900 évvel
ezelôtt. A számítás a talmudban
megtalálható.
Egy másik, a 8. századból származó „Brajta de-Smuél”, a talmud lezárása után keletkezett dokumentum
Mózes elsô könyve, a Börésit (Genezis) beszámolóiban található számszerû adatokra alapozza a visszaszámolást. Ezt a számítást az akkori világban szétszóródott zsidó közösségek kétszáz éven belül elfogadták.
A múló idôt természetesen korábban is számolták, nyilvántartották.
Hogyan?
Nagy Sándor, a történelmi ókor talán legismertebb alakja szinte az
egész akkor ismert világot meghódította, és a görögös mûveltséget elterjesztette. Itt, a Szentföldön és a
környezô országokban élô zsidók is
az ô születését, késôbb utódai, a
szeleukida királyok uralkodásának
kezdetét használták idôszámítási kiindulópontnak.
Korábban Izrael királyai uralkodásának kezdetével mérték az idôt.
A ma ismert héber idôszámítás
elsô nyoma a Hebron közelében lévô
Churvát Szuszjá-zsinagóga romján
található. A bizánci korban épült zsinagógán az „Épült a négyezer- ...”
hiányos felirat olvasható. Ám ez is
elég ahhoz, hogy tudjuk, a négyezervalahány év a máig használt zsinagógai idôszámítást jelenti.
Más ókori zsinagógák feliratain a
Második Szentély lerombolásától
számított évszám olvasható.
A Széder olám rábbá számítása
szerint a Második (Heródesi) Szentélyt a Teremtés 3828. évében rombolták le Titusz légiói. Az Özönvíz e
szerint a számítás szerint az 1656.
évben volt.
Izsák ôsatyánk 392 évvel az Özönvíz után született. Ezt 400 évvel követte az egyiptomi kivonulás, amit
480 évvel követett az Elsô (Salamoni)
Szentély megépítése. Az Elsô
megépítésétôl a Második lerombolásáig a számlálók szerint éppen 900 év
pergett le. Vagyis a római légiók 68ban rombolták le a Második Jeruzsálemi Templomot, ami elég közel áll a
római források szerinti 70. évhez.
Most pedig számoljunk vissza a
Gergely-naptár szerint a világ teremtéséig. 2012-bôl kivonva az 5772-t,
3760-at kapunk „ante”, vagyis
idôszámítás elôtt. Még azt is kiszámolták, hogy a mai naptári hónapok
szerint a Teremtés befejezése (vagyis Ádám megalkotása) i. e. 3760.
október 7-re esett.

Tényleg, meddig megy vissza a bizonyítható emberi lét? Mi számít
embernek? Mikor jelent meg a gondolatait maradandó, az ôutána
következô nemzedékek számára is
érthetô jelekben rovó homo sapiens
sapiens?
Az egyiptomi és a mezopotámiai
kultúrák elsô írásos emlékeit 5500
évesre becsülik. A Gangesz partján
kibontakozott óind és a Sárga-folyó
partján megszületett kínai írásbeliség is 6000 éven „innen” van.
Biológusok ma azt bizonygatják,
hogy mi, mai emberek vérünkben,
sejtjeinkben egyetlen emberpár génjeinek a kombinációit hordozzuk. Ez
a pár pedig alig hatezer évvel ezelôtt
született. Korábban – jóval korábban
– léteztek más ôsemberfajok is, de
azok az idôk során kipusztultak.
Hogy a Teremtés „Ádám elôtti” öt
napja meddig tartott? A mai értelemben vett öt napig vagy évmilliárdokig?
Az egymásnak ellentmondó elméletek kavalkádjába kár lenne belemennünk. Maradjunk meg az Isten
adta ôsi bölcseletnél, a Tánách örök
értékû erkölcsi tanításánál.

Milyen év áll elôttünk,
pontosabban milyen év elôtt
állunk mi?
Az újságok és a rádió hírei, a televízió képsorai nem kecsegtetnek túlságosan nyugodt évvel.
Ami magát a naptári évet illeti,
van benne különlegesség. Az idén
nem volt „ádár séni”, azaz második
ádár hónap, amely a zsidó holdévet
(minden újholdkor kezdôdik egy zsidó hónap) szinkronba hozza a Gergely-naptár által használt napévvel.
Tavaly sem volt, csak tavalyelôtt.
Ezért minden zsidó ünnep és jeles
nap egyre hátrébb vonul a Gergelynaptár szerint.
A most kezdôdô 5773. évben az
elsô chanukkagyertyát már december 8-án este gyújtjuk, púrim 2013.
február 24-én lesz. Peszách is korán,
március 25-én kezdôdik. Jom
háácmáut, Izrael Állam 65. függetlenségi napja április 16-ra esik. A
következô, 5774. évi ros hásáná szokatlanul korán lesz, 2013. szeptember 4-én este: ennyire korán legutóbb
1899-ben volt. Az 5774. évben, 2014
márciusában már ismét beiktatnak
egy második ádár hónapot, ami újra
„eltolja” az ünnepnapokat.
H. L.
Rehovot

Izraeli formatervezôk Budapesten
Izraeli formatervezôk, animációsfilm-készítôk és gyermekkönyv-illusztrátorok is bemutatkoztak a budapesti Design Hét ideje alatt.
Élj lassabban! – Slow Design címmel nyílt kiállítás a Design Hét Budapest
2012 keretében a budapesti Design Terminálban. Az október 28-ig nyitva tartott
tárlaton izraeli formatervezett tárgyak is láthatók voltak. Szerepelt egy teljesen
újrahasznosított anyagból készült szék, egy, az ôsi kôeszközök újragondolásából született szerszám és egy fûrészporból készített asztali lámpa is.
A kilencedik alkalommal megrendezett Design Hét programjai az idén a Slow
Design fogalma köré épülnek – olvasható az Izraeli Kulturális Intézet MTI-hez
eljuttatott közleményében. „Élj lassabban, koncentrálj a dizájn hosszú távú hatásaira, tartsd szem elôtt a fenntartható fejlôdést” – ezek a szempontok vezérelték a kiállításon bemutatott tárgyak alkotóit is.
Az izraeli tervezôk és csapatok között volt a Kulla Design Studio, a Studio
Ubiko és olyan alkotók, mint Ori Ben-Zvi, Sir Atar, illetve az S-Sense Design
és alapítója, Adital Ela.
Október elején a Toldi moziban rendezték meg a Kiskakas Animációs Filmnapokat, amelyen válogatást vetítettek az izraeli Becalel Akadémia animációs
tanszékének legfrissebb munkáiból. Az esemény alkalmából Budapestre érkezett a tanszék vezetôje, Hanan Kaminski is.
A Design Hét programjától függetlenül, egészen október végéig látogatható
volt a 15 legjobb izraeli gyermekkönyv-illusztrátor munkáiból összeállított kiállítás az Izraeli Kulturális Intézetben. A tárlat elôzôleg a Szabó Ervin Könyvtár budapesti központjában volt megtekinthetô.
A programok az IKI és Izrael magyarországi nagykövetsége támogatásával
valósultak meg – tudta meg az MTI.
(MTI)

Gabi Askenázi, Izrael korábbi
vezérkari fônöke a Siratófalnál

Alijázók érkezése

Isten a Facebookon
Izraelben egy iskolás gyerek amint kezelni tudja a billentyûzetet, máris belép valamelyik közösségi oldalra. A Facebook, a Twitter, a Netlog, az iWiW
ismeretségi hálók nevei a nyolc-kilencéves gyerekek mindennapi szóhasználatának a részei, akárcsak az iphone, a tablet, a disk-on-key és a többi, a 21.
században született elektronikus kütyü és komputeres applikáció neve.
A világszerte több mint 300 millió felhasználót számláló Facebookon
mondhatni minden és mindenki „fent van”, aki és ami számít. Barack Obama,
az USA elnöke és kihívó ellenfelei, II. Erzsébet, Nagy-Britannia királynôje,
politikusok és filmszínészek, sportolók és televíziós mûsorvezetôk, a jobb- és
a baloldal, de fôleg a középszer hol személyesen, hol híveik által jelennek
meg a lassan kozmikus méreteket öltô virtuális találkahely oldalain.
A ynet, a Jediot Ahronot hírportálja nemrégen különös hírrel szolgált a világháló böngészeinek: valakinek olyan ötlete támadt, hogy magának a Jóistennek a nevét tegye fel a Facebookra, amint azt az angolszász világban ejtik.
Egy pihent elme ötlete nyomán Izrael Istenének neve angolos írásmóddal
megjelent a közösségi portál egyik lapján.
A „Yahwe” nevû oldal már megjelenésének órájában kiváltotta a vallásos
zsidó böngészôk haragját: blaszfémiát, istenkísértést láttak benne. Ez érthetô:
a harmadik parancsolat a tízbôl így szól: „Ne vedd Istenednek, az Örökkévalónak a nevét hiába, mert nem hagyja azt az Örökkévaló büntetés nélkül.”
Márpedig a magyarul „Örökkévaló” vagy „az Úr”, angolul a „the Lord”, héberül a „HáSém” vagy „Ádonáj” kifejezésekkel éppen ezt a kimondhatatlan
Nevet írják körül, mert kimondhatatlan. Részben azért kimondhatatlan, mert
az emberi szellem által legtiszteltebb lényrôl van szó, másrészt azért kimondhatatlan, mert az eredeti héber Biblia pontozatlan, csak a mássalhangzókat jelöli magánhangzók nélkül, és ma már csak sejteni és következtetni lehet, hogy
kétezer évvel ezelôtt a jeruzsálemi Templom fôpapja hogyan ejtette ki (csak
neki volt szabad, és neki is csak egyszer egy évben, jom kippurkor).
A Facebook jókedvû használója némi filozofálást is fûzött az oldalhoz:
„Mindenütt ott vagyok, és mindent megtehetek! Igen, még olyan követ is tudok teremteni, amit magam sem tudok felemelni – és utána felemelem.”
A produkciót több mint ötezren jutalmazták a „Like” gombbal, de átkok is
záporoztak a tréfás kedvû szabadgondolkodóra. Az oldalt végül levették, de
hasonlók tucatjával akadnak.
Vajon érkezik válasz a kihívásra „odafentrôl”? Nem építette civilizációnk
túl magasra Bábel tornyát? Vagy a vitatott oldal a Facebook ismerkedési hálóján csak arra utal, hogy a világhódító tudományú ember nagyon magányos
lett, és keresi az Istent?
Halmos László
Rehovot
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Az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem oldala
„Mindig tudtam örülni annak, amim van”
Háberman Zoltán a családjából hozza magával a szolidaritás eszméjét
Megjárta Jeruzsálemet, New
Yorkot, dolgozott hátrányos helyzetûekkel és hajléktalanokkal.
Amerikai angolul jeltolmácsol.
Háberman Zoltán húsz éve szociális munkás. Tizenöt éve tanít az
ORZSE-n, jelenleg zsidó társadalomtörténetet és szociálismunkaelméletet. Az ELTE Társadalomtudományi Karának szociális
munkásokat képzô tanszékén fôállásban többek között a másság és
rasszizmus, valamint az antidiszkriminációs szociális munka
elmélete és gyakorlata tantárgyakat oktatja.
Fiatalon végzett a Jeruzsálemi Héber Egyetemen. Hogyan került Izraelbe?
Egy évvel az érettségi után, 1987ben alijáztam. Akkor ez még nem
volt divat, úgy néztek rám, mint va-

Háberman Zoltán
lami csudabogárra. De Magyarországon állóvízszerû volt a légkör, engem pedig vonzott a szabadság. Az

A holokauszttúlélôk gondozása
kiemelt tantárgy
Az ORZSE zsidó felekezeti szociális munkás szaka az
EU képzési listáján is szerepel
A legnépesebb szak az ORZSE-n, négy évfolyamán jelenleg mintegy 50
diák tanul. A végzett szociális munkások többsége a zsidó közintézményrendszerben helyezkedik el, de többen folytatják tanulmányaikat valamelyik mesterképzési (MA) szakon. Komoly Judit professzor emeritus, a szak
felelôse, aki az LLL – lifelong learning (élethosszig való tanulás) híve, örül
ennek.
A judaisztika és a liturgika szak mellett az ORZSE-n a zsidó felekezeti szociális munkás szak ad alapszintû (BA) diplomát. Ungárné dr. habil. Komoly Judit pszichológus, a felekezeti szociális munkások képzésének szakfelelôse büszke rá, hogy volt hallgatóik ma már mindenütt jelen vannak a magyarországi zsidó szociális intézményrendszerben. Találkozni lehet velük a napközikben és az
idôsotthonokban, a MAZS Alapítványnál, a Szeretetkórházban, a hospice ellátásban, de az állami Rákospalotai Leánynevelô Intézetben vagy a Nyírô Gyula
Kórház Pszichiátriai Osztályán is.
Figyelemre méltó, hogy az ELTE mellett kizárólag az ORZSE szociális munkás szaka szerepel az Európai Unió képzési listáján. Ez egy hajdani diáknak
köszönhetô, aki munkájával megbecsülést szerzett az itteni képzésnek Angliában – meséli Komoly Judit.
A szak mindenki számára nyitott, tehát nem feltétel a zsidó származás. Az elméleti alapozás során a hallgatók szociológiát, pszichológiát, társadalomtörténetet, egészségtant és jogtudományt tanulnak. A képzés kiegészül a judaisztika
tárgyaival: judaisztikából, zsidó történelembôl és zsidó mûvelôdéstörténetbôl
kell a hallgatóknak tudást szerezniük.
A héber nyelv tanulását három félév után szigorlat követi.
A hat félév elméletet végigkíséri a gyakorlati képzés, hiszen elengedhetetlen,
hogy a szociális munkás képes legyen éles helyzetben alkalmazni tudását. A
holokauszttúlélôk generációinak gondozása kiemelten fontos feladat. A hallgatók rendszeresen látogatják a zsidó otthonok gondozottjait. A beszélgetések, interjúk eredményeként gyakran alakulnak ki személyes kapcsolatok, kötôdések.
A hallgatók nagy örömére szolgál, hogy az utolsó elméleti évben, a harmadik
évfolyamon három tantárgycsoportból is választhatnak. A kínálatba tartoznak a
jelnyelvek, Izrael eszmevilága, a szociális munka betegágy mellett vagy a másság és a rasszizmus témaköre.
A diákokénál talán csak az oktatók lelkesedése nagyobb. Többségük óraadó,
aki csekély díjazás ellenében, ügyszeretetbôl, hivatástudatból vállalja a tanítást.
Az ORZSE-n az egyetem igen szûkös anyagi lehetôségei miatt húsz éve nem
volt bérfejlesztés – teszi hozzá Komoly Judit professzor.
Szociális munkásnak lenni az elhivatottság mellett bizonyos lelki alkatot is
feltételez. Kellô empátiára, ugyanakkor megfelelô mértékû távolságtartásra van
szükség, ami kényes egyensúlyt jelent. Nem mindenki képes arra, hogy segítô
foglalkozást ûzzön. Többen menet közben ébrednek rá, nekik ez a munka nem
való. Ôk gyakran valamelyik MA szakon folytatják tanulmányaikat.

A fáraó lánya megtalálja Mózest
(A Magyar Zsidó Levéltár gyûjteményébôl)

is fontos volt számomra, hogy megértsem a saját zsidóságomat.
Miért lett szociális munkás?
Elôször pszichológus akartam lenni. A szociálismunkás-szakmával Jeruzsálemben ismerkedtem meg. Tetszett a gyakorlati jellege, a sok terepen végzett tevékenység.
Mi a magyarázata, hogy egy segítô
szakmára esett a választása?
Szegény zsidó családból származom. Ungváron születtem, négyéves
koromban költöztünk Pestre. A dédszüleim, a nagyszüleim még vérbeli
chászidok voltak. A micvák betartásához nálunk szorosan hozzátartozott a szolidaritás a nyomorban
élôkkel, az elesettekkel. Édesapám
arra tanított, minden embert a cselekedetei szerint kell megítélni, nem
pedig a származása vagy valamilyen
csoporthoz tartozása alapján.
Hét évet töltött Jeruzsálemben. Mi
mindent csinált ezalatt?
Egy évig jártam az egyetem
elôkészítôjére, közben héberül tanultam. Három évig voltam a szociális
munkás szak hallgatója, ahol BA
diplomát szereztem. A terepgyakorlatomat hallgatóként a Jeruzsálemi
Polgármesteri Hivatalnál végeztem,
a szociális osztályon, az ifjúsági csoportban. Közben dolgoztam egy alapítványnál. Késôbb szintén az önkormányzat családsegítôjének a
munkatársa voltam. Jeruzsálemben
nagyon fejlett a szociális munka, van
külön közösségfejlesztési részleg is.
Ez konkrétan mit jelent?
Közösségfejlesztési projekteket
dolgoznak ki Jeruzsálem bizonyos
negyedeire. A közösségfejlesztô látja, akadnak területek, ahol nagy a
munkanélküliség, a bûnözés, a droghasználat. Felvetôdik a kérdés, mit
lehet ez ellen csinálni. Például olyan
közösségi programokat, tevékenységeket szerveznek, ami által megoldásokat keresnek a problémákra. Tisztává tehetjük a lakóhelyet. Egy méltóbb környezetben az emberek méltóbban viselkednek.
Hogyan hasznosította tapasztalatait a következô állomáson, New
Yorkban?
Huszonhét és harmincéves korom
között, 1994-tôl 97-ig, azaz három
évig dolgoztam egy otthonban. Úgynevezett kettôs diagnózisú embereknek segítettem, akik egyszerre voltak
pszichiátriai betegek és siketek.
Megtanultam a jelnyelvet, úgyhogy
tudok amerikai angolul jelelni.
Mi a benyomása az Egyesült Államokról?
Ôszinte, nyitott, toleráns társadalom. Ott is vannak persze elôítéletek,
rasszizmus, de visszagyömöszölik a
palackba. Nem úgy, mint nálunk,
ahol kihúzzák a dugót. Amerikában
bizonyos, másokra nézve sértô szavak használata nemhogy nem ildomos, de egyenesen tilos.
Miért jött haza?
Szerelmes lettem egy magyar
lányba, aki kint volt ösztöndíjas.
Visszajöttem, és született két gyermekünk. A hajléktalanellátásban helyezkedtem el, közben az ORZSE-n
is tanítani kezdtem. Hét évig foglalkoztam hajléktalanokkal.
Hogy bírta?
Amikor nehéz sorsú emberekkel
találkoztam, mindig arra gondoltam, milyen szerencsés vagyok.
Tudtam örülni annak, amim van. A
nehezebb helyzetben lévôt nem lesajnálni kell, hanem együttérzéssel
fordulni felé, mert ô is ugyanúgy
ember, mint mi.
Kész doktori disszertációja hogyan kapcsolódik a munkájához?
Dolgozatom témája a zsidó társadalometika. Egy másik síkon benne
van mindaz a tapasztalat, amely a
zsidóság és a szociális munka metszéspontjaként kristályosodott ki
bennem eddigi pályám során.

A jó cselekedet és a
jótékonyság a zsidó erkölcs
alappillérei
Elôítélet-mentességre neveli és tanítja diákjait
László Klári
Húsz éve tanít az ORZSE-n. László Klári neve fogalom a diákok között. Eredetileg filozófiát végzett, majd kiegészítésként szociológusnak
tanult. Pályája kezdetén elôször csak az orvosi egyetemen volt oktató –
szociális érzékenysége és a holokauszttúlélôk problémái iránti érdeklôdés
vezérelte az ORZSE szociális munkás szakára.
Micva és cedáká. Jó cselekedet és jótékonyság – a zsidó erkölcs két alappillére. Könnyen belátható tehát, hogy a zsidó hagyományban milyen nagy
szerepe van a szociális munkának – hangsúlyozza László Klári, az ORZSE
oktatója. Az egyetem családias légkörében a hallgatók könnyebben megértik
és magukévá teszik e szellemiséget.
László Klári az elsôsöknek társadalomelméletet tanít. Az elmélyülést
igénylô elôadás után szemináriumi gyakorlat következik, ahol a hallgatók oldott formában folytatják az adott téma feldolgozását. Ebben van szerepjáték
és helyzetgyakorlat is. Az elôítélet-csökkentô program részeként a csoport eljátszik bizonyos szituációkat. Például lakóközösséget alakítanak, ahová beköltözik egy cigány család. A történésre a diákok reagálnak, utána elemzik a
különbözô attitûdöket.
Érdekes gyakorlat az úgynevezett befejezetlen történet. László Klári megkérdezi, ki melyik elôítélettel akar foglalkozni, a zsidó- vagy a cigányellenességgel. Ehhez leterít a padlóra egy-egy nagyméretû lapot, és a diákok választásuk szerint ráállnak valamelyikre. Az antiszemitizmusról szóló történet egy
zsidó lánnyal esett meg 1939-ben a vonaton. A kupéban ülôk szidták a zsidókat, mire a lány rájuk szólt: nem szép dolog így beszélni másokról. Azok
megkérdezték: tán csak nem zsidó a hölgy? Mire a lány öntudatosan felelte:
de igen. Itt megáll a történet, és a diákoknak be kell fejezniük a históriát.
Többnyire valamilyen atrocitásra gondolnak: a lányt inzultálták, esetleg tettlegesen bántalmazták. Amikor a találgatás abbamarad, László Klári elárulja:
a kupé utasai elhallgattak, és csöndben utaztak tovább. A lány egyébként az

Terepgyakorlaton
ô édesanyja volt.
A családszociológia is kedves tárgya László Klárinak, amelynek oktatásához elvégezte a családterápiás képzést. A családot mint gazdasági egységet
tanulmányozzák a hallgatókkal, elemzik a helyzetét, funkcióit, a családi élet
alakulását a párválasztástól az esetleges válásig.
A devianciával szembeni elôítéletek témáját szintén beiktatja László Klári
az elsôsökkel való munkába. Példaként a Down-szindrómásokhoz való viszonyt említi: ôket gyakran még a leginkább elôítélet-mentes ember is leplezetlenül megbámulja. A terepmunka egyik legnagyobb eredménye, ha ez
megváltozik. Elsôben tanítani nagy felelôsség – mondja László Klári. Ekkor
lehet legsikeresebben elültetni a hallgatókban mindenfajta hátrányos megkülönböztetés elutasítását.
A holokauszttúlélôkkel való szociális munkára harmadévben készülnek fel
nála a hallgatók. A csoport a holokausztszindrómával való konkrét megküzdési stratégiákat tanulmányozza. Az azokkal történô szembesülés után hatékonyabban tudnak segíteni a túlélôk generációinak.

Az oldalt összeállította: Rados Virág

66

ÚJ
ÚJÉLET
ÉLET

2012. 1998.
NOVEMBER
MÁJUS 1.

„A bölcs asszony építi a családja házát”

MAGÉN ISTVÁN

Búvárkalandok bibliai vizeken

(1.)

Olvasónapló
Antikváriumokban
való keresgélés közben találtam rá arra a
könyvre, melyet most
bemutatok a tisztelt
olvasónak. Amikor a
felfedezés izgalmából
felocsúdtam, már nyakig voltam a szövegben, valahol a sûrûjében. A könyv címe:
Búvárkalandok bibliai
vizeken, írta Csomós
Róbert. 2004-ben jelent meg az Árgus kiadónál. A címlapon
idôtlenségbe süllyedt
álmos, arab házak,
foltosan, vízfestékkel
megfestve, akvarellpacnikból összerakva.
A hátsó borítón kerek
formájú, karcsú amforák pörögnek ki
Bogusevits
Irina
ecsetje alól. A fotókon
merülni készülô, mindenre elszánt izraeli
búvárok sárga színû
oxigénpalackkal, sötétkék gumiruhában
vagy narancsos viharkabátban. Meg egy feketebarna farkaskutya. Egy marcona német juhász a Nagymezô utcából, aki éppen a héber vezényszavakat tanulja.
„1956 ôszén, a didergôs novemberi éjszakában Nickelsdorfnál egy kis csoport halad az
osztrák államhatár felé. A fáradt,
különbözô korú férfiakból, nôkbôl,
gyermekekbôl álló emberek élén szakadt, lôporfüstös katonai zsávolyruhában, hátán dobtáras géppisztollyal,
oldalán lompos farkaskutyával egy fiatalember.”
Eszembe jutnak hosszú gyaloglásaim az Akabai-öböl partján, Sarm-elSejkig... Amatôr merüléseim a királykék tengervízben, a víz felett a csillogó pikkelyû repülôhalak, az idôtlenségbe dermedt tengerparton a partra
vetett tûzkorallok, meg az elsüllyedt
halászhajók vízinövényekkel benôtt,
karvastagságú láncai a tengerfenéken
az üvegtisztaságú vízben. Kagylók,
csigák, halak a víz alatti sziklák között, az ezüstös tengeri fülek, a házukat imbolyogva cipelô toronycsigák, a
bíborcsigák, aztán a rejtekhelyükbôl
elôvigyorgó murénák meg a sakkfigurát idézô tengeri csikók... Csomós
azonban vérbeli profi: „A tengerrôl
mondok mesét, de a történet ki-kicsap
a medrébôl, az olvasó megismerheti
Izrael nem száraz, tudományos statisztikák által összeállított gazdasági,
politikai keresztmetszetét is” – olvashatjuk a bevezetôben.
A flotta hívogató dalára gondolok,
meg ismerôsömre, az öreg, görögös
arcélû Benire, a sûrû csigákban
göndörödô, ôsz hajú izraeli Diogenészre, akinek a fia a flottánál szolgált, a búvároknál. Egy hadgyakorlat
során túlságosan felgyülemlett vérében a nitrogén, az „idegen anyag”...
„1980-tól a halászat veszélyes szakma lett, a búvárkodás pedig istenkísértés” – írja könyvében a most 82
éves Csomós Róbert.
Egész élete „istenkísértés” volt.
Menjünk vissza a gyökerekig. Oda,
ahol: „Kezdett minden elcsendesedni.” Így kezdôdik Csomós Róbert
könyve. A csend volt az ötvenhatos
forradalom utolsó szívdobbanása. Hol
egyes szám elsô személyben ír önmagáról, hol harmadikban. Még robbanásoktól visszhangoznak a budai hegyek. T 34-esek lánctalpaitól remegnek a pesti utcák. „A József körúti ház
kitört pinceablaka mögött lapuló fiatalember mélyet sóhajtott, maga mellé támasztotta fegyverét, a hosszú
»dióverôt«, és körülnézett.” Ez a fiatalember ô, aki úgy mesél, mint egy

ténetük. Csomós Róbert könyve jó helyen
és jó idôben bestseller
is lehetett volna. Sûrûn
és aprólékosan építkezik, mint egy korallpad. Csapong, levegôs,
ugyanakkor a szavak
mészvázait az érzelem
és az értelem apró
élôlényei lakják. Hihetetlen bátorság jellemzi. Csak aki úszott már
a tenger gyomrában,
egyedül, szédítô mélység felett... Csak akit
körülvettek már a sebesen keringô ragadozóhalak... Csak aki beúszott már egy elsülylyedt hajótestbe... „Már
vagy öt kilométerre lehettem a parttól, amikor egyszerre hatalmasan emelkedni kezdett
a talaj, s óriási vasdarabok, csigákkal-kagylókkal benôtt árbocrudak, lakóház nagyságú
gôzkazánok, hajókarok, hajócsavarok sûrûjében találtam magam. Több száz méter
hosszan szétszórva
egy, a második világháború alatt elsüllyesztett olasz tengergôzöst,
az Italian Navigation
Company 12 ezer tonnás hajóját találtam
szakállas öregapó, de meséi nem a
gyerekeknek szólnak: kemény, csontig hatoló, fanyar felnôttmesék. Úgy
ír, mint aki az írás valamennyi csínjátbínját a génjeiben hordja. Kétféle kezdet van a könyvben, mint ahogy két
epilógus is, meg a vesztett forradalom
célkeresztjében a reménytelenség, a
pusztulás és a menekülés.
Elrejti a fegyverét a József körúti
pince falában, olajos rongyokba bújtatva a salétromos fal téglái között.
Egyszer valamikor, évek, évtizedek
múlva talán rátalál valaki. Kormosfüstös katonai zubbonyában a forradalmár elindul a Nagymezô utca felé,
az édesanyjához.
A kezdetek kezdete a Rádió ostrománál volt, sôt még annál is korábban, amikor negyvenkilenc tavaszán
bevonult a páncélosokhoz, onnan a
szolnoki ejtôernyôsökhöz, majd pedig, ki tudja, milyen botlás miatt, az
ÁVH börtönébe, a Fô utcába, a „Hûtlenségi Osztályra”.
Fájdalmas a búcsú az édesanyától.
„A bajtársaid? Azok fognak száz forintért ellened vallani, rád fogni azt is,
amit nem csináltál! De amit tettél, az
is elég ahhoz, hogy felakasszanak!
Most másodszorra nem fogják elmulasztani az alkalmat. Nem lesz dr.
Kaszó Elek, Rajk László ügyvédje a
védôd, hogy újra kihúzzon a pácból.
Menj, és ahogy lehet, majd vitess ki
engem is. (...) Menj Izraelbe, mert
magyar vagy és zsidó, ezen a kettôn
kívül semmi más.”
Elindul, mint a mesebeli legkisebb
fiú, a farkaskutyájával, három Sport
szelettel, egy üveg befôttel, töpörtyûs
tésztával a kutyának. És az édesanyja
áldó szavaival: „Isten legyen veled.”
„1956 novemberében a schwechati
repülôtérrôl indult négymotoros ablakából pillantottam meg elôször a tengert.”
Riportkönyv? Regény? Krimi? Társadalomkritika? Jól tudjuk, egyik
sem, és valamennyi. „A halászoknak
már nem hiányzik a tenger. Egy részük börtönben ül, ott van tusoló,
igaz, nem az imádott sós tengervíz folyik a csapokból. Hal híján kábítószercsempészek lettek, a szerencsések
meggazdagodtak, a szerencsétlenek
szegények maradtak, a még szerencsétlenebbek lebuktak, börtönbe kerültek, a legszerencsétlenebbek maguk is a kábítószer rabjává váltak.”
A könyveknek is megvan az élettör-

meg.”
Az anyai áldás megfogant. Isten
védôangyala, a szerencse, körülötte
repkedett, nem hagyta el, kísérte, mint
egy kísérôhal. Persze a szerencse is,
akárcsak a kísérôhal, csak a legerôsebbekhez szegôdik oda. „Említettem már, hogy nem úgy néztem ki,
mint akibe az utcán vagy szórakozóhelyen bele szoktak kötni...” – írja a
Kaszem abu Hadráról, a halászból lett
terroristáról szóló történetben, és mivel nem tisztem leírni egész történeteket, csak kedvet csinálni, jelezni hangulatokat, eseményeket, fordulatokat,
a többi az olvasó dolga...
„Ros-ha-Niqra fehér sziklái között
van a madárhalak, az aszfúrok barlangja, közvetlen közel a történet idején még csendes, ma már vérzô libanoni határhoz.” A madárhalak barlangját kereste 1968-ban, annak a titokzatos víz alatti barlangnak a bejáratát, mely ezernyi útvesztôvel, rejtélyesen kanyargó járatokkal terjeszkedik a víz alatti sötétségben. „Még a
század elején különleges fókafajta is
élt itt (valószínûleg a barátfókák), az
öreg Musza Amluk esküdött rá, még
saját szemével látta ôket.”
A barlangászat a bátrak sportja, a
tenger alatti barlangászat a még bátrabbaké. Nyoma sincs olcsó hatáskeltésnek, hatásvadászatnak. A sûrûn teleírt, apró betûkkel nyomtatott oldalakon gondosan felvázolt természeti képek, tudományosan meghatározott
halfajok, idôrendi sorrendben nyomon követhetô események szerepelnek, pontosan megnevezett mûszaki
eszközök, leírások, személynevek,
zsidóké és araboké, jól követhetôen az
ismert történelmi események között.
„Kockázatomat az tudja felmérni, aki
az akkori felszereléseim hiányosságait is ismerte. A kisméretû, marokra
fogható, vagy pláne fejre, karra
szerelhetô halogénégôs búvárlámpák
akkor még (legalábbis Izraelben) ismeretlenek voltak. A nagy térfogatú,
csak két kézzel kezelhetô fényforrás
és az Aqvalung regulátor ezernyi
hibalehetôséget rejtettek magukban.”
Olyan könyv ez, mintha maga a tenger írta volna a hullámaival. Pásztorok ültek így a tûz körül, és meséltek.
A tenger állandó búgását halljuk, a
hullámok csattogását, mintha egy kimeríthetetlen, gigantikus erômû dolgozna a kezdetektôl fogva...
(folytatjuk)

Ráv Aser Ehrenfeld debreceni fôrabbi most már úgy látszik, sorozatban jelenteti meg a zsidó vallási élettel kapcsolatos szabályok, szokások ismertetését.
Legújabb könyve külsôleg ízléses, tetszetôs, tartalmilag igen fontos kérdést taglal. Kifejezési formája lírai, hasonlatokban gazdag. Címe: A zsidó asszony kötelességei. A kötelességek felsorolása akár rideg is lehetne, de a szerzô az írás elején megjegyzi, hogy a férfire vonatkozik a 613 parancsolatnak a tedd, azaz a
cselekvô része, a hölgyeknek ezekbôl a micvákból csak 3-at kell teljesíteni. De
ezzel a ház alapjait teremtik meg, mert az élet elsôdleges feltételeit biztosítják.
A víz – a mikve (rituális fürdô). A tûz – a gyertyagyújtás. A kenyér (élelem) –
amelyhez a chále vétele a tésztából szükséges.
Mint látjuk, ezen kötelességek teljesítése az élet alappillérei, szolgálják a fizikai egészséget, a kóser táplálkozást, nyújtják a fényt a házban. Ôsanyáink
életében a sátrukban, az asztalon állandóan volt kenyér, és a gyertyák szombattól szombatig égtek. Tehát fény mindig volt a házban. Ennek megfelelôen a
pénteki gyertyagyújtással az asszony hozza be otthonába a fényt. A gyertya
ugyan elhamvad, de a világosságnak állandóan jelen kell lennie. Hallgass Sárára – intette Ábrahámot a Teremtô. Az asszony szavára érdemes odafigyelni.
Nemhiába énekli a férj minden péntek este párja dicséretét. „Derék asszonyt
aki talál, kincsekkel felér.” De ahhoz, hogy a feladatnak megfeleljen a hölgy,
a rabbik vagy rebbecenek tanácsát kell meghallgatni. Ráv Ehrenfeld arra vállalkozott, hogy a kötelmeket és azok okát rendkívüli részletességgel, érthetôen
és pontosan leírja.
Elsô tehát a gyertyagyújtás. Minimálisan kettôt kell gyújtani, mert kétszer
szerepel a Tórában a tízparancsolat, a második könyvben: „emlékezz és szenteld
meg a hetedik napot”, az ötödikben, hogy „ôrizd meg” – záchor vösámor. A
legkülönbözôbb alkalmak és élethelyzetek kerülnek említésre. A gyerekek számától is függ a gyertyák mennyisége. Mivel régen más világítás nem létezett,
ezért olyan nagyméretû fényforrásra volt szükség, amely az ünnepi vacsora végéig volt elegendô. Ez a szokás manapság, a villany léte ellenére is fennáll, mert
meghitté teszi a hangulatot. Szó esik a különleges esetekrôl, pl. akadályozás –
ne legyen –, betegség esetén mi a teendô. Gyújthat-e például férfi gyertyát. Akár
szükség esetén, akár mert egyedül él. Mi a teendô elmulasztás esetén stb.
A másik meghatározó tétel a chále, ami tórai parancs. Célja, hogy áldás legyen a kenyerükben. Az elkülönített darab tésztát a Szentély idején a kohénok,
a papi rend tagjai ették meg. Ma az elégetés a megoldás. Persze arra is kell gondolni, hogy az új tûzhelyeken ez a mûvelet gondot jelent. Megtudjuk, hogy az
öt gabonafélébôl kell chálét venni, s milyen áldást kell ilyenkor mondani. Bár
ez az elôírás a Szentföldre vonatkozik, mégis rabbinikus döntés szerint minden
asszony fontos teendôjévé vált.
A rituális fürdôrôl. Igen gondosan, alaposan tárgyalja a könyv a mikvével
kapcsolatos elvárásokat. Milyen idôközönként kell az asszonyoknak rituális
fürdôt látogatni. Mit kell tenni bizonyos idôszakokban, vagy éppen mit nem szabad tenni. Az a vád is felmerülhet, hogy már-már naturális részletességgel írja
le a szerzô az ilyenkor szokásos mûveleteket. Megszoktuk ugyanis, hogy a nôk
tisztaságának és tisztátalanságának (nidának) tudnivalóit a rabbi, vagy még inkább a rebbecen négyszemközt közli az érintettekkel. De az is igaz, hogy ha a
szerzô felvilágosításban a teljességre törekszik, akkor pontosan közölni kell a
tárgyhoz tartozó szabályokat, törvényeket, szokásokat és a megoldás módozatait. Dicséretes, hogy Ráv Ehrenfeld az évszakokhoz hasonlítja a hölgyek életének ciklusait. A költôiesség tompítja a mondanivaló kényességét. Nagyon helyesen hangsúlyozza, hogy ezen elôírások az anya és az utódok egészségéért
íródtak. Nem véletlen, hogy az ismertetés után a családról esik szó. Mert igen
szép a közösségi széder, valamint a péntek este, de a legszebb, hogyha mindez
családi környezetben történik. Ha idôs emberekkel beszélünk, a második vagy
harmadik mondatukban az elôdöket idézik, amikor dédnagyapától dédunokáig
együtt ültek az asztalnál a különbözô ünnepeken.
Idézünk a könyvbôl: „Páratlan csodát adott az Örökkévaló a kezünkbe, részt
vehetünk az ember teremtésében”, a gyerek által a zsidó nép folytonosságát is
biztosítjuk. A szülôi ház nevelése az utód egész életére kihat. „Olyan az ember,
mint a gyertya, amelynek segítségével nagyon sok gyertyát gyújthatunk meg
anélkül, hogy annak fénye csökkenjen.”
E mondat akár végszó is lehetne, de ki kell fejezni azon reményünket, hogy
Ráv Aser Ehrenfeld a vallási élettel kapcsolatos, de széles körben kevéssé ismert tudnivalókat újabb munkáiban rendelkezésünkre bocsátja. Legyen hozzá
ereje, egészsége és lehetôsége.
Az eredeti szöveg fordításában Radnóti Zoltán lágymányosi rabbi volt a
szerzô segítségére. Kiadta: a Debreceni Zsidó Hitközség, a város és a Mazsihisz
támogatásával.
D. G.

Európa egy új náci-fasizmus
elôszobájában
Az európai, köztük a magyar parlamentben ülô szélsôjobboldali erôk
veszélyességérôl beszélt egyebek között Riccardo Pacifici, a római zsidó
közösség elnöke a Raoul Wallenbergrôl az olasz fôvárosban rendezett emléknapon, a zsidók ezreit megmentô
svéd diplomata születésének századik
évfordulója alkalmából rendezett
olasz–magyar–svéd–izraeli programsorozat keretében.
„Európa egy új náci-fasizmus elôszobájában van. A gazdasági válság
okozta társadalmi feszültség demagógiát, szegények közötti ellenségeskedést teremtett, amelyben ismét az idegen képviseli az ellenséget, és ez ma
már nem csak a zsidókat sújtja” –
hangoztatta felszólalásában Riccardo
Pacifici.
A római zsidó közösség elnöke a
„feketeingesek” visszatérésérôl beszélt Franciaországban, Belgiumban,
Hollandiában, Svájcban, Görögországban, Olaszországban. „Sajnálom
kimondani, de szélsôjobboldaliak ülnek a magyar parlamentben is” –
mondta Pacifici az Augustus császár
emelte békeoltár, az Ara Pacis számára épült múzeum auditóriumában rendezett Wallenberg-emléknapon.
A svéd diplomata tiszteletére rendezett hivatalos megemlékezésen jelen

volt Andrea Riccardi társadalmi integrációért felelôs miniszter és a
Szent Egyed katolikus közösség elnöke, Prôhle Gergely, a külügyminisztérium helyettes államtitkára, Naor
Gilon izraeli, Balla János magyar,
Ruth Jacoby svéd nagykövet, akinek
édesapja egy Wallenberg által védett
budapesti házban menekült meg.
Wallenbergrôl emlékezett meg a
szintén a svéd diplomata által Budapesten megmentett és ma Izraelben
élô Naomi Gur.
Riccardi azt hangsúlyozta, hogy az
1844-ben épült pesti zsinagóga a „magyar zsidó emancipáció” jelképének
számít, és ugyanilyen szimbólumnak
nevezte a Terror Házát is.
A Raoul Wallenberg – A Világ Igazára emlékezve címû, egész októbert
végigkísérô olaszországi centenáriumi program két helyszíne Róma és
Padova városa volt.
A Balassi Intézet – Római Magyar
Akadémia (RMA) Wallenbergrôl szóló magyar és külföldi filmeket vetített. A padovai egyetemen nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek
Giorgio Perlasca és Raoul Wallenberg: emlékezés címmel, az egyetem
és az RMA szervezésében.
(Forrás: MTI / antifasiszta.hu /
breuerpress.com)
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jelentkezését várom, zsani01@t-online.hu

Órajavítás, antik órák teljes restaurálása, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-5055620, napközben. VII., Garay u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter.
Web: www.jungoras.hu

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

Számítógépes oktatást, rendszerjavítást
és vírusirtást vállalok. 06-30-462-4580.

Templomok

Vizes falak utólagos szigetelése, mûszeres falnedvességmérés. Szántó Szigetelô
Vállalkozás. Telefon: 06-30-950-1306,
www.falszigeteles.hu

Zongoratanítás minden szinten, korrepetíció, felvételire való felkészítés diplomás, tapasztalt zongoratanárnál. 0630-730-5995.

GÁBOR ESZMERALDA becsüsmûgyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá
festményeket, csillárt, bronztárgyat, bútorokat, ezüsttárgyakat, tört vagy fazonaranyat, porcelánokat, herendit, meissenit, Zsolnayt, Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait is. Egyebeket, órákat, teljes
hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan, vidékre is. Üzletünk: II., Fô u. 67.
Tel.: 06-1-364-7534, 06-70-264-1926.

Sürgôsen eladó Veresegyházán, csendes, zöld környezetben, forgalomtól
mentes utcában, 2500 m2-es telken 360
m2-es, egyszintes, 5 szobás, 5 fürdôszobás családi ház. A kert végében a forgalomtól elzárt, gyönyörû, fákkal övezett
helyi halastó terül el. Az épület közepén
átrium lett kialakítva. A telken egyéb
építmények is találhatók. Irányár: 130
millió Ft. Tel.: 06-30-933-0886,
e-mail: pacific.bp@gmail.com

Hôsök
Frankel L. út 49.
Hegedûs Gy. u. 3.
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi)
Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4.
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.)
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház
(Amerikai u. 53.)
Páva u. 39.
Dózsa Gy. út 55.
Berzeviczy u. 8.
Károli G. tér 5.
Visegrádi u. 3.
Dessewffy u. 23.
Teleki tér 22. (szefárd)
Lauder iskola (Budakeszi út 48.)
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.)

APRÓHIRDETÉS
VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. Tel.:
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott David Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a
413-5580-as telefonszámon vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com e-mailen keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám szövetségébe felvehessük.
Manikûr, pedikûr, takarítás. Hívásra
házhoz megyek. 06-20-551-4580.
Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén, egyedi szakorvosi ellátással és gyógyászati segédeszközök helyszínre telepítésével. Együttmûködünk a háziorvossal, kórházi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai mûködési engedéllyel és
felelôsségbiztosítással rendelkezünk.
Tartós megrendelés esetén árkedvezményt adunk. E-mail cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24 órás telefon:
+36-30-443-1016.
Színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás,
névjegykészítés a Mammut I.-ben, a II.,
VI., IX. kerületekben. Messinger Miklós,
06-20-934-9523, www.rcontact.hu
Licites eljárással eladó ingatlanok!
Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30
m2-es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.
Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398 m2es telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltási ár: 95 000 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.
Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es,
egyszobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken
53 m2-es, kétszobás, összközmûves, telkes lakóingatlan melléképülettel (9,4
m2). Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.
Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy a
30-217-3460 telefonszámon lehet érdeklôdni munkaidôben.
VIII. kerületi, Blaha Lujza tér melletti,
55 m2-es, pompás lakásomat lakottan fél
áron eladnám. Csak megbízható egyének

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft
Külföldre 5760 Ft/év
USA és Izrael: 6240 Ft/év
Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:
(BIC) OTPVHUHB
IBAN:
HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes
zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

7

Télen is kell a segítség! Önkéntes munka Izraelben! Utazás akciós repülôjeggyel! A következô csoport idôpontja: 2013. január 6.–27. Jelentkezés:
Deutsch János, telefon: 06-20-2338454, lljano@freemail.hu
Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásárolom, lakását kiürítem, kívánság szerint kitakarítom. Harsányi Ildikó, 06-30209-3463.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12
vagy 6 személyes (akár hiányos)
evôeszközkészletet, cukordobozokat,
gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács
Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali, asztali díszórákat, antik, barokk bútorokat, tabernákulumot, szekretert, reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-, márványszobrokat (hibásakat is). Teljes hagyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER., BATTHYÁNY U. 10.
201-6188, 06-20-323-4104.

Programajánlat
NOVEMBER
Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)
4. (vasárnap) 19 óra: Karinthy,
a Frici
5. (hétfô) 19 óra: Címzett ismeretlen
6. (kedd) 19 óra: Heller Ágnesest
7. (szerda) 19 óra: Bächer-est.
Szép-kabaré
8. (csütörtök) 19 óra: Ungvári
Tamás-est
12. (hétfô) 19 óra: Hacsek és Sajó, no meg a harmadik
13. (kedd) 19 óra: Fényes élet!
14. (szerda) 19 óra: Horányi Katalin: Hogyan lettél az, aki vagy?
17. (szombat) 19 óra: Poppernapok. A Guru – zenés játék
18. (vasárnap) 15 óra: Zsolnai
Júlia: Én nem vagyok magyar?
18. (vasárnap) 19 óra: Poppernapok. Összeállítás Popperfilmekbôl
19. (hétfô) 19 óra: Karinthy, a
Frici
20. (kedd) 19 óra: Paul Lendvaiest
24. (szombat) 19 óra: Bach Szilvia kabaréja: A partizán
26. (hétfô) 19 óra: Bächer-est.
Szép-kabaré
27. (kedd) 19 óra: Frida
28. (szerda) 19 óra: Gershwin
29. (csütörtök) 19 óra: Talmud,
Tóra és a többiek
Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. félemelet)
Az elôadások mindig hétfôi napon, 15 órakor kezdôdnek.
12.: Amit még a kárpótlásról
tudni lehet. Kérdezhetnek a BZSH
Szertartási Osztályának munkatársától, Rév Ágnestôl.
19.: Elôrehozott választások Izraelben. Breuer Péter KözelKelet-szakértô elôadása.
26.: Mispochológia felsôfokon,
azaz a téma adódik! Deák Gábor a
vendégünk.

Vállaljuk lakástextíliák tervezését, kivitelezését, nôi ruhák, blúzok, kosztümök
készítését, ruhajavításokat. Budapest
VII., Erzsébet krt. 34., a Lakástextil üzletben a galérián. Várjuk sok szeretettel.
Polyák Zsófi, 06-30-414-2416.
Eladó XIII. ker., Visegrádi utcában,
piactól, metrótól 2 percre, liftes, szép
házban 81 m2-es, napos, emeleti, utcai, 2
szoba-személyzetis, egyedi fûtésû lakás
23,4 millió Ft-ért. Tel.. 06-30-265-4343.
Kóser konyhát ismerô, 60 feletti özvegyasszony házvezetônôi feladatokat,
betegápolást vállal (USA-beli gyakorlattal). Mindenre nyitott vagyok, bárhová
elmegyek. 06-30-946-7112.
Háztartásvezetést, idôsgondozást vállal fiatalos középkorú nô, akár külföldön
is. Külföldön ottlakással. 06-70-7742963, timea016@citromail.hu.

HÁZASSÁG
Salom komoly társközvetítô. Fülöp Zsuzsa. Telefon: 06-20-934-9523. E-mail:
zsuzsa194705@t-online.hu

Csütörtöki napokon a gyógytorna és az Újpesti Otthon Downszindrómásainak fejlesztô foglalkozása változatlan idôben lesz!
Decemberi elôzetes!!! Már most
jegyezzék fel: a Hunyadi téri körzet és a Generációk Klubja hagyományos, mûsoros chanukkapartiját december 9-én, vasárnap, 17
órától rendezi. A részletes programot az Új Élet 1-jei lapszámában
olvashatják!
Budai Micve Klub
(II. ker., Frankel Leó út 49.)
3. (szombat) 19.00: Klubest,
filmvetítés (Színes fátyol c. kínai–amerikai romantikus dráma).
11. (vasárnap) 17.00: Frankel esték – Szépírók Társasága. Polgár
Ernô Számûzetés Babilonba (Fejezetek a zsidó nép történetébôl és
szokásaiból) c. kötetének bemutatóján dedikál a szerzô.
18. (vasárnap) 18.00: A Minimál
Klezmer Együttes koncertje
25. (vasárnap) 18.00: Vendégünk
Juszt László szerkesztô, mûsorvezetô. Házigazda: Bóta Gábor újságíró.
Ajánló:
December 2-án (vasárnap) 17
órakor jótékonysági koncert egy
többszörösen súlyos beteg fiatal
hittestvérünk gyógykezelésére.
Fellépôk: Fekete László fôkántor,
Nógrádi Gergely kántor, Székelyhidi Hajnal operaénekes, a Dohány-zsinagóga férfi énekegyüttese Lázár Zsigmond hegedûmûvész, karmester és komponista vezetésével, Villányi Benjámin kántorjelölt és még sokan mások, akik
lemondtak fellépési díjukról a fiatalember számára. Köszönjük nekik. Kérjük Önöket is, támogassák
e nemes célt (ajánlott adomány:
1000 Ft).
Állandó programjaink:
Hétfônként 16-tól 17 óráig karbantartó torna csontritkulásos betegeknek.
Csütörtökönként 18 órától a
Frankel Baráti Kör találkozója.
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Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
17.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
16.10
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
16.10
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
17.00
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
17.00

17.00
17.00
18.00
17.00
17.00
17.00
15.50
15.50
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
November 2. péntek

Chesván 17.

November 3. szombat

Chesván 18.

Gyertyagyújtás: 4.07
Szombat kimenetele: 5.11

November 9. péntek

Chesván 24.

Gyertyagyújtás: 3.57

November 10. szombat

Chesván 25.

Szombat kimenetele: 5.02

November 14. szerda

Chesván 29.

Jom kippur kátán

November 15. csütörtök

Kiszlév 1.

Újhold

Újholdirdetés

Hírek, események
röviden
– Kleinné Müller Ilona, a szegedi
nôcsoport örökös elnöke, Pécs és az
ORZSE közösségének tagja családja
és a szegedi kile körében a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. Az édesanyának, nagymamának

és dédnagymamának szeretettel és
tisztelettel gratulálunk!
– Adományok. Szegô László 40
ezer Ft-ot küldött a Szeretetkórház
részére.
– Angyal-címlap. Többek érdeklôdésére tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy elôzô számunk Angyal-anyagát Kádár Gábor kutató a zsidó levéltár anyagában fedezte fel, és így
került hozzánk. Köszönet érte neki
és Feldmájer Sándornak, aki eljuttatta az Új Életnek!

MEGHÍVÓ
Polgár Ernô

Számûzetés Babilonba
(Fejezetek a zsidó nép történetébôl
és szokásaiból)
c. kötetének bemutatójára.
Helyszín:
Frankel-zsinagóga
(Budapest II., Frankel Leó út 49.)
Idôpont:
2012. november 11.,
vasárnap, 17 óra
Dedikál a szerzô.
A szerzôvel beszélget Burány Tamás kiadóvezetô.
Közremûködik Benkô Gabriella. Házigazda:
Tordai Péter, Verô Tamás, Arató Judit
A helyszínen a könyv kedvezményesen megvásárolható.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Kitüntette Zubin Mehtát
az izraeli államfô
Az Izraeli Filharmonikus Zenekar
élén eltöltött sok évtizedes munkájáért, valamint az izraeli társadalom
érdekében végzett tevékenységéért
magas rangú elnöki kitüntetésben részesítette Zubin Mehta karmestert Simon Peresz izraeli államfô.
Az indiai származású dirigens
1977 óta áll az izraeli filharmonikusok élén, 2009-ben pedig zenei oktatóprogramot indított Izraelben élô
arabok számára.
Mint a díjátadó ceremónián Mehta
elmondta: „Ha az emberek együtt
tudnak énekelni, együtt is tudnak élni.”
A Nobel-békedíjas Peresz elnök a
békét ösztönzô üzenetéért is méltatta a karmestert. „Izrael korábban
dráma volt, de te drámai szimfóniává formáltál minket anélkül, hogy
meg kellett volna alkudnunk. Összhangba hoztál minket” – fogalma-

zott az államfô. „Akkor jöttél Izraelbe, amikor az még annyira fiatal

89 éves lenne Kabos László... Ez alkalomból Urbán Erika, a híres komikusszínész özvegye koszorút helyezett el a Révay utcában lévô emléktáblánál.

„Ökumenikus” foci Bécsben
A vallások közötti párbeszédet játékos formában kívánta elôsegíteni,
hogy az FK Austria Wien labdarúgói
immár ötödik alkalommal olyan csapat ellen játszottak, amelyet zsidó,
muzulmán és keresztény fiatalok alkottak.
A bécsi Generali Arenában a
Trialog-Champions Cup (Trialog
Bajnoki Kupa) elnevezésû, „vallásközi labdarúgó-mérkôzéssel” a
szervezôk a vallások közötti nagyobb tiszteletet és toleranciát kívánták hirdetni. Az FK Austria Wien ellenfele a három közösséget képviselô
Trialog-All-Stars csapat volt, melyet néhány osztrák „öregfiú” is erôsített.
Az Osztrák Katolikus Ifjúság (KJÖ), a Zsidó Közösség Ifjúsági Bizottsága
(JUKO) és az Ausztriai Iszlám Hitközség Ifjúsági Tanácsa (JIGGÖ) is
együttmûködô partnerként támogatta a vallások közötti párbeszédnek ezt a játékos formáját.
A meccset ingyenesen lehetett megtekinteni, de a helyszínen adománygyûjtô dobozokat helyeztek el, amelyek bevételét egyenlôen osztják szét a
zsidó, a keresztény és a muzulmán ifjúsági szervezetek között. A pénzt a közösségek saját oktatási és egyéb projektjeik finanszírozására fordítják.
„Az cél, hogy a különbözô kultúrák és vallások fiataljai a csapatban és a játékban együtt vegyenek részt. Így megtapasztalhatják, hogy a származásból
és az ôket ért hatásokból eredô különbségek ellenére sok a közös bennük” –
mondta a találkozó elôtt Michael Galibov, a meccset szervezô Trialog Institut
igazgatója.
Stephan Turnovszky ifjúságért felelôs ausztriai püspök nyilatkozatában örömét fejezte ki a kezdeményezéssel kapcsolatban, amely szerinte hozzájárult
ahhoz, hogy a játékosok egy egész labdarúgó-stadion nyilvánossága elôtt
megvallhassák hitüket, és átérezzék a vallásokon átívelô, embereket
összekötô erôt.
(MTI)

Sürgôsen eladó

Egerszalókon, a Gyógyés Wellnessfürdô szomszédságában örökpanorámás, 16 ezer m2-es telken
500 m2-es, kupolás földház
három garázzsal, pincével
és saját halastóval. A terület bôvíthetô.
Irányár: 140 millió Ft. Tel.:
06-30-933-0886. E-mail:
pacific.bp@gmail.com

volt, hogy nem volt kit dirigálni, de
te a szívünk karmestere lettél” – tette hozzá.
A napjaink egyik legnagyobb karmestereként tisztelt Mehta az Elnöki
Kitüntetés (Presidental Medal of
Distinction) átvételekor kijelentette:
„Peresz elnök azzal, hogy megölelt,
már kitüntetett. Nincs nagyobb barátja Indiának Izraelben Simon
Peresznél.”
Hozzáfûzte: „Azt, amit Izrael adott
nekem az elmúlt ötven évben, csak
úgy tudom viszonozni, hogy zenészeimet ráveszem, estérôl estére a
szívükbôl játsszanak az egész világon.”
(Forrás: MTI / hirado.hu)
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SPÁNN GÁBOR

Napközi
Ha 1944 kemény telén József Attila szobra állt volna a Duna-parton,
nézve a nagy vizet, bizonyára hátat fordít idônként. Mégpedig azért, mert
a proletárköltô szemét-lelkét bántotta volna a látvány: a kék Duna vize
idônként nem dinnyehéjat, hanem agyonlôtt zsidók testét úsztatja. A
költônek akkor, ott nem volt szobra, és vannak olyanok ma is Magyarországon, akik a dinnyehéj helyett szívesen látnának halott zsidó
gyerekeket a vízben. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a filmes és színházi
szakmában ismert és szeretett Sommer Katalin öt és fél évesen köztük
legyen. Történetük egy a sok ezer budapesti zsidó családéval. Pesten élték
meg az ostromot, különbözô védett házakban próbáltak valódi „túlélôprogram” részesei lenni, ami igencsak kétesélyes vállalkozás volt. Az
egyik ilyen féllegális búvóhelyükrôl karácsonyt ünneplendô, egy suhancokból álló nyilas csoport levitte a Duna-partra a védett házban bujkáló
zsidókat. Felsorakoztatták a rakpart lépcsôjén nagymamától kis unokáig
a három generációt, és parancsnokuk kiadta a jelszót: kezdôdjék a céllövölde. Az óvodáskorú Kati hiába kérdezgette sírva édesanyját: Mi
rosszat tettem, hogy ezek a bácsik bántani akarnak?! Az anyja ugyan azt
felelte, hogy semmit, de tévedett, mert Kati a legnagyobb bûnt követte el,
amit Szálasi Magyarországán tehetett: zsidónak született. És ekkor, deus
ex machina, bekövetkezett a csoda. A felsorakozott nyilasok háta mögött
megállt két elegáns diplomata rendszámú autó, és az egyikbôl Raoul
Wallenberg, a svéd nagykövetség tanácsosa szállt ki, és erélyes fellépéssel
a „körzetvezetô testvér” kezébe nyomta az írásos parancsot, mely szerint a
zsidók a svéd követség fennhatósága alá tartoznak. Sommer Katalin
ekkor újra megszületett. Önmagát azóta is könnyes mosollyal
Wallenberg-bébinek nevezi. Az élete azután már szebben alakult.
1960-ban szinte az elsôk között került a Magyar Televízióhoz mint
sminkes-fodrász. Számtalan játékfilm, tévéjáték megbecsült
maszkmestere volt, akit rajongásig szerettek kollégái, és a színészek is.
Egy mûsor felvétele kapcsán derült ki számára az, hogy pl. Kállai István,
a magyar színházi élet jeles szerzôje, vígjátékírója, dramaturgja ugyanott
gyerekeskedett a gettóban, ahol Kati. Az pedig egyenesen sokkolta, hogy
egy alkalommal, amikor nézôként ült be a Mikroszkóp Színpadra, tudtán
kívül belekerült a mûsorba. Ez úgy történt, hogy Sas József konferálás
közben vette észre, hogy Sommer Kati is ott van az elôadáson. És mivel
gyerekként ô maga is gettólakó volt, rákacsintva a kolléganôre, beleszôtte
a szövegébe: örülök, hogy itt láthatom a Magyar Televízió maszkmesterét,
Sommer Katit is, aki kiskoromban napközis társam volt.
Kati nem tudta, hogy sírjon vagy nevessen a megfogalmazáson.
Az elôadás után bement a színésztársalgóba, és miközben összecsókolóztak a népszerû nevettetôvel, Kati ennyit fûzött az elhangzottakhoz: Józsikám! Nem baj, ha rögtönözve beleszövöd konferanszodba
kisgyermekkori közös „élményünket”, de arra kérlek, ha legközelebb gettóbeli együttlétünket úgy aposztrofálod, hogy együtt voltunk napközisek,
tedd hozzá: kár, hogy a jelünk a sárga csillag volt.

