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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Kellemes ünnepeket
kívánunk
olvasóinknak!

Méltó tiszteletadás Raoul Wallenbergnek Simon Peresz
újévi üzenete

Raoul Wallenberg emléknapján a tességes embernek az ártatlan áldoza- jesztenek. Ezek a ragályos eszmék
Dohány utcai zsinagóga zsúfolásig tok oldalán a helye, a cselekvés olda- megjelennek – fûzte hozzá, példákat is
megtelt, hogy tisztelettel adózzon az lán, közös értékeink, a demokrácia, az sorolva – a magyar közbeszédben, a
embermentônek, aki a legtöbbet tette, erkölcs és az igazság oldalán, szem- politikai vitákban és a napjainkban
amit lehetett a vészkorszakban. A ben a kirekesztéssel, a gyûlölettel, a meghatározó sajtóban is.”
Ilan Mor az utókor példaértékû
felejthetetlen megemlékezést az Élet diktatúrával, az erôszakkal”. Áder JáMenete szervezte, élén Gordon Gá- nos hangsúlyozta: „Több ezer honfi- viselkedésérôl beszélve kiemelte, hogy
társunk a túlélés esélyét kapta meg a idén nyáron a francia köztársasági elborral és önkénteseivel.
Az eseményen, melynek védnöke a holokauszt idején Raoul Wallenberg- nök „ôszintén, nyíltan és kifejezôen elkét legmagasabb egyházi méltóság, tôl és bátor segítôitôl.” Beszédében ismerte országa nevében a második világháborúban betöltött
Schweitzer József nyugal2012. július 22-én, a Vel d’Hiv néven ismert razzia 70. évszerepüket, amikor is több
mazott országos fôrabbi
fordulóján François Hollande, Franciaország köztársasági
mint 13 152 párizsi zsidót
és Erdô Péter bíboros,
elnöke ôszintén, nyíltan és kifejezôen elismerte országa nevégyûjtött össze és deportált
prímás, esztergom-budaben a második világháborúban betöltött szerepüket, amikor
a francia hatóság”. A
pesti érsek volt, beszédet
is több mint 13 152 párizsi zsidót gyûjtött össze és deportált a
múlttal való szembenézés
mondott többek között
francia hatóság. A francia történelem egyik legsötétebb fejefrancia módját példának
Áder János köztársasági
zete volt ez.
állította az európai orszáelnök, továbbá jelen volt
Hollande azt mondta, idézem: „Azért gyûltünk itt ma össze,
gok elé. Üdvözölte „a maszámos politikus és a diphogy emlékezzünk egy szörnyû bûnre... és hogy beszéljünk a
gyar kormány döntését
lomáciai testület képvikollaboránsok sötét óráiról, a történelmünkrôl, és így Franegy olyan rendszer felállíselôi.
ciaország felelôsségérôl is... Azért is vagyunk itt, hogy totásáról, amely az antiszeAz estet Varnus Xavér
vábbadjuk a holokauszt emlékét... a holokauszt nem a zsidók
mita és a kisebbségek ellenyitotta a svéd, az izraeli
története, ez a Történelem, a mi Történelmünk... Az emlékeni eseményeket hivatott
és a magyar himnusszal,
zés a tanítással kezdôdik. Minden rossz forrása a tudatlanellenôrizni Magyarorszámajd Zoltai Gusztáv, a
ság... nem szabad, hogy akár csak egy iskola is legyen, ahol
gon”.
BZSH és a Mazsihisz
ezt a történetet nem hallgatják meg tökéletes odafigyeléssel,
A napi politikáról az
ügyvezetô igazgatója tarnem tisztelik, és nem reflektálnak rá... A Francia Köztársaembermentô Wallenbergtott ünnepi beszédet. Felságban ez nem lehet – nem lesz – emlék, amely elveszik. Erre
re visszatérve felidézte:
idézte, hogy a svéd nagyszemélyesen fogok ügyelni... Idézet vége.”
„Egyetlen igaz hatósága a
követség jóvoltából meg(Részlet Ilan Mor nagykövet beszédébôl)
bátorsága volt. Bátorsákaphattuk és tanulmányozhatjuk Wallenbergnek a lefogása- István király koráig tekintett vissza, got nem csak a harcmezôkön tapaszkor elkobzott jegyzetfüzetét, a mentés amikor elmondta, hogy „kultúránkat talhatunk. A polgárok civil kurázsiról
– és az ehhez felhasznált eszközök – is a befogadás tette naggyá, miként a tehetnek tanúbizonyságot – és a bátornaplóját, amely betekintést enged „a magyar nyelv is a befogadás elvét kö- ság bátorságot szül.”
Végezetül Szenes Hannára emlékemagyarországi zsidók szemében leg- vetve vált a világ egyik leggazdagabb
nagyobb hôs” mindennapi munkájá- nyelvévé”, és az Imre herceghez inté- zett és emlékeztetett egyik versének
ba, beleértve a nemes cél érdekében zett intelmeket idézte: ,,...a jövevé- soraival:
„Vannak csillagok, melyeknek fénye
nyeket jóakaratúan gyámolítsad és
alkalmazott korrupciót is.
világít a földön, / Mikor ôk maguk már
régen nincsenek helyükön. / Vannak
emberek, akiknek csillogó emléke világít, / Amikor ôk maguk már nincsenek köztünk. / Ezek a fények csillognak és különösen / Ha sötét az éjjel:
mutatják az utat az embernek.”
Az emléknapon Rost Andrea énekelte a Dona, Donát, Korcsolán Orsolya játszotta el hegedûn a Schindler
listája betétdalát – mindkettôjüket Jávori Ferenc Fegya kísérte zongorán.
Kézdy György egy visszaemlékezést olvasott fel: annak a vészkorszakban még csupán négyéves kislánynak
az emlékeit, akit a Dunába lövéstôl
Wallenberg mentett meg. Ô, Sommer
Kati, az immár nyugdíjas sminkmesA köztársasági elnök és az izraeli nagykövet kézfogása (Kallos Bea MTI-fotó) ter itt volt a rendezvényen, és a Világ
Igaza emléktáblájának felavatásakor a
Zoltai Gusztáv emlékeztetett arra is, becsben tartsad, hogy nálad szíveseb- Wallenberg Emlékparkban – ahol
hogy Wallenberg tetteit a mûvészet ben tartózkodjanak, mintsem másutt Frölich Róbert fôrabbi beszélt – a
világa befogadta: a róla szóló könyve- lakjanak.”
közjogi és egyházi méltóságok jelenRámutatott: újra meg újra ki kell létében elhelyezte a maga csokrát is.
ken, írásokon, hangjátékokon túl színdarab és két kortárs opera hôse lett, mondanunk, hogy senki semmilyen
BJI
mert felismerték benne „az örök, az ideológia vagy politikai meggyôzôdés
egyetemessé lett emberi nagyságot: a nevében nem fordulhat honfitársa elJó gyôzelmét a Gonosz felett”.
len. Nem kívánhatja annak halálát,
Az ügyvezetô igazgató szimbolikus sorsának rosszra fordulását, hátrányos
helynek nevezte a zsinagógát, amely megkülönböztetését, politikai nemzemellett valaha Herzl Tivadar szülô- tünkbôl való kirekesztését.
Orbán Viktor
háza állt, és ahol most Raoul WallenIlan Mor, Izrael Állam nagykövete miniszterelnök
berg alakját és tetteit idézzük fel; itt megemlítette Az antiszemitizmus
Tisztelt Zsidó Honfitársaim!
találkozik Izrael megálmodójának munkadefiníciója címû európai uniós
Tisztelettel üdvözlöm valamenyemléke és az egyszerû svéd diploma- dokumentumot, hogy azzal állítsa eltáé, aki bátor fellépése, humánus ma- lentétbe Wallenberg munkáját és pár- nyiüket a zsidó újév, ros hásáná algatartása révén véste be nevét az em- huzamba napjaink történéseit. „A kalmából!
lékezés gránitlapjába.
holokauszt akkor kezdôdött, amikor az
Ahogy Önök ezen a napon megÖröm arról tudni, hogy „egyre töb- elsô tégla betörte egy zsidó üzlet abla- újítják az Örökkévalóval kötött
ben választják személyes példaképük- kát, amikor meggyaláztak egy zsinagó- szövetségüket a világ létezésére és
nek az embermentô Wallenberget, s gát, amikor gyûlölködés lepte el az ut- újjáteremtésére, engedjék meg,
elkötelezetten válnak ôszinte demok- cákat, és mindez azért, mert tudatlan- hogy a valamennyiünk közös akaratává, az emberi szolidaritás híveivé” ságon, vakbuzgóságon és ellenséges- ratából alapjaiban megújuló Ma– fûzte hozzá Zoltai Gusztáv, és fel- kedésen alapuló antiszemita eszmék
hívta a figyelmet, hogy ôrizzük meg a jelentek meg – jelentette ki, majd így gyarország kormánya nevében
svéd Igaz Ember mûvét: a humaniz- folytatta: A holokauszt nemcsak úgy biztosítsam Önöket államalapímust, a helytállást és az emberi tisz- megtörtént, hanem azt gondosan kiter- tónk, Szent István szellemében artességet.
velték és módszeresen végrehajtották.” ról, hogy hazánkban valamennyi
A köztársasági elnök szerint „tisz„Emlékezünk – mondotta a nagykö- nemzeti, etnikai, vallási kisebbség
vet – az antiszemitizmusra, az anticio- tiszteletet és megbecsülést élvez.
Bízunk abban, hogy számíthanizmusra és más kirekesztô eszmékre,
a türelmetlenség különbözô formáinak, tunk a magyar zsidóságra a haa fanatizmusnak és idegengyûlöletnek zánk felemelkedéséhez múlhatata pusztító erejére, amelyek, akárcsak lanul szükséges lelki és szellemi
egy vírus, félelmet és gyûlöletet ter- megújulásban.

Különleges öröm számomra,
hogy szívbôl jövô jókívánságaimat
küldhetem a világ zsidó közösségeinek a magam és izraeli testvéreitek nevében most, amikor készen
állunk egy reménnyel és optimizmussal teli új évre.
Természeti kincsekben szegény
és kis országként kétszeresen is
büszkék vagyunk azokra az emberi erôforrásokra, amelyeket Izrael
eddig felmutatott; ez képviseli a
legértékesebb tôkét, amiben egy
ország reménykedhet. Földünkbôl
fakad az újítás, a kreativitás és az
áttörés szelleme, valamint számtalan Nobel-díjas tudós is. Ezen teljesítmények a tudományos és technológiai verseny élmezônyébe helyeztek bennünket, ezért nevezik
országunkat a Vállalkozók Nemzetének. A táplálék- és vízhiány
gondjai ellen a kutatás és fejlesztés
eszközeivel harcolunk, elképesztô
sikereket produkálva. Így új távlatokat érhetünk el, amelyek egész
életünket forradalmasíthatják.
Ilyen az agykutatás is, amelynek
segítségével az emberi agy eddig
fel nem fedezett rejtélyeit tárhat-

Újévi üdvözletek
Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke
A zsidó újév alkalmából kívánom,
hogy nyugodt, békés év köszöntsön
minden zsidó honfitársunkra! Kívánom, hogy a hagyományokhoz
híven legyen „édes az évük” és nevük a Jók könyvébe írva.
Kívánom, hogy az Emlékezés
napját, az ember megteremtésének, a világ születésének örömét
biztonságban és felhôtlen, jó hangulatban ünnepeljék.
A zsidóság ôsi tanítása szerint az
örömteli események mellett mindarra a rosszra is emlékezni kell, ami
e népet hányatott sorsa, viszontagságos történelme során érte.
Most az ünnep azonban legyen
az örömé, a nehézségek ellenére is
a bizakodásé, amely minden bajon
átsegít.
Boldog új évet! Sáná tová umetuká!

juk fel az egész emberiség javára.
A világszerte megtalálható zsidó
közösségekre családként és egyben
teljes jogú partnerként tekintünk.
Meggyôzôdésünk, hogy zsidó kötelékeink védelmezése elsôdleges fontosságú, ezeket tovább kell ápolni
és táplálni. A fiatal generáció jelenti számunkra a jövôt, elkötelezettségük, hogy jobb holnapot teremtsenek a zsidók számára mind Izraelben, mind világszerte, ez ugyanis
kulcsfontosságú a sikerhez. Az oktatási programok, a visszatérô látogatások Erecbe, az elsô kézbôl
nyert tapasztalatok és a személyes
találkozások már valódi eredményekkel jártak, amelyek összekötô
hídként egyesítik a világ zsidóságát.
Ezen hidak alapjai közös értékeink örökségén nyugszanak. Az
egymás iránt tanúsított elkötelezettségen felül sosem feledhetjük el
azon kötelességünket, hogy a világot jobbá tegyük, a Tikkun Olam
zsidó koncepcióval összhangban.
A történelem során a mával elégedetlen, mindig a jobb holnapért
küzdô zsidók olyan eredményeket
értek el, amelyekkel a társadalom
fejlôdését szolgálták, s amelyekre
valóban büszkék lehetünk.
Ezen örökség a morális értékek
iránti elkötelezettségben, a tudás
iránti vágyunkban és a békéért való fáradhatatlan küzdelemben
nyilvánul meg. Pontosan ez az, ami
egységbe foglal bennünket az emberiség megállíthatatlan elôrehaladásában.
Ismételten egy új évet köszöntünk a morális értékek, a tudás és
a béke ôsi támpontjain, és így nézünk szembe a kihívásokkal s ragadjuk meg azokat a lehetôségeket, amelyek elôttünk és a világon mindenki elôtt állnak.
Egységünk jelenti számunkra a
horgonyt, értékrendünk pedig a
szél, amely elôrehajt bennünket.
Ezek segítségével térképezzük fel
utunkat a növekedés, a biztonság
és a jólét felé a zsidó nép számára
és az egész emberiség javára.
Barátaim, Jeruzsálembôl kívánok a világszerte élô zsidó népnek
boldog, békés, egészséges és sikerekben gazdag évet.
Sáná tová umetuká!
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Kántorok,
kóristák,
szólisták
Idén is megrendezték a hagyományos koncertet az újpesti zsinagógában
Harmadik éve, hogy itt lehetek.
Olyan, mintha hazajönnék. Nézem
a homlokzaton Jesája próféta szavait: ,,...mert házam imaháznak fog
neveztetni mind a népek számára.”
Újpest, Berzeviczy utca. Olyan befogadó, olyan kedves, mintha minden egyes alkalommal kitárt karokkal várna. A zsinagóga már jó fél
órával a kezdés elôtt tömve van,
nagy nehezen találni csak helyet. A
túlsó padsorból ismerôsök integetnek, az egyik asszony széles mozdulatokkal fehér zsebkendôt lobogtat.
Telt házzal és a megszokott nagy sikerrel zajlott le az immár hagyományos kántorkoncert Újpesten. Az idei
hangversenyt az ôszi Nagyünnepek
során mondott szlichot (bûnbánó)
imák szellemében állította össze a
mûsor szerkesztôje és a fellépô mûvészek egyike, Székelyhidi Hajnal operaénekes.
Fekete ruhában jönnek be a muzsikusok, hangszerükkel a kezükben. A
MÁV Szimfonikusok libasorban vonulnak oda a frigyszekrény közelében
felállított székeikhez. Héja Domonkos, az Operaház zenei fôigazgatója
vezényli ôket. Amint a koncertre szóló meghívón is olvasható: fellépési díját felajánlotta a MAOIH Alma utcai
Szeretetotthonának. Szép gesztus.
A zsivaj zümmögéssé halkul, majd
teljesen elül, amint Szerdócz Ervin
rabbihelyettes belekezd mondókájába. Most is ô a mûsor konferansziéja.
Senkirôl sem feledkezik meg, köszönti az újpesti önkormányzat kulturális
referensét, Krizsik Alfonzot, majd sorra mutatja be a mûvészeket és vezeti
fel a mûsorszámokat. A 133. zsoltár
az elsô, szövegéhez a zenét Ádám
Emil és Solti Árpád komponálta. Ki
tudja, a hajdani költô milyen dallammal énekelte, de az biztos, hogy a
Goldmark Kórus, amelyet Ádám Mária vezényel, méltó a szavakhoz: „Milyen szép és kellemes, ha testvérek
együtt vannak.” Az, hogy a karzaton
énekelnek, és mindenki felfelé néz,
mintegy elemeli a dalt a padsorok
szintjétôl, ugyanakkor egyesíti is a
lent ülô közönséget, híven a testvériség szelleméhez.

A második darabnál még mindig
ugyanoda irányul a szem, hiszen ezúttal is a Goldmark szerepel. Lewandowskinak, a német zsinagógai élet neves zeneszerzôjének mûve a 116. zsoltár szövegére íródott. A Hálél énekek
közé tartozó ima a ciklus negyedik darabja. „Az üdvösség poharát emelem,
és az Örökkévaló nevét szólítom” –
mondja a Saul elôl menekülô Dávid,
amint kiönti a szívét Istennek. Fekete
László ünnepélyes szólója maga az
odafordulás, amivel a személyiség teljes valóját ajánlja a Jóteremtô kezébe.
„Emlékezz ránk, hogy éljünk, Te,
Örökkévaló, Te, az életet kedvelô Király. Jegyezz be minket az Élet könyvébe, ha nem is azért, mert megérdemeljük, a magad kedvéért tedd meg,
Élô Isten. Istenünk, gondolj ránk, és
ajándékozz nekünk az új évben is életet!” A ros hásáná imarendjéhez
illeszkedô, szívbe markoló könyörgés
Solti Árpád szerzeménye, benne a zsidó népdalok édesen kesergô hangulatával. Zucker Immánuel igazi közvetítô: fohászkodása minden jelenlévô
fohásza is egyben.
Székelyhidi Hajnal a színes és érzékeny nôiséget hozza be a repertoárba.
Laczkó Bálint szerzeményét, a Ráchemet adja elô. Minden porcikájával esdekel: „Atyánk, Királyunk, irgalmazz
nekünk, irgalmazz gyermekeinknek!”,
és: „Meddig fognak még minket fojtani, meddig fognak még minket temetni?” A hangok, a kérdések záporoznak,
a meghallgattatás reményét ültetve el a
szívekben, hiszen az operaénekesnô
elôadása talán még a rideg kôsziklát is
meglágyítaná, nemhogy a jóságos és
könyörületes Istent.
Kol nidré estéjén olvassák fel azt a
szöveget, amelyet fentebb már idéztünk, és amely a 126 éves újpesti zsinagóga falain hirdeti az emberiség
együvé tartozásának eszméjét. Isten
szószólója, Jesája próféta szavai a
Sömá kajlénu kezdetû imával folytatódnak: ,,...hallgass szavunkra, örök
Istenünk, szánj meg minket és irgalmazz nekünk, fogadd kegyesen és szívesen imánkat.” Solti Árpád hangszerelésében a MÁV Szimfonikusok által
kísért mûvész, Nógrádi Gergely most

Szlichot Rákoskeresztúron
A Kozma utcai sírkertben megtartott szertartáson a világi vezetést Feldmájer
Péter, a Mazsihisz elnöke, Tordai Péter mb. BZSH-elnök és Zoltai Gusztáv
üv. igazgató képviselte. Sorfalat idén is a Scheiber-iskola növendékei álltak,
így a rabbitestület megjelent tagjain kívül ôk és a közönség hallgathatták meg
a Goldmark Kórus és Zucker Immánuel kántor gyászénekét. Bandi László
köszöntôje után Darvas István rabbi mondott beszédet, melyet közös kádis
követett. Az ismeretlen munkaszolgálatos emlékmûvénél ért véget a zsinagógai esztendôt búcsúztató gyászistentisztelet.

Körzeti kitekintô
Szeged
A Schindler-tanítványok találkozójával folytatódott a VIII. Szegedi Ôszi
Zsidó Kulturális Fesztivál. Ötven éve
hunyt el Schindler József kecskeméti,
majd szegedi fôrabbi. A rendezvényen
levetítették Schöner Alfréd professzor,
rektor megemlékezését, majd Róna Tamás a kecskeméti, Markovics Zsolt a
szegedi évekrôl szólt a 40-es, 50-es generációból álló, közel 60 fôs hallgatósághoz. Jöttek Budapestrôl, Kecskemétrôl, Hódmezôvásárhelyrôl hajdani tanítványok, akik kicserélték fotóikat és
szóltak emlékeikrôl – Izsák Péter,
Baneth Péter, Bokor András, Lányi
Pál. A találkozó eredményes volt, a
jelenlévôk elhatározták, hogy a jövô
évben segítségére lesznek az elöljáróságnak az Új Zsinagóga felavatása 110.
évfordulóján tartandó ünnepség megszervezésében, meghívva arra a világ
számtalan országában élô neológ vallású elszármazottakat. A vendégek és a
házigazdák elhelyezték az emlékezés
köveit Schindler József fôrabbi síremlékén.
***
Még aznap este Illényi Katica,
Illényi Csaba és zenekaruk Gershwindzsesszestjét, valamint „Néha kell egy
kis csavargás” címmel id. Malek Miklós és Malek Andrea mûsorát élvezhette az Új Zsinagógát megtöltô kö-

zönség. A közös fellépések és id.
Malek Miklós virtuozitása többszörös
együttdalolásra, állva vastapsolásra,
dobogásra serkentette a nézôket.
***
A hitközség a péntek esti kiduson virágcsokorral köszöntötte 90 év feletti
tagjait, akik visszaemlékeztek a kulturális élet szegedi eseményeire, ötleteket adtak programjaink változatosabbá, vonzóbbá tételére. Öröm volt számunkra látni, hogy a lassan az egy évszázadhoz közeledve is milyen intenzitással emlékeznek és adják át tapasztalataikat az örökifjak az utódoknak.
***
A fesztivál szeptember 12-én kül- és
belpolitikai kerekasztallal folytatódott
a Közel-Keletrôl, az antiszemitizmusról, a zsidóságról, a kárpótlásról, a
Mazsök feladatairól Szabó György, a
Mazsök kuratóriumának elnöke és
Breuer Péter Közel-Kelet-szakértô,
valamint a hitközség vezetôje részvételével. Több kérdés is elhangzott, amelyekre a megszólítottak konkrét válaszokat adtak. Esti programként Teleki
Miklós orgonista és Horgas Eszter fuvolamûvész koncertjét hallgathatták
meg az érdeklôdôk. Bach és Mozart
mûvei közül fôleg a c-moll passacaglia
és az Éj királynôjének áriája ragadtatta
tapsra a jelen lévô közel 300 embert.
L. A.

a szószóló. Drámai tenorja súlyos, ám
védelmezô felhôként terül rá a padsorokra, a benne ülôkre, kifejezve, az
ima nemcsak a zsidóságért, hanem az
egész emberiségért szárnyal fel.
Laczkó Bálint Das jiddische liedje,
Jiddis dala a zsidó bölcsességet közvetíti a napok változékonysága közepette – mondja Szerdócz rabbihelyettes. A Kohelet elmélkedését idézi:
„Az élet csak szertefoszló árnyék, s
nem is valamely toronynak vagy fának az árnyéka, hanem csak mint a
madárnak árnyéka, mely tovarepül s
nem marad meg: sem a madár, sem az
árnyék.” Súlyosan melankolikus szavak, illeszkednek a Nagyünnepek
gondolatkörébe, amikor az ember számot vet magával, rendezi dolgát Istennel és embertársaival, hogy Isten is
rendezze az ember sorsát, és az Élet
könyvébe írja be nevét. Fekete László
éneke a jiddis dalok színeivel árnyalja
az Engesztelés napjának érzésvilágát.
Az Exodus címû szerzemény
(Laczkó Bálint hangszerelésében) arról a történelmi fordulatról szól, amellyel 1948. május 14-én megvalósult a
zsidóság kétezer éves álma: kikiáltották Izrael Államot. Ehhez az eseményhez annyi öröm, boldogság, mámor fûzôdik, hogy a dalt a négy fellépô mûvész együtt adja elô. A
bimánál Nógrádi Gergely áll, hangjának ereje elsôként ad hírt a nagy napról. A három másik elôadó pedig a terem hátsó részébôl lépdel elôre a padsorok között, hogy végül négyen
együtt zengjék a diadalt.
A koncert második része a hagyományokhoz híven könnyedebb darabokkal
bûvöli tovább a közönséget. A Goldmark Kórus kezd, mégpedig chászid
dallamokkal, amelyek mindig is az
euforikus életörömöt hirdették. Ez varázsolhatta el Ádám Emilt, az áldott
emlékû karnagyot, aki az általa komponált kórusmû zenei motívumait Kárpátalján gyûjtötte. A kompozíció hallgatója elképzelheti az ottani jámbor zsidókat, amint szimchát torán, az ôszi ünnepeket lezáró napon extatikus táncot lejtenek, kezükben, vállukon a Szent Tekerccsel. „A Tóra ünnepe az élet ünnepe” – konferál Szerdócz Ervin.
Zucker Immánuel dala, Laczkó Bálint szerzeménye Reb Dávidról szól,
mélységes szeretettel és kedvesen mesélve el az útra kerekedô zsidó történetét. Majd Székelyhidi Hajnal énekel
egy jiddis altatódalt, a Rozhinkes mit
mandelnt (Mazsola mandulával). Székelyhidi a világ legtermészetesebb
módján testesíti meg az özvegy bát
Ciont, aki a fiát, Jidelét ringatja álomba: „oj, ju-ju-ju”. Az örök anya ô, énekével egyszerre tanítja és csitítja gyermekét, a félálomban ringó kisfiú mélytudatában ültetve el az igazságot: az
élet egyszerre édes és keserû.
Esküvôi tánc – Der chasene waltz.
Nógrádi Gergely szólóénekét a híres
Pripetshik követi Zucker Immánueltôl,
majd a gyermeklét ismételt témája után
a mûsor újra a férfi-nô kapcsolathoz
kanyarodik vissza. Ezúttal duett következik, Ellstein Ich zingje mókás szerelmi évôdés Székelyhidi Hajnal és Nógrádi Gergely elôadásában.
A Szent Városról szóló híres dalokat, slágereket ad elô egyveleg formában Fekete László, köztük van a talán
legismertebb, az Arany Jeruzsálem is.
Szerdócz rabbihelyettes a 137. zsoltárt idézi: „Ha elfelednélek, Jeruzsálem, száradjon le a jobbom. Tapadjon
a nyelvem az ínyemhez, ha nem emlékezem meg rólad, ha nem emellek
örömöm csúcsára.” Fekete megindító
líraisággal ábrázolja az örök kötôdést,
a kapcsolatot egy különleges várossal,
amely iránt annak a szívében is él a
honvágy, aki sosem járt ott.
A rabbihelyettes és a három kántor
a Tumbalalajkával kíván mindenkinek jó évet, azt, hogy legyen beírva az
Élet könyvébe. Majd az elmaradhatatlan záródal, az Osze sálom teszi fel az
estére a koronát. „Aki békét teremt a
magasságban, az adjon nekünk békét!” A mûvészek és a közönség felállva, tapsolva éneklik együtt a derûs
bizalom himnuszát.
Rados Virág
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Egy perc néma csönd
München 1972
Amire a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a londoni játékokon nem volt hajlandó, arra méltó helyszínt biztosított a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó származású magyar olimpikonokat bemutató, Egykor nekik szólt a himnusz címû
kiállítás adott teret az 1972-es müncheni olimpián elkövetett terrortámadás
izraeli áldozatai elôtti fôhajtásnak.
A zsidó múzeum és az izraeli nagykövetség közös kezdeményezésére egykori olimpiai bajnokok, sportvezetôk, diplomaták és politikusok közösen
idézték föl a negyven évvel ezelôtt történteket. A BZSH-t Gordon Gábor
képviselte.
A múzeum nevében Peremiczky Szilvia igazgató köszöntötte a vendégeket,
majd a jelenlévôk egyperces csönddel emlékeztek a tizenegy meggyilkolt
sportolóra és szakvezetôre.
Elsôként Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, a MOB alelnöke szólt az
érdeklôdôkhöz. Beszédének bevezetôjében tényekkel és számadatokkal támasztotta alá a müncheni olimpiai játékok sikerét. „Összesen 121 nemzet in-

Osze sálom bimromáv – aki a magasságokban békét teremt...
Gedó György megrendítô erejû visszaemlékezése a tragikus eseményre
dította versenyzôit, a résztvevôk száma elsô alkalommal lépte túl a hétezret,
és folytatódott a nôk egyenjogúsítása. Már 22 sportág 195 számában avattak
bajnokot. Magyarországot 232 olimpikon képviselte. 35 éremmel lettünk gazdagabbak. Nemzetünk az elôkelô 5. helyen végzett az éremtáblázaton” –
mondta, majd a sportsikerek ellenpontozásaként felidézte a merénylet mozzanatait: „Az olimpia tizedik napján, szeptember 5-ére virradó hajnalra az olimpiai faluba behatolt a Fekete Szeptember terroristacsoport. A támadásnak két
izraeli sportoló esett áldozatául. További kilenc sportolót, szakvezetôt túszként fogva tartottak a terroristák, és 200 bebörtönzött palesztin szabadon bocsátását követelték. A versenyeket felfüggesztették, aggodalommal várták a
hosszúra nyúlt tárgyalások eredményét. Végül a felek látszólagos megegyezése után a repülôtéren lövöldözés tört ki. További 9 túsz és három terrorista
életét vesztette. A terroristák 234, Izraelben bebörtönzött társuk, továbbá a
hírhedt német Baader-Meinhof csoport vezetôinek szabadon bocsátását követelték, valamint szabad távozást Egyiptomba. Izrael azonban semmiféle engedményre nem volt hajlandó. A kudarcba fulladt túszmentô akcióban valamennyi túsz, öt terrorista és egy rendôr életét vesztette, három támadó sebesülten rendôrkézre került.”
Magyar Zoltán szavai után a meggyilkolt sportolók arcképei mellé elhelyezett tizenegy gyertyát gyújtotta meg többek között Ilan Mor, Izrael Állam budapesti nagykövete, Gordon Gábor, a BZSH képviselôje, Faragó Vera, a
sporttörténeti kiállítás kurátora, Gedó György, a müncheni olimpia ökölvívóbajnoka, valamint Kökény Roland, a 2012-es londoni olimpia kajak kettes
bajnoka.
A megemlékezés résztvevôihez szóló levelében Hegedûs Csaba olimpiai
bajnok birkózó személyes hangon idézte fel, hogyan élte át a merénylet idejét. Ez volt a nap, „amikor vér tapadt az olimpiához” – fogalmazott a Magyar
Birkózó Szövetség elnöke.
A legmegrendítôbb perceket Gedó György szerezte. Az egykori ökölvívó
gondolatai a múlt kapcsán a jelenrôl is szóltak. „Szeptember 5-e két dologról
is emlékezetes – kezdte beszédét a müncheni olimpia aranyérmese. – 1854.
szeptember 5-én épp itt, ezen a helyen tették le a neológ zsinagóga alapkövét,
és 1972-ben ugyancsak szeptember 5-én történt a tragédia. Ott voltam 1972ben, keményen megküzdöttem az aranyért, de még ma sem tudom elmondani, hogy mit éreztem akkor. A magyar csapat az olimpiai falu 31. számú házában lakott, az izraeliek épp velünk szemben. Szeptember 5-én délelôtt hallottuk a lövéseket, amikor megölték a két izraeli sportolót. Hiába voltak karnyújtásnyira tôlünk, egyszerûen képtelenek voltunk segíteni. Amikor jöttek a
hírek, hogy a többieket a katonai repülôtérre vitték, még mindig reménykedtünk.
Azután kiderült, hogy mindenki meghalt. Mindannyian sírtunk az áldozatok miatt, emlékszem, edzômmel, Ádler Zsigmonddal, akit nevelôapámként
tiszteltem, hosszan vigasztaltuk egymást.
Azóta annyi atrocitás történt, hogy gyakran jut eszembe, összecsomagolok
– folytatta Gedó György. – Magyarországon egyre jobban erôsödik az antiszemitizmus. Az Osze sálom címû énekünkben van egy sor, amelyben a világ minden élôlényére kérjük az áldást. Ezen a megemlékezésen ezt kérem én
is” – zárta szavait a müncheni olimpiai aranyérmes ökölvívója.
„Az 1972-es olimpia emléke beleégett a kollektív memóriánkba – fogalmazott beszédében Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete. – 2012-ben megemlékezhetett volna a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Münchenrôl, szerettük
volna, ha egyperces néma felállás lesz az olimpiai játékok kezdete elôtt, de
kérésünket sajnos elutasították. Kár, hiszen az áldozatok is az olimpiai mozgalom tagjai voltak.”
A diplomata hangsúlyozta a múltra való emlékezés fontosságát és jelképes
üzenetét. „Az áldozatok emlékének a gonoszsággal és a sötétséggel szemben
a szabadság és a demokrácia szimbólumának kell lennie a jövô generációk
számára” – mondta Ilan Mor, majd felhívta a figyelmet a valós terrorfenyegetettségre, valamint az antiszemitizmus és a rasszizmus elleni összefogásra.
Beszéde zárásaként a nagykövet egymás után sorolta a tizenegy izraeli
sportoló nevét: David Mark Berger, Zeév Friedman, Joseph Gottfreund,
Eliezer Halfin, Joseph Romano, André Spitzer, Amitsur Schapira, Kahat
Schor, Mark Slavin, Jaakov Springer és Moshe Weinberg.
Rojkó A.
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ÜNNEPISMERTETÔ
Szukot azt jelenti: „sátrak”, „bódék”, „átmeneti szállások”, és az ideiglenes lakóhelyekre utal, amelyekben Izrael gyermekei éltek negyvenévi sivatagi vándorlásuk alatt az
egyiptomi kivonulás után. ,,...sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam ôket Egyiptomból...” (3Mózes 23:42.) Az ünnep Izrael történetének erre a szakaszára emlékeztet.
Jelentôsége azonban nagyobb,
mint a puszta történelmi megemlékezésé. Az „átmeneti szálláson” lakás
felidézésének – és megjelenítésének
– elsôdleges szellemi indítéka, hogy
kifejezzük bizakodásunkat Istenben,
aki biztonságot, bitachont nyújt számunkra. Ezt az indítékot a vándorlás
idejének tapasztalatai – a manna, a
víz és a többi – táplálják, ezért az ünnep nyomatékot ad a hitnek, hogy Isten valamilyen módon gondoskodik
az ember szükségleteirôl, s az ember
hálával tartozik ezért. Mindezt a szuká jelképezi, a szabadban álló, bizonytalan szállás, amelyben a zsidóknak egy héten át lakniuk kell.
Ezt a szellemi motívumot még inkább kiemeli, hogy a Tóra megszabja az ünnep idejét is, ami pedig az év
folyamán bármikor lehetne, mivel
nem kötôdik konkrét történelmi esemény dátumához. Elôírja, hogy az év
utolsó aratásával együtt kell megtartani, „amikor megtörtént a betakarítás szérûdrôl és borsajtódból...”
(5Mózes 16:13.); amikor az ember
szükségleteirôl gondoskodó Örökkévaló iránti hála és köszönet érzése
erôsödik.
Az ünnepnek a földmûvelésben
játszott szerepét tükrözi, hogy a Tóra
Chág HáÁszifként, „betakarítás ünnepeként” is említi (2Mózes 23:16.
és 34:22.) ,,...az esztendô végén,
amikor a termést betakarítod a
mezôrôl...” Az imakönyv „örömünk
idejének”, z’mán szimcháténunak

ÉLI NETZER

Hazug varázsló
Drága gyermekem!
Hazug meséket
meséltem neked:
boldog végzetet
gyönyörû könyvekbôl.
Csodákat varázsoltam
süvegembôl:
illúziókat és reményeket
ültettem a szívedbe,
hogy boldog mosollyal aludj el.
Drága gyermekem!
Ne higgy nekem!
Javíthatatlan hazudozó vagyok.
Eljön egyszer a nap,
amikor számon kéred
megbocsáthatatlan szeretetemet.
***
Éli Netzer izraeli költô 1933-ban
született Budapesten. Eredeti neve:
Schnitzer Imre Pál. A háborút bujkálva, hamis iratokkal élte túl. Dalia kibucban lakik, melynek nyugdíjba vonulásáig a vezetôje volt.
Kiküldöttként Amszterdamban
és Párizsban dolgozott, a kilencvenes évek elején a magyar fôvárosban segítette a cionista szervezetek
újjáalakulását. Ma is jelentôs közéleti szerepet vállal: tagja a Carl
Lutz Alapítvány ellenôrzô bizottságának. Számos kitüntetést és irodalmi díjat nyert el. Közel harminc
könyve látott napvilágot, több magyarul is. Legutóbbi verskötete
Lifnot Erev (Estefelé) címmel néhány hete jelent meg. Ennek
záróversét adjuk közre, a szerzô
nyersfordítása alapján.

nevezi a háromszor elôforduló bibliai rendelkezés alapján: ,,...örvendezz
ezen az ünnepen” (v’számáchtá
b’chágechá).
Több vidám vallási szertartás, sok
ének és tánc kíséri ezt az örömünnepet.

csak bekapunk valamit (áchilát
árái), de a szokásos étkezést, az
áchilát kevát ott kell tartani. Ha kenyeret eszünk, az mindig szokásos
étkezésnek számít.
Ha esik az esô vagy nagyon hideg
van, nem kötelezô a sátorban tartóz-
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Vigyázni kell, hogy a födél elegendô védelmet nyújtson az esô ellen, mert ha átengedi a vizet, a sátor
nem használható.
A tetôt mindig a falak felállítása
után kell föltenni: a sátor építését ezzel kell befejezni.
Fa alá vagy szilárd tetô alá, például fedett tornácra nem szabad a sátrat
építeni, mert nem felel meg az
elôírásnak.
A háztetô vagy más szilárd tetô
legfeljebb hetvenkét hüvelyknyire

négy növény és a lengetés szimbolikájához. A legegyszerûbb ezek közül, hogy a négy növény „az Örökkévaló elôtti örvendezés” jelképe, minden irányban való lengetésük pedig
azt érzékelteti, hogy Isten mindenütt
jelen van.)
A lulávot és az etrogot a Hállél
alatt is kézben kell tartani. Az istentiszteletnek ez a része Istent dicsôítô
zsoltárokból áll, amelyeket az ünnep
minden reggelén elmondanak. Amikor az imában elhangzik: „Adjatok
hálát Istennek, mert jó, és örök irgalma!”, és ennél a szakasznál: „Könyörgünk hozzád, Istenünk, ôrizz
meg minket!”, újra lengetni kell.
Amikor az ünnepi istentisztelet
hosánot nevû részletére kerül sor,
mindenki elindul, és a kezünkben a
lulávval meg az etroggal körüljárjuk
a bimát. Szukot minden napján így
teszünk, a hetedik napon pedig, Hosáná Rábá napján, hétszer megyünk
körbe. Ezt a menetelést annak emlékére tartjuk, hogy a Templom idejében Szukotkor hasonló módon járták
körül az oltárt.
Nem vesszük kézbe és nem áldjuk
meg a lulávot és az etrogot Szukotnak azon a napján, amely szombatra
esik, még ha az elsô nap is az.

Smini Áceret és
Szimchát Torá

A szuká
Azután így beszélt Mózeshoz az
Örökkévaló: „Mondd meg Izrael fiainak: ugyanennek a hetedik hónapnak a tizenötödik napján hét
napig tartó sátoros ünnep (Chág
HáSzukot) kezdôdjék az Örökkévalónak. Az elsô napon szent öszszegyülekezés legyen, ne végezzetek semmilyen, foglalkozáshoz tartozó munkát... A nyolcadik napon
szent összegyülekezésetek legyen...
Ünnepnap (áceret) ez, ne végezzetek semmilyen, foglalkozáshoz tartozó munkát.” (3Mózes 23:33-36.)
Az elsô napon is legyen pihenônap (sábáton), és a nyolcadik napon
is legyen pihenônap (sábáton). Vegyetek magatoknak az elsô napon
nemes (hádár) fákról való gyümölcsöt (citrust), (tmárim-) pálmaágakat, sûrû lombú (ávot) fa ágait
(mirtuszt) és fûzfagallyakat (árvé
náhál), és örvendezzetek hét napon
át Istenetek, az Örökkévaló elôtt.
Így ünnepeljétek meg ezt az Örökkévaló ünnepeként minden esztendôben hét napon át. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékrôl
nemzedékre... Sátrakban lakjatok
hét napig... Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást
Izrael fiainak, amikor kihoztam ôket
Egyiptomból... (3Mózes 23:39-43.)
Szukot különleges vonása a szukában lakás elôírásának teljesítése. A
szuká átmeneti szállás, amelyben
egy héten át a lehetô legtöbb idôt
kell töltenünk. Legalább az étkezés
idejét akkor is töltsük a sátorban, ha
hûvösebb van.
Valahányszor bemegyünk a sátorba, a következô áldást mondjuk:
(Báruch Átá Ádonáj Elohénu
Melech HáOlám áser kid’sánu
b’micvotáv v’civánu lésév bászuká.)
„Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta, hogy sátorban lakozzunk.”
Ugyanezt az áldást kell elmondani
a kenyérre mondott áldás után, amikor a sátorban eszünk. Ha az ünnep
alatt kiddust tartunk, nem kell ismét
elmondani.
Aki elfelejtené elmondani az áldást, az étkezés folyamán bármikor
megteheti, a sátor elhagyása elôtt
azonban már nem.
Nem kell a sátorban enni, ha éppen

kodni. A betegek is fel vannak mentve, s azok is, akik betegségre hajlamosak vagy félnek – mictáer – a
meghûléstôl, esetleg más ok miatt
nem bírják a kényelmetlenséget. Ez
utóbbi könnyítés nem vonatkozik
Szukot elsô estéjére – a diaszpórában
az elsô kettôre –, amikor a szukában
evés kötelezettségét teljesíteni kell.
Aki utazik, és nem talál a közelben
szukát, fel van mentve a kötelezettség alól.
A nôknek nem kell a szukában enniük. Ha mégis ott esznek, nekik is el
kell mondaniuk a megfelelô áldást.

A szuká építése
A szukának legalább három oldala
legyen. A negyedik oldal nyitott maradhat.
Az oldalak bármilyen anyagból –
fémbôl, fából, ponyvából, téglából,
kôbôl – lehetnek. Szilárdan rögzíteni
kell ôket, nehogy a szél felborítsa a
sátrat.
A házfal mellé is lehet építeni a
sátrat. Ilyenkor a ház fala a szuká oldalának számít.
A sátor lehet kicsi, egyszemélyes,
de lehet akkora is, hogy több százan
elférjenek benne.
A sátor „ideiglenes” jellegét a tetô
vagy födél adja meg. A tetô építéséhez használt anyagot sz’cháchnak
hívják. Bármit, ami a földbôl növô,
élô növénybôl van, fel lehet használni, ha vallási ok nem szól a használata ellen; gyümölcsöt hordó ág például alkalmatlan. De a fák vagy bokrok
ágaiból, gabonaszárból, rôzsébôl,
bambusznádból és hasonlókból kóser sz’cháchot lehet készíteni. A szárakat csak lazán lehet a sátorra rakni,
nem szabad összekötözni ôket.
A karók, vesszôk, ágak nemcsak
nagyon jól megfelelnek, hanem arra
is alkalmasak, hogy kisebb, leveles
ágakat, örökzöldeket dugdossunk
közéjük, ezekkel díszítsük a menynyezetet.
A tetô akkor jó, ha több árnyékot
ad, mint amennyi napfényt átenged.
Van, ahol úgy rendezik el a
sz’cháchot, hogy tiszta estéken látni
lehessen rajta keresztül a csillagokat,
de a sátor akkor is kóser, ha a födél
túl tömött. Mindenesetre fontos,
hogy ne legyen rajta 25 cm-nél (három t’fáhimnál) nagyobb rés.

(182,88 cm) nyúlhat a sátor teteje fölé, különben az alkalmatlan. Nem
válik alkalmatlanná a szuká, ha a túlnyúlás hetvenkét hüvelynyinél (hatlábnyinál; árbá ámotnál) kisebb, de
az a része, amely ez alatt a tetôrész
alatt van, nem tartozik a sátorhoz, és
nem szabad oda ülni.
A sátrat szépen fel lehet díszíteni,
hogy hívogató, barátságos és kellemes legyen. Szoktak gyümölcsöt aggatni a mennyezetre, képeket és faliszônyeget rakni a falakra.
A sátor építése és díszítése az év
egyik legizgalmasabb ünnepi programja lehet, ha az egész család részt
vesz benne.

A négy dolog
Szukot ünnepének még egy különlegessége van: az elôírásos négyféle
növény – egy citrusgyümölcs (etrog), egy pálmaág (luláv), egy mirtuszág (hádász) és egy fûzfaág (árává) – beszerzése és a belôlük készített csokorral az Örökkévaló elôtti
örvendezés.
A lulávot, a hádászt és az árávát
csokorba kell kötni, de az etrogot
nem tesszük közéjük. Mindenkinek
legyen saját készlete a négy növénybôl, mert csak így teljesíti a bibliai
elôírást.
A lulávot a mirtusszal és a fûzgallyakkal összekötve a jobb kézben
kell tartani, az etrogot szárával fölfelé a bal kézben. Kezünkben a négy
növénnyel Szukot minden napján elmondjuk a következô áldást:
(Báruch Átá Ádonáj Elohénu
Melech HáOlám áser kid’sánu
b’micvotáv v’civánu ál n’tilát luláv.)
„Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta minékünk, hogy lulávunk legyen.”
(Miután a luláv a legnagyobb méretû a négy növény közül, az egész
gyûjteményt így nevezzük.)
Szukot elsô napján a sehechejánu
áldást is hozzámondjuk.
Az áldás elmondása után megfordítjuk az etrogot, így a szár kerül
alulra, és a pitom fölülre. A luláv
mellett tartjuk az etrogot, a lulávot
pedig meglengetjük a négy világtáj
felé, majd fölfelé és lefelé.
(Sokféle magyarázatot fûztek a

A nyolcadik napon szent összegyülekezésetek legyen... Ünnepnap
ez, ne végezzetek semmilyen, foglalkozáshoz tartozó munkát!
(3Mózes 23:36.)
Szukot ünnepének utolsó, nyolcadik – a diaszpórában nyolcadik és kilencedik – napja valójában nem
Szukothoz tartozik, hanem tôle független ünnepnap, Smini Áceret, „az
ünnepi gyülekezet nyolcadik napja”.
Bár az a célja, hogy lezárja Szukot
ünnepét, s általában egyszerûen
Szukot utolsó napjának – napjainak
– tekintik, Smini Áceretra nem a
megelôzô ünnep elôírásai érvényesek. A bölcsek az alábbi parabolában
fogalmazták meg a nyolcadik nap
más minôségét, az áceret szó másik
jelentésébôl kiindulva. (Bár a szót
„gyülekezetnek” szokás fordítani és
értelmezni, azt is jelenti: „visszatartani”, „várakozni”.)
Isten olyan, mint egy király, aki
összegyûjti régen látott gyermekeit.
Mikor elérkezik a válás ideje, így
szól hozzájuk: „Gyermekeim, akarok
kérni tôletek valamit. Maradjatok
még egy napig! Oly nehéz elválnom
tôletek!”
Akárcsak Szukkot, Smini Áceret is
úgy szerepel az imakönyvben, mint
z’mán szimcháténu, „örömünk ideje”.
A kiddusban és az étkezés utáni
hálaimában az ünnepre vonatkozó
kifejezésekben ezen a napon már
nem Szukotot említik, hanem a
Smini Áceret vagy Chág HáÁceret
nevet használják.
Smini Áceretkor elhagyjuk a szukát, és visszatérünk lakásunkba,
hogy ott fejezzük be az ünnep hetét.
A négy növényt sem használjuk ezen
a napon.
A heti Tóra-olvasás éves ciklusa
ezen a napon fejezôdik be. Ezért az
ünnepet Szimchát Torának, a Tóra
örömének is nevezik. A diaszpórában Smini Áceret második napja
Szimchát Torá, mert ott egy nappal
késôbb tartják a Tóra-olvasás befejezésének szertartását, így ünnepét is.
Szimchát Torá talán az év legvidámabb ünnepe. Hétszer visszük körül
a Tóra tekercseit a zsinagógában, és
akit csak lehet, megtisztelünk azzal,
hogy Tórát vihet.
Szokás, hogy a gyerekek kis zászlókat lobogtatva, néha miniatûr tekercseket hordozva részt vesznek a
felvonulásban. Vallásos és liturgiai
dalokat énekelve, táncolva járjuk körül a zsinagógát. Az ünnepi istentisztelet áhítata és a vele járó méltóságteljesség egyáltalán nem jellemzô erre a szertartásra.
Aki látott már Szimchát Toráünnepet Jeruzsálemben, az tudja,
hogy milyen magasságokba képes
csapni a vallási lelkesedés.
(Budapest 1998, Göncöl Kiadó.)
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VISSZATÉRÉS
Idôtálló helyzetjelentés (némi történelmi háttérrel) a 2012-es Halasi Nyári Zsidó Táborról (2.)
Az egyik alkalommal eljött a táborba egy nagyon kedves meghívott
vendég: Vladár Károly. Elhozta különleges hangszereit: furulyákat, antik sípokat és egy hihetetlen instrumentumot: a bôrdudáját. És vele a
hosszú mesét, a hangszer ôstörténetét. Mert szó szerint ôsi valamirôl
van szó; az emberiség zenei gyerekkorából. Ógörög vázákon, korsókon
örökítették meg a hangszert, amelyet
már az Iliász és az Odüsszeia korában is kedveltek. Hegyvidéki és
pusztai népek egyaránt használják. A
magyarság is ismeri és szereti egyik
változatát. Többnyire kecske-, néha
birkabôrbôl készítik. Legismertebb
európai változata a skót duda, amely
a második világháború egyik emblematikus (brit) hangszere volt.
Vladár Károly abban az iskolában
tanult zenét, amelyet a régi zsidó tanintézetbôl alakítottak ki az államosítás után. Sorsa a hangjegyektôl mégis másfelé vitte: az egyetem elvégzése után fizikus lett a híres KFKI-ban.
Tudományos tevékenysége alatt sem
hagyta abba a muzsikát, s nyugdíjas
éveiben – visszatérve szülôvárosába
– hangszerével gyakran szerepel
koncerteken, alkalmi bemutatókon.
Ide, a Halasi Nyári Zsidó Táborba
Raáb András hívta; jólesô érzéssel
jött el. A rögtönzött színpadról a
gyerekek – és szüleik – egyszerûen
nem akarták leengedni. A dalokat –
furulya és duda kíséretével – a fiúk
és a lányok együtt énekelték, a hangos taps pedig alighanem felszállott
az égig. Ezt nyilván ott is hallották,
mert Vladár Károly egyszer csak rázendített az egyik legszebb régi magyar-zsidó dalra: „Zöld erdôben,
zöld mezôben sétál egy madár, de
micsoda madár?!” Volt, aki tudta e
gyönyörû ének néhány héber nyelvû
sorát is Cionról, de Károly barátunk
csak a felséges dallamra emlékezett
a maga gyerekkorából. Hiszen a zsidó iskolából lett a zenede, ahová járt,
s talán az ortodox építésû falak sugározták tovább a kállói rabbi áldott,
kedves dalát.
Hollandiából is érkezett figyelemre
méltó vendég. A rokonszenves házaspár ajándékot hozott mind a felnôttek,
mind a gyerekek részére. A Tanach
héber–magyar változatát adták át
(magyarul Károli Gáspár fordításában), illusztris kiadásban, több példányban, a gyerekeknek pedig meglepetés-ajándékot osztottak. Nagy volt
az öröm, amikor a kibontott csomagocskákból elôkerültek a színes filctollak, a matricák, a játékok. Ez a
kitûnô házaspár azt a missziót vállalta magára, hogy a Tanach kétnyelvû
változatát ingyen terjesztik Középés Kelet-Európa országaiban, mindig
a megfelelô nyelveken. Kedves embereket ismertünk meg bennük; ígérték: visszajönnek.
***
A halasi tábor egyik meghatározó
egyénisége Ritter Nándorné Kovács
Annamária, sokak számára Babi, aki
ugyancsak kapcsolatot ápolhat az
ORZSE intézményével. Marcaliból
került föl tanulni a Zsidó Egyetem
judaisztikatanárokat képzô szakára.
Élete legszebb idôszakát élte át, amikor nagy tudású tanárok óráin ismerkedett a zsidó szellem titkaival.
A diploma után másfél évig tanított a Wesselényi utcai Amerikai
Alapítványi Iskolában. Férjhez
ment, majd rövid idô múlva megbetegedett. Keményen és sikeresen
küzdött a kórokkal; nem adta fel. Két
gyermeke született.
Családjáért rengeteget dolgozott,
ezernyi belsô parancs is irányította.
Tanult zsidó ismereteit igyekszik
hasznosítani; a halasi hitközség
egyik biztos támasza.
A városi nyári zsidó tábor ma már
nem is lehetne meg nélküle. Büszkén
és örömmel vállalta, hogy pótanyu-

kája lesz a kisfiúknak, kislányoknak.
Saját két gyermekét is megismerhettük. Pedagógiai ismereteit született
nevelô hajlandóságával vegyíti, s ma
már így tekint rá mindenki. „Babi fogalom!” – mondják a templom udvarán és a hitközség épületében megfordulók.
Kétféle csapat segítette a táborban a
rabbi és az elnök munkáját. Négy
kedves mádrichá: Kisvári Kinga,
Bedô Laura, Somogyi Hanna és
Steiner Noémi. E négy kiváló fiatal
szakember (Somér mádrichok) már
fél évvel a tábor indulása elôtt megkezdte a peulák, mádrich timok
összeállítását és kidolgozását Róna

„megmutatta” a 100 évre zárolt dokumentumot, hanem „csak” felolvasta. Ez elég volt a Jakity családnak!
A nyomozás hosszú hónapjai, sôt
évei végül eredménnyel jártak. Nem
úgy, mint gondolták, de azért sikerrel. A sors ugyanis olykor buktatókat, köveket helyez az útra, falakat
emel az átjárók elé. Az örökbe adott
kisbaba eredeti szülei ugyanis idôközben meghaltak; a kiderített rokonok, hozzátartozók pedig meglepô
hírt közöltek Jakityékkal: az eredeti
szülôk zsidók voltak. Nehezen élô,
szegény emberek, akik egy újonnan
jött kisbabát – életük hirtelen jött
szorításában – már nem tudtak eltar-

rabbival közösen. Voltak tematikus
estek: egy-egy kontinensrôl beszélgettek, illetve szellemi vetélkedôt
rendeztek a témáról. Egy másik napon Izraelrôl szólt minden. Steiner
Noémi elmondta, hogy már volt Halason, és ô is visszavágyik ide, jóllehet – éppen e tábor után – ellátogat
Szarvasra is. Az ELTE-n antropológiát tanul; kedvelt tanára Papp Richárd, aki mintegy évtizede a Remény c. folyóirat belsô munkatársa
volt, és a Bethlen téri zsinagóga hûséges látogatója.
A konyhán önkéntes asszonyok
dolgoztak. Ôk is tálalták fel az ételt.
Közöttük ismerhettük meg például
Bánó Sárikát, a kecskeméti nôegylet
vezetôjét és kedves férjét, Pétert;
Gabikát, Detit, Zoltánt, Malikné Sárközi Tündét, aki mellesleg mese- és
novellaíró, amúgy civilben: kedves
fiatalasszony. És akadtak, akik az
épületek és az udvar rendben tartásáról gondoskodtak.
***
Számunkra a tábor egyik legérdekesebb, mondhatnánk szimbolikus
résztvevôje Jakity Máté volt. Mélykúton és Mátételkén, a magyar Bácska két nevezetes községében élt a
délszláv Jakity család.
A mi Máténk édesapját a nagyszülôk örökbe fogadták. Ez úgy történt,
hogy egy ízben a kecskeméti kórházban hagytak egy újszülöttet. A baba
a „hírös város” árvaházába került.
Ide ment be Jakity „nagyapa”. Meglátni a kis csöppséget az egy dolog, a
következô viszont már az örökbefogadás szándéka volt. A hivatalos papírok elintézése után a gyermek a
család szeretett új tagja lett. A rokonság földmûveléssel – és némi iparral
– foglalkozott, ahogy a környéken
mindenki.
A családi legendák olyanok, mint
a búvópatak, hol elfedik magukat,
hol kijönnek a felszínre. Az egyik
forrás egyre erôsebben akarta a különös titok megfejtését. Miután az árvaház nem segíthetett, csak a véletlenben bízhattak. Egy kedves
nôvérnek megesett a szíve a „nagyapán”, és megszegve a törvényt, nem

tani. Ez volt az örökbeadás pillanata.
Jakityék megismerték a kisbaba
minden, többnyire Budapesten élô
rokonát, mondjuk úgy: zsidó rokonát. Csupa patinás „zsidó név”...
A délszláv család pedig szilárd
szeretettel állt a hajdani árva mellett.
Elfogulatlanul tárták szélesre a szabad akarat kapuját, sôt, késôbb
egyengették is Máté útját a zsidósághoz. Megkeresték Markovics Zsolt
szegedi fôrabbit, tôle pedig sok-sok
segítséget kaptak. Akkor ugyanis
Mélykút, ha úgy tetszik, a Mazsihisz
szegedi körzetéhez tartozott.
Aztán a hosszú tanulás, a szellemi
és lelki felkészülés idôszaka következett, majd a körülmetélés szertartása, ugyancsak Markovics Zsolt segítségével a halasi kórházban. Az
akár szépnek, romantikusnak látszó
történet a Scheiber Sándor Gimnáziumban és kollégiumában folytatódott. Új világok nyíltak itt ki Máté
elôtt, s a tudás távlatai. Emelkedett
erkölcsi értékekkel ismerkedett meg,
amelyek 18 éves korában elvezették
a betéréshez. Az ünnepélyes aktuson
három rabbi: Deutsch Róbert,
Frölich Róbert és Markovics Zsolt
mondták el az avató áldást. Ekkor
Máté édesapja is bekötötte magát
Ábrahám szövetségébe.
Ennél jobb ajánlást Máté nem is
vihetett volna Schöner Alfréd fôrabbihoz, az Országos Zsidó Egyetem
és Rabbiképzô igazgatójához, amikor átlépte az alma mater küszöbét,
ahová a megfelelô vizsgák után felvették...
***
Aki szeret vidám, felszabadult, sôt
boldog gyermekarcokat látni, az igazán jól érezte volna magát itt, a halasi táborban.
Róna Tamás rabbi és Raáb András
elnök pedig abban bíznak, hogy –
akár majd erre a szép 2012-es életpillanatra is emlékezve! – a
következô évek nyári táboraiban – és
általánosságban is – a magyar neológ
zsidóság tovább erôsödik. Szellemiekben és anyagiakban egyaránt. És
sokan, nagyon sokan így gondolják.
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Szijum és jórcájt
a Kazinczy utcában
A világ számos pontján ugyanazt a talmudi részt olvassák nap mint nap.
Hétévenként érnek a hat rend, a Sász végére. Ezen eseményt, a befejezést és
újrakezdést szerte a világon emlékezetessé teszik, megünneplik. Budapesten
ezt tette az ortodox kile a Kazinczy utcában. Tetézve azzal, hogy igen közel
esett ezen eseményhez a nagy rabbi, Koppel Reich halálozási évfordulója. Élve az alkalommal, róla is megemlékeztek. Elôször a téli imateremben elmondták a délutáni és az esti imát, a két ima között készültek a nagy ünnepekre, ráv Weiszberger T. Mojse ortodox fôrabbi a jom kippurt megelôzô napról, az erevrôl beszélt, amely, mint mondotta, ünnepnapnak tekintendô. Tórai
böjt csak egy van, az Engesztelés Napja. Azért nevezik így, mert akkor jött le
a második kôtáblával Mózes azzal a jó hírrel, hogy a Teremtô
kiengesztelôdött, megbocsátotta az aranyborjú bûnét. Szeretetbôl, hogy
elviselhetô legyen a böjt, a Mindenható jócselekedetnek tekinti, ha az elôzô
nap okosan megválogatva, nehéz ételeket kerülve, de elegendôen étkeznek.
Azon a napon nem mondunk táchnunt – könyörgést – és Atyánk, Királyunk
– Ovinu Málkénu – imát sem. Csak ha péntekre esik. Ezen évben szerdára
esik a szent nap, tehát keddre a megelôzô, az erev.
Az imák után terített asztal várta a híveket a Hanna Étteremben. Az est moderátora, Zév Paskesz fôtitkár felkérte az elnök urat, hogy nyissa meg az ünnepséget. Deblinger Eduárd jeles dolognak tartja a Sász befejezését és újrakezdését, mint ahogy az ortodoxia életében az új vezetôség megválasztását is.
Lehetôség nyílt szavai szerint arra, hogy az 1872-ben alakult hitközség, haladva egy egészségesebb úton, kövesse a hagyományokat, igyekezzen
megôrizni és fejleszteni a kóser ellátást, valamint intézményeit, zsinagógáit.
Ezután Weinberger, az iskola tanítója recitálta a 130. zsoltárt: A mélységbôl
kiáltok hozzád. Elul hónap a megtérésre buzdít, ehhez illik a zsoltár mondanivalója. Ráv Weiszberger fejezte be a Sászt és Kesztenbaum Árje sakter és
kántor kezdte újra az elsô szakasz elmondásával. A szokásos befejezô kádist
a bécsi vendég, Steiner úr, egy ottani közösség vezetôje mondta el, aki késôbb
magyar nyelven is szólt a megjelentekhez.
A továbbiakban Zév Paskesz ráv Koppel Reich érdemeirôl beszélt, aki
1838-ban született Verbón, apja, sôt nagyapja is Verbón volt rabbi. Az ifjú
1860-ban már oklevelet nyert, Szobotisztben lett rabbi, késôbb apja helyére
hívták Verbóra, 1890-ben lett budapesti rabbi. Ekkor erôsödött meg a
fôvárosban az ortodox közösség. Úgy terveztette meg a Dob u. 35.-ben az iskolát, hogy polgári oktatást is biztosítson, valamint a Tajrász Emesz létesítésével megfelelô vallási oktatást is nyújtson. Aggok háza és kórház létrehozását is szorgalmazta. Megértô és békeszeretô egyéniségével nagy tekintélynek
örvendett. Majd kilencvenévesen a felsôház korelnöke lett. Ráv Weiszberger
hozzátette, hogy a nagy rabbi gondoskodott a Sász oktatásáról és Hizoháru
néven alapítványt hozott létre szegény gyermekek tanítására. 1928-ban halt
meg, halála után leszögezték a székét. Mint beszélik, a belzi rebbének, amikor Pesten járt, felajánlották, hogy üljön oda. Elhárította, mondván, annyi
szentség veszi körül azt a helyet, hogy leülni oda lehetetlen. A Kél molé
gyászdalt Kesztenbaum Árje énekelte hihetetlen átéléssel, megragadóan szépen.
Weiszberger T. Mojse fôrabbi rövid beszédet intézett a jelenlévôkhöz, kiemelte az ünnepségnek három pontját. Elsô: a Sásznak a befejezése. Második: adózni ráv Koppel Reich emlékének. Igen fontos a harmadik pont: a Sász
újrakezdése, errôl a helyrôl felhívja a figyelmet, hogy minél többen, irányzatoktól teljesen függetlenül, csatlakozzanak a tanuláshoz. Írva van: aki a Tórát.
Talmudot tanulmányozza, a túlvilági üdvösségben része lesz. Ráv
Weiszberger példával folytatta: a spanyol inkvizíció idején Javez, a bölcs
mondta, hogy kétszáz éve üldöznek minket mint bárányt a farkas, mégis
élünk és vagyunk, ez nagyobb csoda, mint a Sás-tenger kettéválása az Egyiptomból való kivonulás idején. Szádja gáon szerint ez a csoda a Tóra tanulása
és annak betartása által valósult meg. Erre bizonyíték, hogy ahol ezt a titkot
nem tudták, ott a zsidóság felszívódott, eltûnt. A fôrabbi igen erôsen hangsúlyozta, hogy ez a tanulság ma is érvényes. Szeretné, ha ezt a figyelmeztetést
az egész országban, minden faluban és városban, és természetesen Budapes-

Ráv Weiszberger. A felirat: Boldogok vagytok ti, talmudtudósok,
mert a Tóra szavai kedvesek nektek (Eleázár ben Sámuá)
ten, ahol a legtöbb zsidó él, meghallanák és meggondolnák: a fennmaradás
záloga a Tóra tanulása, törvényeinek betartása, a sábesz megôrzése, a kóser
étkezés. Kitárjuk a kaput mindenki elôtt, jöjjenek, amíg még nem késô, hozzánk vagy más tanházakba, egyesületekbe, ahol oktatás folyik. Nálunk kedden a Kazinczy utcában a Talmudot tanulmányozzák, szerdánként a
Dessewffyben a hetiszakaszt magyarázza, mindkét helyen magyar nyelven is,
hogy mindenki követni tudja az elôadást. Hét év után remélhetôleg minden
jelenlévô ott lesz, amikor ünnepségen újra befejezik és újra elkezdik a Sász
tanulmányozását a Kazinczy utcai templomban. Hogy Budapesten vagy Jeruzsálemben, az attól függ, hogy a Messiás idôközben eljön-e, amikor hitünk
szerint a világ valamennyi zsinagógája helyet kap majd a Szent Városban.
Az esten ráv Weiszberger fia, Zvi szép énekével, amelyet hangszeres kísérettel adott elô, hozzájárult a jó hangulathoz. Az asztali imával zárták az ünnepi estét.
D. G.
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IZRAELI SZÍNES
Neked mondom, Szíria,
de Irán is értsen belôle...

Hat éven át hallgatott mindenki, aki
tudott valamit a részletekrôl. A napokban a New Yorker tényfeltáró riportja „kitálalt” az izraeli titkosszolgálat és a légierô egyik legmerészebb
vállalkozásáról.
Az idôzítés bizonyára nem véletlen,
és a címzett is elérti majd az alig burkolt célzást.
A török határtól nem messze, a szíriai–izraeli határtól távol esô, sivatagi
Al-Kibar közelében épülô, félig kész
atomreaktor 2007 szeptemberében
végrehajtott lebombázásáról van szó,
amit egy kémregénybe illô titkosszolgálati bravúr elôzött meg és tett
lehetôvé.
Az amerikai lap közlése szerint az
izraeli titkosszolgálat 2007 márciusában kezdett „szaglászni” Ibrahim
Otman bécsi lakása környékén.
Otman a szíriai atomenergia-bizottság
fônöke, látszólag ártalmatlan, elméleti tudományos feladattal megbízott
férfiú, aki az egykori császárváros
kellemes környezetében végezte feladatát. Egy olyan helyen, ahol kelet és
nyugat kémjei megfordulnak.
A Moszad emberei hosszas elôkészítés és megfigyelés után behatoltak
Otman lakásába, ahol kapásból a személyi számítógépet fogták vallatóra.
Az izraeliek a megfelelô fájlok letöltése után a helyhez nem illô módon, angolosan távoztak, olyan ügyesen, hogy sem a lakásban, sem a komputerben nem hagytak nyomot, amely
tapintatlan látogatásukról árulkodhatott volna.
Biztonságos szállásukra érve, a
nyelvet és a szakmát alaposan értô
szakemberek vizsgálatnak vetették alá
a zsákmányt. A trófea értéke minden
várakozást felülmúlt: a Moszad egy
észak-koreai segítséggel épülô plutóniumreaktor részletes leírására bukkant.
Nem telt bele 24 óra, és az információ Izrael akkori kormányfôje, Ehud
Olmert jeruzsálemi dolgozóasztalán
volt. A kormány, a tábornokok, a polgári és a katonai elhárítás tisztjei ke-

Jeruzsálemi autóbuszon.
A nôk csak hátul

rek fél évig tanakodtak a teendôkrôl.
Apró, de annál zavaróbb közjáték:
2007 áprilisában az akkori honvédelmi miniszter, az észak-afrikai származású Amir Perec gyenge angoltudása
miatt számára elôkészített cetlikrôl olvasta fel mondanivalóját amerikai
kollégájának, Robert Gates-nek.
Máig sem tudható, a CIA-s múlttal
is rendelkezô Gates mit értett és mit
nem Amir Perec makogásából és az
orra elé tett cédulákból, az USA hadügyminisztériuma mindenesetre közölte: nem támogat semmiféle katonai
fellépést az épülô plutóniumreaktor
ellen.
Izrael közben arra az elhatározásra
jutott, hogy az ország és népe biztonsága megköveteli a nyilvánvalóan háborús célokra épülô objektum megsemmisítését. A kérdés csak az volt,
hogy egy általános, nagy erejû
szônyegbombázással rombolják-e le
az épülô reaktort, vagy egy kisebb, de
jól célzott mûveletet hajtsanak végre.
A katonák maguk között az egyik
lehetôségnek a „kövér Sakédi”, a másiknak a „sovány Sakédi” nevet adták.
(Eliézer Sakédi volt azokban a napokban az Izraeli Légierô parancsnoka.)
Végül a „sovány” megoldás mellett
döntöttek, éspedig azért, hogy az akció ne váltson ki dühödt szíriai reakciót, netán háborút. A döntéshozók
pszichológusokkal is konzultáltak,
akik úgy vélték, hogy egy körülhatárolt támadás nem fog túlságosan harcias dühkitörést okozni Basar elAszad elnöknél.
A már véglegesen elhatározott akció elôtt, júniusban még egy felderítô
kommandót is küldtek a helyszíntôl
egy-másfél kilométeres távolságba,
hogy a talajból mintát vegyenek. A
minta elemzése egyértelmûen bizonyította: a közelben radioaktív sugárzás mérhetô. A kommandósok nagy
felbontású fényképfelvételeket is készítettek.
A 2007. szeptember 6-ára virradó
éjfél után az „Arizona” akció elindult.
A légierô F15-ös és F16-os gépei felszálltak izraeli támaszpontjukról, és 0
óra 40 perckor 17 tonnányi bomba zúdult a reaktor már álló épületeire.
Valamennyi találat pontos volt. Az
Al-Kibar plutóniumreaktor nem sokkal megszületése elôtt porrá lett.
Másnap a szíriai hírügynökség világgá repítette a hírt: „A cionista ellenség repülôgépei behatoltak Szíria
légterébe, de légelhárításunk mûködésbe lépett. Az ellenséges gépek
gyáván elmenekültek.”
Aszad nem kezdett háborút. Megelégedett saját népe primitív félrevezetésével. Az Izraeli Légierô tisztjei
mosolyogva hallgatták a nagyzoló hazugságot.
Olmert miniszterelnök mindössze
három szóval reagált: „Én nyugodt vagyok.”
(Forrás: The New Yorker; izraeli
héber nyelvû sajtó)

Újabb hátországi
gyakorlat
A polgári védelem (pikud háóref) nagyszabású védelmi és elhárítási gyakorlatot tartott, amelynek során egy
három helyet érintô, nem konvencionális (vegyi vagy biológiai) ellenséges rakétacsapást szimuláltak.
A több száz katonát és költséges felszerelést mozgósító mentési-evakuálási gyakorlathoz hasonlóra eddig még
nem került sor.
A Kedem zászlóalj több, egymástól távoli helyszínen
betemetett áldozatok felkutatását, mentését és a keletkezett törmelék eltakarítását gyakorolta.
Az egyik helyszín Bat Jam város tengerparti sétánya
volt, az „áldozatokat” a holoni labdarúgó-stadionba evakuálták.
Gilad Farhi alezredes a gyakorlatban részt vevô katonák
feladatait így részletezte: miután egyszerre több, vegyi

A paralimpia elsô Gázálarcosztás, légiriadó
Naponta egyre több egyenruhás, fegyveres katona az utcákon, tankokat
izraeli aranya
szállító trélerek az autópályákon. Szüntelenül pityegô mobiltelefonok,

Noám Gersoni harcihelikopter-pilóta 2006 nyarán, a második libanoni
háború során balesetet szenvedett.
Életveszélyes sérülése után kényszerült tolószékbe. Hosszú rehabilitációs
kezelés után újrakezdte – szavai szerint – ajándékba kapott életét.
Gersoni másfél évvel ezelôtt kezdett komolyabban foglalkozni a teniszezéssel. A paralimpiára a legsúlyosabb rokkantsági fokkal élôk „quad”
kategóriájára nevezett be.
„Nem számítottam ilyen eredményre, nem trófeákért jöttem Londonba”
– nyilatkozott a sebesült tiszt, aki igazi harcos volta ellenére könnyeivel
küszködött, amikor a Hatikvát, az izraeli himnuszt játszották.
„Büszkeséget szereztél az országnak és a népnek. Bebizonyítottad,
hogy a teniszsportban ugyanolyan sikeres tudsz lenni, mint amilyen voltál
a levegôben” – mondta Simon Peresz
államelnök, aki élete 89 éve alatt sokat látott, de most ugyancsak elérzékenyülve köszöntötte a 29 éves
Gersonit.

A következô
50 nap
sorsdöntô lesz
Cáhi Hanegbi, a Kneszet Külügyi
és Honvédelmi Bizottságának volt
vezetôje tette a fenti kijelentést Jaffán,
a Likud párt zárt ülésén.
Hanegbi szavait a Mákor Rison címû jobboldali lap riportere, Zeév
Kamm idézi.
Az idézet a következô: „A jom kippuri háború óta az elôttünk álló ötven
nap lesz a legkritikusabb. A jom kippuri háborúban is (1973. október 6-tól
október 25-ig) akadtak kritikus napok
Izrael sorsára nézve. A miniszterelnöknek most el kell döntenie, hogy
vállalja-e egy megelôzô támadás ódiumát, engedi-e, hogy Irán nukleáris
fegyverekhez jusson. Ez utóbbi
lehetôség gyakorlati következménye
egy általános nukleáris fegyverkezési
verseny lenne a Közel-Keleten.”
Az idézet így folytatódik: „Ma,
amikor azt mondjuk, megértettük az
iráni fenyegetésben rejlô veszélyeket,
azt is megértjük, hogy egy konfrontáció az ára annak, hogy fiaink és unokáink késôbb ne legyenek kénytelenek elviselhetetlen árat fizetni.”
Hanegbi korábban elhagyta a
Likudot és a Kadimához csatlakozott,
majd visszatért a Likudba. Most felszólította a párt aktivistáit, hogy támogassák Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, biztosítsanak neki
nyugalmat, hogy legitimitását megerôsítve hozhassa meg a szükséges
döntéseket.

robbanófejjel ellátott rakéta robban Izrael területén, az
egyik csoport a mérgezô gáztól tisztítja meg a terepet, a
második a vegyi anyagok hatását semlegesíti, míg a harmadik az érintett területet elhagyó jármûveket fertôtleníti.
Chén Livni ezredes, Jeruzsálem körzet parancsnoka
hozzátette: „Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy egész zászlóaljat egyetlen helyszínre telepítsünk.”
Arra a kérdésre, mi a valószínûsége annak, hogy a rakéták a fôváros területét is támadhatják, az ezredes ezt
válaszolta: „Az a feltételezés, hogy Jeruzsálemre nem
fognak lôni a Templomhegyen álló mecsetek miatt, nem
állja meg a helyét. Ellenségeink elég pontosan irányítható rakétákkal rendelkeznek, amelyekkel a városnak kizárólag a nyugati, zsidók által lakott kerületeit célozzák
meg.”
Az új gyakorlat mindössze két héttel követte az elôzôt,
amelynek során több százezer polgár kapott sms-riasztást
a mobiltelefonjára.
Halmos László

kijelzôjükön kötelezô katonai gyakorlatra hívó sms-üzenetekkel vagy értesítésekkel – az elmúlt hetekben elkezdték ellenôrizni a három legnagyobb izraeli mobilszolgáltató sms-küldô rendszerét, amelyek segítségével mindenkit
értesítenek majd arról, ha Iránból esetleg elindulnak a rakéták. A feszültség
érezhetô, valami közeleg.
– Te ezt nem értheted, mert Európa egy szép nagy buborék, vastag burokkal. Az én generációm viszont testközelbôl látja, élte és éli át a közelmúlt
fegyveres konfliktusait. Most itt olyan országban élsz, amely nonstop készültségben van – mutat a levegôbe beszélgetôpartnerem, a harmincéves, TelAvivban élô informatikus, Joel. Délután van, az utcakép szürreális: tizennyolc-húsz éves fiatalok sétálgatnak egymásba karolva, fagylalttal a kezükben és hatalmas gépfegyverrel az oldalukon. A hétvégére hazamennek a katonai bázisról. A közintézmények, a bevásárlóközpontok, a vasútállomások
bejáratai elôtt fémdetektoros kapuk állnak, a biztonságiak belépés elôtt átvilágítják a csomagokat, és mindenkit alaposan megmotoznak.
Ez itt eddig is rutinnak számított, ám az utóbbi hetekben valami mégis megváltozott. Az emberek az utcákon csoportokba verôdve vagy otthonaikban, a
családi asztalok mellett egyre gyakrabban beszélnek Iránról és a perzsa állam
atomprogramjáról, az esetleges háborúról. És bár a fegyveres konfliktusok
valós vagy vélt realitásával több mint hatvan éve élnek együtt, ma már zsigereikben is úgy érzik, hogy az iráni kormány törekvése félelmetesebb fenyegetés, mint a naponta Gázából kilôtt rakéták garmadája.
– Izrael riadókészültségben áll. Folyamatosan figyelmeztetik az állampolgárokat, hogy kötelezô jelleggel vegyék át az alanyi jogon mindenkinek járó
gázálarcot. Ez viccesnek tûnt az elején, de amikor átvettük a maszkot tartalmazó dobozt, megijedtünk. Elrémisztett az a tudat, hogy egyszer használnunk
is kell. Nézd, errôl van szó – mutatja a felszerelést Slomo, a Jeruzsálemi Héber Egyetem hallgatója.
Az újságok nem csak az iráni fenyegetésekrôl és Benjamin Netanjahu kormányfônek a megelôzô csapásról szóló kijelentéseirôl tudósítanak. Egyre
gyakrabban publikálják a városokban található föld alatti bunkerek és
megerôsített falú helyiségek listáját. A napokban például jóváhagyták hatvan
tel-avivi mélygarázs óvóhelyként való használatát. A szükséges átalakításokhoz már hozzá is fogtak. A polgári védelem számításai szerint 800 ezer ember védelmét szolgálhatják ezek a létesítmények. A légvédelmi szirénákat hetente tesztelik.
Ekkor mindenki ugrik, rohan a legközelebbi bunkerbe. Az izraeli és amerikai hadihajók gyakorlatozását a tengerpartról is látni, s hallani lehet a hajóágyúk lövéseinek robbanását. Ilyenkor megremegnek az ablakok. De az égbolt sem nyugodt: állandóan gyakorlatozó vadászgépekkel és helikopterekkel
teli. Tel-Aviv és a Vörös-tenger partján levô Eilat köré az elmúlt hetekben
kezdték el telepíteni a mobil rakétavédelmi rendszereket, az autópályák bizonyos szakaszait pedig leszállópályává alakítják át. Az eddig vállvonogató izraeliek elkezdtek bevásárolni, máris emelkednek a konzervek árai, egyes
nagykövetségek pedig nyilvánosságra hozzák menekítési terveiket, és azt
ajánlják állampolgáraiknak, hogy regisztrálják magukat.
– Ez több, mint puszta intô jel – sóhajt Joel. – Nagyon gyorsan át kell gondolnunk a jövônket. Vagy inkább a jelenünket! A nagyszüleink és a szüleink
láttak és átéltek néhány háborút. A mi életünkbôl ennek ki kellene maradnia!
Szétesett a kormánykoalíció, egyre fokozódik az iráni fenyegetettség. Izraelnek nap nap után egyre több belpolitikai problémával kell megküzdenie, ám
a legsúlyosabb fenyegetettséget Teherán atomprogramja, folyamatosan
erôsödô és durvuló retorikája jelenti – állítják Izraelben. A kormánykoalíció
nem csupán az elôrehozott választások elkerülését, a jelenlegi kormány ciklusának kitöltését szolgálta volna, hanem azt is, hogy az ország együttes erôvel, széthúzás és ellenérvek nélkül legyen képes szembeszállni az iráni fenyegetéssel, amely eddig sem volt alaptalan, ám most egyre komolyabbnak tûnik.
Irán – állítása szerint – jó ideje „polgári célú” atomprogramot folytat, ám a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a világ vezetô nagyhatalmainak titkosszolgálatai nem így látják. Sok jel utal ennek ellenkezôjére. Különféle saját és nemzetközi hírszerzési forrásokból Izrael tudni véli, hogy Irán olyan
nagy urándúsító berendezések kiépítésén dolgozik, amelyek alkalmasak lesznek atomfegyver létrehozására. Az ENSZ megfigyelôinek legfrissebb jelentése alapján ráadásul az ország az elmúlt hónapokban mintegy harmadával
növelte urándúsító képességét, és megduplázta dúsító centrifugáinak számát.
(nol.hu / Bencze Szabó Márton, Haifa)
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Martonyi válasza
aggasztja
Paul Shapirót

Ígéret és valóság
Sarkad, 2012. szeptember
Martonyi János szerint a kormány nem kívánja rehabilitálni
Horthy Miklóst, ehhez sem a szándék, sem az alap nincs meg;
megfelelô történeti kutatásnak kell
megmutatnia, milyen helyes vagy
helytelen lépéseket tett, illetve hibákat követett el a kormányzó.
A külügyminiszter az Amerikai
Zsidó Bizottságnak írt levelében,
amely a közelmúltban jutott az MTI
birtokába, azt is hangsúlyozta, hogy
a magyarok feltétel nélkül elkötelezettek a kisebbségek védelme mellett, a gyûlölet-bûncselekmények
törvényi szabályozása a világon az
egyik legszigorúbb, és a Velencei Bizottság nemrégiben állapította meg,
hogy a kisebbségek jogairól rendelkezô magyar jogszabály a lehetô
legteljesebb védelmet nyújtja, amit a
nemzetközi szerzôdések elôirányoznak.
Ezt az elkötelezettséget az is indokolja, hogy több mint kétmillió magyar él a szomszédos országokban,
és tôlük a 20. század nagyobb részében megtagadták az alapvetô jogokat
– emlékeztetett.
A Népszabadság arról számolt be,
hogy az Amerikai Zsidó Bizottság, a
B’nai B’rith zsidó szervezet és az
Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumának Felsôfokú Holokausztkutató Központja korábban levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, kifogásolva a magyarországi Horthy-emlékmûveket.
A levélre Martonyi János válaszolt.
Úgy fogalmazott, a kisebbségek
védelme a holokauszt tanulságai miatt is fontos minden magyar demokratikus erônek. A szabadságszeretô
emberek, akik világszerte az elnyomás ellen küzdenek, számíthatnak a
magyarok támogatására – hangsúlyozta.
A Horthy-emlékmûvekkel kapcsolatban kiemelte, az egykori kormányzó megítélésérôl ma sincs konszenzus. Az igazán alapos kutatások
és a nyilvános viták Magyarország
20. századi történelmérôl csak a
rendszerváltozás után indulhattak
meg, ezért nem meglepô, hogy máig
nincs egyetértés a történelmi személyiségekrôl.
A külügyminiszter mindazonáltal
rámutatott: a kormánynak nem áll
szándékában Horthy Miklós rehabilitálása. Kifejtette, hogy azokban az
országokban, amelyek nem tartoztak

(MTI-fotó)
a szovjet blokkba, már évtizedekkel
korábban elkezdôdhettek a viták saját történelmükrôl, ettôl függetlenül
a diszkrimináció és a rasszizmus bármely formája elleni harcnak minden
országban egyaránt fontosnak kell
lennie.
Martonyi János szerint a kormány
„történelmi küldetése” a szélsôjobboldali mozgalmak megerôsödésének
megakadályozása, ami óriási feladat.
„A szélsôségesek a közös ellenségeink” – emelte ki. Hozzátette: minden
olyan állítás, amely szerint a kormány elnézi a szélsôjobboldali pártok akcióit vagy valamilyen módon
rehabilitálni akarja a vitatott történelmi alakokat, hamis, sôt rosszindulatú.
A kormány minden alkotmányos
és törvényi eszközt igénybe vesz a
szélsôségek elleni harchoz. Ez hoszszadalmas folyamat, de az elsô eredmények már láthatók: a Magyar Gárda eltûnt az utcákról – közölte. Megjegyezte, a kormány rendszeresen
egyeztet a kisebbségekkel.
Paul Shapiro, az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma
Felsôfokú Holokausztkutató Központjának igazgatója a Népszabadságnak úgy nyilatkozott, levelükben
azt kérték, hogy a kormány állítsa le
a Horthy-emlékmûvek avatását, ezzel kapcsolatban konkrét lépésekre
várnak. A már felavatott emlékmûveket el kell távolítani – jelentette ki.
Hozzáfûzte, a kormánynak lehetôsége lenne stabil parlamenti többségére építve törvényt elfogadtatni arról,
hogy „a holokauszt idôszaka gyilkosainak ne állíthassanak emlékmûvet”.
Véleménye szerint a külügyminiszter válaszlevelének legaggasztóbb, egyben legreménykeltôbb része az, ahol Horthy Miklós ellentmondásos megítélésére utal. Ha ez
valóban így van, akkor egy nemzetközi történészbizottságnak kellene
megvizsgálnia a magyar holokauszt
történetét – javasolta.
Az egykori kormányzóról azt
mondta, a náci Németország szövetségesévé tette Magyarországot, hogy
területeket szerezzen vissza a szomszédos államoktól. Szerepet játszott
Európa destabilizálásában, zsidók lemészárlásában 1941–1942-ben, még
jóval Magyarország náci megszállását megelôzôen.
(MTI)
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Azarel falusi estéje

(4.)

Olvasónapló
Technikai okokból történt kihagyás
után, melyért szíves elnézést kérünk a
tisztelt olvasótól, folytatjuk Pap Károly: Azarel falusi estéje... címû novellájának elemzését.
***
Hadd emlékeztessünk sorozatunk
elôzô, harmadik darabjának befejezô
soraira: „De ne akarja, hogy az én
uram legyen szocialista a maga kedvéért. Legyen maga az, ha ülni akar.
De minket hagyjon békén az ilyen beszédekkel egyszer s mindenkorra!”
Sok zsidó lett szocialista a szegény
emberekért. Még a Keresztes úrhoz
hasonló, mint késôbb látni fogjuk,
harmincholdas, élhetetlen, önpusztító
„szegényekért” is. Meg a mezítlábasokért, az éhezôkért, a kilakoltatottakért, a proletároknak nevezett nyomorgó tömegekért, a munkásokért, a
lumpenekért. Ha kellett, a zsidó burzsoázia ellen. A szocializmus nevû
utópia elsô fázisának, az ún. proletárdiktatúrának az élharcosai között
szintén sok volt a szociális biztonságot, társadalmi egyenlôséget áhítozó
zsidó. Az új rend az embereket, a zsidókat is, termelôvé, gyári munkássá,
szövetkezeti paraszttá akarta tenni. A
boltos, a cipész, a szabó, a kárpitos a
társadalom peremén találta magát.
Amikor kis mûhelyét, boltját pár óra
leforgása alatt államosították, a szocialista zsidó is rájött, hogy az új rendszer nem ôérte van. De térjünk vissza
Svarc nagybácsi szatócsboltjába, az
1908-as év nyarának egyik varázslatos falusi estéjébe, ahol a tizenkét
éves kisfiú, Azarel, azaz Kari, a
késôbbi Pap Károly, a kiváló író hallgatja a felnôtteket. Ki tudja, hová
fejlôdött volna az a sok locsi-fecsi
szó, ha a „ténsasszony”, ahogyan akkoriban mondták, vagyis Eszter, Svarc
Miska neje, bele nem üti az orrát, illetve meg nem menti a helyzetet okos,
bátor, talpraesett és önérzetes fellépésével. A gyenge nô gyakran merészebb, mint az erôs férfi, mert hiszi,
hogy illemszabályok óvják. De még
mielôtt rátérnénk ennek a derék aszszonynak – „éset hájil” – szavaira, aki
nem hagyja magát belerántani abba a
verembe, melyet a „bosszúsan mosolygó” parasztok ástak, nézzük meg,
mit olvashatunk az asszonyról. A Bibliai nevek és fogalmak címû gyûjtemény kifejti, hogy az asszonyt „Isten
teremtette a férfi mellé segítônek és
társnak”. Az asszony a férfi testébôl
vétetett, mégpedig úgy, hogy az
Örökkévaló, „rofe holim” – a betegek
orvosa – végrehajtotta az elsô altatásos mûtétet, kioperálta a férfi oldalbordáját, melyet aztán nôvé formált.
A falusi vegyeskereskedô és cipész
Svarc Miska neje, Eszter az oldalbordából megalkotott nô intuíciós képességével férje segítségére siet. „Keresztes bosszúsan mosolygott.
– No nézd csak, hogy viseli a nadrágot a ténsasszony!
– Persze hogy viseli. Ha maguk
nem tudják tisztességesen viselni, hát
nekem kell viselni: különben nem fecsegnének annyit!
– No már csak bízza rám, hogy mit
csinálok, meg mit ne!”
Ezek a derék parasztemberek barátiak. Még lehet számítani paraszti
huncutsággal vegyes emberi együttérzésükre. Összekacsintásukra a „zsidóval”, mert valamennyien férfiak, a humor forrása ebben a pillanatban nem
más, mint a nadrágot viselô asszony.
Számítani lehet a lovagiasságukra, ha
az asszony keveri a vitát. És keveri is
kíméletlenül.
„– Azt csinálja, hogy harminc holdja van, aztán az öccsét mégis napszámba járatja, a húgának meg, amikor férjhez ment, egy petákot sem
adott! De aztán a zsidók meg az urak
a bûnösek! S hozzá minden héten
megissza a maga öt liter borát odaát a
Löwingernél!
– Örüljön neki! Az is zsidó zsebébe
megy! A családommal meg azt teszem, amit akarok! Abba az úristen se
beszéljen bele!
– Hát amilyen maga a családjához,
az úristen is olyan magához!”
Az elkeseredett ember minden szava mint egy káromkodás. A feudaliz-

musból megmaradt röghöz kötöttsége, amikor „kitántorgott Amerikába
hárommillió emberünk”, a nemzeti
megmaradás záloga volt, de az elmaradottságé is. A világtól elzárt, latyakos, poros, gyomos, úttalan utakkal
benôtt falvakban ugyanolyan nehéz
életfeltételekkel találkozott zsidó és
paraszt. Csakhogy a zsidó még ilyen
körülmények között is képes volt változni, fejlôdni, elôretekinteni. Magyarrá lenni, mint ahogyan tette azt
például Krúdy hôse, a „magyarruhás,
megtermett, nagybajuszú, bikanyakú
Burger Jeremiás...”
A férje védelmére sietô asszony
érveitôl, ha nem nô mondaná, kinyílnának a bicskák. Pap Károly novellájában, az Azarel falusi estéje... címûben Eszter, a zsidó asszony, a fehérnép, akinek a Kereszteséknél bizonyosan nincs annyi szava, mint a
Svarcnál, az igazságot a férfiak szemébe vágja.
„– Vesszen meg, ha olyan! Akkor se
fogok zsidó módra élni, amit maguk
úgy hívnak, hogy takarékosság. De az
énnekem csak annyi, hogy saját magukat is kiuzsorázzák a gyerekek kedviért! Aztán nagyra vannak vele, hogy
ennyit meg annyit dolgoznak! Én köpök erre! Vagy van olyan világ, hogy
én is meg a gyerekeim is tudunk élni
ember módra, vagy vesszünk el valamennyien! Az a harminc hold, amit
szememre vet, csupa adósság, betáblázás.”
„Akkor sem fogok zsidó módra élni...” Amit hívnak másképpen is,
nemcsak úgy, hogy takarékosság.
Hívnak családtervezésnek is, toleranciának, átgondoltságnak, demokratikus, analitikus gondolkodásnak,
elôrelátásnak, érdekérvényesítési képességnek, józanságnak... „Mindig
akörül forog tulajdonképpen a kérdés,
hogy a zsidóknak voltak-e olyan tulajdonságaik, melyek a többi népet bizonyos értelemben kihívták. Avagy a fogadó népek magatartása tette-e a zsidókat olyanokká, amilyenek” – írja A
zsidók útja címû tanulmányában
Ágoston Péter.
„– S ha nem lesz jobb világ, nemcsak hogy iszom meg napszámba kergetem az enyéimet, hanem ki is irtom
valamennyit velem együtt. Vagyvagy, aszondom!
– Be is telik magán. De nem a jobb

világ. Hanem az a másik, hogy kiirtja
magát.
– Sose bánja!”
Az önértékelés skáláján Keresztes
úr önbesorolása bizony alacsony.
Már-már azt mondhatnánk J.
Sidanius szavaival, hogy „kasztfenntartási irányultságú”, vagyis hogy
még a változtatás szándéka sem látszik. A zsidó család beosztós volt,
spórolós, kuporgató. Aztán az összegyûjtögetett pénzbôl valami kis aranyat vásárolt, mert a kiszámíthatatlan
világban ez volt a legbiztosabb. Zálogául annak, hogy gyerekeit taníttathatja majd. Hogy megvásárolhat
belôle valamit, például egy kis telket,
ha éppen jó befektetés. Az alkoholtól
való legendás tartózkodásuk irigylendô és követhetetlen. Nem hordták a
pénzt semmilyen Löwingerhez, semmilyen kocsmába. A zsidó inkább a
söntéspult másik oldalán állt, árulta a
bort, tisztes megélhetést szerzett vele,
de ezzel semmi rosszat nem tett. Engedélye volt rá. És óriási igény... A
kocsma, a biliárdasztal, a kártyaszoba, a mulatozás, a cigányzene a falvakban kultúrát helyettesített. A „zsidó módra élés”, a garas foghoz verése
a keresztények többségének szemében utálatos volt, megvetendô...
,,...minden zsidó bölcsész és a legtöbb zsidó ember gondolkodása deduktív” – állapítja meg némi túlzással
Ágoston.
A boltjában alázatos kiszolgáló. „A
szôke kis sovány zsidóasszony szokott szíves fürgeségével sietett elô, s
felemelte a fátyoltakarót a legszebb
cseresznyérôl, amit csak találni lehet a
pesti piacon” – írja Móricz Zsigmond.
A sábeszkor a naftalinszagú öltönyökben, felöltôkben, télikabátokban, fényes kaftánokban imaházakba sietôk
látványa egy provokációval felért...
Az antiszemitizmus pótcselekvés.
Bevethetô bármikor, amikor a dolgok
akadoznak, gátlásos ügyetlenségben,
válságok idején. Hamis nemzeti öszszetartozásra való áhítozáskor. Bár
különféle fokozatai vannak, a legenyhébbtôl a legszélsôségesebbig, kisebb-nagyobb folyamai mindig a gyûlölet medencéjébe folynak. Az antiszemitizmus nem kulturális, nem szociális antropológia. Nem igazságkeresés. Maga az igazságtalanság.
(folytatjuk)

120 esztendeje született Blum Zoltán
A magyar–izraeli „barátságos”
mérkôzés kapcsán egy igazi futballlegenda alakja juthat eszünkbe, az
évfordulós, 120 esztendeje született
Blum Zoltáné.
Ez a legendás magyar zsidó sportoló közel két évtizeden át küzdött a
magyar labdarúgásért és klubjáért,
az FTC-ért. Az odaadó, lelkes játékost nagyon sokan szerették. A
Veszprém megyei Pápán született,
gyermekként kezdte el rúgni a bôrt,
tizennégy évesen került a Fradihoz, s
már korán bejutott az elsô csapatba.
Összesen 416 meccsen szerepelt
(222 bajnoki, 148 nemzetközi, 46
hazai egyéb mérkôzés). Száz évvel
ezelôtt, 1912-ben a stockholmi olimpián is részt vett; a válogatottba ekkor került be, és hosszú idôn át biztos helye volt a legjobbak között. Kerettagként harmincnyolc mérkôzésen
szerepelt. Legemlékezetesebb játékát az 1921-es bécsi osztrák–magyaron
nyújtotta. Annak ellenére, hogy a magyar csapat kikapott, kiváló teljesítményét még az osztrák sajtó is kiemelte. Játékosi pályafutása befejezése után
1930 és 1937 között a Ferencváros vezetôedzôje volt, s közben rendszeresen
játszott a B csapatban, sôt néhány nemzetközi portyamérkôzésen beállt a fiúk
közé az elsô csapatba is. Az egyesület történetében ô volt a leghosszabb ideig mûködô edzô, s nem akármilyen gyôzelmeket arattak! Akkoriban nyert
százszázalékos bajnokságot és sok nagy nemzetközi mérkôzést a klub.
Blum szakmai tudása mellett a csapat körüli kedvezô hangulat kialakításán
is sokat fáradozott. „Csak az FTC-szellem legyen jó a klubban, a gyôzelem
elôbb-utóbb beköszönt” – mondta, és a gyôzelmek bizonyították igazát. Hét
éven át 351 mérkôzésen ült a kispadon. Egy évig Aradon is edzôsködött, ahol
bajnoki címig vezette a csapatot. Azt vallotta: a futballozáshoz ép erkölcs,
romlatlan test és tiszta lélek kell. Így is élt mindvégig. Példaképe volt az odaadó, lelkes labdarúgónak, akiben megvolt a magas fokú tudás és a technikai
érettség. Sovány alakjában páratlan munkabírás lakozott, fáradhatatlanul küzdött. A magyar foci múlt századi szerelmesére tisztelettel emlékezünk születési évfordulója kapcsán.
– KZ –
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES

munkákat, festést, padlások, pincék, lépcsôházak takarítását vállalom. 06-70-2160234.

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

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

Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal.
Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. 320-4778.
www.drviragdental.hu és www.miniimplantatum.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 emailen keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám szövetségébe felvehessük.
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz megyek. Telefon: 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 m2es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.
Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398 m2-es
telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltási ár:
95 000 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m -es
telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
2

Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.
Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m -es, egyszobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási ár:
3 900 000 Ft.
2

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 30217-3460 telefonszámon lehet érdeklôdni
munkaidôben.
VIII. kerületi, Blaha Lujza tér melletti, 55
m2-es, pompás lakásomat lakottan fél áron
eladnám. Csak megbízható egyének jelentkezését várom, zsani01@t-online.hu
Társasházak karbantartását, kômûves-

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.
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Vizes falak utólagos szigetelése, mûszeres
falnedvességmérés. Szántó Szigetelô Vállalkozás, 06-30-950-1306, www.falszigeteles.hu
Önkéntes munka Izraelben! Mindenki
segítségére szükség van! Feltétel: megvásárolt repülôjegy! A következô csoport
idôpontja: október 14.–november 4. Jelentkezni: 06-20-233-8454, lljano@freemail.hu
Vígszínház közelében turistáknak apartman kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.
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.: 06-1364-7534, 06-70-264-1926.
ÚJ ANNA OPTIKA! Örömmel értesítjük
meglévô és új vásárlóinkat, hogy megnyitottuk legújabb üzletünket a Dohány utcai
zsinagóga mellett. Óriási nyitási akció:
SZEMÜVEGKERETEK 70% ENGEDMÉNNYEL! Budapest VII., Wesselényi u.
2. Tel.: 321-1232. www.annaoptika.hu
Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásárolom, lakását kiürítem, kívánság szerint
kitakarítom. Harsányi Ildikó, 06-30-2093463.
Megbízható ápolónô eltartási szerzôdést
kötne egyedülálló, idôs személlyel Budapesten. Kóser háztartást is vezetek. 06-70380-5614.
Családfakutatás! Ki tud valamit Bleyer
Péter és Steiner Malvin gyerekeirôl, Magdáról, Gyuláról és Pálról, valamint Steiner
Ernô és Hirschbein Ilona utódairól, Steiner

Programajánlat
OKTÓBER–NOVEMBER
Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)
3. (szerda) 19 óra: Karinthy, a Frici
4. (csütörtök) 19 óra: Salinger
Richárd: Omyno
10. (szerda) 19 óra: Zanatóriumi
gengszterváltás
11. (csütörtök) 19 óra: Bächer-est:
Szép-kabaré
14. (vasárnap) 20 óra: Jentl – zenés
játék
15. (hétfô) 19 óra: Karinthy, a Frici
16. (kedd) 19 óra: Gershwin-show
17. (szerda) 19 óra: Norway. Today
– tragikomédia
18. (csütörtök) 19 óra: Hacsek és
Sajó, no meg a harmadik
21. (vasárnap) 19 óra: 5, azaz öt –
monodráma
22. (hétfô) 19 óra: Karinthy, a Frici
24. (szerda) 19 óra: Dob utcai
dumaparti Gálvölgyi Jánossal
25. (csütörtök) 19 óra: Frida –
zenés játék
27. (szombat) 19 óra: Bach Szilvia:
A partizán
28. (vasárnap) 19 óra: Kiss Csaba:
Esti próba – premier
29. (hétfô) 19 óra: Fényes-est
30. (kedd) 19 óra: Inotai András:
Új EU-politika?
31. (szerda) 19 óra: Talmud, Tóra
és a többiek
Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. félemelet)
Október 15. (hétfô) 15.00: Breuer
Péter Közel-Kelet-szakértô Az arab
mocsár címmel tart elôadást.
Október 29. (hétfô) 15.00: A klub
vendége Vencel György kántor.
November 5. (hétfô) 15.00: Répás
Péter, az Élet Menete Alapítvány
kuratóriumi tagja beszél megvalósult
és jövôbeni tervekrôl.
A novemberre vonatkozó további
programok a 15-i lapszámban jelennek majd meg.
A gyógytorna és a Down-szindrómások fejlesztô foglalkozásai
októberben 18-án és 25-én, a késôb-
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Elemérrôl és Steiner Zoltánról? A nyomok
Tápióbicskérôl Budapestre vezetnek. Keresem még özv. Bokor Jenôné szül.
Schmideg Júliát. Utolsó nyom: 1918, Budapest. A visszajelzéseket a következô email címre várom, elôre is köszönettel:
berkesgrosser@freenet.de
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.
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása,
esetleg oda-vissza szállítással. Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra is)
nagy választékban. Tel.: 06-70-505-5620,
napközben. VII., Garay u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter. Web:
www.jungoras.hu
Antik csillár javítása, eladása. 321-2972.
A pesti zsidónegyed központjában elsô
emeleti, 63 m2-es, egyszoba-hallos lakás
eladó. 06-30-276-3694.
Számítógépes oktatást, rendszerjavítást és
vírusirtást vállalok. 06-30462-4580.
Társalgást, kísérést, felügyeletet, bevásárlást vállalok idôs embereknek. 06-30-8518864.
Bécsi, háromfôs család középkorú, fôzni jól
tudó, tisztaságra igényes házvezetônôt keres.
A szállás helyben biztosított. A feladat része
még egy idôs úr segítése is. Ápolónôi szaktudás komoly elônyt jelent. Érdeklôdni lehet
az edith.heller2@gmail.com e-mail címen
vagy a 00-43-699-1-479-7496 telefonszámon.

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

biekben a megszokott idôpontokban
és helyen lesznek megtartva.

Hírek, események
röviden
– Kedves Olvasó! Ünnep- és anyagtorlódás miatt a Zsidó Nyári Fesztiválról szóló írások következô számunkban jelennek meg.
– Meghívó. A 107/302 kisegítô légoltalmi munkásszázadnak a Budapest
XIII. ker., Reitter Ferenc u. 24–26 sz.
ház falán elhelyezett emléktáblájánál.
október 14-én 10 órakor a túlélôk megemlékezést tartanak, melyre szeretettel
meghívnak minden bajtársat és hozzátartozóikat, valamint az érdeklôdôket.
– A Hegedûs Gyula utcai Idôsek
Klubjában és a Herman Lipót Idôsek
Klubjában naponta szabadidôs, kulturális programokat szervezünk, különbözô színházi és koncerteseményeket
biztosítunk a tagoknak. Szeretettel vár
mindenkit a Szociális Csoport. Nyitva
tartás: hétköznapokon reggel 9-tôl délután 16 óráig, pénteken 14 óráig.
Elérhetôségek: Hegedûs Klub, 1136
Bp., Hegedûs Gyula u 9., tel.: 3493120; Herman Lipót Klub, 1075 Bp.,
Síp u. 12., tel.: 413-5571.
– Mélységes köszönetemet és hálámat fejezem ki a Szeretetkórháznak,
Deutsch Zsuzsa fôorvos asszonynak és
Lénárd doktornônek, valamint külön a
teljes ápolószemélyzetnek édesapámért
és édesanyámért végzett fáradozásukért.
Tarsoly Tibor óbudai temetôgondnok.
– A NÜB közleménye. Egyesületünk
az 1081 Bp., Népszínház utca 27.-bôl
elköltözött. Az új cím: 1054 Budapest,
Tüköry utca 3. II. emelet, Mazsök-irodaház. Telefonszámunk változatlan: 1343-3898. Ügyfélszolgálatunk hétfô–csütörtök 9–12 óra között fogad.
– Adományok. Szegô László 40 000
Ft-ot küldött a Szeretetkórház részére.
– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra között. Telefon: (1) 455-3333. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu

Péntek
este
Okt. 5.

Templomok
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.)

Szombat
reggel
Okt. 6.

Péntek
este
Okt. 12.

Szombat
reggel
Okt. 13.

18.00
18.30
18.00
18.30
18.30
17.30
17.30
17.40

9.30
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
18.30
18.00
18.30
18.30
17.30
17.30
17.30

9.30
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
18.00
18.00

9.00
8.00
8.45

18.00
17.50
17.50

9.00
8.00
8.45

17.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.25
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

18.00

17.50

18.00
18.00

18.00
18.00

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

18.00
18.00
18.00
18.10
17.00
18.00
17.20
17.20
17.00
18.30
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Október 1–7. hétfô–szombat
Október 5. péntek
Október 6. szombat
Október 7. vasárnap
Október 8. hétfô
Október 9. kedd
Október 12. péntek
Október 13. szombat

Tisri 19.
Tisri 20.
Tisri 21.
Tisri 22.
Tisri 23.
Tisri 26.
Tisri 27.

Szukkot
Gyertyagyújtás: 5.57
Szombat kimenetele: 6.59
Hosáná rábá
Smini áceret MÁZKIR
Szimchát torá
Gyertyagyújtás: 5.43
Szombat kimenetele: 6.45
Újholdhirdetés

Több mint ízléstelen
Nagy botrányt kavart az egyik észtországi gázipari cég azzal, hogy honlapján Auschwitzcal és a bejárati kapu felett látható cinikus felirattal, az „Arbeit
macht frei”-jel („A munka szabaddá
tesz”) hirdette magát.
Az auschwitzi kapu mellett az észtországi gázcég honlapján a következô felirat volt olvasható: „Gázfûtés – rugalmas, kényelmes, hatékony”.
A hirdetést augusztus 23-án, a totalitárius diktatúrák európai emléknapján lecserélték, s az alábbi kísérôszöveget írták hozzá: „Ha a korábbi kép
bármilyen kellemetlenséget okozott volna, kérjük, fogadják ôszinte bocsánatkérésünket.”
Az auschwitzi képet személyesen a Gasterm vezérigazgatója, Sven
Linros készítette – olvasható az észt Eesti Pkevaleht címû lapban. Linros
úgy fogalmazott, hogy a történelmi helyet egy más nézôpontból szerette
volna megmutatni, s elmondta azt is, hogy amikor az auschwitzi koncentrációs táborban járt, meglepôdve vette tudomásul, hogy a gázt itt is használták.
A cégvezetô bocsánatát fejezte ki az eset miatt, s leszögezte, hogy a leghatározottabban elítéli az emberiség elleni bûncselekményeket.
(Múlt-kor történelmi portál)

Virtuális holokausztemlékmû
a nem virtuális holokausztról
Virtuális emlékmûvet lepleztek le a
holokauszt áldozatainak és túlélôinek a
Szlovák Nemzeti Múzeum fôépületében
Pozsonyban. Szlovákiában ez az elsô
olyan emlékmû, ahol az országból a
koncentrációs táborokba hurcolt zsidó
lakosság teljes névlistája szerepel.
A folyamatosan pontosított lista
egyelôre 81 614 nevet tartalmaz. Pavol
Mestan, a Zsidó Kultúra Múzeumának
igazgatója az ünnepségen elmondta,
nincs pontos feljegyzés, hogy hányan is
haltak meg a koncentrációs táborokban,
ezért az emlékmû tartalmazza az összes
nevet, amely bekerült az állami jegyzékbe a zsidó lakosság 1939-es összeírásakor. „A holokauszt áldozatai ôk mindannyian, akár túlélték az üldöztetést, akár
nem” – hangsúlyozta Pavol Mestan. Az
emlékmûvet Ján Kodon tervezte, összesen három részbôl áll: egy vetítésbôl,
amely egy nap alatt bemutatja a több
mint 81 ezer nevet tartalmazó listát, egy
átlátszó üveglapokból álló alkotásból,

amelyre szintén felvésték az összes áldozat nevét és az aláfestô zenébôl, melyben
keveredik a tömeg hangja, gyermeksírás,
vonat és írógép zaja.
Szlovákiában a holokauszt áldozatainak emléknapja szeptember 9. Ezen a
napon fogadta el a szlovák állam 1941ben az úgynevezett Zsidókódexet,
amely tartalmazta az összes szlovák zsidóellenes törvényt.
(MTI)

Halálozások
Szomorúan tudatjuk, hogy barátunk,
Kardos Zsigmond, a Magyar Izraelita
Kézmû- és Földmûvelési Egyesület
volt növendéke 88 éves korában hoszszú betegség után elhunyt. Osztozva a
család gyászában, ôrizzük egykori tanonctársunk emlékét. Mikéfe Baráti
Kör. (x)
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Békében nem hallgatnak a múzsák

Az erô és a hatalom jelképei
Sokan úgy képzelik, hogy egy tábori rabbi kizárólag háború idején, a
fronton teljesít szolgálatot. E tévhit
ellenkezôjérôl mindenki meggyôzôdhet, aki az elkövetkezô hetekben
a kíváncsiságtól hajtva elsétál a Wesselényi utca 13. szám alá, és felkeresi a Honvédelmi Minisztérium Tábo-

ri Rabbinátusát. Nem kell elôre bejelentkezni, nem kell jegyet váltani,
csak egyszerûen lenyomni a kilincset.
A tábori rabbinátus nyitottságát
igazolja Szalay Kriszta kiállítása is.
„A harci eszközök mint vallási szimbólumok a bibliai idôkben, valamint

Tüntetés
a körülmetélés szabadságáért
Közösen tüntettek zsidók, muzulmánok és keresztények Berlinben a fiúgyermekek vallási indíttatású körülmetélésének szabadságáért.
A német fôváros egyik központi terén, a Bebelplatzon tartott demonstráció
volt az elsô megmozdulás Németországban, amelyen a három vallás
képviselôi ebben az ügyben együtt léptek fel. A több száz tüntetô a fiúgyermekek vallási indíttatású körülmetélését testi sértésnek minôsítô júniusi bírósági döntés, illetve a kölni tartományi bíróság ítélete nyomán elindult közéleti vitában megmutatkozó vallási türelmetlenség ellen tiltakozott.

Lala Süsskind, a berlini zsidó közösség korábbi vezetôje beszédében hangsúlyozta: „elviselhetetlen, amikor [a körülmetéléssel kapcsolatban] hozzá
nem értô és intoleráns emberek beszélnek, és szavaik széles körben megértésre találnak”. Hozzátette: a fiúgyermekek körülmetélése döntô jelentôségû a
zsidó és a muzulmán önazonosság kialakulásában.
Ugyanezt emelte ki Kenan Kolat, a németországi muzulmán közösséget
összefogó szervezet (TGD) vezetôje, hozzátéve, hogy a beavatkozást kellô
szakértelemmel és megfelelô higiéniai körülmények között hajtják végre. Leszögezte: Németországban „senki sem akadályozhatja meg”, hogy tovább
ápolják az évezredes hagyományt.
A német kormány törvénnyel kívánja szabályozni a kérdést. „A kölni ítélet
nyomán elôállt bizonytalanságot a kabinet hamarosan megszünteti, és jogbiztonságot teremt” – hangsúlyozta Sabine Leutheusser-Schnarrenberger igazságügyi miniszter. A törvény megalkotásáig tartó idôszakra a tartományi rangú Berlin vezetése – a tartományok közül elsôként – átmeneti rendelkezést
léptetett életbe. E szerint a szülôknek igazolni kell, hogy vallási okból kívánják elvégeztetni a beavatkozást a fiúgyermeken.
A tüntetésen elutasították a szabályozást, Wolfgang Thierse hívô katolikus
szociáldemokrata politikus, a német törvényhozás alsóházának (Bundestag)
volt elnöke például felvetette: vajon miért kellene az államnak foglalkozni azzal, hogy milyen szokások tartoznak a vallási közösségeket összefogó hagyományok körébe. Megjegyezte: „talán zsidóigazolványt kellene lobogtatni” a
szülôknek, ha gondoskodni kívánnak gyermekük körülmetélésérôl?
A kölni tartományi bíróság ítéletben arra hivatkozott, hogy az egyén önrendelkezési joga elôbbre való a vallásszabadságnál és a szülôi felügyeleti jogoknál. Az ítélet szerint a beavatkozás csecsemôk esetében minôsül testi sértésnek. Idôsebb korban az érintett hozzájárulásával szabadon lehet körülmetélést
végezni.
A Bundestag a döntés nyomán júliusban nagy többséggel határozatot fogadott el arról, hogy meg kell teremteni a fiúgyermekek vallási indíttatású körülmetélésének jogi lehetôségét. A határozat szerint a fiúgyermekek vallási
okokból végzett, „szakszerû és felesleges fájdalmat nem okozó” körülmetélésének „alapvetôen engedélyezett” beavatkozásnak kell lennie. A Bundestag a
határozatban felszólította a kormányt, hogy a jogbiztonság megteremtése érdekében ôszig készítsen törvényjavaslatot.
(MTI)

napjainkban” címû tárlat – amely az
Ars Sacra Fesztivál eseménye is egyben – Totha Péter Joel tábori rabbi
kezdeményezésére jött létre. Házigazdaként ô köszöntötte a szép
számban megjelent érdeklôdôket is.
Elárulta, hogy eredetileg a héber
ábécé betûinek megfelelôen huszonkét festmény bemutatását tervezték,
végül két képpel még megtoldották a
sort. A tárlat egyik fôvédnökeként
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz
ügyvezetô igazgatója röviden beszámolt arról, hogy a tábori rabbinátus a
Dohány utcai körzettel együttmûködve tartja istentiszteleteit, majd
bemutatta Frölich Róbert fôrabbit,
nyugalmazott vezetô tábori rabbit,
dandártábornokot, valamint Deutsch
Róbertet, a Rabbitestület vezetôjét.
Sajnálatosnak tartotta ugyanakkor,
hogy az EMIH tábori fôrabbija nem
tudott eljönni a megnyitóra.
A kiállítás másik fôvédnöke,
Simicskó István, a HM parlamenti államtitkára elárulta, kissé különösnek
tartja, hogy a harci eszközökrôl egy
hölgy készít festményeket, de mindjárt hozzátette, számára is sokkal
kellemesebb élmény a helikoptereket és vadászgépeket mûvészi alkotásokon látni, mint valódi bevetéseken. – Egy mûvész lelke érzékenyebb az átlagemberénél, és a képek
kiváló tehetségrôl árulkodnak – tette
hozzá.
A festmények alkotója, Szalay
Kriszta úgy fogalmazott, hogy a Biblia olvasása közben mindig képek jelennek meg a szeme elôtt. Alkotásain a helikopterek, a repülôk egyaránt
szimbólumok: az erô és a hatalom
jelképei. A mûvésznô a fontos témák
egyikeként említette a 20. századi
embert, aki képessé vált a repülésre,
ám Bábel tornyának sorsa mégis felveti a kérdést: vajon meddig érhetünk fel?
A kiállítást Kövesdi Miklós Gábor
író, humorista nyitotta meg. Személyes hangú beszédét e szavakkal zárta: „Mert a mûvésznô tudja, hogy
egy alkotófolyamat akkor lesz teljes,
mikor a mû eljut a befogadóhoz. Valójában minden festménye annyi,
ahány ember megnézi. Tekintsük
meg minden képét, csak rajtunk múlik, hogy szédítô mélységbe vagy
végtelen magaslatokba pillantunk.
Egy biztos: lenyûgözô távlatok nyílnak meg elôttünk.”
Szalay Kriszta olajképeinek többsége Jósua és a Bírák könyvének jeleneteit mutatja be, gyakran ösztönözve a látogatót a saját „olvasat” és
a mûvészi ábrázolás összevetésére.
A tárlat másik dimenziójában az
1973-as jom kippuri háború szinte
valamennyi harcászati eszköze felvonul akció közben.
A kiállítás a hivatal nyitvatartási
idejében, hétfôtôl csütörtökig 8 és
16, pénteken 8 és 13 óra között díjtalanul megtekinthetô.
r. a.
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Kóser morzsák
Királyhegyi Pál nevét ma már – sajnos – csak igényes olvasók és az egykor volt, de már nem létezô magyar kabaré örök rajongói ismerik. Ô volt az
egyik legkisebb termetû, legnagyobb humorista. A 150 centis apró emberke
50 kiló mosoly volt. Mindenen élcelôdött, és bármi történt vele vagy körülötte, azt a sajátos fénytörésû, humoros okuláréján keresztül látta, és jó esetekben meg is írta. Beskatulyázhatatlan szerzô volt. Írt könyveket, rádiójátékot, humoreszket a Ludas Matyiba, televíziós és színpadi kabaréjelenetet.
Munkái egy-két idôközben divatjamúlt vagy a köztudatból elhalálozott fogalom kivételével a mai napig elôvehetôk és élvezhetôk. Zsidó ember volt,
amirôl sosem feledkezett el, és pechjére az ordas világ sem, amiben megpróbált érvényesülni. A sosem volt magyar nácik begyûjtötték ôt is, besorozták
egy munkaszázadnak becézett halálosztagba azzal, hogy majd ô az 50 kilójával és az egyetlen harci eszköznek szánt ásóval a kemény orosz télben
legyôzi a kommunistákat. Királyhegyi Pali bácsi – ahogy mindenki nevezte
– valóban különös anyagból volt gyúrva, bár ezt a jelzôt Sztálin használta
a bolsevikokra. Ez a különös anyag ránevetett a halálra, és túlélte azt. Hazajött a munkaszolgálat poklából is. Elsô estjén a Fészekben rajongóinak
nevetve mesélte, hogy talán ô az egyetlen, aki meghízott a munkaszolgálatban. Elment 49 kilósan, és most 51. Tudja, miért van ez? – kérdezte a
fizetôpincértôl. – Mert 2 kiló plusz csupán kezemen-lábamon a bôrkeményedés.
Nem kis derültséget okozott asztaltársainak, amikor elmesélte, hogy
mennyit profitált apró termetébôl. Elôször is bárki mögött el tudott bújni, és
ezzel észrevétlen maradt, így ôt választották ki utolsónak megfagyott holttestek cipelésére. Meg aztán, tudjátok – mondta kacsintva –, az én 150 centim
arra is jó volt, hogy a srapneldarabok általában a fejem fölött húztak el, és
ha elkezdett esni a hó, rám a többiekhez képest kicsit késôbb jutott.
Amikor az 1960-as években a magyar állam egy nemzetközi szerzôdés kötelezettségeként elkezdett megalázóan kis összegû jóvátételt fizetni a lágereket és munkaszolgálatot túlélteknek, Királyhegyi is megkapta a rá esô öszszeget. Saját meséje szerint elolvasta a levelet, melyet az akkori pénzügyminiszter írt alá, és tollat ragadott. Máig reakció nélkül maradt válasza így
szólt: Tisztelt Miniszter Elvtárs! A kárpótlásukat ezúton köszönöm, átvettem, és már most közlöm, hogy legközelebb ennyiért nem vállalom...
***
1960-ban bemutattak egy új magyar filmet, melynek címe: Az arcnélküli
város.
Abszolút kurzusfilmrôl van szó, az akkori divat szerint az 56-os forradalmat egy western ízû drámába csomagolva próbálták eladni ellenforradalomnak, aminek kis híján áldozatul esett gyönyörû fôvárosunk. A filmet
szinte minden budapesti bemutatómoziban egy idôben tûzték mûsorra, így
az egyik lipótvárosi filmszínházban is. A mozi üzemvezetôje egy nagyon intelligens, dörzsölt filmszakmai öreg róka volt. Mozijának homlokzatát két
vitrin díszítette. Ebben általában a bemutatásra kerülô filmekbôl 4-5 jelenetfotó került ki, és középen ugyanebben a méretben egy kézzel festett tábla, melyen a film címe és esetleg fôszereplôje volt feltüntetve. A kapkodva
végzett szervezési munkák során (kópiák, plakátok, fotók szétküldése) ez a
mozi is megkapott mindent, kivéve a kézzel festett táblát, melyen Az arcnélküli város címnek kellett volna virítani. Barátom kétségbeesett, betelefonált
a központba, hogy mit csináljon, a fotókat kitette, de mit érnek cím nélkül?
Azt a választ kapta, ideiglenesen írja ô egy cédulára a film címét, és majd
pótolják a hiányt. Bô humorú barátom írt egy megfelelô méretû festett lapot: Stadt ohne Ponem, azaz az arcnélküli város.
Az arra járó lipótvárosi zsidók megálltak kórusban röhögni a mozibejárat elôtt. De egyvalaki biztos nem csak röhögött, mert miután megértette a
szöveg humorát, azonnal feljelentette a Mozgóképüzemi Vállalatnál ôket.
Az üzemvezetô is állt a szônyeg szélén igazgatója elôtt, és próbált magyarázkodni: tudod, igazgató elvtárs, mi másnapra egy NDK-delegációt vártunk a
kerületbe, és azt szerettem volna, ha megértik, hogy milyen filmet játszunk,
hátha ôk is betérnek. Fônöke már beérte a válasszal, és útjára engedte volna a megszeppent mozist, amikor leesett neki a tantusz. Várjál csak, elvtárs!
Úgy tudom, a pónem nem német szó, hanem valamilyen zsidó! Dörzsölt
ismerôsöm ettôl sem jött zavarba: Tudod, fônök, azt akartam, hogy ne csak
az NDK-sok, hanem a lipótvárosi ôslakók is bejöjjenek a moziba...

A rabbik összefogtak
a vallási intolerancia ellen
Összefogtak az európai zsidó és muzulmán vezetôk Párizsban.
Megígérték, hogy határozottan elítélik majd saját közösségeik antiszemitizmust, illetve muszlimgyûlöletet szító tagjait, s hogy együtt védekeznek a vallásaik ôsi szokásait – a körülmetélést és a rituális állatvágást – tiltó európai
rendelkezések ellen.
„Zéró toleranciát kell hirdetnünk minden olyan vallási vezetô ellen, aki arra használja pozícióját, hogy vallási ellentéteket szítson a felekezetek között”
– olvasható a párizsi Nagymecset, az Európai Zsidó Kongresszus és az Etnikai Megértésért Alapítvány által szervezett szimpóziumon elfogadott közös
nyilatkozatban. A gyûlésen 18 ország hetven rabbija, imámja és közösségi
vezetôje vett részt.
(ma.hu/MTI)
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