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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

(Folytatás a 3. oldalon)

Ásré najcré édajszov böchol lév
jidrajsuhu – Boldogok, kik
megôrzik tanúbizonyságait, és
egész szívvel Ôt keresik! – szólnak
a 119. zsoltár szavai.

Most, a félelmetes napok közeled-
tével, imáink szavai újból és újból
visszhangzanak, mert nemcsak a
múltat közvetítik eleink versei, de
egyben útmutatást adnak jelenre és
jövôre.

Boldogságunk nemcsak önma-
gunkból fakad, hanem abból, hogy
követjük az Örökkévaló törvényeit,
és ezáltal boldogságot kapunk saját
magunknak, gyermekeinknek, hoz-
zátartozóinknak, egész népünknek.

Minden idôszak erre tanít, de az
elmúlt év még inkább megerôsített
bennünket abban, hogy csak az
Örökkévalóban bízhatunk, mert
egyre szaporodnak ellenfeleink,
egyre nehezebb idôk köszöntenek
ránk.

Sok keserûséget, sok fájdalmat
éreztünk a tavalyi esztendôben.

Hiába bízunk másokban, várako-
zásainkban újból és újból csalatko-
zunk, hiszen azok, akik nem az igaz
utat követik, tudva és akarattal
vagy tudatlanul, de szembefordul-
nak velünk.

Még a legjobb akaratú honfitár-
saink sem értik teljesen, mit is je-
lent zsidónak lenni Magyarorszá-
gon, mit is jelent élni egy olyan or-
szágban, ahol kiirtották a lakosság
majd tizedét csak azért, mert zsidó
volt. Igen kevesen vannak azok,
akik ôszintén és szívbôl fejezik ki
részvétüket, minden feltétel nélkül
elítélik az akkori bûnösöket, s egy-
re többen vannak azok, akik az
egyrészt és másrészt nézôpontját
hangoztatják, összevonják az egy-
mással össze nem tartozó dolgokat,
kezeiken számolgatják, hány em-
bert gyilkoltak meg 45 elôtt és 48
után.

Még egy kormánybiztos is „el-
lenkezô elôjelû vészkorszakot” em-
leget, felelevenítve a régi antiszemi-
ta vádat, hogy mindenrôl a zsidók
tehetnek, még arról is, ha százezer-
számra gyilkolták meg ôket.

Látásuk elhomályosul, a magyar
zsidóság túlnyomó részének meg-
gyilkolásáért felelôs, magát hôs ve-
zérnek képzelô „Hadurat” lassan
hôssé avatják, el szeretnék feledtet-
ni azt a tengernyi vért, ami a kezé-
hez tapad, az általa okozott, soha el
nem múló fájdalmat.

Azt szeretnék, ha mi is bûntelen-
nek látnánk ôt, és hozsannát zenge-
nénk, „zsidómentôként” reklámoz-
nánk velük együtt. És itt van a kö-
zülünk való historiográfiai rabbi-
doktor, aki cinkos mosollyal védi a
gyilkosok vezérét, arról értekezik
az újságban, hogy nekünk semmi
dolgunk, ha mások úgy látják, hát
állítsák ôt piedesztálra, nekünk
nem kell törôdnünk vele.

S közülünk is vannak sokan, akik
elfeledik a zsoltár szavait, és egy tál
lencséért, egy nagyobb darab ke-
nyérért, általuk elérni remélt földi
jutalomért, egy kicsiny hatalomért
gondolkodás nélkül eldobják a zsi-
dóságukat, baráti kezüket nyújtják

Az e kis írás címeként olvasható
héber mondatrész magyarul teljes
egészében így hangzik: az Égi tör-
vényszék és a Földi törvényszék
szerint megengedjük, hogy együtt
imádkozzunk a hit elhagyóival.

Tudvalévô, hogy a rabbi, rend-
szerint a hitközség elnöke s az
elôimádkozó a Kol Nidré szívet já-
ró hangjai elôtt mintegy hármas
törvényszéket alkotnak, s akkor
hangzanak el a rabbi szavai:
Bisivó sel mááló, magyar fordítás-
ban az egész mondat ekképpen, az
Égi és a Földi törvényszék elôtt
megengedjük, hogy együtt imád-
kozzunk a hitet elhagyókkal.

Mi a jelentôsége, mi a magyará-
zata ennek az aktusnak?

Történelmünk spanyol korsza-
kában gyakorta kényszerítették
ôseinket, hogy hagyják ott az ôsi
vallást, s vegyék fel helyette az
uralkodó hitet.

Sokan kényszerbôl ezt megtet-
ték, de titokban hûek maradtak az

Jó néhány héttel ezelôtt egy elmo-
sódott fénykép került elém. Egyik
tanítványom megkérdezte, vajon a
képen látható zsinagóga külsô ol-
dalfeliratát meg tudnám-e fejteni.
Általában a szövegek megfejtése
nem egyszerû. Az esetek egy részé-
ben a betûk nem láthatók tisztán,
homályosak. A képen szemmel nem
érzékeltem annyira ezt a textust, de
amikor alkalmam volt e zsinagógát
személyesen megnézni, tapintással
a bemélyedt szövegeket, a bevésett
betûk formáját kezdtem érezni. 

A következô zsoltáridézet íródott
ki: 

Ohel Jákob-zsinagóga Münchenben

FELDMÁJER PÉTER

Bízzunk benne, hogy az Örökkévaló
helyreállítja a világ rendjét

a zsidógyûlölôknek, a potenciális
gyilkosoknak. Megszégyenülnek
saját maguk, a világ, zsidó testvére-
ik elôtt, mert elfelejtik a zsoltár sza-
vait: „akkor nem szégyenülök meg,
mikor tekintek mind a parancsaid-
ra”.

Azt hiszik, hogy embert megillet-
heti a dicsôség ezen a világon, pedig
tudniuk kellene, a dicsôség csak az
Örökkévalóé.

Hiszünk abban, hogy az Örökké-
való igazságosan tekint a világra, és
elôbb-utóbb helyreállítja a világ
rendjét.

Imádkozzunk azért, hogy min-
den ember értse meg itt, Magyaror-
szágon és az egész világon: a 20.
században kioltott milliónyi ártat-
lan élete nem lehet újabb hazugsá-
gok táptalaja.

Szálljunk hát magunkba a félel-
metes napok elôtt és alatt, fogadjuk
szívünkbe a törvényeket, és imád-

kozzunk, hogy bonyolult világunk-
ban megtaláljuk a helyes ösvényt.

Keserû volt az elmúlt év, de mi-
ként keserû szájízünket elmulasztja
a Ros Hásónói almához kapott méz,
akként gyógyítja lelkünk keserûsé-
gét az ima és az Örökkévaló kegyel-
mes és édes szeretete, mely nélkül
nem tudnánk zsidóként élni az em-
beri sötétség birodalmában.

Soha ne feledjük a zsoltár szava-
it: „jövevény vagyok a földön”,
mert bizony így van ez, bárhová is
megyünk, bármilyen sokat is tanu-
lunk, csak a teremtett világ egészen
kis részét ismerhetjük meg, mert a
fény, a tudás nem belôlünk jön, ha-
nem azt a Jóteremtôtôl kaptuk.

E gondolatok jegyében kívánok
az egész magyarországi zsidóság-
nak gondtalan életet, szerencsét,
boldogságot és áldást az 5773. zsi-
nagógai évre.

Lösónó tajvó tikoszévû.

SCHWEITZER JÓZSEF

Kol Nidré
Bisivó sel mááló...

ôsi hithez, s ezek az ánuszimok Kol
Nidré estéjén bemerészkedtek a
gyülekezetbe, s együtt imádkoztak
a kényszerítés hatalma alatt elha-
gyott ôsi vallás híveivel.

Ez a magyarázata ennek a szer-
tartásnak.

A Kol Nidré pedig akaratunkon
kívül s felületességünkbôl Isten
iránt tett s meg nem valósított fo-
gadalom alól kér feloldozást.

Sokan vádat kovácsoltak ebbôl a
feloldozási szertartásból, mond-
ván, hogy a zsidók Engesztelô Nap
alkalmával feloldozást nyerhetnek
fogadalmaik alól.

Errôl szó sincsen.
Ember iránti fogadalmat, köte-

lezettséget a Jom Kippur nem ol-
doz fel.

A feloldozás csakis azokra a
meggondolatlanul vagy akaratun-
kon kívül meg nem valósított foga-
dalmakra vonatkozik, amelyeket
Isten iránt tettünk.

Például naponta fogok tanulni
Isten dicsôségére öt zsoltárt, és
nem tettem meg, vagy valami eh-
hez hasonló.

A kimondott szó szent, és arra
nagyon kell vigyáznunk.

Ismétlem, a Kol Nidré ember
iránt nem oldoz fel, csak Istentôl
kér feloldozást akarat nélküli kü-
lönféle gyengeségünkbôl eredô ki-
mondott szavunk meg nem tartá-
sáért.

Életet irányító szava Szentírá-
sunknak: aki vigyázza száját és
nyelvét, a bajoktól ôrzi meg lelkét.

Ennek szellemében imádkozunk
és böjtölünk.

A böjtnek nem csupán az a fel-
adata, hogy testünket sanyargas-
suk, hanem az is, hogy milyen ret-
tenetes dolog az éhség, s az éhes
emberen, akinek fizikai nyomorú-
ságát Jom Kippurkor átérezzük:
segíteni elsôrendû kötelesség.

Könnyû böjtöt és imáink meg-
hallgatását kérve és remélve kö-
szöntöm kedves Hittestvéreinket.

SCHÖNER ALFRÉD

„A múlt árnyékában láttam a jövôt...”
5773

„Nyissátok nekem ki az ég kapuit, 
és csak az igazak léphetnek be 

rajta.”1

Megrendített ez a nagyon ismert
szentírási mondat. Kiemelném be-
lôle a sáár, azaz a „kapu” szót. 

Ünnepi üzenetemben három „ka-
pu”-ról szólok.

1. Az elsô kapu Rómában talál-
ható. A magyar köznyelvben a Ti-
tusz diadalíve nevet viseli. 

A hatalmas fizikai és technikai
túlerô következtében Róma elfog-
lalja egész Jeruzsálemet. Beveszi
Jeruzsálem Templomát, a Szen-
télyt, és elraboltatja onnan a leg-
drágább értékeket. A hadifoglyo-
kat a fôvárosba szállítják; a gyôzel-
mes hadsereg katonái fejükön ba-
bérkoszorúval, vállukon a menórá-
val körülveszik a foglyokat. Mind-
ezt a polgári idôszámítás szerinti
83-ban, 13 évvel Jeruzsálem eleste
után domborítják a diadalívbe.

A gyôztes önmagát és a legyôzöt-
tet egyaránt felvésette Titusz dia-
dalívének belsô reliefjére. Ez az
egyik legérdekesebb építészeti em-
lék Rómában. Számunkra az egyik
legtragikusabb, mert ez genocídi-
um volt a zsidóságnak. Elpusztult
akkor majdnem az egész ókori zsi-
dó nép. 

Mikor Rómában jártam, az egyik
elsô utam Titusz diadalíve elé veze-
tett. Régi zsidó hagyomány szerint

zsidó ember nem megy át Titusz di-
adalíve alatt. Ott álltam a diadalív
elôtt, és meditáltam: Átmenjek
alatta? Hiszen 2000 évvel ezelôtt el-
pusztítottak bennünket, s ennek
„dicsôségére” emelték e diadalka-
put. 

Másrészt azonban… Megmutatni,
hogy Isten népét nem lehet elpusz-
títani. Valaki ezt nem engedi, aki vi-
gyázza az ô népét még akkor is, ha
a mi képességeink kevesek, mini-
málisak, hogy fölérjük az Örökké-
való döntéseinek a súlyát. 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei kicsiny falukban születtek a
szüleim. Édesapám Csengerben,
édesanyám a szabadságharcos Esze
Tamás falujában, Tarpán. Édes-
apám egész családját elvitték

Auschwitzba, és ott mindenkit
meggyilkoltak. Anyám családját is
deportálták. Az ô családjából
„csak” 20 embert gyilkoltak meg. 

A tábor felszabadulásának 60.
évfordulóján elmentem Auschwitz-
ba. Megláttam azt a bizonyos kaput
– és ez a második kapu, amirôl em-
lítést teszek –, amelyen az alábbi
felirat szerepel: „ARBEIT MACHT
FREI”. Megérintettem a koncent-
rációs tábor kerítését. Láttam a fe-
ketén üszkösödô falakat, a krema-
tórium szörnyû száját, láttam azo-
kat a kis csilléket, amelyekbe az
embereket beletették elgázosítva,
meggyilkolva, és beküldték ôket a
kemencébe, ahonnan füstként
szálltak fel a magasságokba. 

1 Zsoltárok 118,19.



ÚJ ÉLET2 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET2 2012. SZEPTEMBER 15.

Körzeti kitekintôA Hitközség tevékenysége (3.)

A zsidó egészségügyi ellátórend-
szer bemutatása nem lenne teljes, ha
nem tekintenénk bele a múltba. Az
egészség értékének egyre fontosabbá
válása együtt fejlôdött a társadalom-
mal, és érthetetlen módon a zsidók
elleni gyûlölet zászlóhordozói között
is megjelennek orvosok.

Az ország elsô mûködô kórházát
1772-ben Sátoraljaújhelyen alapítot-
ta meg a Chevra Kadisa. II. József
türelmi rendelete után telepedhetett
le egyre több zsidó család Pesten,
ami magával hozta a zsidó intézmé-
nyek, így a kórházak, rendelôin-
tézetek felállítását is.

Ami a vidéket illeti, Miskolcon
már 1830-ban létrehoztak kórházat,
amely elôször csak a zsidó közössé-
get szolgálta, de az 1848/49-es sza-
badságharcban vallásra és felekezet-
re való tekintet nélkül végezte a gyó-
gyító munkát.

Az idôk folyamán Pesten, majd
Budán is egyre több kórház nyílt
meg, amelyekre szintén jellemzô
volt, hogy a zsidó közösség
elsôdleges ellátása mellett nyitva áll-
tak mindenki részére.

A kórházakat a közösség építette
fel és mûködtette; több intézmény is
a legnagyobb adományozó nevét vi-
selte. Az ország második gyermek-
kórházát Bródy Adélról nevezték el,
100 méterre tôle alapította meg
Weisz Manfréd a Weisz Alice gyer-
mekágyas otthont, amelynek alapító-
levelében ez olvasható: „Ezen
összegbôl szegény és elhagyott gyer-
mekágyas nôk számára valláskü-
lönbség nélkül életük legválságo-
sabb idejére otthon emeltessék.”

A terhességi tanácsadó Magyaror-
szág elsô anyavédelmi szolgáltatása
volt, 1936-ig 20 000 várandós nôt

A Zsidó Nyári Fesztivál részeként már hetedik alka-
lommal mutatták be méltó módon kultúránk néhány sze-
letét szülôvárosomban, Tiszafüreden. A kánikula ellené-
re mintegy hatvanan hallgatták Fináli Gábor szakszerû és
színes elôadását szakrális tárgyainkról, majd beszélgetés
folyt a zsidó és a keresztény vallásról.

Gerendás Péter széles ívû koncertje a Szól a kakas már
címû daltól kezdve a Jiddise mámén keresztül szefárd és
ladino énekekig terjedt. A másfél órás mûsort folyamatos
tapsvihar kísérte.

Jill Culiner és Kürti Mihály fotókiállítása a zsidó életet
mutatta be. A rendezvényt könyvvásár színesítette.

A fentiek is igazolják, hogy a város ápolja a zsidó kul-
túrát és az 542 mártír emlékét ôrzô patinás temetôt. Meg-
jegyzem, hogy Tiszafüreden ma már nem élnek hittestvé-
reink.

Köszönet Zám Ildikónak és Szegô Ágnesnek a kitûnô
szervezésért.

Néhány szívmelengetô gondolat Pintér Erika polgár-
mester levelébôl: „A távolból kívánok a mai estére nagy-
szerû szórakozást, jó egészséget, a jövô évi személyes ta-
lálkozás reményében! A lengyelországi Plonsk vendégei
vagyunk, egy testvérvárosi együttmûködést készítünk
elô. (...) Talán meglepô, hogy szimbolikusnak mondom
ezt az idôzítést. (...) Emlékezetükbe idézem, hogy Plonsk

Hódmezôvásárhely
Az elmúlt hónapban tartották Vanderstein Laura (Rajzl bász Gitl) bát

micváját zsinagógánkban. Az ünnepség nemcsak Laura és szülei számára bírt
nagy jelentôséggel, hanem a közösség életében is, hiszen minden vallási ese-
mény, amely egy vidéki, létszámában megfogyatkozott, a fennmaradásáért
küzdô hitközségben történik, az a továbbélésének zálogaként tekinthetô. A
kile minden tagja lázas feszültségben várt erre a különleges alkalomra,
amelyre sajnos a vészkorszakot követôen nem volt példa a hódmezôvásárhe-
lyi zsinagógában. Rendkívüli készülôdés elôzte meg, mivel mindenki szere-
tett volna hozzájárulni a jeles alkalomhoz.

Az eseményen a családtagokon kívül szinte az egész hitközség jelen volt,
ezenfelül barátok, ismerôsök, sôt más egyházak képviselôi is.

A szertartást Markovics Zsolt fôrabbi vezette, aki részletesen ismertette a
„parancsolat lányának” avatásához fûzôdô hagyományokat, kitérve a magyar-
országi neológ tradíciókra is. Ezt követôen méltatta a család zsidóság iránti
elkötelezettségét, és felhívta a bát micva figyelmét a szülôk iránti tisztelet
bibliai parancsának jelentôségére. Beszédében utalt arra, hogy a késôbbiek-
ben legyen a hódmezôvásárhelyi és a világ egyetemes zsidó közösségének
buzgó elkötelezettje, emléket állítva az ugyanebben járó és élô elôdök szelle-
mének, kiemelve a nagyapa, Vanderstein János személyét.

Az elhangzott szellemi és erkölcsi útmutatások után Vanderstein Laura a
közösség elôtt adott számot az ünnepek, különösen a szombat megtartásával
kapcsolatos ismereteirôl, amivel sokakat ámulatba ejtett.

A zsinagógai szertartás méltó záróaktusaként a fôrabbi az ôsi kohanita
mondatokkal megáldotta a bát micvát.

A család ezt követôen vendégül látta a megjelenteket a hitközség kis ima-
termében, ahol Erdélyi Miklós ügyvezetô elnök szólt az ünnepelthez, kiemel-
ve az édesanya szerepét, aki követendô példaként jár a leánya elôtt a vallásos
zsidó életben.

A méltató szavak után átadta a hitközség ajándékait Laurának. A szeudát
asztali áldás, majd a délutáni mincha ima követte.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki hozzájárult a jeles alkalom-
hoz, Vanderstein Laurának pedig hosszú, boldog életet és az Örökkévaló ál-
dását kívánjuk!

Raguczki Gábor

Szeged
Elkezdôdött a VIII. Szegedi Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál Udvaros Do-

rottya, Dés László és Cserhalmi György elôhangoló koncertjével, majd Fenyô
Klára USA-ban élô hegedûmûvész, professzor Maczelka Noémi zongoramû-
vész, fôiskolai tanár kíséretével megtartott zenei estjével. Mindkét elôadás
nagy létszámú közönséget vonzott. A nyitó sajtótájékoztatón a hitközség el-
nöke kiemelte, hogy a tíz koncertbôl, három kiállításból, négy könyvbemuta-
tóból, egy konferenciából és közéleti kerekasztalból összeállt program méltán
helyezi kiemelt pozícióba a szegedi fesztiválsorozatba illeszkedô rendez-
vényt. Markovics Zsolt fôrabbi ugyanitt jelezte, hogy az ôszi ünnepségsoro-
zatba illesztett kulturális program kölcsönös hatással van egymásra, vonzza a
közönséget, nyitottá teszi mindennapi életünket. A két hónap során a komoly-
és könnyûzenei események között szerepel a Szegedi Szimfonikus Zenekar
Gyüdi Sándor fôigazgató által vezényelt Mozart-estje, az SZTE Zenemûvé-
szeti Kar Szimfonikus Együttese és Kórusa, Teleki Miklós orgonamûvész és
Horgas Eszter fuvolamûvész, Csanádi László orgonamûvész, S. Dobos Már-
ta hegedûmûvész és Klebniczki György zongoramûvész, a tavaszi nemzetkö-
zi és országos ifjúsági orgonaversenyt nyert fiatal tehetségek bemutatkozása,
Koncz Zsuzsa, Illényi Katica és Illényi Csaba, Malek Andrea és Malek Mik-
lós, a Magna Cum Laude, Jorge Diener argentin-izraeli zongoramûvész fel-
lépése. Irodalmi estek is lesznek, többek között Bárdos Pál, Rubin Eszter és
Giorgio Pressburger mûveirôl. A közéleti programokban megemlékezünk
Schindler József hajdani fôrabbink halálának 50. évfordulójáról a volt tanít-
ványok találkozásával. Vendégünk lesz Szabó György, a Mazsök elnöke és
Breuer Péter Közel-Kelet-szakértô a Közéleti Kávéházzal közös klubnap ke-
retében. Kiállít Kovács Valéria üvegfestô mûvész Kaposvárról, Macskássy
Izolda festômûvész és Datki Zsolt fotómûvész, és közben zajlanak az ôszi ün-
nepek, elérkezik az új év, amit együtt köszöntünk. Ismét megtartjuk – immá-
ron tizenhetedik alkalommal – az izraeli vacsoraestet az Akropolisz Táncszín-
ház, a Netti és a Hollanderek, valamint Illényi Katica közremûködésével. Az
ôszi fesztivál nyitott, nem csak a zsidóságnak, Szegednek szól. Célja bemu-
tatni múltunkat, a zsidó és a szegedi hagyományokat, kezdô fiatal tehetsége-
ket, beért sikeres mûvészeket, akiknek produkciója bevétel esetén a zsinagó-
ga rekonstrukcióját segíti. A rendezvénysorozat szervezôi a hitközség, a he-
lyi Magyar–Izraeli Baráti Társaság, az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért és
Izrael Állam Dél-magyarországi Konzuli Képviselete.

L. A.

Nem lesz többé
zsidózás?

Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügy-
vezetô igazgatója találkozott Hatala
József országos rendôrfôkapitánnyal
és Garamvölgyi Lászlóval, az ORFK
kommunikációs igazgatójával; a
megbeszélésen áttekintették az utób-
bi idôben kialakult biztonsági hely-
zetet és egyeztettek a szükséges
lépésekrôl.

Hatala József arról biztosította a
magyarországi zsidóságot, hogy a
rendôrség a leghatározottabban fel-
lép minden antiszemita megnyilvá-
nulással szemben és érvényt szerez a
törvény szigorának.

Közlemény
Ezúton tájékoztatjuk kedves hittestvéreinket, hogy a luach elkészítésé-
ben szerepünk csak és kizárólag a vallási részre korlátozódott. Az idén
azonban az általunk elkészített és elfogadott naptári részbe illetéktelenül
hibás kiegészítéseket is tettek. Ezekért a kiegészítésekért, valamint a
luachhal kapcsolatos minden egyéb problémáért, hibáért, határidô-
eltolódásért felelôsséget nem tudunk és nem akarunk vállalni, tekintve,
hogy annak elkészítése Deák Andrea (Elnöki Titkárság) feladata volt.
Kérjük, kifogásaikkal, reklamációjukkal hozzá forduljanak.

Deutsch Róbert dr. Frölich Róbert
fôrabbi fôrabbi

Lemondott a BZSH elnöke
Lemondott tisztségérôl Streit Sándor, a BZSH elnöke. A vallási szerve-

zet távozó vezetôje az MTI-vel közölte: azért kellett lemondania, mert a
Kozma utcai temetô irányítását mostantól fôállásban végzi, ez pedig az
alapszabály szerint összeférhetetlen az elnöki poszttal.

Mint mondta, lemondása után a mostani vezetô elöljáró (amely tisztség a
BZSH-elnök helyettesének felel meg), Tordai Péter vezeti a szervezetet meg-
bízott elnökként, az elôreláthatóan decemberben esedékes választásokig.
Tordai Péter az MTI-nek megerôsítette: megbízott elnökként kérték fel a
BZSH ügyeinek vitelére, amíg közgyûlésük új elnököt nem választ.

Streit Sándor rámutatott: adminisztratív úton, személyi változásokkal kel-
lett megszüntetni a budapesti Kozma utcai temetô visszásságait. Kitért arra:
„ha igaz, akkor elôfordult, hogy a Chevrát (a temetésekkel foglalkozó osz-
tályt) megkerülve, a temetô akkori vezetôje adott el sírhelyet”, ami – ha bebi-
zonyosodik – szabálytalannak minôsül, mert az összeget ezen az osztályon
kell kiegyenlíteni.

Utalt arra, feljelentés alapján a rendôrség jelenleg is nyomoz, „az ô megál-
lapításaikra várunk, hogy lesz-e ebbôl bírósági ügy”.

Megemlítette, hogy a temetô nyilvántartását a feljelentés óta átláthatóvá tet-
ték, és a pénzforgalmat is szigorúan nyomon követik.

Streit Sándor úgy fogalmazott, a sajtóban valótlan, rosszindulatú állítások
jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy kiugróan magas volt egy adott, a
temetô akkori vezetésével állítólag összefonódott cég temetkezési megbízása-
inak összege, mert „bizonyíthatóan legalább 15–20 cég dolgozik a
temetôben”, ezeket pedig az elhunytak hozzátartozói választották ki.

A temetô szemétszállításával összefüggésben felmerült gyanúsítgatásokat
is visszautasította, mert – mint mondta – az arra vonatkozó ajánlatok közül a
legjobbat választotta ki a BZSH ügyvezetô igazgatója. Megjegyezte, ô az
utóbbi nyolc hónapban – eddig társadalmi munkában – állt a temetô élén, és
a BZSH elöljárósága elégedett volt az ezen a téren végzett munkájával.

A Budapesti Rendôr-fôkapitányság még tavaly december elsején közölte az
MTI-vel, hogy a X. kerületi kapitányság a BZSH Kozma utcai központi
temetôje és kegyeleti osztálya, a Chevra Kadisa (Szentegylet) könyvelésével
kapcsolatban sikkasztás bûntette elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tet-
tes ellen eljárást indított.

Bényi Mónika, a BRFK szóvivôje az MTI megkeresésére azt közölte: „a
büntetôeljárás fokozott ügyészi felügyelet mellett ismeretlen tettes ellen je-
lenleg is folyamatban van”, hozzátéve, „a nyomozás érdekeire tekintettel
bôvebb tájékoztatás az ügyben jelenleg nem adható”.

(MTI)

Pintér Erika polgármester

vizsgáltak meg. A húszas évektôl
tejkonyha mûködött itt, amely a téli
hónapokban 1000 csecsemôt látott
el.

A holokauszt elôtt Budapesten
négy zsidókórház volt: a legna-
gyobb, a Szabolcs utcai 1896-ban
lett kész; 1911-ben a Szeretetkórház,
a 20-as években a Maros utcai és a
Városmajor utcai kórház épült fel.

A zsidó közösség intézményrend-
szere szerves része lett a fôvárosnak,
sok rendelôben többségében voltak a
keresztény páciensek. A náci eszmék
terjedése, a zsidótörvények alapjai-
ban rengették meg az ellátórend-
szert. Az épületeket kirabolták, a zsi-
dó orvosok emigráltak vagy munka-
szolgálatra hívták be ôket.

Döbbenettel olvastam a Magyar
Orvosi Kamara honlapján, a kamara
történetét bemutató anyagban, hogy
egy keresztény orvos(!), a Magyar
Orvosok Nemzeti Egyesületének el-
nöke, Csilléry András nyújtotta be az
elsô zsidótörvény tervezetét a parla-
mentben 1938. március 29-én, majd
utóda, a fajvédô törvények kidolgo-
zásában szerepet vállaló Orsós Fe-
renc patológusprofesszor szorgal-
mazta a zsidótörvény további szigo-
rítását, a zsidók eltávolítását az orvo-
si karból. Kérvénnyel fordult a bel-
ügyminisztériumhoz, sürgetve a ha-
tóságokat, hogy a zsidó orvosokat
mielôbb deportálják. Sikeres akció-
jának a háború után végzett becslé-
sek szerint mintegy 2500-an estek ál-
dozatul, az ország zsidó orvosainak
több mint a fele.

A zsidóság elpusztulása után a
megmaradt kórházak sorsa az álla-
mosítás lett, az egyikben jelenleg
rendelôintézet mûködik, a másik bu-
dai kórházat bomba rombolta le.

Az eredeti Szeretetkórház az
1910-es években épült, 1952-ben ál-
lamosították, s ma az Országos Ideg-
sebészeti Intézetnek ad otthont.

Melléképületeibôl, a Chevra Kadi-
sa menedékházából és a vakok inté-
zetébôl jött létre a ma is mûködô
Szeretetkórház.

A Szeretetkórház jelenlegi felada-
ta elsôsorban a holokausztot túlélô
zsidó emberek és a Jad Vasem által
kitüntetettek magas színvonalú szak-
mai ellátása, krónikus ápolása, de
hasonlóan az elmúlt évszázadok ha-
gyományaihoz, akut betegként fele-
kezeti hovatartozástól függetlenül
minden magyar állampolgár igénybe
veheti mind a fekvô-, mind a járóbe-
teg-rendelést.

A kórház a fejlesztésére az állami
támogatás mellett jelentôs segítséget
kapott kanadai, amerikai zsidó
szervezetektôl és magyarországi
magánszemélyektôl is. Ennek is
köszönhetôen az ágylétszám 378-ra
emelkedett, amelybôl jelenleg 40
belgyógyászati aktív, 20 rehabilitáci-
ós, 140 krónikus, 168 ápolási és 10
hospice ágy. Ugyanakkor szinte az
orvostudomány minden ágát kép-
viselô ambulanciát hoztak létre (sze-
mészet, nôgyógyászat, kardiológia,
angiológia, fül-orr-gégészet, uroló-
gia, reumatológia, allergológia, dia-
betológia, sebészet, bôrgyógyászat).
Az ambuláns tevékenység nagyobb
részét a kórház orvosai végzik, ki-
sebb részét, hasonlóan a korábbi
gyakorlathoz, külsôsök látják el. Az
épületben fogászati szakrendelés is
mûködik.

A kórház keresi helyét a 21. szá-
zadban, sok munka van még hátra
ahhoz, hogy a zsidóság egészségügyi
intézménye ismét betölthesse múlt-
béli szerepét.

(Az adatokat a Wikipédiáról, a
MOK honlapjáról, Strausz Imre: Egy
zsidó kórház 1944-ben címû munká-
jából is merítettem.)

Répás Péter

A Zsidó Kultúra Napja Tiszafüreden

David Ben Gurionnak, Izrael elsô miniszterelnökének a
szülôvárosa. (...) Plonsk tagja lehetett az ENSZ Peace
Messenger Cities szervezetének, mint ahol a zsidó közös-
ség békében és megbecsülésben élhetett mindenkor, a he-
lyi társadalom integráns részeként. Szívbôl remélem, sok-
sok ilyen város lesz a világon!”

Lebovits Imre



menekült, és Pesten a Zsidó Gimnázi-
umban érettségizett. A háború után
kikerült Amerikába, híres rabbi lett. 

Így szólt: „Itt állok a müncheni zsi-
nagóga elôtt, amelyet több mint 6 év-
tizeddel ezelôtt elpusztítottak, feléget-
tek, felgyújtottak, s most visszaviszem
oda a Tórát, mert azt nem lehetett el-
égetni!” 

Izrael volt fôrabbijával együtt ô
avatta újra a müncheni zsinagógát. 

Embereket meg lehetett semmisíte-
ni. Hatszázezret Magyarországról,
hatmilliót Európából. De azt a szelle-
met, amit Isten az embernek adott,
amelyet a kôtáblákra vésetett, amely
szent könyveinkbe belefoglaltatott,
azt sem elégetni, sem elpusztítani nem
lehetett.
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ÜNNEPISMERTETÔ
Megemlékezés a Bega folyónál

A hódmezôvásárhelyi hitközség nemrégiben a Bánát szívébe,
Nagybecskerekbe utazott, ahol a szabadkai közösséggel együtt részt vett a he-
lyi és más szerbiai zsidó szervezetek közös holokausztmegemlékezésén és a
koszorúzáson a Bega folyó hídjánál.

A nagybecskereki zsidók tragédiája
1941 tavaszán a német hadsereg megszállta a Vajdaság, Bácska és Bánát te-

rületét is. Április 11-tôl Magyarország is bekapcsolódott az akkori Jugoszlá-
via elleni támadásba. A német katonaság és az SS-alakulatok kulcsszerepet
játszottak a szerbiai zsidó lakosság meggyilkolásában.

Magyar csendôri és katonai alakulatok is közremûködtek a gettósításban, a
deportálásban és a megsemmisítésben. Milan Nedic hatalomra kerülésével a
szerbiai zsidó népesség szinte teljes pusztulása következett be. Nedic haza-
áruló rendszere együttmûködött a hitlerista megszállókkal az üldözésben, a
zsidók felkutatásában, elhurcolásában és kiirtásában.

Az 1941. augusztus 14-érôl 15-ére virradó éjszakán Nagybecskereken letar-
tóztatták azt a kevés zsidót is, akik addig a csodával határos módon lélegzet-
vételhez jutottak. Hasonló sors várt a csernyei és a módosi zsidókra is. 18-án
valamennyiüket uszályokra terelték, s így szállították ôket a vesztôhelyre. A
Begán és a Dunán úszó telezsúfolt uszályokon étel és víz nélkül elviselhetet-
lenek voltak a körülmények. Elôször az idôsebbeket, majd délben a perzselô
napon a gyermekeket küldték a halálba. A férfiakat egy belgrádi ágyúfészek-
bôl Jajincibe és Jabukába hurcolták kivégzésre. A még életben maradt zsidó
nôket és gyermekeket a szajmistei haláltáborba vitték, ahol a dermesztô hideg
télben újabb megpróbáltatások, kínzások vártak rájuk. Azokat a deportáltakat,
akik túlélték ezeket az embertelen szenvedéseket, valamint a zsidó munka-
szolgálatosokat a Berlinbôl hozatott gázteherautókon ölték meg a náci gyil-
kosok.

A két világháború között kb. 440 családot, közel kétezer nagybecskereki
zsidót említenek a krónikák. Az áldozatok száma mintegy 1200 fô. Az inter-
nálótáborba zárt Borsodi Lajos (1883–1941) ügyvédet, szerkesztôt és írót, az
ottani Magyar Közmûvelôdési Egyesület tagját, valamint fiát, Borsodi Imrét,
az elôbbi egyesület titkárát is megölte a német tábori rendôrség. A többi ál-
dozattal együtt tömegsírban ásták el ôket.

Az emlékezés koszorúi és virágai
A vészkorszak máig be nem gyógyuló sebet okozott a zsidó lakosságnak

Szerbia-szerte. Megható volt látni a megemlékezôk sorában a soát túlélt öt
helybeli idôs embert.

A hódmezôvásárhelyi hitközség csoportjában néhányan az egykori depor-
táltak közé tartoztak, most ôk is megrendülve álltak a híd korlátjánál, gyász-
szalaggal átkötött virággal a kezükben.

A rendezvényen elôször Aleksandar Necak, a szerbiai zsidó hitközségek
szövetségének tiszteletbeli elnöke kapott szót, majd ôt követte Ljiljana
Popov, a nagybecskereki közösség vezetôje. Mindketten felidézték az
1941–1944-es évek szomorú idôszakát, az áldozatok emlékét és az utódok
kötelességét. Bejelentették, hogy minden évben tartanak holokausztmegem-
lékezést. A kádist Kovács Róbert szabadkai tanár, elôimádkozó recitálta. Ko-
szorúk és virágok borították el az egykori uszályok helyét.

A bánáti város hitközsége meghívta a résztvevôket a nagybecskereki levél-
tárba Az Igazak Szerbiában címû kiállítás megtekintésére. Ezt követôen a Ho-
tel Kamelben rendezett vacsorán többek között felszólalt Erdélyi Miklós hód-
mezôvásárhelyi ügyvezetô elnök is, pozitív példaként említve a szomszédos
ország zsidóságával kialakult szoros kapcsolatot és együttmûködést.

Szigeti János

Ros HáSáná
...A hetedik hónapban, a hónap

elsején pihenônapotok legyen, szent
összegyülekezés emlékeztetô kürtö-
léssel. Ne végezzetek semmilyen,
foglalkozáshoz tartozó munkát...
(3Mózes 23:24–25.)

A Tóra és az imakönyv Emlékezés
Napja, Jom HáZikáron és Sófárfúvás
Napja, Jom T’ruá néven említi ezt a
napot. A szellemi önvizsgálat és bûn-
bánat tíznapos idôszakának kezdetét
jelöli, amelyet Jom Kippur, az En-
gesztelés Napja zár le. Minthogy az
évek számítása tisri elsô napjával
kezdôdik, ez a nap a zsidó világban
Ros HáSáná, újév néven vált ismertté.

A napot elmélyült imádkozás jel-
lemzi. Az imák fô témája Isten korlát-
lan hatalma a világ és az emberiség
fölött.

Ros HáSánával kapcsolatban a leg-
emlékezetesebb bibliai elôírás a sófár-
fúvás. Vallási kötelesség ezeken a na-
pokon a sófár hangját hallgatni.

Aki meg fogja fújni a sófárt, elôbb
áldást mond: „Áldott légy Te, Örökké-
való Istenünk, a Világ Királya, ki
megszentelt minket parancsolataival, s
megparancsolta, hogy hallgassuk a
sófár hangját!” A gyülekezet
„Ámen!”-t mond. A Ros HáSáná-i is-
tentiszteletek során összesen száz
sófárhangot kell hallani.

A régi hagyomány három sófár-
hangzatot különböztet meg: a hosszú,
elnyújtott t’kiát, a megtörô, panaszos
svárimot és a tiszta, éles staccatók so-
rozatát, a t’ruát.

Aki betegség vagy egyéb ok miatt
nem tud elmenni a zsinagógába, az
próbáljon megkérni valakit, hogy jöj-
jön el hozzá sófárt fújni.

A sófár hangja az ôsidôktôl fogva a
bûnbánatra figyelmeztet, és a sínai
sófárt idézi fel. Maimonides szerint a
sófárfúvás elôírása mély értelemmel
bír. Így magyarázza, mit mond szá-
munkra:

Ébredjetek, aluvók... vessétek mér-
legre tetteiteket, emlékezzetek Te-
remtôtökre, és forduljatok hozzá bûn-
bánatban! Ne vétsétek el a valót, áb-
rándokat kergetvén, ne vesztegessétek
éveiteket hiábavalóságokra, amelyek-
nek semmi hasznuk, semmi értelmük!
Tekintsetek lelketekbe, szemléljétek
cselekedeteiteket, hagyjátok el a tévu-
takat, a hamis gondolatokat, és térje-
tek meg Istenhez, hogy könyörülhes-
sen rajtatok! (Hilchot T’suvá 3:4.)

Ha Ros HáSáná szombatra esik,
nem fújnak sófárt. 

Az esti istentisztelet után így kö-
szöntjük egymást: 

(Férfit:) L’sáná tová tikátév
v’téchátém.

(Nôt:) L’sáná tová tikátévi
v’téchátémi.

„Jó évre írassál be és pecsételtessél
meg!”

Az ünnepi vacsorához számos jel-
képes szokás kapcsolódik. A legis-
mertebb, amikor egy darabka chálát
vagy almát mézbe mártunk, és mielôtt
megennénk, ezt mondjuk:

(J’hi rácon setchádés álénu sáná
tová um ‘tuká.)

„Az Örökkévaló akaratából jó és
édes évre virradjunk!”

A Ros HáSánától Jom Kippurig tar-
tó idôszak neve „tíz bûnbánó nap”,
ászeret j’mé t’suvá. Ezalatt minden
nap különleges bûnbánati imákat kell
mondani a zsinagógában.

A tíz nap valamelyikére esô szom-
batot sábbát t’suvának, „bûnbánat
szombatjának” vagy sábbát suvának,
„megtérés szombatjának” hívják.

Az utóbbi kifejezés az aznap olva-
sott prófétai fejezetbôl való: Suvá
Jiszráél... „Térj meg, Izrael, Istened-
hez, az Örökkévalóhoz...” (Hóseás
14:2.)

A Ros HáSánát követô idôben így
szokás köszönni: G’már hátimá tová,
vagyis „Legyen jó a végsô megpecsé-
telés!” Ebben az a hit jut kifejezésre,
hogy Ros HáSáná és Jom Kippur az
ítélet napja – Jom HáDin – minden
nép számára.

Jom Kippur
Azután így beszélt Mózeshoz az

Örökkévaló: „Ugyanennek a hónap-
nak a tizedike az engesztelés napja.
Szent összegyülekezésetek legyen,
tartóztassátok meg magatokat... Ne
végezzetek ezen a napon semmiféle
munkát, mert az engesztelés napja
ez... Ha pedig valaki nem tartóztatja
meg magát ezen a napon, azt ki kell
irtani népe közül. És ha valaki akár-
milyen munkát végez ezen a napon,
azt az embert kipusztítom népe kö-
zül. Ne végezzetek semmiféle mun-
kát akkor! Örök rendelkezés legyen
ez nemzedékrôl nemzedékre minden
lakóhelyeteken! A teljes nyugalom
napja legyen ez nektek, tartóztassá-
tok meg magatokat! A hónap kilence-
dikének estéjén estétôl estéig pihenje-
tek nyugalmatok napján!” (3Mózes
23:26–32.)

A Jom Kippur elôtti napon fel kell
készülni a böjtre.

Az esti istentisztelet elôtt a zsinagó-
gában adakoznunk kell a vallási és jó-
léti intézmények számára.

Miután Jom Kippurkor addig nem
kaphatunk feloldozást az embertársaink
ellen elkövetett bûnök alól, míg a sér-
tett meg nem bocsátott, legkésôbb ezen
a napon meg kell békítenünk, akit meg-
bántottunk, és bocsánatot kell kérnünk.
Mindegy, hogy anyagi kárt okoztunk-e
neki vagy szóban sértettük meg. Isten
nem bocsát meg addig, amíg embertár-
sunk meg nem bocsátott.

Akitôl bocsánatot kérnek, annak kö-
telessége teljes szívébôl feloldozást ad-
ni. Ha makacsul elzárkózik a kibékülés
elôl, bûnt követ el, mert gonoszságot
mûvel, ami nem méltó Izrael fiához.

A késô délutáni, böjt elôtti étkezés
ünnepi lakoma legyen. Persze nem
kell agyonennünk magunkat vagy
olyasmit fogyasztani, ami szomjúsá-
got okoz, mert ez még nehezebbé ten-
né a böjtölést.

A zsinagógába indulás elôtt az apa
meg szokta áldani gyermekeit.

A Tóra kimondja, hogy a böjtölés a
kilencedik napon kezdôdik, tehát a
Jom Kippur-i böjtöt napnyugta elôtt
kell elkezdeni, amikor még világos
van, és a következô napon estig kell
folytatni. Az „este” azonban nem nap-
nyugtakor kezdôdik, hanem kicsit
késôbb, amikor már feltûnnek a csilla-
gok. A pontos idô a földrajzi hely-
zettôl függ, és a zsinagógai naptárban
szerepel.

A Biblia parancsolatát – „...tartóz-
tassátok meg magatokat...” – teljes böj-
töléssel teljesítjük: az egész, körülbelül
huszonöt órányi idô alatt tartózkod-
nunk kell az evéstôl és az ivástól is.

A munkára vonatkozóan az Engesz-
telés Napján ugyanazok a szabályok
érvényesek, mint szombatonként, és
az életveszéllyel kapcsolatos kivéte-
lek is hasonlóak. Minden, ami szom-
baton tiltott, az tiltott Jom Kippurkor
is.

Szombaton tilos böjtölni, mert ez
levon a nap gyöngyörûségébôl. Az
összes egyéb böjtöt, ha szombatra es-
nék, vasárnapra halasztják vagy
elôbbre hozzák péntekre. De ha Jom
Kippur esik szombatra, meg kell tarta-
ni a böjtöt és a „megtartóztatást”. Né-
hányan azzal magyarázzák ezt, hogy
az engesztelésért tartott böjt nem zár-
ja ki a szombati onegot, a gyönyörû-
séget. Mások egyszerûen úgy tekintik,
hogy Jom Kippur elôírásai elôbbre
valók, s ezt arra a tényre alapozzák,
hogy a napot sábbát sábbátonnak,
„szombatok szombatjának” is hívják.

A Szóbeli Tóra arra tanít, hogy a
„megtartóztatás” az evés és ivás tilal-
ma mellett egyéb – bár kevésbé szigo-
rú – intézkedéseket, korlátozásokat is
magában foglal, például a mosásnak
és mosdásnak, a test kenésének, a
(bôrbôl készült) cipô viselésének és a
szexuális érintkezésnek a tilalmát.

Tilalmas a mosdás, ha az élvezetért
teszik, vagy azért, hogy a tisztaság
okozta kellemes közérzetet élvezzék:
sel táánug. Szabad azonban szennyet
eltávolítani, a reggeli fölkeléskor
mosdani vagy a testi szükségletek ki-
elégítése után, mint rendesen, kezet
mosni (k’dárko támid).

Aki beteg vagy nem bír másban jár-
ni, az hordhat rendes cipôt.

A kilencedik évüket be nem töltött
gyerekek egyáltalán nem böjtölhet-
nek, mert a böjt ártalmas az egészsé-
gükre. Kilencéves koruktól fokozato-
san egyre hosszabb ideig böjtölhet-
nek. A lányok tizenkét, a fiúk tizenhá-
rom éves koruktól kezdve felnôtt
módra böjtöljenek.

A Jom Kippur-i böjtöt csak életve-
szélyes betegség esetén szabad meg-
törni. A beteg kifejezett kívánsága
vagy az orvosok véleménye egyértel-
mû felmentést ad, de ilyen esetben
ajánlatos rabbitól is tanácsot kérni.

A szülô asszony attól a pillanattól
kezdve, hogy a szülési görcsök el-
kezdôdnek, a gyermekágyas anya pe-
dig a szülés utáni elsô három napon
egyáltalán nem böjtölhet, akkor sem,
ha szeretne. A harmadik és a hetedik
nap között sem köteles böjtölni, de
megteheti, ha akarja, viszont tilos
megtörnie a böjtöt.

A Jom Kippurt köszöntô istentiszte-
let neve Kol Nidre – „minden fogada-
lom” – a történelmi jelentôségû,
megrendítô ima nevérôl, amelyet ek-
kor imádkozunk el. A másnapi, befe-
jezô istentiszteletet Neilának hívják,
ami azt jelenti: „(kapuk) bezárás(a)”.
Az éjszakát kivéve az egész idôt
imádkozással kell tölteni.

Jom Kippurkor szokás fehéret – fe-
hér vászonruhát, fehér sapkát – viselni.
Ez az idô szentesítette hagyomány arra
szolgál, hogy emlékeztessen a fehér
halotti ruhára, a táchrichimra. A fehér
a tisztaság jelképe, és a prófétai ígéreté
is: „Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hó-
fehérekké válhattok... (Ézsaiás 1:18.)

Jom Kippur befejezését egyetlen,
hosszú sófárhang jelzi. Ez jelképezi a
Sínai-hegyi kinyilatkoztatás végét:
,,...ha a kürt hosszan zeng...” (2Mózes
19:13.) A régi idôk Jom Kippur-i
sófárfúvását is idézi, amely a jobélév
kezdetét jelezte.

Jom Kippur után kezdünk készülni
a négy nappal késôbb beköszöntô
Szukot ünnepére, amikorra sátrat kell
építenünk, és lulávot meg etrogot kell
beszereznünk.

(Budapest 1998, Göncöl Kiadó.)

(Folytatás az 1. oldalról)
Összeszorult a szívem. Amikor ott

álltam abban a birkenaui barakkban,
ahol talán apám családja is állhatott,
ott mondtam el a Kádis imát: 

„Legyen szent és legyen áldott a Vi-
lág Alkotójának neve.”2

Kijöttem a koncentrációs táborból…
Másnap visszatértünk oda, de vala-

hogy alig volt erôm bemenni. Ma-
gammal vittem a tálitot és a t’filint, s
mintegy nyolcvanadmagammal a
„S’má Jiszráél Adonáj Elohénu
Adonáj echád”, „Halljad Izrael, az
Örökkévaló a mi Istenünk, az Örök-
kévaló egyetlenegy” mondatot mor-
moltam, s azt gondoltam: drága Úris-
tenem! Mondd meg a hozzátartozó-
imnak, hogy én most ugyanazon a he-
lyen imádkozom, ahol ôk 60 évvel ez-
elôtt, ugyanazt az imát mondom el,
ugyanazzal a dallammal, mint ôk.
Abban a pillanatban az unokáim arca
villant fel elôttem. 

A múlt árnyékában láttam a jövôt.
3. A harmadik kapu néhány évvel

ezelôtt készült el. Németországban,
Münchenben avatták fel Európa
egyik legnagyobb zsinagógáját. A Né-
met Szövetségi Köztársaság indíttat-
va érezte magát, hogy az egykori
Kristallnacht egyik színhelyén új zsi-
nagógát építsen. Egy véletlen folytán
megtudtam, hogy a kapuját egy ma-
gyarországi, nevezetesen egy szent-
endrei mesterember készítette.3 Mie-
lôtt bevitték volna a Tórát a zsinagó-
gába, Arthur Schneier rabbi4, a ma-
gyarországi zsidóság régi barátja hí-
vott fel telefonon. Schneier Ausztriá-
ban született, majd az Anschluss elôl
a 30-as évek végén Magyarországra

SCHÖNER ALFRÉD

„A múlt árnyékában láttam a jövôt...”
hatóhoz, hogy a következô év legyen a
megértésé, a szereteté. 

A magyar zsidóság ôrzi helyi ha-
gyományait, s felelôsséggel kívánja
óvni évszázadok szellemi kincseit!

Ávinu Málkénu! Atyánk, Kirá-
lyunk!

Fogadd imádságainkat! Te ismered
szívünk rezdüléseit! Hozz gyógyulást
a betegeknek, vigasztalást a gyászo-
lóknak, segítséget az elesetteknek,
biztatást a reménytelenség foglyai-
nak. Békességet a lelkekben! Nyugal-
mat ôseink Földjén, Izraelben! Meg-
értést, toleranciát és fejlôdést itt, e
honban.

E gondolatokkal köszöntöm testvé-
reinket, és kívánom, hogy a Világ Al-
kotója írjon be bennünket az élet
könyvébe, fogadja „kegyesen és irga-
lommal” fohászainkat.

Kívánok mindenkinek áldott, bé-
kés, örömmel teli új zsinagógai esz-
tendôt:

„Mennyei Atyánk, Világ Alkotója, 
Izrael Szirtje és Megváltója”

Tekints le reánk a magasságokból,
fogadd el elhangzott és elhangzó
imádságainkat. Atyánk, Királyunk!
Nyisd meg az ég kapuit imádságaink
elôtt. A Világ Alkotója részesítse ál-
dásban közösségünket, asszonyokat,
férfiakat, idôsebbeket és fiatalokat
egyaránt. Külön hallgassa meg áldás-
kérésünket azokért, akik betegségük
miatt nem lehetnek zsinagógában.

A Világ Alkotójának áldása legyen
szülôföldünkön, a világ zsidóságán, az
egész emberiségen. Népeken, országo-
kon, hogy a szeretet és a béke legyen
osztályrészünk. Béke legyen közelben
és távolban egyaránt. Imába öntött
gondolatokkal fordulunk a Minden-

2 Az ima kialakulásáról magyar nyelven lásd:
Szécsi József: Miatyánk és a Káddis. Zsidó-
keresztény-iszlám vallástudományi füzetek
1. Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest,
2005.

3 Lehoczky János és fia, Tivadar készíttette el a
közel hatméteres bronzreliefet, melynek –
ahogy azt Wagner István írja – „A kapu hom-
loklapján az öntött, gravírozott, csiszolt, majd
patinázott fémtáblák Mózes tízparancsolatá-
nak számait idézik dekoratív héber írással,
háromszögekbôl álló raszter mezôben. Az
ajtó belsô felületén a tízparancsolat elsô
szavai olvashatóak hasonló stílusban...” 

4 Arthur Schneier 1930-ban születetett, jelen-
leg a New York-i Park East Synagogue rab-
bija, a Lelkiismeret Alapítvány elnöke,
diplomata.
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A magyar neológ zsidóság bajban
van. A holokauszt apokaliptikus pusz-
títását egyszerûen nem lehet kihever-
ni. Amikor a háború befejezôdésével
a megmaradt nemzedék már-már azt
hihette: elkezdôdik az újjászerve-
zôdés békés korszaka, a sebek be-
gyógyulása, a politika ezt folyamato-
san lefékezte, eltorzította. Soroljuk?

A vallás és gyakorlása, oktatása
elôtt 1947–48-ban lezárultak a sorom-
pók; a cionizmust politikai okokból
üldözték; a nyugati határokat 1956-ig
nem lehetett átlépni, akkor is csak rö-
vid idôre. A zsidóság szervezeteinek
tevékenységét a minimumra szorítot-
ták, a közösség vezetését korrumpál-
ták.

Az 1989-es rendszerváltás elvben
megváltást hozhatott volna, de nem ez
történt. A vallás építése elôtt ugyan
leomlottak a falak, születtek is ered-
mények, ellenben a szabad növeke-
désnek gátat szabott a nem tisztázott
anyagi helyzet. Ez még nem lett volna
baj, a politika azonban válogatott, te-
relni óhajtotta a törekvéseket. Az
amúgy sem nagy zsidó tortát most új-
raosztották – akár azt is mondhat-
nánk: a magyar neológ zsidóság kárá-
ra –, s még az is elképzelhetô, hogy a
körbe rövidesen újabb közösségek áll-
nak, csak reményeik szerint kielégít-
hetô igénnyel.

A kétszázötven-háromszáz éves
magyar neológia múltja dicsôséges.
Szellemi hozzájárulása a vallástudo-
mányhoz és a világi tudományokhoz
egyaránt kiemelkedô. Eredményeik
az orvoslásban, a fizikában, a mate-
matikában, az irodalomban, a zenében
lenyûgözôek, de ezt a fantasztikus tel-
jesítményt Horthy Magyarországa, a
nácik, a nyilasok éppúgy nem méltá-
nyolták, ahogyan az újabb korszak ha-
talomtechnikusai sem vették, veszik
figyelembe.

Az ellentmondáson egyesek úgy
lendülnek túl, hogy megvonják a vál-
lukat: legföljebb a minimumra olvad a
magyar neológia, aztán betagozódik
az erôsebb, a támogatottabb ágazatok
valamelyikébe.

Úgy tartjuk: a zsidóság egy és oszt-
hatatlan, miként az volt a Tóra-adás
pillanatában is, és talán így volna ma
is, ha a vallási irányzatok egyformán
tôkeerôsek lennének. Ez azonban nem
így van.

A jelenlegi magyarországi zsidóság
helyzetét, állapotát, teljesítôképes-
ségét már sokan vizsgálták avatott
felelôsséggel. Az, hogy ilyen világ-
helyzet még sohasem adódott (globa-
lizáció, gazdasági és természeti deter-
mináció, technikai-ipari forradalom,
válság és alkalmazkodás), azaz efféle
bonyolult képlettel a judaizmus – tör-
ténelme során – még sohasem találko-
zott (másfélével annál inkább), az
igaz. Ideje tehát a magyar zsidóságot
is újra tanulmányoznunk e szempon-
tok alapján.

Nem elfogadva a régi pejoratív
diszkriminációt, miszerint a magyar
neológia a világ zsidósága fôáram-
latának perifériáján helyezkedik el,
amitôl csak pár milliméter a „száraz
ág”, hangsúlyozzuk derûlátó állás-
pontunkat: ez a szellemi kincs fenn-
marad! Nincs most fényes állapotban,
ez igaz. Ezernyi folt támadt a felüle-
tén (vegyes házasságok, kitérések és
hitehagyások, ateizmus és érdektelen-
ség), a zsidóság vonzerejét mégis na-
ponta látjuk megújulni, ragyogni és
kiteljesedni.

Tehát olyan központokat, vonzó
helyzeteket kell teremteni – és egyre
nagyobb számban –, ahol az akaratuk-
tól függetlenül elsodródott, de aztán
visszatalált zsidók éppúgy otthonra,
szellemi-lelki hazára találnak, mint az
életük rossz fordulataiban, döntései-
ben zátonyra kerültek. A túlzott szigor
és merevség ilyen esetekben nem cél-
ravezetô, mert eleve kizárja a „vissza-
térés”, a „sorsjavítás” lehetôségét, leg-
alább a következô generációban.

Aki így tesz, nem bízik a zsidó val-
lás és kultúra vonzó mágnesében, a
zsidó ima megváltó erejében, a zsina-
góga emelkedett hangulatában, a

Micve a Mikve
Avatás Debrecenben

A Debreceni Zsidó Hitközség átadta a felújított rituális fürdôt. Zoltai Gusz-
táv megnyitóbeszédébôl idézünk.

A zsidó vallási életnek van néhány kiemelkedô tartóoszlopa. A szom-
bat, a kásrut, a brit mila, a temetés kegyelete mindenképpen, de a mikve
is. A régi Magyarországon a k. u. k. idôkben ha egy településen akadt
tízfônyi felnôtt zsidó, aki ott kívánt élni, létrehozták temetôjüket, imahá-
zukat, vágodájukat, iskolájukat. És a mikvét.

A mikve tehát mindenképpen fogalom. A zsidó tisztaság jelképe, a zsi-
dó szabadságeszme megtestesítôje, a hagyomány megbecsülése.

A zsidó fürdô meleg vize, a gôz finomsága, a pihenôpadon elhangzó vég
nélküli beszélgetések, a kisebb-nagyobb közösségeket összekötô pletyka
fontossága a 21. században sem vesztette el létjogosultságát.

Egy nagyszerû – mellesleg világhírû – kárpátaljai születésû cseh író,
Jan Olbacht a mikve hagyományos világáról egyenesen költôi magasla-
tokra emelte témája helyszínét. A többnyire zsidók lakta település a
mikve által vált az emberi sorstér legfontosabb színterévé. Az asszonyok
itt lettek igazán anyákká, pedagógusokká, ismerték fel teremtô szerepü-
ket az otthoni munkamegosztásban, kaptak kedvet a tanulásra, éreztek
vágyat a jobb életre.

Most mintha itt, Debrecenben, s talán a vonzó példa nyomán máshol is
visszatérnének a régi színek és hangok, fölhangzanak a hajdan megszo-
kott ritmusok és erkölcsi útmutatók. Mert jó dolog a modern világ, a gé-
pesítés és az elektronika, a tegnapot meghaladó hihetetlen fejlôdés, de
azért a sejtek mélyén, az érzelmek árnyékában, a hitre vágyó lélek von-
zalmában ott kell élnie az örök csodának is. Mert a szárnyalás, a felfelé
törekvés – akár a bolygóközi utazás technikai háttere, akár megannyi ké-
miai siker, a matematikai csodák látványa – mit sem ér, ha nem párosul
az ember elsô, legelsô nagy és soha el nem múló élményével: a Teremtô
meglátásával.

És lám, máris a zsidó ôsök titkainál tartunk újra: az élet tartóoszlopá-
nál. A szombatnál, a kásrutnál, a brit milánál, sôt a mikve falainál.

Talán 70–75 évvel ezelôtt ezek a szavak eszünkbe sem jutottak volna,
hiszen a zsidó élet keretei még szilárdan álltak, folytonos volt a hagyo-
mány. A zsinagógákból messzire hangzottak a tóratanulás hagyományos
hangjai, a tanházakból nem múlt el a gyermekzsivaj és a mikve pihenô-
padjai mellôl az asszonyi duruzsolás.

Csakhogy a földbôl elôbújt a gonosznál is gonoszabb hatalom, amely
elpusztított templomot és lakóházat, betût és álmokat, embert és mûvé-
szetét. Mert csak a halálban, a romokban lelte örömét.

Én még átéltem azokat a napokat, amikor Debrecenben, az itteni tég-
lagyárban is megnyitották a gettót, beterelték oda a zsidókat, elrabolták
javaikat, hogy aztán az életüket is elvehessék. Budapesten ekkoriban fo-
gott hozzá embermentô feladatához a svéd Raoul Wallenberg, aki csak-
nem pontosan száz éve született.

Magyarországon azóta aligha van zsidó ember, aki Wallenberg nevé-
hez ne tenné hozzá az áldott szót. Sajnos a távolból jött diplomata nem
dolgozhatott a debreceni, a vidéki zsidók mentésén, akik közül sokan,
rettenetesen sokan, Auschwitzban végezték, legfeljebb kevesen Ausztriá-
ban.

A háború vége óta a magyarországi zsidóság nem tért magához. A
holokauszt vérveszteségét a közösség azóta sem heverte ki. Talán most
jött el az ideje annak, hogy visszatérhessünk a régi idôk hagyományai-
hoz.

BENEDEK ISTVÁN GÁBOR – B. KÖVES HAJNALKA

V I S S Z A T É R É S
Idôtálló helyzetjelentés (némi történelmi háttérrel) a 2012-es Halasi Nyári Zsidó Táborról (1.)

teremtô zsidó intellektus és család
megtartó erejében.

* * *
Amikor a Mazsihisz Közép-ma-

gyarországi Régió fôrabbija, Róna
Tamás (Kecskemét-Nagykôrös) meg-
hívott bennünket, hogy 2012 nyarán
ismerkedjünk meg mûködési körzetük
új, immáron harmadik alkalommal
megrendezett nyári táborával, kész-
séggel és szívesen utaztunk a Du-
na–Tisza közére, a Bács-Kiskun me-
gyei Aranyhomokra.

A tábor helyszíne Kiskunhalas, és
azon belül a zsinagóga, pontosabban:
a régi ortodox templom és a zsidó is-
kola udvara, illetôleg a hajdani rabbi
és kántor lakása, kivéve az ugyanezen
a telken elkerítetten álló mikvét övezô
telekrészt. E terület igazán alkalmas
arra, hogy három-négy tucat kisfiú és
kislány kényelmesen elférjen – akár
szülôkkel együtt is –, s együtt élvez-
zék a zsidó tanítást, a rabbik szervez-
te programokat és egymás társaságát.

Kiskunhalas a 19. század közepétôl
kedvelt település volt a zsidók számá-
ra. Vonzotta a kereskedôket, a fuvaro-
sokat, a kiegészítô szakmák tudóit.
Amint az osztrák és a magyar hatósá-
gok engedélyezték, zsinagógát építet-
tek, temetôt szenteltek, iskolát,
vágodát, mikvét létesítettek. Vallásos,
buzgó emberek éltek itt; jó nevû tan-
házat is fenntartottak.

Amikor a sajátos gazdasági-társa-
dalmi fejlôdés többfelé osztotta a ma-
gyarországi zsidóságot (1868. évi
kongresszus), a halasi ortodoxia ki-
emelkedett és rangossá lett. Anyagi
erejükrôl, tekintélyükrôl hosszan le-
hetne írni, ám a második világháború
gyalázatos éveiben már senkitôl nem
kérdezték: melyik irányzathoz tarto-
zik? A vagonok csak zsidókat vittek
és nem neológokat, ortodoxokat, sta-
tus quóhoz ragaszkodókat...

Halason ma már nincsenek ortodo-
xok. Kóser kosztot is csak most, a tá-
bor napjaiban fôztek-tálaltak. Mind-
amellett Raáb András hitközségi el-
nök példás igyekezettel és sikeresen
szervezi a helybeli és a szórványterü-
letek zsidóságát. Nem kis erôfeszítés-
sel, de fenntartja a hitéletet. Gyakran
van jelen a helyi rabbi Kecskemétrôl;
és alkalmanként budapesti és más
testvérhitközségek vezetôit is vendé-
gül hívják. Az ilyen alkalmak módot
adnak arra, hogy a látogatást ünneppé,
családias összejövetellé tegyék a zsi-
dó közösség számára, egyszer-egy-
szer vacsorával is összekötve. Olykor
arra is lehetôség kínálkozik, hogy
színvonalas kulturális mûsort hirdes-
senek. Minden ilyen esemény célja a
zsidó szellem fönntartása s megerô-
sítése.

E törekvés koronája a Halasi Nyári
Zsidó Tábor. A két egymással szom-
szédos megye: Kecskemét-Nagykô-
rös, továbbá Szeged rabbija kulcssze-
repet játszik a példás esemény meg-
tervezésében, a szervezésben és a ki-
vitelezésben. Raáb elnök úr pedig ma-
ga az alföldi, az aranyhomoki csodás
megvalósulás garanciája.

Megértettük a tábor szervezôinek
célját: a gyerekek zsidó légkörben és
szellemben töltsék el a nyár egyhetes

részét, ismerkedjenek meg a zsinagó-
ga jelenlétével, környezetével, a
templom szertartásaival; tanuljanak
meg számos fontos imát.

A gyerekek és több szülô naponta
két imaidôben vettek részt az Örökké-
való tiszteletén: a sáchriton és a min-
cha-márivon. Elmondták az áldáso-
kat, és a rabbik világos magyarázatai-
nak köszönhetôen a gyerekek is meg-
értették az Ámida jelentôségét; végig-
hallgatták a kádis imákat; átjárta szí-
vüket a Sömá és a Bárchu. Mi, a ven-
dégek egy szombatköszöntôn vettünk
részt, és az igazán szép imán, továbbá
természetesen a tóraolvasáson.

Ez esetleg kevésnek tûnhet. De ha
ez sincs, semmi nincs. Csakhogy itt és
most, a két ifjú rabbi fáradozásaival,
megépült egy fontos lelki palló, s le-
gyen az bármely keskeny is, de elin-
dulhatunk, és – némi közösségi segít-
séggel – eljuthatunk a zsidó élet és tu-
dat kiteljesedéséhez.

* * *
Ahogy mondják: az elnök a tábor

minden vallási és világi rendezvényén
személyesen jelen van; szervezi a
vendégprogramokat, és különleges
zenei finomságokról gondoskodik a
kis megjelentek örömére. Eljött Ha-
lasra Róna rabbi meghívására Nógrá-
di Gergô operaénekes, kántor és ne-
ves gyerekkönyvíró, aki – saját költ-
ségén – mesékkel ajándékozta meg a
gyerekeket, és kiváló humorát is csil-
logtatva, remekül szót értett velük.

A rabbik ismerik a gyermekpedagó-
gia ôsi szabályát: a kicsiket nem lehet
unalomban hagyni. Velük foglalkozni
kell, kötelezô állandó feladatot adni ne-
kik. Egy gyerek örökös figyelem, negy-
ven gyerek atombomba, ha nem veze-
tik le okosan fölösleges energiájukat.

Megható látványt nyújtott Róna Ta-
más rabbi, karján két pici gyermeké-
vel, és a két baba bájos anyukája, aki-
nek minden percét lefoglalta a másfél
éves és a négy hónapos kicsivel való
törôdés. A mindenre figyelô gyerekek
elôtt a zsidó család mintája, szelleme
elevenedett meg általuk. Markovics
rabbi és felesége, a már nagyobbacska
gyermekükkel, tovább erôsítette ezt a
képet.

A hôséges napokon az udvaron föl-
fújható gumimedencéket állítottak fel,
az egészen apróknak mászókákat. A
nagyobbakat kétnaponta strandra vit-
ték, természetesen fagyizással egybe-
kötve.

Idôközben társasjátékok, vidám
szellemi vetélkedôk következtek, pél-
dául tréfás héber betûismerettel; talá-
lós kérdések a Bibliából, Izraelrôl, vi-
lági tudásból. Délután énektanulás, az
imádkozások idején héber memória-
gyakorlatok, alapos magyarázatok, ta-
nítások. A tudást az életkori sajátossá-
gok figyelembevételével, derûsen, já-
tékosan és sok-sok humorral körítve
plántálták az ifjú tanítványokba. Iga-
zán üdítô látvány volt!

Nem feledkeztek meg azonban a je-
len levô felnôttekrôl sem: segítôik,
valamint a szülôk és vendégek részé-
re például emlékezetes beszélgetést
vezetett Róna rabbi a hatnapos hábo-
rúról.

(folytatjuk)

A korszakos lépés egyik fontos állomásához pedig most érkeztünk el. A
Debreceni Zsidó Hitközség – a TEVA Gyógyszergyár impozáns épületé-
nek terén – Raoul Wallenberg sohasem feledhetô emléke elôtt ôszinte
szívvel tisztelgett, és a magyar zsidóság nevében hálatelt lélekkel mondott
újra történelmi köszönetet a neves embermentô bátor tettéért.

Tettük mindezt azért, mert tisztában vagyunk annak fontosságával,
hogy mindez összefügg a magyar zsidó élet ismételt felmutatásának 
ôszinte igényével. Lám, már magasodnak a vallás tartóoszlopai, fényesen
ragyog a szombat szentsége, s mint a mai ünnepség is mutatja, állnak a
mikve falai!

E példa pedig legyen új biztatás mások számára. Kövessék Debrecent,
folytassák az általuk megkezdett utat, teljesítsék ki a zsidó életet és élet-
formát.

Herman Wouk, Amerika világhírû írója a 20. századból, több filmso-
rozat nagyszerû szerzôje, szívében vallásos zsidó emberként élt. Egy íz-
ben azt mondta: „Minden bajok ellenére: zsidónak lenni jó.”

Hát most itt, Debrecenben is fogadjuk meg Wouk tanácsát, és hirdes-
sük azt fennhangon. A jó pedig itt marad, valamennyiünk örömére!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

* * *

Ugyanezen a napon a TEVA Gyógyszergyár elôtti emlékmûnél elhangzott,
hogy a száz éve született Raoul Wallenberg erôvel, elszántsággal, pénzzel és
fortéllyal magyarországi zsidók ezreit mentette meg a deportálástól a máso-
dik világháború éveiben. A helyszínen beszédet mondott mások mellett Sza-
bó György, a Mazsök elnöke, valamint Papp László alpolgármester. A meg-
emlékezés végén koszorúkat helyezett el többek között a város, a megyei ön-
kormányzat, a Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány, a Magyar–Izraeli Ba-
ráti Társaság és a Debreceni Zsidó Hitközség.

(hajdupress/BPI)
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Tiltakozásának adott hangot a bé-
csi hitközség (IKG), miután – egy
bejelentés szerint – egy rendôr tétle-
nül nézte végig egy rabbi inzultálását
a nyílt utcán.

Nagy veszélyt rejt magában, hogy
egyes rendôrök passzívak az antisze-
mita agresszióval szemben – írta
közleményében Oscar Deutsch, az
IKG elnöke. Közölte: felhívta telefo-
non a bécsi rendôrparancsnokot, aki
arról tájékoztatta ôt, hogy kivizsgál-
ják az esetet, és megdöbbenésének
adott hangot.

Shlomo Hoffmeister bécsi rabbi
írásban tett panaszt a rendôrségen,
miután elôzô nap antiszemita jelsza-
vakat, Heil Hitler!-t kiáltva és náci
karlendítéssel inzultálta az utcán a
bécsi Rapidnak a PAOK Szaloniki
elleni visszavágó mérkôzése elôtt
gyülekezô görög futballszurkolók
egyike. A bejelentés szerint az alig
néhány méterre álló rendôr nem
avatkozott közbe, noha a rabbi kérte,
hogy tegyen valamit. Ehelyett csak
annyit válaszolt, hogy „ma foci van”.

Tüntetés Malmôben
A városban – amelyben jelentôs muzulmán bevándorló közösség él – meg-

nôtt a zsidók elleni gyûlöletbôl elkövetett bûncselekmények száma annak ha-
tására, hogy az izraeli hadsereg 2008 végén offenzívát indított a Hamász ra-
dikális palesztin szervezet irányította Gázai övezet ellen az izraeli területeket
rendszeresen érô rakétatámadások miatt – a hadmûvelet három hete alatt
mintegy 1300 palesztin vesztette életét.

A malmôi menetben több férfi viselte a zsidók hagyományos fejfedôjét, a
kipát. A tüntetésen – amely békésen folyt le – részt vett Birgitta Ohlsson,
Svédország európai uniós ügyekben illetékes minisztere is, és beszédében ki-
jelentette: Malmö nyitott minden ember felé, származására vagy vallására va-
ló tekintet nélkül.

A svéd kormányt az utóbbi években több bírálat érte amiatt, hogy nem vé-
di kellôképpen az ország viszonylag kis zsidó közösségét (mintegy 20 ezer fô
a 9,5 millióból), és nem tesz az antiszemitizmus ellen. A vezetés tavaly már
több pénzt költött ezekre a célokra, mint a korábbi években.

(MTI)

Demonstrációkkal és szolidaritási
akciók sorával tiltakoztak Berlinben
egy rabbi bántalmazása ellen.

A német fôváros több vezetô politi-
kusa, köztük Klaus Wowereit fôpol-
gármester hagyományos zsidó fejfe-
dôt viselve jelent meg nyilvános ese-
ményeken azon a hétvégén. Wowereit
egy rendezvényt megnyitó beszédé-
ben hangsúlyozta: mindent meg kell
tenni azért, hogy Berlinben szabadon
hordhasson mindenki kipát vagy ép-
pen turbánt.

Ugyanazon a napon egy kerületi
polgármester kezdeményezésére több
mint százan tüntettek kapedliben, a
BZ címû berlini napilap pedig a bán-
talmazott rabbi iránti szolidaritás jele-
ként zsidó fejfedôt viselô német híres-
ségek fényképét közölte címlapján.

Másnap nagyjából ezren vettek
részt egy demonstráción, amelyen fel-
szólalt az áldozat, Daniel Alter is. A
rabbi kiemelte: „a járomcsontomat el-
törték, de kitartóan dolgozom tovább
a vallások közötti párbeszédért”.

Daniel Altert a nyílt utcán támad-
ták meg, hatéves lánya szeme láttára.
A négy támadó azért kötött bele az 53
éves rabbiba, mert kipát viselt. A
rendôrség szerint az elkövetôk felte-
hetôen arab származású fiatalok vol-
tak.

Görögország
A Rodosz és Kos szigetekrôl történt deportálásokról emlékeztek meg a Jad

Vasem jeruzsálemi központjában. Az olasz fegyverszünet 1943. szeptemberi
aláírása után a német megszállók elfoglalták Rodoszt, ami korábban az olasz
hadsereg ellenôrzése alatt állt. 1944 júliusában a szigeten élô mintegy 1600
zsidót a nácik összegyûjtötték és embertelen körülmények között Athénbe
szállították. A hajók útközben Kos szigeten száz, majd Leroszon egy üldözöt-
tet vettek fel. A végsô megoldás felé tartó út elsô állomása a hírhedt athéni
melletti Haidari tábor volt, ahonnan a zsidókat Auschwitzba deportáltak. A
haláltábor megpróbáltatásait mindössze 180 személy élte túl. Irena Steinfeld,
a Jad Vasem igazgatója a megemlékezésen kijelentette, hogy „a rodoszi és a
kosi zsidók története a holokauszt semmihez sem fogható gonoszságát mutat-
ja. A nácik már tudták, hogy a háborút elvesztették, de mégis mindent elkö-
vettek, hogy a távoli görög szigeteken élô zsidókat is megsemmisítsék”. Az
ünnepségen megemlékeztek Selahattin Ülkümen egykori rodoszi török kon-
zulról, aki ötven török állampolgárságú zsidót kimenekített szigetrôl.

Új-Zéland
A vitorlázás nôi kétszemélyes dingi 470 osztályában a londoni olimpián

elsô helyet szerzett Jo Aleh kijelentette, hogy aranyérme részben Izraelt ille-
ti. Jo Aleh édesapja, Shuki Shukrun új-zélandi-izraeli kettôs állampolgár,
édesanyja, Daniella pedig korábban az izraeli hadsereg tagja volt. Mindketten
jelen voltak az ünnepélyes díjkiosztón. A 26 éves, Aucklandben született
bajnoknô szülei jelenleg egy Kirjat Malachiban lévô mosávban élnek. A hét-
ezer fôs közösség tagjai örömmel fogadták a siker hírét, mert Jo Aleh az elsô
új-zélandi zsidó, aki olimpiai aranyérmet szerzett. Az olimpikon közölte,
hogy húga bát micvája alkalmából a közeljövôben Izraelbe látogat. Shemi
Cur, Izrael új-zélandi nagykövete gratulált Jo Aleh szerepléséhez. A diploma-
ta hangsúlyozta, hogy a kimagasló egyéni teljesítmény nagy sikert jelent ha-
zája számára.

Svédország
Raoul Wallenberg 100. születésnapja alkalmából új emlékmû készült

Stockholmban a magyar zsidók ezreit megmentô svéd diplomata tiszteletére.
Az alkotás Ulla és Gustav Kraitz mûvészek nevéhez kötôdik, akik a New
York-i ENSZ-székház elôtti Wallenberg-emlékmûvet is tervezték. Az avató-
ünnepségen megjelent Fredrik Reinfeld svéd miniszterelnök, Nina
Lagergren, a diplomata húga, közéleti személyiségek és a zsidó közösség
képviselôi. Olle Wästberg, a Wallenberg-emlékév kormányzati koordinátora
szerint „természetes, hogy az emlékmû a külügyminisztérium közelében áll,
mert Wallenberg formálisan itt volt alkalmazva”.

Belgium
Patrick Janssens, Antwerpen fôpolgármestere a zsidók deportálásának 70.

évfordulója alkalmából a városházán rendezett ünnepségen kijelentette, hogy a
közeljövôben holokauszt-emlékmûvet létesítenek, amelyen az összes helyi ál-
dozat neve szerepelni fog. Janssens szerint „elfogadhatatlan, hogy Antwerpen-
ben még nincs hivatalos emléke a holokausztnak”. A fôpolgármester elmondta,
hogy a tábla szövege a városi hatóságok felelôsségére is utalni fog a zsidók tra-
gédiájában. Mintegy tízezer üldözöttet deportáltak Antwerpenbôl, akiknek egy-

harmadát az ottani
rendôrség tagjai
gyûjtötték össze. Eli
Ringer, a Zsidó Szerve-
zetek Fórumának tisz-
teletbeli elnöke kijelen-
tette, hogy „voltak
olyan személyek, akik
kiszolgálták Leo Del-
waide kollaboráns pol-
gármestert, mások vi-
szont segítették az ül-
dözötteket”.

Hollandia
Eberhard van der

Laan, Amszterdam
fôpolgármestere be-
jelentette, hogy a vá-
ros utolsó név nélkü-
li, 234. hídját Pieter
Meerburgról neve-
zik el. Meerburg
1942-ben az Amsz-
terdami Diákcsoport
nevû illegális háló-
zat tagja volt, amely
zsidó gyerekek biz-
tonságba helyezésé-
vel foglalkozott. A
szervezet egyik mód-
szere az volt, hogy a
megmentett bébiket
holland nôk formáli-
san adoptálták. A ha-
tóságoknak viszont
azt állították, hogy
nem ismerik az apa
adatait. 350 gyerek
megmentéséért Pie-
ter Meerburgot a
Jad Vasem 1974-ben
a Világ Igazai közé
sorolta. A híd a híres
Portugál Zsinagóga
és a Zsidó Történeti
Múzeum közelében
található.

kovács

Heil Hitlerrel „köszöntötték”

A megvert rabbi

Berlin kipát öltött. Szolidaritás a bántalmazott rabbival

Beszóltak egy bécsi
rabbinak is

„Nem lehet azzal érvelni, hogy a
helyzet nem fajult el, sürgôsen hely-
re kell tenni a dolgot. Az antiszemi-
tizmus nem lehet a futballkultúra el-
tûrt része” – hangsúlyozta Deutsch.

A náci gondolatkör terjesztését, él-
tetését törvény tiltja Ausztriában.

Elôzô héten a két csapat görögor-
szági mérkôzésén szurkolói rend-
bontásokra került sor, aminek követ-
keztében a görög csapatra az UEFA
büntetést szabott ki, a bécsi mér-
kôzést pedig erôs rendôrségi készült-
ség mellett tartották meg.

(MTI)

Rabbit vertek Berlinben

A támadást zsidó és muzulmán

szervezetek egyaránt elítélték. Dieter
Graumann, a németországi zsidók

központi tanácsának (ZJD) elnöke

például egyik nyilatkozatában hang-

súlyozta: „nem engedjük, hogy zsidó-
ságunkat csak zárt falak között élhes-
sük meg, nem hagyjuk magunkat
megfélemlíteni”. Ugyanakkor Gideon
Joffe, a berlini zsidó közösség vezetô-
je azt mondta, a történtek után nem ta-
nácsolja, hogy bárki is kipában sétál-
jon azon a környéken, ahol megtá-
madták a rabbit.

(MTI)
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Deutsch Gábor hetedik könyve,
a ,,...virágzik mint a pálma...” ez
évben jelent meg a Gabbiano ki-
adónál, Izsák Gábor gondozásá-
ban. A dekoratív megjelenésû, ke-
ménykötésû könyv ötvenkilenc ún.
tárcanovellát tartalmaz, melyeket
a szerzô két csoportban nyújt át az
olvasónak. Az egyiknek az a címe,
hogy Látványosság nélkül, a má-
siknak meg az, hogy Az ég kapuja.
Hogy mi a közös bennük? Ezt egy
idézettel lehetne megvilágítani:
„Kérdezd véneidet, és ôk elbeszélik
neked” (Móz. 5. 32.7).

Magén István: 2002-ben megje-
lent második könyvednek Ajtónyitás
volt a címe. „Ajtót kívánunk nyitni
mindenkinek, aki történelmi okokból
kint rekedt, és keveset tud a vallás-
ról” – írtad. A zsidóságból történel-
mi okokból kint rekedtek invitálása
volt ez a program. Az elmúlt évek
távlatában sikeres volt az ajtónyitás?

Deutsch Gábor: Elsô könyvem az
1999-ben megjelent Gyökér, szár,
virág volt. A címe azokra az idôkre
utal, amikor az imaházakban szinte
csak idôs embereket lehetett látni,
aztán egyszer csak váratlanul megje-
lentek a fiatalok. De a középnemze-
dék hiányzott. Jelen volt a gyökér és
a virág, de hiányzott a szár. Ez már
egy biológiai csoda. Tartalmazott ön-
életrajzi elemeket is, például azt,
hogy a szüleim a vészkorszakban el-
pusztultak, én pedig egy igen vallá-
sos gyermekotthonban nôttem fel.
Elôször Mezôkovácsházán volt ez az
otthon, majd átköltözött Csornára,
késôbb Debrecenbe. Amikor kike-
rültem, 47 évig dolgoztam gyárak-
ban, illetve szövetkezetekben, üze-
meltetô vegyészként mentem nyug-
díjba. Ezek alatt az évtizedek alatt a
Vasvári Pál utcai sülben tanultam,
elôimádkoztam, lájnoltam, és ezen-
kívül még különbözô funkciókat lát-
tam el. Tizenhét éve az ORZSE taná-

ra vagyok. Elsô könyvem igen válto-
zatos anyagot tartalmazott. A hu-
szonnégy tárcanovellában, melyeket
ez a kötet közöl, foglalkoztam a ka-
zár kapcsolattal, az 1956-os forrada-
lommal és benne Gáli József szere-
pével, a zsidók részvételével az
1848/49-es forradalomban és sza-
badságharcban. Felidéztem a vész-
korszakot is, érintettem vallási kér-
déseket, mint például a fej befedése
vagy a kavicsok a síron... Második
könyvem, az Ajtónyitás az ORZSE
jóvoltából szintén a Gabbiano Print
gondozásában jelent meg, és körül-
belül ugyanazokat a gondolatokat
folytatta, amiket elkezdett az elsô. Itt
az alapötlet az volt, hogy a gyermek
kíséri az imaházba a szüleit, ajtót
nyit elôttük, segít megtalálni identi-
tásukat. De az „ajtónyitás” nemcsak
befelé irányult. Az ajtó azok felé is
megnyílt, akik meg akarnak ismerni
bennünket, be akarnak tekinteni a vi-
lágunkba. Azok az akkori fiatalok
most a középnemzedéket alkotják,
az idôsebbek mellett ôk képezik a
sülbe járók zömét. Érdekes, hogy
most a fiatalok hiányát érezzük in-
kább.

M. I.: Krónikás vagy, tudatos és
felelôsségteljes. Írásaid feltáró jelle-
gûek, mint amikor a régész a föld
mélyébe ás. Titokzatos összefüggése-
ket társz fel, melyek az idô múlásával
történelemmé, archetipikussá érle-
lôdnek. A jövô embere számára a tá-
voli múlt rezdülései lesznek. Mit
gondolsz a zsidóság jövôjérôl?

D. G.: Ne legyenek titkok, ne le-
gyenek rejtélyek. Ami az élettörténe-
teken keresztül áramlik, az tiszta és
igaz. A zsidó nép és a vallás elvá-
laszthatatlan. A vallás a tiszta forrás,
melybôl táplálkozunk. Akkor biztos
a zsidók jövôje, és ezt három évezred
történelme bizonyítja, ha megôrzi a
hagyományait, mert ha elhagyja azo-
kat, sorsa a Teremtô irgalmától függ.

Minden történet egy-egy sorselem-
zés, talán sorsanalízis. Legyen ismert
minden élet, minden út a vészkor-
szakból, azoké is, akik már nem be-
szélhetnek. De az azt megelôzô vagy
követô idôkbôl is, hogy a dolgokat
fejlôdésükben taglalhassuk. Leg-
újabb könyvem érinti az elsô világ-
háború hôseit, sebesültjeit, rokkant-
jait is. Például Dombóváron van egy
köztéri emlékmû, melyben a sérült
katona modellje – sokan nem is tud-
ják – egy rokkant zsidó fiú volt. Szó
esik a két világégés közötti soviniz-
musról, antiszemitizmusról, Sándor
Ivánt idézve: az ún. „késleltetett rob-
banás” okairól. De a barátaink is je-
len vannak a könyvben, akik segítet-
tek, életük kockáztatásával mentet-
ték az üldözötteket.

M. I.: A történelem legnagyobb
bûntényét, a holokausztot bizonyos
emberek követték el bizonyos embe-
rek ellen. Sokan megpróbálják az ál-
dozat és a hóhér szerepét összemos-
ni. Úgy feltüntetni, mintha az embe-
rek kölcsönösen gyilkolták volna
egymást, holott az áldozat, a zsidó-
ság nem ölt, nem üldözött, nem gyil-
kolt senkit, sôt sokáig a német kultú-
rában élt, német nevet viselt, tiszta
német nyelvet vagy egy abból kiala-
kított keveréknyelvet beszélt, a jid-
dist, melyet irodalmi nyelvvé tett. A
zsidók nem tudnak gyûlölni. Mivel
magyarázható ez?

D. G.: Hadd idézzem a könyvem
címéül választott zsoltárverset: „Az
igaz ember virágzik, mint a pálma,
és nagyra nô, mint a libanoni céd-
rus.” Az igazak vannak többségben,
de az igaztalanok hangosabbak. Az
igazak viselik a világ terhét. Látvá-
nyosság nélkül címû írásomban a
nagybeteg édesanya így panaszkodik
fiának: egy hôs másodpercnyi jeles
cselekedete megôrzi a nevét évezre-
dekig. Szobrot kap, utcát neveznek
el róla, de ki írja meg az egyszerû

A jom kippur talán az az ünnep, melynek meg-
tartásában a legkevesebb eltérést látjuk az ame-
rikai és az európai zsidóság szokásai között. Ez
alatt azt értem, hogy nincs eltérés a nap jelen-
tôsége, az elrendelt böjt, valamint a többi szer-
tartások és szokások lényege körül. Böjtnapjaink
közül ez az egyetlen, amelyrôl a Tóra említést
tesz. Az egész napos szigorú böjt egyértelmû
LENNE, ha azt valóban minden irányzat szigo-
rúan és megalkuvások nélkül betartaná. Ez azon-
ban a gyakorlatban nem mindig így valósul meg.
A böjtnapokról írott ismertetésemben említet-
tem, hogy a reformhitközségek egy része dél kö-
rül tartja a szünetet (elôtte talán másfél órás volt
a szertartás délelôtti része). Ez a szünet egyes he-
lyeken a böjt végét is jelenti. Késô délután van
még egy órányi istentisztelet, amivel ha nem is
érik el a besötétedést, azaz az ünnep befejezésé-
nek halachikusan elrendelt idejét, mindenesetre
közelebb jutnak hozzá.

A reformközösségeknek egy másik, sokkal
számottevôbb része komolyan veszi és betartja
az egész napos böjtöt.

A konzervatívoknál ez természetes, és az is-
tentisztelet sötétedéskor ér véget. Persze vannak,
akik saját maguk határoznak böjtjük mértékérôl
és idôtartamáról. Eltekintve a betegektôl, terhes
és szoptató anyáktól, kötelezô gyógyszereket
szedôktôl, akik felmentést kapnak a böjt alól, a
vallási szabályokat a maguk részére átformálók
mindezt lehetôleg titokban teszik, ami azt jelen-
ti, hogy maguk is restellik, amit csinálnak.

Az ortodox közösségek ünneplésérôl, a szabá-
lyok szigorú betartásáról nem is kell szólnunk,
az természetes, hogy ott minden a halachikus
törvények szerint történik.

A Kol nidré esti istentisztelet az egész év leg-
látogatottabb templomi szertartása, és ezzel nem
mondok újat, hiszen ez szinte mindenütt így van.
Általában igen elegánsan öltözve, ünnepi hangu-
latban érkezik a közösség, gyerekek és felnôttek
egyaránt. A férfiak vállán tálit, ahogy a hagyo-
mány azt elôírja.

Érdekes megfigyelni, hogy még az a zsidó is,
aki egész éven át semmit nem tart, sôt valószínû,
hogy a jom kippur további részét sem tartja be a
szabályok szerint, fontosnak érzi, hogy a Kol
nidré esti istentiszteleten megjelenjen. Az lehet,
hogy egyesek megállnak hátul, és a Kol nidré
ima elhangzása után elmennek, de akkor is... ott
vannak, és ezt az imát meghallgatják. Erre én so-
ha nem tudtam lenézôen legyinteni. Értékelem
az illetôben azt, ami a vallásgyakorlásból, a
hagyománytiszteletbôl még megmaradt benne.
Jobb, mintha ezt sem tenné.

MAGÉN ISTVÁN

Interjú Deutsch Gábor íróval
ember történetét? Ki tartja nyilván,
hogy hol járt, hogy mit cselekedett,
hogy hányszor vándorolt országo-
kon, városokon át, míg gyermekeit
felnevelte? Megkísérlem bemutatni
az egyszerûeket. Körülbelül hatva-
nan vannak, akikkel találkoztam a
Hegedûs Gyula utcai, a Visegrádi ut-
cai, esetleg a Wesselényi utcai vagy
a Kazinczy utcai imaházakban, de
említhetném a Dohány utcai templo-
mot vagy a Király utcai Tikvát és
még számos más helyet. Meg váro-
sokat is, például Debrecent, Tokajt,
Nyírbátort, Esztergomot, Tatabá-
nyát... vagy kis falut, mint amilyen
Nagysimonyi. Egyszerû emberekkel
beszélgettem ott, akikrôl kiderült,
hogy regénybe illô hôsök. Megis-
mertem irodalmi mûveket megszé-
gyenítô fordulatos életútjukat.

M. I.: Mondanál néhányat közü-
lük?

D. G.: Csak néhányat... Itt van
mindjárt Córesz bácsi, aki mindig
azt hajtogatta, hogy „córesz, gólesz,
ennél nincs nagyobb mélység”, vagy
a grúz ôrnagy, aki táncolt a Scala
színpadán, rúgta a labdát a Dinamó-
ban, majd tíz évet ült Sztálin börtö-
nében. Aztán a falu orvosa, aki mû-
ködésének helyét csupa nagybetûvel
írta: DÁNY. A jó hangú esztergá-
lyos, aki kántorkodott. A bölcs író, a
fáradhatatlan jogász, a gyógyító hu-
morista. Vagy hogy mást ne mond-
jak, a nagy színész és 103 éves uno-
kahúga... Wolf Messing, a rejtélyes
parafenomén. De befejezem, mert
minden szereplômet nem sorolhatom
fel. Aztán itt van a szégyenletes
tiszaeszlári ügy, melyben az a leg-
szégyenletesebb, hogy még ma is
foglakozni kell vele. Változatos a
kép, mely az olvasó elé tárul. Azoké,
akik szerinted nem képesek gyûlölni.
Nagyon sok más vallású ember sem
képes. A gyûlölet, az uszítás rögesz-
me, elmeorvosi kategória.

M. I.: A tényirodalomban olyan
elôdeid vannak, mint a nagyszerû
Mezei András, akinek tényversei
örök mementói a holokauszt-iro-
dalomnak, de a kitûnô Szávai Géza
esszénovellái is a rasszizmusel-

lenesség gyöngyszemei. Nevezhet-
nénk írásaidat dokumentumnovel-
láknak, esetleg ténynovelláknak?

D. G.: Elôdeim száma bizonyára
nem kevés. Az általad említett meg-
nevezések megtisztelôek. Fentebb
már a tárcanovella szót használtuk,
de az elnevezés számomra lényegé-
ben mindegy. A tény a fontos... És ez
a bizonyosság megkérdôjelez-
hetetlen...

M. I.: Szerinted lehetséges-e vala-
milyen kapcsolat a hatmilliós áldo-
zat, a „churbán” és a modern zsidó
állam megalakulása között?

D. G.: Valószínûleg igen. Felfog-
hatjuk úgy, mint egy szülést, ahol az
anya meghal, de a gyermek, Izrael
Állama él. Egy a sok csoda közül,
mely a Teremtô bölcsességét igazol-
ja, hitünket erôsíti.

M. I.: Sokan szeretik különös,
megkapó egyéniségedet, szerénység-
gel párosuló nagy tudásodat, mely
engem a tanaitára, Smuél Hakátánra
emlékeztet. Ha valaki ugyanazt kér-
né tôled is, amit Hilléltôl, hogyan
foglalnád össze mindazt, amit láttál,
hallottál, tanultál, egy lábon állva?

D. G.: A „kátánt”, a „kicsit” elfo-
gadom, de szellemileg a nagy
Smuélhez nem szabad hasonlítani.
Azért kell ismerni a történelmet,
hogy kétszer ne kövessük el ugyan-
azt a hibát. Ars poeticám? Esetleg
ennyi: „Cedek, cedek tirdof!” „Igaz-
ságot, igazságot kövess!”

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Az ôszi nagyünnepek
Amerikában

Sokszor próbáltuk megfejteni, hogy mi az, ami
a zsidót ezekben a percekben a templomban tart-
ja. Lehet, hogy kántori minôségemben részrehaj-
lónak tûnik a megállapításom, mégis leírom: úgy
érzem, a Kol nidré szívbemarkoló, magasztos
melódiája az, ami megérinti a legvallásosabbak-
tól a legvallástalanabbig minden zsidó szívét, ér-
zését. E megállapításomat alátámasztani látszik
az a tény, hogy közel négyszáz éve, amióta ez a
melódia az askenáz közösségekben ismertté vált,
elképzelhetetlen a jom kippur elôesti szertartás
anélkül, hogy a Kol nidré ismert dallama valami-
lyen formában el ne hangozzék. Nem tudom
pontosan, hogy a szefárd templomokban milyen
melódiával éneklik a Kol nidrét, de egy szefárd
(török) kántor kollégám azt állítja, hogy van egy
kántáló, talán az ôsi zsoltárdallamokhoz hasonló
dallam, amit alkalmaznak hozzá. Valóban elgon-
dolkoztat, hogy e melódia elterjedése elôtt vajon
hogyan énekelték ezt az imát. A dallam egy is-
meretlen német kántortól származik, akinek a
nevét nem jegyezték fel. Valószínû, hogy hallás
után terjedt el, és csak késôbb írták le, ez lehet a
magyarázata, hogy bizonyos apró eltérésekkel
ismerik. Késôbb számos feldolgozás látott nap-
világot szólóénekre és korális megszólaltatásra,
sôt szólóhangszeres változat is készült belôle,
melyek közül Max Bruch mûve (opus 47) a leg-
ismertebb. Ezt úgy csellón, mint hegedûn kon-
certeken is gyakran halljuk. Jellemzô a zene kü-
lönleges értékére, hogy a nem éppen zsidóbarát
Richard Wagner kijelentette: ha a zsidók valami-
vel hozzájárultak a klasszikus zenei értékekhez,
az a Kol nidré. Nem érthetünk teljesen egyet
Wagner megállapításával, hiszen voltak, vannak
más zsidó értékek is a klasszikus muzsikában, de
mindenesetre a Kol nidré zenéjének általa való
elismerése nagy jelentôségû tény.

Templomainkban, akárcsak mindenütt a vilá-
gon, szokás, hogy a nagyünnepeken az elôimád-
kozó fehér kitlibe vagy fehér reverendába öltöz-
ve funkcionál.

A Kol nidré esti istentisztelet további része a
vallási áramlattól, a közösség egyéni ízlésétôl és
elvárásaitól függôen változik. A legtöbb helyen

nem mondanak el minden sz’licheszt. A dics-
himnuszokból (pizmonok) is csak néhányat éne-
kelnek, de a hagyományos szertartás gerince
megmarad. A zenei feldolgozások általában kö-
vetik az ünnepi melódiavilágot, habár egyre na-
gyobb helyet kapnak ma már a modernebb kom-
pozíciók, melyek sajnos nem mindig fejezik ki
az ünnep lényegét és légkörét. A magam isten-
tiszteleti anyagában igen óvatosan bánok a ha-
gyományos és a haladóbb mûvek egyensúlyával.
A modern szerzemények közül olyanokat vá-
lasztok, melyek szerzôje ismerte és követte az
ünnep lényegét kifejezô zenei alapmotívumokat,
más néven a NUSZACH-ot.

A jom kippuri reggeli ima idején, akárcsak ros
hásánákor, a korai periódusban még kevesen
vannak a templomban, de jom kippurkor általá-
ban korábban érkeznek a késôn jövôk is. Talán el
akarják kerülni a sokszor nem is alaptalan gya-
nút, hogy nem egészen éhgyomorra jöttek. A tó-
raolvasás elôtt már telve a templom, és ez így is
marad általában a Muszaf végéig, vagyis a szü-
netig. A szertartás zenéje az állandó templomjá-
rók számára, de még az évenként csak egyszer
ellátogatók részére is ismert, sok imarésznél
együtt énekel a közösség a kántorral, kórussal.

Ami különbözik az általam ismert európai is-
tentiszteleti rendtôl, az a Muszaf egy pontján he-
lyet kapott szertartás, az úgynevezett
MÁRTÍROLÓGIA, ami az amerikai imaköny-
vek szinte mindegyikében szerepel. Ebben a zsi-
dó nép mártírjairól történik megemlékezés, a
bibliai koroktól kezdve a modern idôkig, tehát
benne foglaltatik a holokauszt és Izrael államá-
nak mártírjaira való emlékezés is. A szertartás
részletei különböznek az egyes templomokban,
de a lényege ugyanaz. Minden rabbi maga vá-
lasztja meg, hogy mit és mennyit olvas fel, a
kántorok is maguk állítják össze a megemléke-
zés zenéjét. Az én templomomban többek közt
Szenes Hanna megzenésített versei is helyet kap-
nak az énekek között, melyeket a gimnazista fia-
talokból alakított kamarakórus szólaltat meg.

Ugyancsak minden konzervatív közösségben
él az ÁVODÁ szertartás hagyománya. Számom-

ra az ünnep egyik legkiemelkedôbb, legfensége-
sebb pillanatai ezek, az ôsi Szentélyben a fôpap
szolgálatának reminiszcenciája. A fôpap csupán
egyszer egy évben, ezen a napon mondta ki a va-
lódi istennevet, amelynek ma csak a betûit is-
merjük, a tulajdonképpeni kiejtését nem. A szent
név említését a nép a Szentélyen kívül reszketô
félelemmel hallgatta, leborulva, arcával a földet
érintve. Amikor ezekben a percekben leborulok
a tóraszekrény elôtt, engem is átjár a pillanat
megrázó szentsége.

A szünet után a mincha imánál ismét jóval ke-
vesebben vannak. Nem sokan vannak a körünk-
ben, akik jom kippur egész napját a templomban
töltik. A többségnek szüksége van némi „pihe-
nésre”. Természetesen Jona haftaráját minden
konzervatív templomban felolvassák.

A kistemplomban jom kippur délutánján is tar-
tunk gyermekistentiszteletet. A ros hásánáihoz
hasonlóan rövid és egy gyermek számára érthetô
módon adunk ízelítôt az ünnep jellegzetes imái-
ból, melódiáiból.

A Neila imához ismét megtelik a templom. Itt
újra tapasztalhatjuk a templomonként, gyüleke-
zetenként jelentkezô különbségeket, ami a szer-
tartás hosszát, felépítését illeti. Itt már sok he-
lyen gyakoriak a rövidítések. Az én templomom-
ban a jelentôs imák mindegyike szerepel a litur-
giában, a melódiavilág is a hagyományos
Nuszachot idézi. A szertartás vége felé járva fi-
gyeljük az órát, hogy a meghatározott idôben ér-
jünk a S’ma Jiszroelnak kizárólag ebben a mo-
mentumban alkalmazott, magasztos tónusú meg-
szólaltatásához és az ünnep végét jelzô sófár-
fúváshoz.

JAMIM NORAIM – a félelmetes napok. Így
nevezzük gyûjtônéven a ros hásánát és a jom
kippurt. ASZERET JOME HAT’SUVA – a meg-
térés tíz napja, a két ünnep között eltelt idô, a zsi-
dó naptári év legfenségesebb periódusa. Köves-
sük meg a Teremtôt, kérjünk igazságos és enyhe
ítéletet tévelygéseinkért! Kövessük meg ember-
társainkat is, ha úgy érezzük, megbántottuk ôket!
Legyen a megtérés tíz napja valóban a jó irány-
ba történô változások ideje! Bárhol, bárhogyan
imádkozzunk is, legyen imánk ôszinte és szívbôl
jövô, és találjon meghallgatásra az Örökkévaló-
nál!

L’SHANA TOVA TIKATEVU VE-TECHA-
TEMU...

A Mindenható írjon be mindannyiunkat az élet
könyvébe egy boldog és áldásos évre, és pecsé-
telje meg sorsunkat igazságos ítéletével!



Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zugló-
ban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Mik-
lós, tel.: 220-0230.

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

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület
és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott
David Goldberg mohéllal (Németország),
aki zsidó fiúgyermekek körülmetélését
vállalja. Amennyiben az Ön családjában
ilyen szimchá (öröm) van, kérjük, jelent-
kezzen a Rabbiságon a 413-5580-as tele-
fonszámon vagy a rabbitestulet@mazsi-
hisz.com e-mailen keresztül, hogy a gyer-
meket Ábrahám szövetségébe felvehes-
sük.

Manikûr, pedikûr, takarítás. Hívásra
házhoz megyek. 06-20-551-4580.

Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén, egyedi szakor-
vosi ellátással és gyógyászati segédeszkö-
zök helyszínre telepítésével. Együttmûkö-
dünk a háziorvossal, kórházi szakorvosok-
kal. Kóser étkeztetést is biztosítunk. Szak-
mai mûködési engedéllyel és felelôsség-
biztosítással rendelkezünk. Tartós meg-
rendelés esetén árkedvezményt adunk. 
E-mail cím: alarmcentrum@alarm-
centrum.hu, 24 órás telefon: +36-30-443-
1016. 

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

Licites eljárással eladó ingatlanok!

Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30 m2-
es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.

Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398 m2-
es telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltá-
si ár: 95 000 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.

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 m2-es, egy-
szobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási
ár: 3 900 000 Ft.

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken
53 m2-es, kétszobás, összközmûves, tel-
kes lakóingatlan melléképülettel (9,4 m2) .
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.

Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy a
30-217-3460 telefonszámon lehet érdek-
lôdni 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

pesten. Kóser háztartást is vezetek. 06-70-
380-5614.

Családfakutatás! Ki tud valamit Bleyer
Péter és Steiner Malvin gyerekeirôl, Mag-
dáról, Gyuláról és Pálról, valamint Steiner
Ernô és Hirschbein Ilona utódairól,
Steiner Elemérrôl és Steiner Zoltánról? A
nyomok Tápióbicskérôl Budapestre vezet-
nek. Keresem még özv. Bokor Jenôné
szül. Schmideg Júliát. Utolsó nyom: 1918,
Budapest. A visszajelzéseket a következô
e-mail címre várom, elôre is köszönettel:
berkesgrosser@freenet.de

Sírkövek tisztítása, felújítása, gondozá-
sa, ingyenes állapotfelmérés. Kovács
Gyula, 06-30-325-3750.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 vagy
6 személyes (akár hiányos) evôeszköz-
készletet, cukordobozokat, gyertyatartó-
kat, tálcákat stb., Kovács Margit, Gorka
kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay por-
celánokat, régi álló, fali, asztali díszórákat,
antik, barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibásakat
is). Teljes hagyatékért elsô vevôként a leg-
magasabb árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN.
Díjtalan kiszállás, értékbecslés, vidékre is.
ÜZLET: I. KER., BATTHYÁNY U. 10.
201-6188, 06-20-323-4104.

Társasházak karbantartását, kômûves-
munkákat, festést, padlások, pincék, lép-
csôházak takarítását vállalom. 06-70-216-
0234. 

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

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

Önkéntes munka Izraelben! Mindenki
segítségére szükség van! Feltétel: meg-
vásárolt repülôjegy! A következô cso-
port idôpontja: október 14.–november
4. Jelentkezni: 06-20-233-8454, e-mail:
lljano@freemail.hu

Vígszínház közelében turistáknak apart-
man kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.

Az Opera tôszomszédságában eladó Ha-
jós utcai, elsô emeleti, kétszobás, udvari,
világos, 76 m2-es, megkímélt, felújítandó,
nagypolgári lakás. Irányára: 27,5 millió
Ft. Tel.: 06-20-456-8250.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá fest-
ményeket, csillárt, bronztárgyat, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, tört vagy fazonara-
nyat, porcelánokat, herendit, meissenit,
Zsolnayt, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait is. Egyebeket, órákat, teljes ha-
gyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan,
vidékre is. Üzletünk: II., Fô u. 67. Tel.: 06-
1-364-7534, 06-70-264-1926.

ÚJ ANNA OPTIKA! Örömmel értesítjük
meglévô és új vásárlóinkat, hogy megnyi-
tottuk legújabb üzletünket a Dohány utcai
zsinagóga mellett. Óriási nyitási akció:
SZEMÜVEGKERETEK 70% ENGED-
MÉNNYEL! Budapest VII., Wesselényi u.
2. Tel.: 321-1232. www.annaoptika.hu

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásá-
rolom, lakását kiürítem, kívánság szerint
kitakarítom. Harsányi Ildikó, 06-30-209-
3463.

Idôsek, gyermekek és betegek gondozá-
sát vállalom Izraelben. Tel.: +36-30-284-
8063.

Megbízható ápolónô eltartási szerzôdést
kötne egyedülálló, idôs személlyel Buda-
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Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
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N A P T Á R
Szeptember 16. vasárnap Elul 29. EREV ROS HÁSÁNÁ 6.36
Szeptember 17. hétfô Tisri 1. Ros hásáná 1.
Szeptember 18. kedd Tisri 2. Ros hásáná 2.
Szeptember 19. szerda Tisri 3. Gedalja böjtje
Szeptember 21. péntek Tisri 5. Gyertyagyújtás: 6.25
Szeptember 22. szombat Tisri 6. Szombat kimenetele: 7.27

Sábbát suvá
Szeptember 25. kedd Tisri 9. Erev jom kippur 6.17
Szeptember 26. szerda Tisri 10. Jom kippur MÁZKIR
Szeptember 28. péntek Tisri 12. Gyertyagyújtás: 6.11
Szeptember 29. szombat Tisri 13. Szombat kimenetele: 7.13
Szeptember 30. vasárnap Tisri 14. Erev szukkot 6.07

Olvasói levél

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept. 21. Szept. 22. Szept. 28. Szept. 29.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.30 9.30 19.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 18.35 8.00 18.25 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.30 19.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 18.35 9.00 18.25 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.00 8.00
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Hírek, események
röviden

– Softim szombatján a Visegrádi
utcai Pesti Sul kidusán Landeszmann
György fôrabbi tóramagyarázatot
tartott.

– 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 

Páromat keresem. Egyedülálló, jól szitu-
ált kanadai nyugdíjas férfi vagyok. Szeret-
nék visszatelepülni és új életet kezdeni, eh-
hez keresek partnert. Szeptember végén ér-
kezem. Válaszokat a szerkesztôségbe vá-
rok, telefonszámmal. Jelige: „Újrakezdés”.

60 éves hölgy intelligens úr személyében
társat keres. „Sálom” jeligére a kiadóba.

64/175/60 kg, kulturált, romantikus,
nyugdíjas mérnök keres budapesti, karcsú,
magas vagy közepes termetû, káros
szenvedélyektôl mentes, hûséges barátnôt.
06-70-344-5028, lsplayer6@gmail.com

Vidéki nagyvárosban élô, 64 éves hú-
gom részére keresek korban hozzá illô tár-
sat, tartós kapcsolat kialakítása céljából.
Jelige: „Könnyebb együtt”. E-mail: kon-
nyebbegyutt@gmail.com

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

VEGYES

Bis 120, Spiegler bácsi!
Százéves Spiegler Elemér, aki 1912. augusztus 24-én született Felsôôrön,

egy négygyermekes zsidó család legkisebb fiaként. Nyolcéves volt, amikor
Szombathelyre költöztek. Ma is abban a kámoni házban lakik, amit akkor vá-
sároltak.

Suszterinasnak tanult, majd származása miatt elbocsátották. Munkaszolgá-
latra vezényelték, a háború után szabadult. 46 tavaszán megnôsült, lánya,
majd fia született. Folytatta a susztermesterséget, 92 éves korában még javí-
totta a cipôket. Rendszeresen olvas, kiváltképp érdeklik a második világhábo-
rú dokumentumai. Jól kezeli a DVD-lejátszót, és kedveli az operetteket.

Elemér bácsit 100. születésnapján köszöntötte a város polgármestere, a hit-
község elöljárói, ismerôsei, barátai és családja. A megható eseményen részt
vett Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezetô igazgatója, aki a Hitközség által
adományozott Arany Plakettet adta át az ünnepeltnek.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke levélben köszöntötte fel a jubilánst.
„Engedje meg, hogy az egész magyarországi zsidóság nevében kívánjak Ön-
nek minden elképzelhetô jót. Kérem Önre és egész családjára az Örökkévaló
áldását, azt, hogy adjon Önnek további erôt és egészséget, hogy békében él-
hessen az emberi kor legvégsô határáig” – fogalmaz levelében a Mazsihisz el-
nöke.

Piri néni óvodája
„Élünk, míg élünk, de gyermekkorunk
az Istennél is halhatatlanabb.”
A héber költô sorai jutnak eszembe, amikor Piri nénit, az egykori ortodox

óvoda vezetôjét köszöntöm 80. születésnapja alkalmából.
Fischer Miklósné. Ez a polgári neve. De többtucatnyi gyereke és azok szü-

lei közül is csak nagyon kevesen ismerték így, sôt volt, aki nem is tudta. 
Piri néni. Ha ez a név elhangzott a 60-as, 70-es években az akkori zsidóne-

gyedben (nem így nevezték, pedig sokkal több hittestvérünk lakta akkor, mint
most), senki nem kérdezte, melyik Piri néni. Egész életét a hagyományhoz
kötötte, köti.

Zentai Károlyt nem kell bemutatni
a magyar zsidó olvasóknak.

A vádirat értelmében Zentai 
Károly 1944 novemberében két pri-
bék „bajtársával” agyonverte Balázs
Pétert, aki megkülönböztetô jel nél-
kül utazott a pesti villamoson. Tete-
mét a Dunába dobták. Még azokban
az idôkben is bûnnek volt elkönyvel-
ve ilyen vádért megölni valakit.

2005-ben Zentait letartóztatták
Perthben. A vádakat a Simon
Wiesenthal szervezet küldte el az
ausztrál igazságügyi miniszternek.
Ugyanakkor Magyarország is köve-
telte Zentai Károly kiadását a ma-
gyar hatóságnak.

Az ausztrál törvényszék 2008-ban
megadta beleegyezését a kiadatás-
hoz. Két évre rá Zentai nyert a fel-
lebbezésével.

Az ügy elérkezett Ausztrália legfel-
sôbb bírósága elé.

Ez év augusztusában a legfelsôbb
bíróság elutasította az elôbbi hatá-
rozatot, és eszerint a háborús bûnök-
kel vádolt itt maradhat Nyugat-
Ausztráliában.

A zsidó hitközség tagja, Jeremy
Jones meg volt botránkozva, és követe-
li a helyi bíróság által elítélni Zentait.

Ismerkedés az alefbésszel

Ha nem ortodox testvérünkrôl írnék, szívesebben használnám az „ikon” ki-
fejezést, merthogy az, a fôvárosi zsidóság egyik jelképe, a jiddiskájt nagyasz-
szonya.

Alef, bész, gimmel,
dáled, hé, vov,
zajen, chesz, tesz,
JÜÜÜD
– hangzottak ki naponta a Dob utca 35. udvarára a nyitott ablakokon át

„vezénylô” szavai, és a vékonyka cérnahangok utánakiáltották a héber betû-
ket. Kicsit dallamosan, kicsit énekelve. Nemkülönben a bróchék szövegét, a
bencsolás mondatait.

Az egyetlen zsidó óvoda volt az országban. Nem voltak számítógépek, a
technika megannyi vívmányát nélkülözte ez a különleges intézmény. De volt
egy asszony. Sugározta a szeretetet, a tudást, az igazi jiddiskájtot.

Ahogy otthon látta.
Az utolsó, klasszikus értelemben vett ortodox óvónô. Mit óvónô? Piri néni!
Bis 120!

Kardos Péter

Az itteni zsidó szervezetek nem tet-
tek eleget az ügy érdekében.

Senki sem érti, milyen módon ha-
rácsolták össze a védôügyvédek a
milliókat, amibe ez az ügy került.

Ugyanakkor és mindezek után
megbotránkoztató a legfelsôbb bíró-
ság határozata.

Dvora Singer 
Ausztrália
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SPÁNN GÁBOR

CCCP
Sztálin halála óta egyre növekvô személyes legendáriumának egyik

kedves darabja a most következô. A Szovjetunió történelmének intim
részleteit is ismerô bennfentestôl hallottam. Állítólag Sztálin – aki szemé-
lyesen avatkozott bele még abba is, hogy az egyetlen létezô gyufásdoboz
címkéjére mi kerüljön – a 30-as években magához hívatta Zsdanov elv-
társat. (Mielôtt bárki a Google után kapkodna, elmondom én, hogy
Zsdanov a Szovjetunió népbiztosa volt abban az idôben, és hozzá tarto-
zott a teljes szovjet kulturális élet mindaddig, míg le nem sújtott rá a Párt
vasökle. Ezzel az eseménnyel együtt csak az ô élete szûnt meg, a kultúráé
nem.) Sztálin ekkor megkérdezte a nagy hatalmú népbiztost: Zsdanov
elvtárs! Hány szovjet filmet gyártunk mi egy esztendôben? Mire
Zsdanov: kb. 130-at, Sztálin elvtárs! Nagyon jó, szólt a diktátor, és mond-
ja, ebbôl mennyi a valódi remekmû? Zsdanov ezen már elgondolkodott,
és mivel nem volt kifizetôdô Sztálinnak hazudni, megmondta az ôszintét:
szerintem, Sztálin elvtárs, maximum három. Szívott egyet elhíresült pipá-
ján a fél világ ura, és kiadta a megfellebbezhetetlen ukázt: na Zsdanov
elvtárs, ezután csak azt a hármat forgassák le! Mivel ellentmondani sem
érte meg a fôtitkárnak, a kultúrpápa egyetértôen bólogatott.

Ezt azért meséltem el, mert fiatalkoromban személyes tapasztalatom is
volt a szovjet filmeket illetôen. Tudniillik az történt, hogy az 50-es évek
végén a fényes szellôk engem is befújtak a Színház és Filmmûvészeti
Fôiskola Vas utcai kapuján, de csupán azért, hogy egy év múlva egy más-
fajta áramlat ki is vigyen onnan. Fôiskolásként természetesen dolgoztam
is a tanulás mellett. Mivel elvégeztem az arra illetékes Kandó szakközép-
iskolában a mozigépész és üzemvezetôi tanfolyamot, délelôtt
Sztanyiszlavszkij módszerét magoltam a szocialista realizmus tárgyában,
délután pedig éjjelig vetítgettem a Bethlen téri moziban a szovjet filme-
ket. Ezért igazolhatom, hogy Zsdanov elvtárs rászolgált az ôt ért csúfos
halálra, mert olyan produkciók jöttek ki az engedélyével, mint például a
Zsurbin család c. kétrészes szovjet eposz egy vasöntô családjáról, amit
kénytelen voltam 6 napon át heti 3 elôadásban megnézni. A mozi géphá-
zában néha összejöttünk egy pofa sörre, mert bár autóvezetés közben
mindig is tilos volt a KRESZ szerint inni, de vetítések közben nem.

Egy ilyen sörközi állapotban elmeséltem több viccet, mert már akkor is
Humor Heroldnak képzeltem magam. Az egyik éppen divatos politikai
vicc így szólt: A világháború után újrarendezték a szovjet–lengyel határt.
A bizottság egyszer csak odaért egy öreg lengyel zsidó tanyájához, mely
éppen a határvonalon feküdt. Az öreg zsidó kapirgált a kertjében, amikor
a diplomatabizottság vezetôje megszólította. Bátyám! Most írjuk az új ha-
tárt, döntse el, hova akar tartozni, a Szovjetunióhoz vagy Lengyelország-
hoz, mert aszerint visszük a vonalat. Egy bölcs zsidó sosem kapkod, ô is
azt felelte: bemék, és megkérdem az asszont! Kis idô múlva válaszolt: az
asszon azt üzeni, hogy Lengyelországhoz. A diplomata nem érte be ezzel:
nekünk ide kell írni azt is, hogy miért. Bemék, megkérdem az asszont.
Nem késett sokat a válasz: az asszon azt üzeni, hogy azért, mert nem bír-
juk a kemény orosz teleket...

A filmet szállító pendlizô, az üzemvezetôm és a ráérôs jegyszedôk jót
nevettek velem a viccen, és a mai napig nem tudom, ki jelentette a rom-
boló propagandát a moziüzemi vállalat rettegett párttitkárának, Kiss elv-
társnak.

Tôle jobban félt mindenki, mint a saját anyósától, mert arról volt híres,
hogy akit a színe elé rángatott, az jobban tette, ha meghallgatása elôtt
összepakolta a szekrényét. Vad sztálinista volt, munkásôr, élen járt a bé-
kekölcsönjegyzésben, egyetlen szülôje a Párt volt, és nem tûrt el semmi-
lyen elhajlást. Nos, ehhez a mumushoz rendeltek be engem nem sokkal a
vicc elmesélése után. Sok összepakolnivalóm nem volt, és özvegy édes-
anyámat felkészítettem arra, hogy ha túl vagyunk a viviszekción, a jelek
szerint nemcsak a mi fáspincénkbôl hordom fel a tüzelôt, hanem majd
idegeneknek is az utcánkban lévô TÜZÉP-tôl. Felvettem a fehér inget és
az érettségizô öltönyömet, és miután két kézzel sikerült megállítani térde-
im remegését, bementem a nagy hatalmú Kiss elvtárshoz. Mondanom
sem kell, leordította a fejemet. Hálátlan féregnek nevezett, aki képes egy
otromba viccért a szépen alakuló jövôjét tönkretenni. Jól végeztem a
munkám, megbecsültek, KISZ-tag vagyok, és mégis belekerültem a reak-
ció uszályába. Kioktattak, hogy csak vágjak bûnbánó képet, mert min-
denféle válasz gerjesztôleg hat a Párt képviselôjére. Megdöbbenésemre a
végén nem azt közölte, hogy menjek a munkakönyvemért, hanem így
szólt: Spánn elvtárs! Alpári humora ellenére a Szovjetunió barátunk és
nagy. Engem viszont gyerekkoromban nem Kissnek, hanem Kleinnek
hívtak, és mivel pár nap múlva ros hásáná jön, kívánok magának lösonó
tajvót.

Kitámolyogtam tôle, és aznap délután a gépház kisablakán keresztül
még a Zsurbin család is tetszett.

Hacsek
és Sajó

Minden másképp van
Új kamaradarab a Spinozában Karinthy Frigyes 125. születésnapjára

Értekezés az emberi orról
Elôször is elmondom, mi indított értekezésem megírására. Az történt, hogy

a minap a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében meghallgattam egy
kiváló biológusprofesszor elôadását az emberi érzékszervekrôl.

Már kb. egy órája tartott, de az elôadó még egy árva szót sem szólt az em-
beri érzékszervek fizikailag is legkiemelkedôbb részérôl, az orról. Végül csak
úgy áchrembôl megemlítette, hogy az emberi orr 4000 szag megkülönbözte-
tésére képes. Szóval az orról csak ennyit?!

Ezt felháborítónak tartottam, ezért elôadás után leültem számítógépemhez,
és megírtam esszémet.

Kezdjük csak Rostand híres Orrmonológjával: „Mert magamat kigúnyo-
lom, ha kell, / De hogy más mondja, azt nem tûröm el!” És folytassuk csak
Gogol Az orr c. novellájának abszurd történetével, melyben Kovaljov tör-
vényszéki ülnök elveszítette orrát, de orra mindent elért az életben, ami gaz-
dájának nem sikerült. És mit mondott Arisztotelész? „Az emberi arc minden
vonása közül a legkiemelkedôbb orr leplezi le leginkább a jellemet.”

Nagyon sok ókori bölcs, nem csak Arisztotelész, az ember orralakulásából
a jellemére következtetett. A hegyes orrot a csipkelôdô jellem, a tompát a dur-
vaság kifejezésének tartották. Tapasztalatuk szerint az orr hegyes állal a fös-
vénység jelképe, a fitos orr az érzékiségé, a vékony a könnyelmûségé, hajlott
orra pedig csak egy szellemes embernek lehet. És mennyit foglalkoztak a ró-
maiak ezzel a kérdéssel! Azt állították, „csak okos embernek lehet nagy orra,
a butának nincs is orra”.

Itt most álljunk meg egy pillanatra. Olvasóimhoz ôszintének kell lennem.
Ezért elárulom, miért is hochmecolok annyit bevezetôként, Rostand-ra, Go-
golra, Arisztotelészre hivatkozva. Hát persze-persze... az ún. „zsidós orr” mi-
att. Az egész esszémnek ez a fô értelme. A zsidós orról akarok értekezni, ami
óriási, kampós, görbe, horgas, karvaly-, vércse- és kos-. Mennyit hallottunk
errôl a történelem során! És mennyi bajunk volt ebbôl a speciális orrból kifo-
lyólag... utcai igazoltatás, társasági heccelôdés, gúnyos megjegyzések, szidal-
mazás, sok-sok náci-nyilas élclap ezernyi karikatúrája. Hát errôl miért nem
beszélt a professzor úr! Vajon nem mert errôl a kényes témáról elmélkedni?
Hát ha ô nem mert, majd én!

És most felemelem a hangom. Ha igaz ez a jellegzetesség, és van ennek tu-
dományos alapja, akkor mi, kampós-görbe-horgas stb. orrúak fogjunk össze,
ne lógassuk az orrunkat szégyenlôsen, hanem legyünk rá büszkék és hordjuk
fenn. A jövôben pedig ne zsidó sorsközösségrôl, hanem orrközösségrôl be-
széljünk.

És ha az antiszemiták kigúnyolják orrunkat, mondjuk nekik bátran azt, ne
üssék bele az orrukat ilyen tudományos kérdésbe, milyen orral születik az
ember, dörgöljük az orruk alá, milyen sok Nobel-díjat lehetett elôállítani ilyen
orral. Ha vitatkoznak velünk, próbáljuk ôket meggyôzni, hogy nem látnak to-
vább az orruknál, és vezetôik sokszor az orruknál fogva vezetik ôket.

Esszémet elvittem az egyik kiadóhoz. A jó orrú kiadó gondosan átolvasta,
jól megnézte orromat, hátha megtalálja az okozati összefüggést az orrom és
az esszém között, s nemtetszése jeléül felhúzta az orrát, majd így szólt:

– Uram, nem eléggé változatos és tartalmas az esszéje. A szakirodalom fa-
juk számos egyéb jellemzôjét is felsorolja.

– Akarja a változatosabbat? Hozom én kibôvített esszémet, csak néhány na-
pot kérek.

– És mi lesz kibôvített értekezésében?
– Lesz benne elálló lapátfül, vastag alsó ajak, ívelt felsô ajak... szeplôs-cit-

rom arc, kajla fül, görbe-iksz láb... hullámos, göndör, gyapjas haj, táskás, rán-
cos szem, raccsolás, hadarás, gesztikulálás...

– Van még?
– Még nagyon sok... elôreálló fogsor, csámpás járás, mélyen ülô, fekete

borjúszem, csapott homlok, elôreugró áll, gyûrûszáj, görbe-donga láb, vastag,
sûrû szempilla, lúdtalp, és ha óhajtja, vörös hajú zsidókról is írok litániát...
folytassam?

– Hagyja most már abba, mert valami eszembe jutott. Mondja csak, hány
zsidó él kb. a földön?

– Kb. 14–15 millió.
– Ez lehetetlen. Hiszen legalább 1 milliárd ember él a földön, akire a fenti

jellemzésbôl valami ráillik.
– Látja-látja, ez a bizonyíték arra, hogy elözönlöttük és megszálltuk a vilá-

got. Nagyon sokan vagyunk. Egymilliárdan.
Ungár Richárd

Hacsek: Jó estét, kedves Sajó!
Sajó: Dicsértessék!
Hacsek: Minek tulajdonítsam e

minden jiddiskájtot nélkülözô kö-
szönését?

Sajó: Lehet, hogy magának ez fur-
csa, de olvastam, hogy a lubavicsi
rabbi keresztet kapott!

Hacsek: Maga megôrült? Nem
tudja, hogy ez egy kitüntetés? Nem a
Via Dolorosát kell járnia vele!

Sajó: Hogyne tudnám! A Wiesel
is valami ilyesfélét kapott!

Karinthy, a Frici címmel mutat-
ta be a Spinoza Ház Murányi Pé-
ter színdarabját. A monodráma
elôadója Székhelyi József. A
következô elôadás szeptember 23-
án lesz.

Idén 125 éves Karinthy Frigyes, és
10 éves a Spinoza Házban megren-
dezett zsidó fesztivál. Ez volt a két
motivációja Murányi Péternek, hogy
megírja a színdarabot. Már a ben-
sôséges cím is közel hozza a mûvet a
nézôhöz: Karinthy, a Frici. Minden-
ki ismerni véli ôt: generációk nôttek
fel a Tanár úr, kérem! mókás históri-
áin, az Így írtok ti címû paródiagyûj-
teményen, vagy az Utazás a kopo-
nyám körül torokszorító sorain.
Nemzedékek tapasztalták saját
bôrükön a híres Karinthy-mondást:
„Minden másképp van.”

Murányi Pétert megragadta az iz-
galmas élet, amelyet Karinthy élt. Az
író alkotóideje zömét kávéházakban
töltötte, a Hadikban vagy a New
Yorkban, mert az íráshoz szüksége
volt arra a légkörre, amely ott körül-
vette. Ötezer novellát és több re-
gényt tett le az asztalra. Azt viszont
már kevesen tudják róla, hogy encik-
lopédikus érdeklôdése révén az or-

vosi és a mûszaki egyetemre is elju-
tott, de nyughatatlan szelleme okán
innen is, onnan is kimaradt. Állandó
pénzzavarral küszködött, többek kö-
zött azért, mert minden szerkentyût
megvásárolt, ami forgott, mozgott,
csörgött – ennyire izgatta a technika.

Már az öltözködésben is egyéni stí-
lussal virított: elmaradhatatlan piros
óraszíját, nyakkendôjét és díszzseb-
kendôjét megszemélyesítôje, Székhe-

lyi József is viseli a színpadon. Szin-
tén kevéssé ismert történet az
életébôl, hogy stockholmi agymûtétje
idején meglátogatta Gizi nôvére, aki
Norvégiába ment férjhez egy hajós-
kapitányhoz, és magával vitte 21 éves
lányát, Ninát is. Lábadozás közben
Karinthy beleszeretett fiatal unokahú-
gába, és megpróbálta ôt magával csá-
bítani Rómába. A darab ezen a pon-
ton fejezôdik be. Az író így szól a
lányhoz: fáradt vagyok, beteg va-
gyok, mint Falstaff, mire a lány meg-
kérdezi: ki az a Falstaff? A nézônek
pedig eszébe jut a Verdi-opera
hôsének Karinthyhoz méltó végsza-
va: a földön minden móka és játék.

Murányi megmutatta mûvét Ka-
rinthy Mártonnak, aki minden sort,
minden jelenetet hitelesnek talált.
Azt is, hogy Karinthy Frigyes a
nyelv rajongójaként és zsenijeként
feltalálta a barkochbát, nyelvi játé-
kokat, anagrammákat ötlött ki, sôt
merész képzettársítással mondhat-
juk, az ô agyában született meg a
Facebook gondolata. Az, hogy nincs
olyan ember a világon, akivel ne le-
hetne legfeljebb öt lépésben talál-
kozni. Társaival együtt le is vezették
a kávéházban, miképpen juthatnak el
Fordhoz, a nagyhatalmú amerikai
autógyároshoz. Mindezt a Láncreak-
ció címû novellában örökítette meg.

A színmûben a valóság derûs és
komor pillanatai váltakoznak. Ilyen
Karinthy második felesége, a világ-
szép Böhm Aranka története. Bécs-
ben tanult pszichiáternek, mégpedig
Freudnál, együtt a hírhedt Men-

„Hetvenéves koromban megkért
egy fiatal ember, hogy monda-
nék egy nagy és bölcs aforizmát:
mondanék egy egyetemes nyilat-
kozatot, melyben világnézetemet
egybefoglalom.
Ennek a fiatal embernek azt fe-
leltem: Minden másképp van.
Amivel nem a szkeptikusok és
kételkedôk közé sorozom ma-
gam, mert a szkeptikusok csak
azt mondják: nem bizonyos,
hogy minden úgy van, ahogy
hisszük – én pedig határozottan
és meggyôzôdéssel mondom, bi-
zonyos, hogy semmi sincsen úgy.
Ez az egyetlen tétel, amiben fa-
natikusan hinni szabad, és
amitôl eltántorodni bolondság:
minden másképp van.” 

(Karinthy Frigyes)

gelével, aki az évfolyamtársa volt, és
mint oly sokan, beleszeretett a csinos
és eszes lányba. Aztán 1944-ben
(Karinthy akkor már hat éve halott
volt) Arankát deportálták Ausch-
witzba. A rámpán Mengele fogadta,
aki azonnal felismerte, és a gázkam-
ra helyett barakkba küldte. Ott aztán
többször meglátogatta, vitt neki ke-
nyeret, csokoládét, végül hívta ma-
gával emberkísérleteket végzô
orvoscsapatába. Válaszul az asszony
felpofozta Mengelét. Három órán
belül elgázosították.

Az eset nem bizonyítható teljes
mértékben, és bár túlélôk mesélték,
mint minden szájhagyomány útján
terjedô történetet, ezt is idézôjelbe
kell tenni. A darab is feltételes mód-
ban kezeli az anekdotát – de hát a
mûalkotásnál nem is az a fontos,
hogy valami megtörtént-e, hanem
hogy megtörténhetett volna.

A címszerepet alakító Székhelyi
József ki-kiszól a közönségnek, inter-
aktívan bevonva a nézôket az esemé-
nyek sodrába. Hetven perc a Spinozá-
ban Karinthyval, a Fricivel, egy olyan
korban, amikor újraéled az emberben
a gyanú: minden másképp van.

* * *
Murányi Péter 1943-ban született

Budapesten. Iskolái: vendéglátó-ipa-
ri fôiskola, közgazdaság-tudományi
egyetem. Munkássága: 36 szakács-
könyv írója, újságíró, 20 évig rádió-
mûsorok készítôje. Színmûírói pálya:
Hej, Salamon! címmel kamaradarab
Salamon Béláról (2010)

Rados Virág

Hacsek: Elôször is. A Wiesel nem
rabbi. Másodszor. A mostani nem
azért kapta, hogy viselje. Harmad-
szor. Én büszke vagyok, hogy ilyen
megtiszteltetés érte!

Sajó: Hagyja! Maga akkor is büsz-
ke volt, amikor Wieselt kitüntették! 

Hacsek: Én most is büszke va-
gyok rá, csak hát... 

Sajó: Mi az, hogy csak hát???
Hacsek: A szolidaritás szobrát

nem a kitüntetett rabbiról fogják
megmintázni!

Sajó: Érdekli is ôt, hogy legneve-
sebb pártfogójuk visszaküldte ke-
resztjét!

Hacsek: A lényeg, hogy a kereszt
a családban marad!

Zév


