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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Gondolkodók, írók, költôk
ihletôje, olvassák bár a legkülön-
bözôbb érdeklôdésû és mûveltségû
emberek, szellemi-lelki táplálékul
szolgál számukra. 

Történetei megragadják a gyer-
mek fantáziáját, szavai hol meg-
nyugtatóan hatnak, hol lelkiismere-
tünket ébresztik.

Aligha van szélesebb körben el-
terjedt könyv a világon, mint a Bib-
lia. Meggyôzôdésünk szerint az
ember és Isten állandó kapcsolatá-
nak idôtlen, ezért mindenkor aktuá-
lis dokumentuma.

Szerepe óriási a kultúra kialakítá-
sában. Valamikor a kedvéért tanul-
tak meg írni-olvasni. Az Írás tanul-
mányozása a zsidóságban alapvetô
kötelesség volt. Közöttünk talán
éppen ezért soha nem volt analfa-
béta.

A mai templomi prédikációk ôse
az erkölcsi célzatú zsidó írásma-
gyarázat. Ezáltal lett a zsinagóga az
erkölcsi nevelés szentélye, kicsik
és nagyok iskolája.

Az ôsidôkben a kultusz terén
ugyan volt különbség papi személy
és laikus között, de a morális köte-
lességek terén soha. A Biblia a tör-
zsi életformából kialakult családi
életre is nagy hatással van, különö-
sen a zsoltárokból árad a harmoni-
kus családi élet szépségének és bol-
dogságának dicsérete.

A régi vallások borzalmat keltô
istenségeinek árnyékában komor-
ság uralkodott. De mennyi felsza-
badultság, elégedettség van a zsol-
táros istenélményében: az Örökké-
való a pásztorom, semmiben sincs
hiányom!

Még a halálfélelem is megszelí-
dül ebben a hitben, hiszen: ha a ha-
lál árnyékában járok is, nem félek,
mert ott is mellettem vagy, Istenem
(23. zsoltár). A Biblia a test nyu-
galmára is gondol a szombati pihe-
nés bevezetésével, ugyanakkor
tiszteletet szerez a munkának,
amely büntetésbôl indult az édeni
kiûzetés után, de nem nélkülözte az
áldás csíráit sem. Csak az ember ki-
váltsága a munka. A teremtés törté-
netét feldolgozó 104. zsoltár így je-
leníti ezt meg: oroszlánkölykök ki-
áltoznak zsákmány után... de az
ember dolgozik egészen estig.

Hellász és Róma sem a munka
erkölcsi jelentôségét, sem a pihe-
néshez való jogot nem értette. Mó-
zes lusta volt, mondták a római
írók, ezért rendelt szombatra pihe-
nôt. A munka szükséges rossz, val-
lották a görög filozófia nagyjai,
akik egyébként a szellem csúcsain
jártak. Szentírásunk nem csak di-
cséri a munkát, de védi is a mun-
kást.

Prófétáink, különösen Jesája és
Ámosz, a haszonlesô dologtalanok
elleni küzdelem forradalmár lelkü-
letû harcosai voltak.

Összegzésül: a 24 könyvön vé-
gigvonul az, amit úgy hívunk:
ruách Elokim – Isten szelleme.

Ráv

Miskolc megmutatta magát
Az imaterem és az udvar is meg-

telt a Makkabeusok szabadsághar-
cának, a Szentély megtisztításának
és felszentelésének emlékére. A
mincha ima után a közösség
vezetôsége ünnepélyesen átadta az
új chanukiját, melyet a hitközség
udvarát és a szomszédos utcát
összekötô dufart alatt helyeztek el.
A nyolcágú kovácsoltvas gyertya-
tartó szépsége és újdonsága hamar
felkeltette a helybéliek figyelmét.
Az áldások elmondása, a Hánérot és
a Máoz cur eléneklése után igazi vi-
dámság kerekedett az udvaron és a
környéken. „Nagy csoda történt itt”
– mondták sokan. A miskolci hit-

község újra megmutatta magát, a
nagy chanukija fénye hirdeti most
már itt is a szabadság és öröm üze-
netét: Ám Jiszráél cháj – Izrael né-
pe él!

Zuglóban zenével
Minden eddiginél nagyobb tömeg

köszöntötte a második napot a zuglói
zsinagógában. A 70 fôre méretezett
két helyiségben kb. 140-en szorong-
tak, a szó szoros értelmében... Közöt-
tük a Benjámin óvoda kicsinyei szü-
leikkel, vendégek a társkörzetekbôl,
ott volt Lancz Éva, a WIZO elnöke,
valamint számos önkéntes a MAZS
alapítványtól. Az elsô sorban két al-
polgármester, Rozgonyi Zoltán és Ko-

vács Balázs is helyet foglalt, akiket
Gerô Péter elnök köszöntött.

Kardos László kántor gyertyagyúj-
tása után az óvodások adtak rövid,
szívet-lelket gyönyörködtetô ünnepi
mûsort. A felnôtteknek szóló prog-
ramban Neumark Zoltán kíséretével
Pandzarisz Diana énekelt ladino és
jiddis dalokat, óriási sikert aratva a
„hazai” közönség elôtt. Garai Róbert
és Tarján Péter, Heller Tamás és Be-
regi Péter a fôrabbi konferansziéjá-
nak kíséretével biztosították a chág
száméáchot ezen a délutánon... 

Köszönet a Nôcsoportnak – élén
Kurcz Zsuzsa elnökkel – a fánkok fel-
tálalásáért, az ünnepség zavartalan le-
bonyolításáért.

A Budapesti Zsidó Hitközség

a budapesti gettó felszabadításának 67. évfordulója 
alkalmából megemlékezést tart 2012. január 18-án (szerda)

10.00 órakor a Dohány utcai zsinagógában
Beszédet mond: 

Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga fôrabbija

Énekel: Szilágyi Gábor kántor
A kegyeletes megemlékezésre tisztelettel meghívjuk.

Streit Sándor Zoltai Gusztáv
Budapesti Zsidó Hitközség Budapesti Zsidó Hitközség

elnök ügyvezetô igazgató
Felhívjuk férfi résztvevôink figyelmét, hogy a megemlékezésen fejfedô  viselése

szükséges.

Majse Weiszberger (Kazinczy) Aharon Dávid (Szombathely)

Budai talmudosok Körtánc a Frankelban

Kézimunkázás Kapu alatt Miskolcon

Chanukkaünnepségek

(Folytatás a 2. oldalon)

Pécsett programmal
A nyolcadik estén, az esti imádság

utána a Fürdô utcai székház díszter-
mében Schönberger András fôrabbi
gyújtotta meg a gyertyákat, majd
szólt az ünnep tartalmáról, napjaink-
ra érvényes tanulságairól. A nagy-
számú megjelentet Klein Judit ének-
mûvész – akit Neumark Zoltán kísért
zongorán – a Yentl zenés monológ
elôadásával szórakoztatta. A felszol-
gált sütemények elfogyasztása után
még sokáig együtt maradtak a közös-
ség tagjai.

Mitzki Ervin
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Megállapodás született a holo-
kauszt túlélôinek juttatandó támo-
gatás kifizetésérôl, amely így janu-
ár elsô felében megkezdôdhet – kö-
zölte a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium.

Gál András Levente kormánybiz-
tos és dr. Biró Marcell közigazgatási
államtitkár aláírta Szabó Györggyel,
dr. Kardi Judittal és Zoltai Gusztáv-
val, a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány (Mazsök) képvise-
lôivel, valamint Feldmájer Péterrel,
a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége (Mazsihisz) elnökével a

holokauszt túlélôinek juttatandó tá-
mogatás kifizetésérôl szóló új meg-
állapodást – olvasható a minisztéri-
um közleményében.

A támogatási szerzôdést a felek
közös megegyezéssel módosították
annak érdekében, hogy a Mazsök el-
számolási kötelezettsége egyszerû-
södjön, így a holokauszt Magyaror-
szágon élô túlélôinek juttatandó tá-
mogatás átutalása január elsô felében
megkezdôdhet a Mazsök bankszám-
lájára.

A szerzôdés módosítására alapve-
tôen azért volt szükség, mert a Kor-

mány és a Mazsök közt 2007-ben
megkötött támogatási szerzôdés sze-
rinti elszámolást a Mazsöknek a mai
napig nem sikerült maradéktalanul
teljesíteni. A Mazsök által igénybe
vett külföldi közremûködô szerve-
zet, a Claims Conference ugyanis
több ponton nem tudott megfelelni a
szerzôdés elszámolással kapcsolatos
elôírásainak, mellyel összefüggés-
ben a felek a szükséges adminisztra-
tív egyszerûsítéseket végrehajtották
a jövôbeni gördülékeny együttmûkö-
dés reményében.

Mazsihisz  (2012. 01. 03.)

Maszoret Avot – Amerikai Alapítványi Iskola
Iskolanyitogató programsorozat keretében

Nyílt napok az iskolában
2012. február 6-án és 7-én délelôtt minden kedves szülôt és leendô

kisiskolást hívunk iskolánkba az elsô, második és harmadik évfolyam
óráira.

• Budapest szívében
• Gyermekcentrikus oktatás
• Diszlexiaprevenció és reedukáció
• Nagy tapasztalattal rendelkezô, kreatív pedagógusok
• Tanulási nehézség szûrése és korrekciója
• Mozgás- és beszédterápiák
• Angol és héber nyelv oktatása játékos formában, több szinten
• Úszásoktatás és zenei foglalkozások
• Képzômûvészeti foglalkozások
• Napközi otthonos oktatási rendszer
• Háromszori kóser étkezés
• Családias hangulatú vallási és világi ünnepek

Kedves látogatóinkat elôzetes megbeszélés alapján a megadott idôponton
kívül is bármikor szívesen látjuk iskola- vagy óralátogatásra.

Cím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 44. 1. emelet

Információ: www.aai.co.hu, info@aai.co.hu, +36-1-322-2843

AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ISKOLA – MASZORET AVOT

Iskolanyitogató – Programsorozat 2012
Február 6–7. Nyílt napok az 1–3. osztályban 
Ezen az idôponton kívül is – megbeszélés alapján vagy anélkül – bármikor
nyitva állnak az ajtók, meglátogathatják az órákat.

Február 8. Tu bisváti széder
A fák újévének megünneplésére várunk szeretettel mindenkit. Gyümölcsök,
értelmezések, tanítások, áldások, dalok, versek – játékos, családias, derûs
hangulatban.

Március 8. Púrim
Megila-olvasás után vidám gyermekprogramok, jelmezverseny tombolával,
Hámán-táskával.

Április 5. 15 óra. Tanszéder
Közösen megüljük a szabadság ünnepét, megismerjük hagyományait, szim-
bólumait a Má nistánától az afikománig.

Április második fele
1. osztályosok beíratása

Május 20. Jeruzsálem napja
Hagyományaink szerint családi-közösségi program Jeruzsálem kapui között,
Jeruzsálemrôl, zsidóságról, Izraelrôl, kultúráról, történelemrôl.

Június–július
Kef napközis tábor 3–10 éves gyermekeknek.
Maszoret mûvészeti alkotótábor – gyermekeknek és családoknak.

További információ honlapunkon: www.aai.co.hu
Jelentkezésüket, kérdéseiket örömmel fogadjuk az 

igazgato@aai.co.hu e-mail címen

(folytatás az 1. oldalról)

Szombathelyen szabadtéren
Elsô ízben volt a városban

chanukkai rendezvény szabadtéren.
A fény ünnepe szép számú érdek-
lôdôt vonzott a Batthyány térre. A
hitközség elnöke, Márkus Sándor
köszöntôjében elmondta: hagyo-
mányt teremtve gyújtják meg sza-
badtéren a lángot, ezzel is jelezve,
hogy a más vallás és hit nem szétvá-
laszt, hanem összeköt.

Ezután Aharon David rabbi, a
szombathelyi zsidóság vallási veze-
tôje arról beszélt, hogyan született
több mint kétezer évvel ezelôtt a
chanukka.

A rabbi a gyertyák meggyújtása
elôtt két áldást mondott. A
résztvevôk közösen énekelték el az
ünnep himnuszát, majd lehetett ha-
gyományos zsidó ünnepi ételeket is
kóstolni, de volt rósejbni, azaz ha-
sábburgonya is egzotikus szószok-
kal. Italként forralt bort és teát fo-
gyaszthattunk.

A chanukka a gyermekek ünnepe
is. Ilyenkor a szülôk kisebb ajándé-
kokkal örvendeztetik meg a kicsi-
nyeket, és örömünnep lévén, elma-
radhatatlan ilyenkor a játék. Ki lehe-
tett próbálni a hagyományos játékot,
a trenderlit, azaz a fából vagy ólom-
ból készült pörgettyût, amelynek
mindegyik oldalán egy-egy héber
betû áll. Táncolni is lehetett
klezmerzenére hórát, a gyerekek a
mesesarokban érdekes zsidó mesét
hallgattak meg a házasságról, s ki-
sebb csoportokban meg lehetett te-
kinteni az imaházat is. Jól sikerült az
elsô szabadtéri chanukka Szombat-
helyen.

(A Vasnépe nyomán)

Hódmezôvásárhelyen izraeli
vendégekkel

Az évek során egyre szorosabb
kapcsolat alakult ki Hof Askelon és
Hódmezôvásárhely zsidó hitközsége
között. A kölcsönös utazások, a szí-
nes programok, a családoknál tett lá-
togatások elmélyítették és kiszélesí-
tették a két település egymásra talá-
lását. Ebben oroszlánrészt vállalt a
kellemes éghajlatú, Földközi-tenger-
parti város részérôl Maozia Segal al-
polgármester, Shlomo Nathan
(Mosav Nir Israel), valamint a hód-
mezôvásárhelyi hitközség elöljárói,
Erdôs László elnök és Erdélyi Mik-
lós ügyvezetô elnök.

A közelmúltban a fent említettek-
kel együtt tizenöt tagú Hof Askelon-i
küldöttség érkezett városunkba Er-
délyi Miklós és családja meghívásá-
ra. A fiatalok zöme elôször utazott
repülôgépen, Európában sem voltak,
s elôször láttak hóesést. Az utazást
sokoldalúan segítette a hitközség
részérôl Raguczki Gábor kántor és
Bálint Károly.

A megérkezést követôen a vendé-
gek és kísérôik a szecessziós építé-
szet közép-európai centrumával, a
szerbiai Szabadkával és a Palicsi-
tóval ismerkedtek. Rácsodálkoztak

a világörökség részét képezô, 1902-
ben épült szabadkai zsinagógára.
Mivel kirándulásuk péntekre esett, a
sábbátot és a chanukkát is ott kö-
szöntötték. Raguczki Gábor és Ko-
vács Róbert tanár úr minden liturgi-
kus igénynek megfelelôen imádkoz-
tak a fény ünnepén. Halbrohr Ta-
más szabadkai hitközségi elnök
meghívásának eleget téve, vala-
mennyien részt vettek a finom sóle-
tet és a chanukkai fánkot feltálaló
kiduson.

A következô napon a Tisza-parti
nagyváros, Szeged nevezetességei-
vel ismerkedtek látogatóink.

Chanukka hatodik napján Hód-
mezôvásárhelyen a gyertyagyújtást
és a vacsorát követôen Klein Judit és
az ôt kísérô szalonzenekar zsidó da-
lokat, slágereket adott elô. Az est si-
kerét emelte az izraeli leánycsoport
spanyol tánca, amelyet szintén lelkes
ovációval fogadott a mintegy 130 ta-
gú vendégsereg.

Egy napot töltöttek el az askeloni-
ak a négycsillagos Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdôben. Este a
szegedi Öreg-Körösi Halászcsárdá-
ban Darida Tibor és családja látta
vendégül a küldöttséget. Itt a
Sabbathsong együttes szórakoztatta
a csoportot.

Másnap mindenki Szentesre uta-
zott. Hof Askelon és a Kurca-parti
város között már korábban testvérvá-
rosi kapcsolat alakult ki. Szirbik Im-
re polgármester mutatta be a gyors
ütemben fejlôdô települést, s gon-
doskodott róla, hogy jól érezzék ma-
gukat ezen a napon is a zsidó fiata-
lok.

Nagy várakozás elôzte meg a
fôvárosi programot. Erre a szervezôk
két napot szántak. A Parlament
megtekintésérôl Erdélyi Miklós
elôzetesen Steiner Pál országgyûlési
képviselôvel konzultált. Vendégeink
szakszerû idegenvezetôvel nézték
meg az épületet, s tisztelegtek a
Szent Korona elôtt.

Az érdeklôdés homlokterében az
ún. zsidó Budapest állott. Lenyû-
gözte a fiatalokat a Dohány utcai
zsinagóga külleme és belsô tere, a
Zsidó Múzeum és Levéltár egyedül-
álló gyûjteménye, a Hôsök templo-
ma és a Goldmark Terem. Lerótták
kegyeletüket az Emánuel-emlékmû-
nél is.

Az egyik társunk által készített
chanukiját az Erdélyi család kertjé-
ben állították föl, s az utolsó gyertya-
gyújtásnál is közremûködtek az
askeloni ifjak. A Maozia Segal al-
polgármester és Shlomo Nathan ve-
zette csoport a nyolcnapos út során
nem egyszer mondott köszönetet az
elnöknek és családjának, a vásárhe-
lyi hitközségnek, valamint a szpon-
zoroknak, akik nemcsak szállást és
teljes kóser ellátást nyújtottak nekik,
hanem nagyon közel hozták a ma-
gyar hittestvéreket és a más vallású
magyar polgárokat is Izrael népéhez.
Az izraeli alpolgármester még egy
fontos bejelentést tett: Erdélyi Mik-
lóst felterjesztik érdemei elismerése-

ként Hof Askelon díszpolgári címé-
nek elnyerésére.

Szigeti János

Fergeteges mûsor 
Debrecenben

Már a második lángot gyújtottuk,
amikor is a DZSH kultúrtermében
megrendeztük hagyományos cha-
nukkai megemlékezésünket. A gyer-
tyákat a sámás segítségével a bráchá
elmondása mellett Rézmovits Dániel
(Binjumen), közösségünk ifjú tagja
gyújtotta meg, majd együtt énekel-
tük a Máoz cúrt.

Aser Ehrenfeld rabbi méltatta az
ünnep jelentôségét, azt a csodát,
mely a Makkabeusok dicsô gyô-
zelméhez vezetett a szír görögök ha-
talmas hadserege fölött. Tudnunk
kell, mennyire fontos a LÁNG,
melynek nemcsak kifelé kell világí-
tania, utat mutatnia a sötétség
legyôzésében, hanem a LÁNGNAK
nekünk, saját magunknak, belül is
kell fényleni mindig, hovatartozá-
sunk és együvé tartozásunk elisme-
réseként egyaránt.

Rabbink elôadása után Mohos
Nagy Éva operaénekesnek, a
DEOEC Liszt Ferenc Zenemûvésze-
ti Egyetem tanszékvezetô docensé-
nek fiatal magántanítványai szóra-
koztatták a közönséget ismert ope-
rett- és operarészletekkel. A hétköz-
napra esô mûsor is telt házat vonzott,
s hatalmas vastapssal zárult.

Ezt követôen megható pillanatok
következtek. Éppen ezen a napon
töltötte be 90. életévét Garamvölgyi
Sándor, Sanyi bácsi, aki idôs kora,
egészségi állapota ellenére minden
nap jelen van a kétszeri imádkozá-
son. Az ünnepeltet Horovitz Tamás,
a DZSH elnöke köszöntötte, nagyon
sok erôt, egészséget és minden jót
kívánva, bis 120!

A programból nem maradhatott el
a tombolasorsolás sem, melyen szá-
mos értékes nyeremény talált gazdá-
ra. A következô fénypont a DZSH
kóser konyháján készült finom fán-
kok feltálalása volt.

A mûsor zökkenômentes lebonyo-
lítását Fehér Tamás elöljáró segítet-
te.

Szegeden, vendégekkel
Nyolc napon keresztül gyúltak ki

ismét a fények a múlt jobb megisme-
rése, a jövôbe vetett bizalom remé-
nyében. Az ünnep történetét Mar-
kovics Zsolt fôrabbi ismertette
Rachamim Caro Yakov orvos,
elôimádkozó közremûködésével. A
kiváló vacsoráról, fánkkal megkoro-
názva, a Szeretetotthon konyhája
gondoskodott. Zenei mûsort Polgár
Gyula, elöljáróságunk tagja, a város
Öreg Zongorista Klubjának vezetôje
és Hadobásné Bálint Zsuzsanna
énekmûvész, tanár biztosított.

Megtisztelte az estet jelenlétével
Iványi Gábor metodista lelkész, va-
lamint Macskássy Izolda festô-
mûvész, aki ez alkalomból egy képet
is adományozott a közösségnek.

(folytatjuk)

Megállapodás a túlélôk
támogatásának kifizetésérôl

Chanukkaünnepségek

A Mazsihisz levele a kormánybiztosnak
Az úgynevezett „örökjáradék” miatt írtak szokatlanul kemény hangú le-

velet a Mazsihisz vezetôi Gál András Levente kormánybiztosnak.
Sem az Osztrák-Magyar Monarchia idején, sem a Horthy-korszak nyil-

vánvalóan zsidóellenes kurzusa alatt, sem a kommunizmus idején sem ve-
temedett oda senki, hogy ilyen lépéseket kíséreljen meg – írják levelükben.

Az elôzmények a kilencvenes évekig nyúlnak vissza. Az egyházi kártalaní-
tás részeként az állam felajánlotta, hogy hajdan elkobzott ingatlanjaik után
(amennyiben azokra nem tartanak igényt) úgynevezett örökjáradékot fizet
az érintett felekezeteknek. A járadék összege az inflációnak megfelelô mér-
tékben növekszik. A Mazsihisz esetében – Feldmájer Péter elnök tájékozta-
tása szerint – ebben az évben mintegy 1,6-1,8 milliárd forintról van szó.

Az új egyházi törvény a Mazsihisz mellett a Köves Slomó rabbi vezette
EMIH-et és az ortodox hitközséget is külön egyházként ismeri el. A kor-
mányzat - a jelek szerint nem kis részben az EMIH nyomására – azt kíván-
ja elérni, hogy a Mazsihisz osztozzon a járadék összegén a többiekkel.

A Gál András Levente részvételével december közepén tartott egyeztetô
tárgyalásokat az EMIH örvendetes elôrelépésként értékelte. Köves Slomó
ugyanakkor kifogásolta, hogy a Mazsihisz másokat nem akar egyenlô part-
nerként elfogadni. A rabbi úgy vélte, az lenne helyes, ha minden hitközség
az állammal közvetlenül, önálló szerzôdésben állapodna meg.

Feldmájer Péter elmondása szerint a Mazsihisz hajlandó a saját költ-
ségvetésébôl mintegy 300 millió forinttal támogatni más zsidó felekezeteket,
de elfogadhatatlannak és jogsértônek tartja, hogy a kormányzat egyoldalú-
an módosítsa a járadékról szóló szerzôdést. Ezért született a Gál András
Leventének címzett tiltakozó levél, benne a már idézett súlyos megállapí-
tással.

A levél egyebek mellett hangsúlyozza, hogy „valamennyi ingatlan, amely a
járadék alapjának kiszámításául szolgált, a Mazsihisznek, illetve jogelôd-
jeinek tulajdonát képezte”. A Mazsihisz vezetôi szerint Gál András Levente
javaslata a járadék felosztásáról „teljes tudatlanságról” árulkodik, és hatal-
mi beavatkozásnak minôsül, amely a neológ zsidóság intézményrendszeré-
nek megszûnésével fenyeget. Felhívják a kormánybiztos figyelmét arra, hogy
– mint olvasható – „Ön olyan történelmi bûn elkövetését tervezi, amelyhez
mérhetôt a zsidótörvények óta nem követtek el a magyar zsidósággal szem-
ben”, és amelynek célja „a magyarországi neológia ellehetetlenítése”.

(A mazsihisz.hu nyomán)
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Tallózás egykori zsidó újságokban
Humanista zsidószemlélet (5.)
A zsidó származású Paulus Ritiusról vagy Ricióról a Libanon címû zsidó tudo-

mányos és kritikai folyóirat 1938. május-júliusi számában megjelent tanulmány
írója, Katzburg Ilona szerint csak keveset tudunk. Kikeresztelkedett német zsidó
volt, aki filozófiát tanított a páduai egyetemen. Itt ismerkedett meg Erasmusszal,
aki Richardus Bartholinushoz írott levelében nagy hébertudását, valamint átfogó
teológiai és filozófiai képzettségét dicséri. „Egyesíti magában mindazokat a tulaj-
donságokat, melyek a zsidóságban öltenek testet: életükben a vallásosságnak, a
vallásos irodalomnak központi szerepe van. Ez köti le minden figyelmüket és
érdeklôdésüket, egyedül ebben találnak pihenést, megnyugvást és szórakozást.”
Ritius érdeklôdése késôbb az orvostudomány felé fordult, hírnevet szerzett és
Miksa császár udvari orvosa lett. Érdekes Graetz véleménye is, mely homlokegye-
nest más: „Csekély zsidó tudományt vitt magával új hitébe. A keresztények között,
akik a dolgot megítélni nem tudták, héber tudós hírében állott...” – írta róla, ellen-
tétben Katzburg Ilonával, aki szerint a „héber tudományokban is nagyon jártas
volt”. Valószínû, hogy Erasmus jóhiszemûen, de a héber nyelv ismeretének híján
alakította ki véleményét.

Mielôtt továbbmennénk Ritius történetének ismertetésében, említsük meg, hogy
fia, Hieronymus Ritius, Ferdinánd király ajánlatára a magyar királyi udvarba ke-
rült, ahol a tragikus sorsú II. Lajos udvari orvosa lett. Az apa, Paulus Ritius, a
speyeri birodalmi gyûlésen számolt be a mohácsi csata gyászos
következményeirôl, melyek Magyarországon élô gyermeke révén személyesen is
érintették.

A „nagy pör” a zsidópártolással és eretnekséggel vádolt, pályája csúcsán álló,
európai hírû német hebraista tudós, Reuchlin ellen még tartott. A vád élén a kölni
dominikánus Hochstraten vagy Hoogstraten inkvizíciós bíró, eretnekmester állott,
egy erôszakos, kíméletlen figura, „aki – Graetz szerint – valósággal vágyott a mág-
lyára küldött eretnekek égett szaga után”. A vád kulcsfigurája egy morvaországi
renegát mészároslegény, az 1505-ben kikeresztelkedett Joseph Pfefferkorn volt,
akinek dicstelen szerepérôl korábban már említést tettünk. Nem tudott többet, mint
akármelyik egyszerû zsidó ember, feltehetôleg még annál is kevesebbet. Minden-
esetre héberül olvasott, és ez mindjárt feljogosította arra, hogy talmudtudósnak
vallja magát, ráadásul azt mesélte, hogy Naftali törzsének ivadéka. A kölni domi-
nikánusok kiváló alanyt láttak benne zsidóellenes céljaik megvalósításához, ezért
túlságosan is sok jóakarattal vették körül, és kieszközöltek számára a polgármes-
ternél egy kórházfelügyelôi állást.

Reuchlin vádlói közé tartozott még egy pap, Ortuin de Graes, latinosan
Ortuinus Gratius is, aki a korabeli feljegyzések szerint annyira gyûlölte a zsidó-
kat, hogy gyanús volt, vajon csak vallási buzgóságból teszi-e. Ennek az embernek
az ötletére egy bizonyos Viktor Karben nevezetû kikeresztelkedett zsidót rabbinak
kiáltottak ki. Igaz, Karben alig olvasott héberül, de ez mégis jó volt ahhoz, hogy
zsidóellenes irományait a tekintély hamis nimbusza övezze. Tôle szerezte Ortuin
de Graes zsidóellenes és talmudellenes rágalmait, melyeket könyvvé összetákolva
„A zsidók életérôl és erkölcseirôl” címmel adtak ki 1504-ben. A bevezetôben a
következôket írja: „A világ minden kincséért sem akarják elhagyni a zsidóságot.
És ha a legszegényebbnek ezer aranyat ajánlanak fel, hogy mondjon le a hitérôl,
vagy hogy egy feszület elôtt hajoljon meg, vagy vegyen fel valamit a földrôl, visz-
szautasítaná az ajánlatot, és inkább élne ínségben. A legtudatlanabb is inkább ezer-
szer elégetné magát, semhogy...”

Térjünk vissza Ritiushoz, akit a császár, miután megismerte a héber tudományok-
ban való jártasságát, különleges feladattal bízott meg. Arra kérte, készítse el számá-
ra a talmud latin fordítását. Meg akarta ismerni a héber irodalmat, melynek elégeté-
sére 1509-ben rendeletet adott ki. A Reuchlin kontra Hochstraten–Pfefferkorn per
folyamodványaként bizonyosat akart tudni a talmud értékeirôl. Ritius egész
hátralévô életét ezzel töltötte, összevissza kapkodott, talmudi traktátusokból idézge-
tett. Kivonatokat készített bizonyos fejezetekbôl, majd más rabbinikus könyvekbôl
is. Pico della Mirandola azon elméletébôl kiindulva, hogy a kabbala igazolja a ke-
reszténységet, ô is hozzálátott a kabbala lefordításához. Joseph Gikatilla Világosság
kapuja címû iratával foglalkozott, de sajnos ugyanolyan hanyag módon, mint ami
egyéb mûveit jellemezte.

Kikeresztelkedett zsidók több esetben fáradoztak azon, hogy a kabbalával a ke-
reszténység tanait igazolják. Ha nem találtak ilyeneket, maguk szerkesztettek „bi-
zonyítékokat”. Jesája próféta szállóigévé vált csodálatos sorát: „Szent, szent, szent
az Örökkévaló, a Seregek Ura”, ekképpen fordították: „Szent az atya, szent a fia,
szent a szentlélek.” (Graetz) Joggal jegyezte meg a héber irodalom és a kabbala
egyik kiváló keresztény ismerôje, hogy ebben az idôben a kabbala tanai, mint va-
lami trójai faló, belopództak a kereszténységbe...

Amikor a „nemes lelkû, igazságszeretô és a héber és kabbalisztikus irodalomért
rajongó” Reuchlin tudomást szerzett Joseph Ábrahám Gikatilla (Kasztília,
1248–1305 után) mûvének zavaros fordításáról, hozzáfogott ama állítása igazolá-
sához, hogy a kabbala igaz keresztény és katolikus szellemû. Reuchlin egy pilla-
natig azt hitte, hogy Gikatilla misztikus, titokzatos játékainak segítségével meg-
oldhatja a világ rejtélyeit...

„...különös ez a mosolyt fakasztó tévedés egy ilyen józan férfiútól!” – kiált fel
Graetz.

Csalódás lett volna Reuchlinnak megtudnia, hogy a kabbala nem ôsrégi eredetû,
hanem nagyon is fiatal. Akárcsak humanista kortársai, ô is meg volt gyôzôdve arról,
hogy a kabbala káld nyelvre átültetett pitagoreus bölcsesség, vagy esetleg megfor-
dítva, Püthagorasz merítette a zsidóságból bölcsességét. Abból a tévedésébôl kiin-
dulva, hogy a kabbala a legmagasabb megismerés, és mint ilyen a kereszténység
misztériumait hirdeti, Reuchlin könyvet írt A kabbalisztikus tudományról címmel,
melyet X. Leó pápának ajánlott, hogy meggyôzze, a zsidó iratokat nemcsak hogy
nem kell elégetni, hanem egyenesen elô kell segíteni ápolásukat...

Ez a könyv az író minden jó szándéka ellenére sem tartozik Reuchlin
kiemelkedô alkotásai közé. Nevetségesnek látszik az az eredmény, miszerint Áb-
rahám Abulafiának és tanítványának, Gikatillának szám- és betûkombinációi kul-
csot adnak az örök bölcsességhez, vagy hogy a talmudnak mellékesen odavetett
kijelentései a tizenkét és negyvenkét betûs istennévrôl az atya, a fiú és a szentlé-
lek „egyháromságát” tanítják. Nemcsak Reuchlin, hanem a papok, a püspökök, a
kardinálisok és maga a pápa is a titkos tantól, a kabbalától várta a kereszténység
tanainak igazolását. Egy bizonyos franciskánus szerzetes, Petrus Galatinus vállal-
kozott arra, hogy könyvet ír a kabbaláról A katolikus igazság titkairól címmel. A
könyv a vallási tantételekben akkoriban divatos párbeszédes formában lépteti fel
Reuchlint, Hochstratent és a szerzôt, Galatinust, akik beszélgetéseket folytatnak a
kereszténység misztériumairól, melyeket a talmudból és a kabbalából bizonyíta-
nak.

Reuchlin ösztönzésével a kereszténység körében divatba jött a „kereszténykedô”
kabbala. „Mennyivel üdvösebb volna – mondta a nürnbergi patrícius, titkos taná-
csos és humanista, a klasszikus irodalom tisztelôje, Pirkheimer –, ha a dominiká-
nusok és a teológusok ahelyett, hogy tôrként hegyezik fecsegô nyelvüket és sze-
mérmetlen ajkakkal ízléstelenségeket és ostobaságokat terjesztenek (ti. a zsidók el-
len – a szerk.), belemélyednének a titkokba, melyeket a kabbalában és a talmud-
ban lehet megtalálni. (...) Beszélnének a bölcsesség harminckét ösvényérôl, az is-
tennév titkairól, a törvény és a zsinagóga rejtelmeirôl, Isten nagy pecsétjérôl, a be-
tûk és a számok kombinálásáról és mindenrôl...”

(folytatjuk)
Magén István

A holokauszt elôtt a zsinagógai
prédikáció írásos formája ismert és
bevett irodalmi mûfaj volt. Legjele-
sebb közreadója, Lebovics József
baranya-mágocsi rabbi szerkesztette
a Magyar Zsinagóga címû
homiletikai folyóiratot. A neológ
zsidóság a 19. század második felé-
ben új alapokra helyezte a zsinagó-
gai prédikációs kultúrát, amelynek
két, egymást kiegészítô értéke a ha-
gyomány és a fejlôdés. Az Irgalom
Kapuja. Négy évtized a szószéken,
1970–2010 címû kötet e mûfaj meg-
újulását célozza.

A könyv tanítómesteremnek,
Schôner Alfréd rektor-fôrabbinak az
elmúlt negyven évben elmondott zsi-
nagógai prédikációit, tóramagyará-
zatait, illetve a kidusokhoz csatlako-
zó elôadásait tartalmazza. Pontosab-
ban azokat, amelyek fennmaradtak,
hiszen – ahogy az elôszóban olvas-
ható – a négy évtized alatt eltelt két-
ezer hét során elmondott heti több
prédikáció és elôadás alig fél száza-
léka maradt meg írásban, sôt, a leírt
beszédek nagy részét is „elnyelte a
tenger”, amikor a család alijázott.

A prédikáció „elillanó mûfaj, min-
dig a jelenlévôkhöz, a percnek szól”
– írja a szerzô. A zsidóságban a ki-
mondott szó és a hely közötti kap-
csolat a Biblia kora óta meghatározó
szereppel bír. A legkorábbi beszédek
a Dohány utcai zsinagógában han-
goztak el az 1970-es évek elején,
amikor a szerzô mint fiatal rab-
binövendék állt a szószéken. Késôbb
az Alföldi Községkerület vallási
vezetôjeként Szegedet és a Dél-
Alföld városait és községeit járva
teljesítette liturgikus teendôit. Prédi-
kációit olvasva magam elôtt látha-
tom szûkebb pátriám, a Viharsarok
tragikusan megfogyatkozott közös-
ségeit huszonöt évvel a holokauszt
után. A rabbi szavaiból az ô kihever-
hetetlen szenvedésük és remény-
keresô tekintetük rajzolódik ki. A
közelmúlt magyar zsidó történelme
elevenedik meg. A számomra leg-
megrendítôbb beszéd, mely a szerzô
nagyapjának, Reb Jajlisnak emlékét
eleveníti fel, 2005-ben, Auschwitz-
ban hangzott el.

Schôner a mesterétôl, Scheiber
Sándortól kapott iránymutatásnak
megfelelôen ötvözi az ôsi hagyo-
mányt és a modern életszemléletet,
amelyek nem állnak egymással el-
lentétben, hanem kiegészítik, meg-
erôsítik egymást. A kötetet olvasva
tanulhatunk a tóra és a talmud mel-
lett világirodalmat és mûvészettörté-
netet is. A prédikációk bemutatják a
magyar neológ rabbi sokszínû fel-
adatait, tükrözik a neológ zsidóság
gondolkodásmódját és világszemlé-
letét a 20. század második felében és
a 21. század elején. Megismerhetjük
a szerzônek a történelmi események

Róna Tamás rabbi doktorrá avatása

Schôner Alfréd: Az Irgalom Kapuja

A chanukkai gyertyák fénye mellett fogadta doktorrá az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetem Doktori Tanácsa Róna Tamást, az alföldi régió
rabbiját az intézmény zsúfolásig megtelt díszteremében. Az ORZSE-n
elsôként doktoráló neológ rabbi „Judaizmus és közösségtörténet. Kecskemét
rabbijainak mûködése történetszociológiai aspektusból” címen írta disszertá-
cióját.

Az ifjú doktort az egyetem rektora, Schôner Alfréd fôrabbi mellett ünnepi
beszédben köszöntötte Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke, Grósz Andor, a
kecskeméti hitközség elnöke, majd Streit Sándor, a BZSH elnöke és Staller
Tamás rektorhelyettes. 

orzsepress

egyes epizódjainál rabbinikus szel-
lemben felvállalt kiállását vagy tilta-
kozását. Közelrôl rajzolódik ki a hi-
tét folyamatosan megélô, megerô-
sítést keresô ember könyvszeretete, a
közösség és a tanítás iránti elkötele-
zettsége. Bepillanthatunk a minden-
napjaiba, megjelennek életrajzi ele-
mek: család, szülôk, testvérek, gye-
rekek és unokák, Izraelhez fûzôdô
kapcsolata, a személyes élet örömte-
li és szomorú eseményei. Idôn és té-
ren átlépve bejárhatjuk Magyaror-
szág, a határon túli magyar közössé-
gek, Európa, Izrael és az Egyesült
Államok zsinagógáit, ahol a beszé-
dek többségükben magyarul, kisebb
részben héberül, illetve angolul
hangzottak el.

A kötet a címét a Jeruzsálem óvá-
rosát határoló fal legrégebbi kapujá-
ról kapta, amelynek alapjait a Máso-

dik Szentély korában rakták le.
Jehezkél próféciája alapján a Messi-
ás majd ezen a kapun fog belépni a
városba, emiatt a középkorban a ma-
gyar történelembôl jól ismert Szu-
lejmán szultán befalaztatta, hogy
megakadályozza ezt.

A szerzô a címmel tehát hozzánk
szóló üzenetet, kérdést is felvethet:
mit tehetünk azért, hogy felnyíljon
az Irgalom Kapuja? Az itt olvasható
prédikációk a digitális világban is
ôrzik az élô szó értékét és súlyát, és
talán segítenek az olvasónak köze-
lebb kerülni a válasz megtalálásá-
hoz is.

(Schôner Alfréd: Az Irgalom Kapu-
ja. Négy évtized a szószéken,
1970–2010. Budapest, 2011, Gab-
biano Print Nyomda és Kiadó Kft.
400 p. Bibliográfia: 344–395. p.)

Balogh István

Hírek, események
röviden

– Apró József, az 56-os
Hagyományôrzô Veteránok Világszö-
vetségének elnöke, akit nemrégiben Va-
sad község díszpolgára címmel tüntet-
tek ki, koszorút, valamint követ helye-
zett el Gidófalvy Lajos emléktáblájánál
Dési Tamással, a Mazsihisz külügyi re-
ferensével közösen.

– Kiegészítés. Goldschmied István-
nak a keszthelyi temetôrôl írt könyvé-
nek december 15-i ismertetôjét azzal
egészítjük ki, hogy a mû vallási lektora
Köves Slomó volt.

– Pászkarendelés. Felhívjuk a tisz-
telt vidéki és budapesti körzeteket, szer-
vezeteket, hogy peszachra a pászkaren-
delést 2012. február 15-ig szíveskedje-
nek leadni. Levélben, faxon: 413-5526,
e-mailben: szertartas@mazsihisz.com.
Kérjük a pontos szállítási cím feltünte-
tését is. Szertartási Osztály.

– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra kö-
zött. Telefon: (1) 455-3333. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu
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Dr. Schweitzer Gábor és neje, Török Petra harmadik kisfia, Marcell
Aharon Matiszjáhu megszületett. Ábrahám szövetségébe decemberben
vették fel a Frankel Leó úti zsinagóga dísztermében. Képünkön az
apróságot nagyapja, a nyugalmazott országos fôrabbi tartja karjában,
Frölich Róbert, Deutsch Róbert fôrabbik és Verô Tamás rabbi tár-
saságában.

Mázál tov a Schweitzer családnak!

Tódul a nép chanukka elsô estéjére
délután négy órától a Frankel-zsina-
gógába. Ilyen sem volt még: hat
templomkörzet együtt üli meg az ün-
nepet. Összefogott a Frankel, a Hu-
nyadi, a lágymányosi, a Dózsa, a Páva
utcai, a dél-pesti. A legmagasabb ran-
gú zsidó világi vezetôk is eljöttek.

A házigazda Verô Tamás rabbi büsz-
kén mondja:

– Erôsítjük egymást. Kellenek az
ilyen alkalmak, különösen mert a
chanukka igazi örömünnep.

A zsinagógában a tóraszekrény elôtti
tér színpaddá alakul át, ahol délután öt
óra tájban a Lauder-iskola klezmer-
zenekara játszik. A bánatos szaxofon
hirtelen váltással csap át lüktetôn vi-
dámba, és úgy cifrázza, hogy lobog a
vére annak, aki hallja. A zsinagóga las-
sacskán megtelik.

Odafent, az emeleten a kicsik mulat-
nak. Körbe állnak, vonatosat játszanak,
a játékmester, egy fehér blúzos, cop-
fos, fiatal lány útmutatására megannyi
kis masiniszta húzkodja a gôzmozdony
füttyét megszólaltató képzeletbeli kart.
Kisvártatva a kacsatánc következik hé-
berül. Az asztaloknál képek születnek
színes kartonból. Az egyik kislány, Lea,
rögtön oda is ront édesanyjához a mûvé-
vel: ez egy pingvin, csak még rá kell ír-
ni, hogy „Boldog chanukkát!”.

– Szeretném, ha a gyerekeim tudnák,
honnan jöttek. Ha ismernék és szeretnék
a zsidó hagyományt – mondja Antal Ka-
ti, miután megcsodálta a neki készült
madarat. – Harminchárom éves vagyok,
ahogy mondják, a Ratkó-korszak uno-
kája. Tartozunk az elôdeinknek, a már-
tíroknak és a túlélôknek azzal, hogy zsi-
dóként élünk.

Zucker Immánuel, a Hunyadi kántora
elmerülten figyeli feleségét és pöttöm
kisfiát. Az apróság 21 hónapos, szôke
tincsei még érintetlenül kunkorodnak a
fején, de olyan öntudatosan mászkál az
asztalok között, mintha már a bár
micváján is túl lenne.

– A chanukkát mindenki szereti – mo-
solyog az apa. – Ilyenkor biztos, hogy a
gyerekeket is elhozzák. Végre nemcsak
akkor találkozik a magyar zsidóság,
amikor vitatkozunk.

Akad, aki Izraelbôl érkezett, immár lá-
togatóba: Tornai Ráchel és 12 éves lánya,
Györgyi négy éve alijázott. Eilaton élnek.

– Izraelben látványos a különbség a
vallásosak és a cionisták között abban
is, ahogy a chanukkát megtartják – me-
séli az asszony. – A vallásosak szigorú-
an az ortodox hagyomány szerint. Utób-
biaknál csak iskolai szünidô van, és
megajándékozzák egymást, a gyerekek
pedig zsebpénzt kapnak.

Az ajándékozás szokását sokan itthon
is átvették.

– A nyolc nap mindegyikén kapnak
valamit a fiaim, a hétéves Sámuel és a
kilencéves Benjámin. Ôk is készítenek
ajándékot nekünk – mondja Alpern Ju-
dit. – Gyertyagyújtáskor minden este
együtt van a család.

Az ajtóban megjelenik a fiatal
Szántó-Várnagy Ádám, az ORZSE kán-
tor szakos diákja. A lágymányosi zsina-
gógába jár, ahol a talmudórákon mindig
kitesz magáért filozofikus eszmefuttatá-
saival. Kezében most üres papírtálcát
szorongat, amelyen néhány perce még
chanukkai fánkok trónoltak. Hogy mit
jelent Ádámnak a chanukka?

– Nagy kihívás elé állította a történe-
lem szellemi téren a zsidókat, és ez ma
is így van – fejtegeti. – A görög filozó-
fia a szekuláris gondolkodást képvisel-
te, egy nézetrendszert, amely szerint a
világ felsô mozgató nélkül mûködik. A
Hasmóneusok olyan korban születtek,
amikor tanulhattak tórát – ezt tiltották
meg a görögök. Az akkori zsidók tud-
ták, mi hiányzik nekik, míg a mai ember
nem tudja. Megismerni és megismertet-
ni a tudást – ez a mostani kihívás.

A zsinagógában már zajlik is a tanítás.
A részt vevô körzetek rabbijai beszélnek
egyenként öt-hat percig az ünneprôl.

– A chanukka lényege, elôírása a csoda
hirdetése – hallani Darvas István rabbi
nyugodt, ám erôteljes hangját. – Köteles-
ségünk bízni abban, hogy személyes éle-
tünkben is csoda történhet, de azt ki kell
érdemelnünk. Megtartjuk a hagyományt,
megüljük az ünnepet, így évrôl évre meg-
történik a chanukka, a felavatás. Az oltár
felavatásával micvát teljesítünk; Isten ki
fogja nyilvánítani a csodát.

Az ünnepi öröm már kisebbfajta csoda.
Ez az öröm tükrözôdik Gádor György, a
Páva utcai körzet elnöke arcán.

– Számomra ez az este azt jelenti,
hogy van jövônk nekünk, zsidóknak –
mondja. – Rengetegen eljöttek, sok ba-
rátommal, ismerôsömmel itt most ösz-

szefuthatok, akikkel csak azért találko-
zom ritkán, mert másik zsinagógába jár-
nak. Hat zsinagóga közössége együtt
hirdeti a csodát.

Az imaházban Tordai Péter, a házigaz-
da elnök beszél a magyarországi zsidóság
nehéz jelenérôl, amivel szembeszegezi a
tényt: van itt erô, amit ékesen bizonyít,
hogy öt-hatszáz budapesti zsidót sikerült
összehozni az ünnepre. Köszönti Zoltai
Gusztávot. A Mazsihisz-BZSH ügy-
vezetô igazgatója a mûsorszámok, beszé-
dek, majd Nógrádi Gergely kántor és Ke-
rekes Béla fôkántor vidám Békehimnu-
sza után kimegy az épület elé kicsit le-
vegôzni. Már besötétedett, hideg is van,
ám az udvaron köröskörül vidám csopor-
tok tereferélnek a lámpák fényében.

– A Dohányból jöttem ide, miután a
26 éves unokámmal együtt meggyújtot-
tuk az elsô gyertyát – meséli Zoltai. –
Szeretném, ha környezetünk, a külföldi
és az itthoni egyaránt, békességben élne
velünk, hogy ne kelljen harcolnunk. Jó
látni, milyen sok gyerek és ifjú ember
van itt. Köszönet érte a fiatal rabbiknak.
Remélem, az egész magyarországi zsi-
dóság összefog majd.

Az utolsó tanítást a sok spirituális
gondolat záróköveként Domán István
fôrabbi tartja. A Makkabeusokkal meg-
történt események ismétlôdnek, szögezi
le, hiszen Izrael is a világtörténelem ke-
resztútján fekszik, és Magyarországot
ugyancsak mindig mindenfelôl nagyha-
talmak szorongatták.

– Meg kell tanulnunk, mi a hôsiesség,
az áldozat és a béke. Azt, amit a mózesi
Törvény parancsol: ha a halál és az élet
van elôtted, az életet válaszd, a békét.

Felcsattan, majd elcsitul a taps. Az
áhítat pillanatai következnek: Kerekes
fôkántor meggyújtja az elsô gyertyát,
majd a kis szolgagyertyát középre he-
lyezi, és a chanukiját a két lánggal a
gyülekezet felé fordítja. Ahogy a taní-
tásban elhangzott, ebben az esz-
tendôben is bekövetkezett hát chanukka
csodája. Mindezt a körzetek cházán-
jainak koncertje szintén hirdeti – Nóg-
rádi, Zucker, Jakal Zoltán, Kerekes so-
rakoznak fel a tóraszekrény barna bár-
sonya elôtt. A kántordiák Szántó-
Várnagy Ádám is közéjük áll, sôt, meg-
lepetésként betoppan Fekete László
fôkántor. A vendégkörzetet, a hetediket,
a Dohányt képviseli. Az utolsó dalnál
Verô rabbi kéri a közönséget:

– Most pedig mindenki formázzon
egy nagy-nagy világot a kezével. Mert
ahogy a szöveg szól: „Az egész világ
egy igen keskeny híd, és az a lényeg,
hogy ne féljünk.”

Utána Verô Tamás Király Viktor
énekest jelenti be, a Megasztár hajdani
gyôztesét. Popzene váltja fel a vallásos
énekeket; Sting nótájára ütemes dobolás
kezdôdik a padokon: Be yourself, no
matter what they say (Légy önmagad,
bármit is mondanak mások) – szól az
Englishman In New York (Egy angol
New Yorkban) híres refrénje.

Megérkezik Feldmájer Péter, a
Mazsihisz elnöke és Streit Sándor
BZSH-elnök. Feldmájer elmondja jókí-
vánságait:

– Legalább chanukka napjaiban fe-
lejtsük el a gondokat – addig, amíg a
gyertyák égnek.

Úgy tûnik, a jelenlévôknek ez máris
sikerült. A következô mûsorszám idejé-
re mindenképp, hiszen az Is ...Real!
Project jön ki a színpadra. Radnóti Zol-
tán rabbi büszkén konferálja fel körze-
tének fiatal muzsikus családját, mint a
zsidóság sikerének egyik zálogát. Felso-
rakozik az öt Kuna testvér, a híres Kuna
klán: Márton a harsonával, Bence a
kürttel, Gyula a trombitával, Kata és
Vali pedig az életteli énekhangjával.
Chanukkai dalok – ahogy Vali mondja –
Is...Real! Project-es hangzással-hang-
szereléssel megbolondítva. A fúvósok
szinte diadalt ülnek, míg Bence és a két
lány vokálja felelget egymásnak. Héber
és jiddis dallamok, Tumbalalajka és
dzsesszes improvizáció; Kata barna haj-
zuhataga és aranyflitterekkel csillámló,
keleties fejdísz Vali finom arca körül.

Izzik a hangulat, sokan nem bírnak
egy helyben megülni, egymás kezét
fogva táncra perdülnek a bima körül. Az
utolsó három zeneszám vérpezsdítô rit-
musára keresztül-kasul a padok között
megindul a vonatozás.

Este tíz óra felé kezd oszladozni a tö-
meg. Radnóti rabbi, az egyik fô
szervezô is most búcsúzkodik. A kér-
désre, mit szól, hogy ilyen jól sikerült a
bál, csodálkozva pillant fel:

– Hát persze hogy örülök. – Egyszerû-
en fûzi hozzá: – Csak tesszük a dolgun-
kat.

Rados Virág

Az üzengetésekhez képest békességben. Köves Slomó, Radnóti Zoltán, Schönberger Ádám, Feldmájer Péter, Deák
Gábor, Kovács András, Czifrik Balázs

Ajvé! Zsidónak lenni jó?! – Gon-
dolatok a 2011-es népszámlálás kap-
csán. Ezzel a címmel rendezték meg
az egykori zsidónegyed szívében
lévô Klauzál13.-ban azt a kerekasz-
tal-beszélgetést, amelyen a hazai
zsidóság képviselôi mondták el gon-
dolataikat a témáról. A Vince köny-
vesboltbeli eszmecserében részt vett
Deák Gábor, Feldmájer Péter, Ko-
vács András, Köves Slomó, Radnóti
Zoltán, Schönberger Ádám. A mo-
derátor Czifrik Balázs volt.

A magyarországi zsidóságnak van
jövôje – mondta Feldmájer Péter, a
Mazsihisz elnöke azon a beszélgeté-
sen, amelyet a hovatartozás megvallá-
sának témájában rendeztek a közel-
múltbeli népszámlálás kapcsán. A zsi-
dóságot a kis közösségek építésével
lehet erôsíteni, oly módon, ahogy azt
Radnóti Zoltán, a BZSH lágymányosi
körzetének rabbija vagy Köves Slomó
rabbi az Egységes Magyarországi Iz-
raelita Hitközségben (EMIH) teszi –
fûzte hozzá az elnök.

A zsidóságnak pozitív arculatot kell
adni – hangsúlyozta Radnóti Zoltán.
Ô hisz abban, hogy ha a zsidókról
nem holmi hamis fantomkép él a köz-
tudatban, akkor a szélsôjobb sem je-
lenthet komoly veszélyt. El kell tehát
érni, hogy a nem zsidókban ne a kar-
mos ujjaival mohón a földgolyóbis fe-
lé nyúló, görbe orrú vénséget ábrázo-
ló karikatúra éljen. A rabbi ezért tart-
ja fontosnak, hogy a zsidó közösségek
legyenek jelen világi rendezvénye-
ken, például futóversenyeken, futball-
meccseken, vagy az interneten, a kö-
zösségi oldalakon.

Köves Slomó elmondta: „Zsidónak
lenni jó!” szlogenû kampányukat
azért indították, hogy megszólítsák a
gyökereiktôl eltávolodott zsidókat, és
a nem zsidókkal is megismertessék a

Kerekasztal a népszámlálásról

vallást, a hagyományt. Feldmájer sze-
rint a fiatal generációban valóban
erôsödik a zsidó identitás, amihez pél-
dául a szarvasi tábor résztvevôi jó út-
ravalót kaptak.

„Virágozzék száz virág” – idézte
tréfásan a Mao-mondatot Kovács
András szociológus, a magyarországi
zsidóság háború utáni társadalomtör-
ténetének egyik legjelentôsebb kuta-
tója. Jöjjön létre minél több szervezet,
legyen minél gazdagabb a paletta. A
népszámlálás ugyanakkor felveti, mi-
képpen szerepeljen a kérdôíven a zsi-
dóságról szóló kérdés, illetve rajta le-
gyen-e egyáltalán. Európában a „ne
szerepeljen” vagy a „választható”
gyakorlata dívik. Egyrészt, mert az itt
honos nézet szerint az államnak nincs
joga regisztrálni a vallási hovatarto-
zást; másrészt a félelem is közreját-
szik: nem lesz-e baj a dologból?
(Utóbbi szempont a kutató megfigye-
lései szerint jelentôsen gyengül.) Ma-
gyarországon ugyanakkor létezik egy
sajátos dilemma: mi a helyzet akkor,
ha valaki nem vallásos, nem kisebbsé-
gi, mégis zsidónak tartja magát?

A Mazsihisz hozzáállásában bekö-
vetkezett fordulatra kérdezett rá a be-
szélgetést moderáló Czifrik Balázs.
Korábban a szervezet ellenezte, hogy
a zsidók vállalják hovatartozásukat,
idén viszont mindenkit éppen erre
ösztönöztek. Feldmájer Péter a körül-
mények változásával indokolta a tak-
tikát. Tíz évvel ezelôtt még élénken
éltek a félelem okozta görcsök, de
mára más lett a magyarországi zsidó-
ság összetétele. Sokan büszkék az
identitásukra, a vallásukra, így a
Mazsihisz is erre az attitûdre biztatja a
közösség tagjait.

Köves szerint a népszámláláskor
közzétett felhívás az önnön zsidóság-
hoz való pozitív hozzáállásról szólt.

Radnóti megjegyezte: az állam nem a
zsidókat számlálta össze. Ô például
számos olyan keresztényrôl tud, aki
zsidónak vallotta magát. Schönberger
Ádám, a Marom Klub Egyesület igaz-
gatója bevallotta, sokat vívódtak
azon, ki számít zsidónak. (A Marom
tízéves szervezete a civil szférában
rendez vallási és kulturális eseménye-
ket.)

A holokauszttúlélôk ma is félnek –
vélekedett Deák Gábor, a Társaság a
Magyarországi Zsidó Kisebbségért
egyesület egyik vezetôje. Szerinte
Magyarországnak anyaországként
kellene a zsidóság mögött állnia.

A vitában a zsidóság megvallása
kapcsán Kovács András két kérdés
szétválasztását szorgalmazta. A nép-
számlálás állami aktus, amelynek
gyakorlati céljai vannak, a válaszadás
racionális döntésen alapul. Azaz: aka-
rom-e közölni az állammal, milyen
vallású vagyok, vagy sem? A név nél-
küli népszámlálás tömegadatait
ugyanakkor senki ellen nem lehet fel-
használni – hangsúlyozta a kutató. Az
identitás vállalásakor azonban közre-
játszhatnak irracionális tényezôk, ér-
zelmi motivációk, pszichológiai okok.

Szóba került a szélsôjobb elôre-
törése a potenciális szavazók körében.
Köves és Schönberger szerint a zsidó-
ságnak nem szerencsés pártpolitikai
téren elköteleznie magát. A civil szer-
vezetnek mindamellett állást kell fog-
lalnia a kirekesztés és a gyûlöletbe-
széd ellen, kisebbségi tapasztalatai ré-
vén szolidaritást vállalva olyan közös-
ségekkel, mint például a gyöngyös-
patai cigányok.

Ennek kapcsán a rendszerváltáskor
elkövetett nagy hibát említette Deák
Gábor. Amikor megjelentek az anti-
szemita újságok, szerzôk, filmek,
könyvkiadók, a jelenséget elnézték,
ahelyett, hogy gátat vetettek volna ne-
ki. Emellett a holokauszt nálunk köz-
tudottan máig kibeszéletlen és feldol-
gozatlan. Radnóti szintén nehezmé-
nyezte: a magyarországi zsidó közös-
ség nem tudta elérni, hogy
holokauszt-emlékmûvet emeljenek
Budapesten, sôt, a Holokauszt Múze-
um a Dohány helyett a Páva utcába
került. A szarvasi ifjúsági tábort pedig
a rabbi szerint a Mazsihisz megment-
hetné a maga számára.

A közönség soraiból mások mellett
Feldmájer Sándor az antiszemitiz-
musról kérdezett. Kovács András ki-
fejtette: kételkedik benne, hogy az
elôítéletek megszüntethetôk, de azt el
lehet érni, hogy az emberek helytelen-
nek tartsák saját elôítéletességüket.

Másvalaki arra a minimálértékre
kérdezett rá, amelyet a zsidó
vezetôknek közvetíteniük kell a kö-
zösség felé. Köves Slomó ezt az önvé-
delemben határozta meg.

R. V.

Közös öröm a fények ünnepén
Hat budapesti templomkörzet együtt ülte meg idén a chanukkát
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Az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem oldala

A zsidó tudomány mûvelôinek
felelôssége, hogy a zsidóság meg-
kapja a tiszteletet a világ kultúrá-
jához való hozzájárulásáért –
mondja Staller Tamás, az ORZSE
Doktori Tanácsának elnöke. A
doktori iskola ma a zsidó tudomá-
nyos értelmiségképzés fellegvára.

Garancia a színvonalas képzésre –
nagy vonalakban ezt jelenti az akkre-
ditáció, amelyet az egyetem ilyen
minôsítése után két évvel, 2002-ben
az ORZSE Zsidó Vallástudományi
Doktori Iskolája is megkapott. Az
1877-ben megalakult Ferenc József
Országos Rabbiképzô Intézetben csak
az vehette át a rabbidiplomát, aki az
akkori Pázmány Péter Tudomány-
egyetem vagy a József Nádor Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem
három szakának valamelyikén doktori
fokozatot szerzett: klasszika-filológiá-
ból, filozófiából vagy történelembôl.
A hajdani, egymilliós magyar zsidó
népesség körében ily módon igen ma-
gas képzettségû volt az értelmiség.

Az ORZSE doktori iskolájának
2002. évi akkreditációjával együtt
megújult a zsidó vallástudomány is –
mondta el Staller Tamás, a Doktori
Tanács elnöke. Aki itt szerez fokoza-
tot, az többek között a zsidó történe-
lemben, irodalomban, filozófiában
és általában a zsidó tudományos
gondolkodásmódban egyaránt ma-
gas szintû tudás birtokába jut.

A hároméves iskolára az jelent-
kezhet, aki valamely alapképzés után
már egy mesterszakon is diplomát
szerzett. A vizsgán az elbeszélgetés
mellett be kell nyújtani egy legalább
30 oldalas tudományos publikációt,
amely például a Magyar Zsidó
Szemle, Új folyamban jelent meg.

Egy doktori iskola mûködésének
komoly feltételei vannak: kutatások-
nak, kutatástörténeteknek, tudomá-
nyos folyóiratoknak kell köré épülni-
ük. A második világháború elôtt
méltán világhírû magyar rabbisze-
mináriumnak 1945 után pusztán öt-
hat, legfeljebb egy tucat hallgatója
volt, a folyóiratok elsorvadtak. Min-
dent újra kellett teremteni – hangsú-
lyozza Staller. Így látott napvilágot a
Magyar Zsidó Szemle, Új folyam és
az egyetem elsô elektronikus tudo-
mányos folyóirata, a hamvaiból újjá-
éledt Hacofe.

A doktori iskolának jelenleg ösz-
szesen 30 hallgatója van. Nekik vizs-
gáik letétele után öt tárgyból álló
doktori szigorlaton kell megfelelni-
ük, ezután nyújthatják be értekezésü-
ket a Doktori Tanácsnak. Két
nyelvbôl legalább „C” típusú nyelv-
vizsgával kell rendelkezniük, az
egyik a bibliai vagy a modern héber,
a másik a hat megjelölt európai
nyelv valamelyike. A tudományos
publikációk sora szintén elengedhe-
tetlen. A disszertációkat bárki elol-

Az ortodoxok és a neológok
közelednek egymáshoz

Az izraeli történészprofesszor lelkesen oktatja
Magyarországon is a zsidó tanokat

Mintegy 120 ezer kötetet számlál
az Országos Rabbiképzô – Zsidó
Egyetem könyvtára. Az egyedülálló
judaisztikai és hebraisztikai gyûjte-
ményben még zsidó szakácskönyvet
is találhat a könyvbarát.

Gazdag anyaggal dicsekedhet az
Országos Rabbiképzô Intézettel egy
idôben, 1877-ben alapított hebraisz-
tikai és judaisztikai szakkönyvtár. A
bibliotékát rabbik gyarapították vásár-
lással és adományozással – mondta el
Bíró Berta, az ORZSE könyvtárának
megbízott igazgatója.

A gyûjtemény hányattatásai a német
megszállással kezdôdtek. A legértéke-
sebb darabokat még idejében bizton-
ságba helyezték, ám a könyvek jelen-
tôs részét lefoglalták a nácik. „Adolf
Eichmann meglátogatta a Rabbi-
szemináriumot. Közvetlenül a könyv-
tárba ment, gyorsan végignézte, majd
bezárta az ajtót, és magával vitte a kul-
csot” – írja Carmilly-Weinberger törté-
nész-rabbi. Háromezer kötetet vitetett
Prágába, ahol a volt zsidónegyedben, a
„Kihalt fajok múzeumában” akarta ki-
állítani az európai zsidóság emlékeit.
Csak a 80-as években találták meg a
könyveket a prágai Nemzeti Múzeum
pincéjében, és 1989-ben vitették ôket
vissza Budapestre.

Sok itthon maradt darabon golyók
ütöttek sebet, a könyvhalmokat lôpor-
füst borította be. Ám ez az egyetlen
ilyen jellegû gyûjtemény egész Kö-
zép-Kelet-Európában, amely nem
esett áldozatul a soá pusztításának.

A kommunizmus évtizedei alatt a
kötetek kupacokban, érintetlenül he-
vertek, ami a lassú haldoklással volt
egyenlô. Az áldott emlékû Scheiber
Sándor, a rabbiképzô legendás, világhí-
rû tudósa heroikus küzdelmet folytatott
a könyvtár megmentéséért. A 80-as
években aztán Remete László, a tekin-
télyes irodalomtörténész és könyvtáros
vezetésével megindult a rendezés.

A könyvtár büszke gyûjteményére,
amely 1499-nél korábbi ôsnyom-
tatványokat (inkunábulumokat), 1500
után napvilágot látott antikvákat és
más, 1801 elôtt megjelent régi köny-
vet is tartalmaz – tette hozzá az igaz-
gató. Itt ôrzik például Juda Halévi kö-
zépkori spanyol zsidó költô versgyûj-
teményének 17. századi, kézzel írott
másolatát.

Az épületben van egy szoba, ame-
lyet Zsoldos Jenôrôl, az iro-
dalomtörténészrôl és nyelvészrôl, az
Anna Frank Gimnázium talán leghíre-
sebb igazgatójáról neveztek el. Ebben
a szobában a régiségek tudós kutatója,
Szécsi József elmélyülten fáradozik
azon, hogy az ôsnyomtatványokat, régi
könyveket, kéziratokat rendszerezze.
Akad itt olyan díszes bôrkötésû, nyom-
tatott értekezés, amelyet 1522-ben, Ve-
lencében adtak ki, és 18. századi itáli-
ai, kézírásos másolat is. Vagy éppen
kézzel írott ünnepi beszéd Löw Immá-
nuel, a híres szegedi fôrabbi, „a virá-
gok és lelkek nagy tudósa” tollából.

Grafika az Intézetrôl (1877)

Shlomo Spitzer tanít

A Szarajevói Haggada fakszimile kiadása a könyvtár tulajdonában van

A Templom a Szarajevói Haggadából
Rendszeres vendégprofesszor a

magyarországi neológia egyete-
mén. Shlomo Spitzer Budapesten
született, de kalandos életpályája
más európai országokba is elvezet-
te. Családjával Izraelben él.

Ortodox emberként hogy került
olyan viszonyba a neológiával, hogy
az ORZSE-n vállaljon munkát?

A kommunista rendszer a rab-
biszemináriumban nem adott lehetô-
séget komoly tanulmányokra. Fon-
tosnak tartottam, hogy részt vegyek
a zsidó tanok oktatásában. Az orto-
doxok és a neológok pedig napjaink-
ban közelednek egymáshoz. (De
nem Magyarországon – a szerk.)

Mit tanít az ORZSE-n?
Fôként a doktoriskolán adok elô

zsidó történelmet. Kétszer egy évben
két-két hetet töltök Budapesten.
Rabbi szakosokat is tanítok: a témák
a babilóniai gáonok korszaka, Rási
és a többi híres askenáz tudós, a
Tanach és a Talmud.

Min dolgozott a közelmúltban és
most?

Komoróczy Gézával közös köny-
vünket Scheiber-díjjal jutalmazták.
Címe: Héber kútforrások Magyaror-
szág és a magyarországi zsidóság
történetéhez a kezdetektôl 1986-ig.
Kutatási területem a középkori zsidó
történelem, a magyarországi zsidó-
ság története, a zsidóság története a
Habsburg Birodalomban. Tavaly je-
lent meg héberül a Magyar zsidó
községek 1944 címû munkám,
amely ábécérendben, enciklopédia-
szerûen mutatja be a magyar ortodox
községeket a holokauszt elôtt. Most
a folytatáson dolgozom, amelynek
az ausztriai települések a tárgya.
Ezek egyharmada is magyar, hiszen
Burgenlandban sok magyar község
volt. Foglalkozom híres középkori
tudósok kézirataival is.

Milyen a Bar Ilan Egyetem, ahol
Izraelben dolgozik?

Vallásos egyetem, ami azt jelenti,
hogy minden diák köteles az évi ta-
nulmányai során hat-nyolc judaisz-

tikai kurzust elvégezni. Ez lehet
Tanach, Talmud, szokások, zsidó fi-
lozófia. Sok arab lány is jár hozzánk.
Valamelyiküket megkérdeztem, mi-
ért ide jelentkezett. Azt mondta, ez
rendes hely, itt biztosan nem fog el-
kallódni.

Ön 1938-ban született a VI. kerü-
leti Dalszínház utcában. Megjárta
Ausztriát és Svájcot is.

1944-ben a Nagymezô utca 25.
alatti csillagos házból a nyilasok ki-
tereltek minket, de szerencsénkre
nem a Dunához, hanem a gettóba. Itt
történt a tragédia: 28 éves édes-
anyám az ostrom alatt nem jött le a
pincébe, és egy gránátszilánk pont a
szívébe fúródott. Apám viszont ha-
zagyalogolt Ukrajnából, a munka-
szolgálatból. Amikor 1949-ben a
nagybátyámmal közös textilüzletü-
ket államosították, kivándoroltunk
Ausztriába. Tizenegy éves voltam
akkor. Bécsben egyetlen iskolában
nem volt szombaton tanítás, egy
francia líceumban. Itt tettem le az
érettségit, és innen ered francia
nyelvtudásom. Ezután Svájcban,
Luzernben, majd Londonban jártam
jesivába.

Az oldalt összeállította: 
Rados Virág

Az értelmiség, mint szellemi védôernyô
Bemutatkozik a doktori iskola, a zsidó tudósképzés hazai fellegvára

vashatja a doktori iskola honlapján,
ami komoly megmérettetés.

Az iskola a zsidó kultúrát ismerô,
tisztelô és szeretô jelentkezôket vár,
származástól függetlenül – teszi hoz-
zá Staller Tamás. Fontosnak tartja,
hogy ne csak azok végezzék el a kur-
zust, akik a zsidó tudományosság te-
rületén akarnak tovább dolgozni, ha-
nem más hivatású emberek is. A zsi-
dóság így megkaphatja azt a tisztele-
tet, amit a világ kultúrájához való
hozzájárulásával vívott ki – fejtegeti
a professzor. A magyar zsidó értel-
miség felelôssége, hogy tevékeny je-
lenlétével egyfajta szellemi védô-
ernyôt alkosson: azokat az értékeket
közvetítse, amelyek jegyében ottho-
nosan jó érzés zsidónak lenni.

Híres rabbik beszédeitôl a szakácskönyvig
Mindenki elôtt nyitva áll a ritka kincsekkel büszkélkedô könyvtár

A régi, becses ritkaságokat meg-
óvandó, a könyvtár rendszeresen pá-
lyázik az NKA Könyvtári Szakmai
Kollégiumához. A közeljövôben kiál-
lítást terveznek, amelyen bemutatják
az elmúlt évek alatt restaurált értéke-
sebb, látványosabb darabokat. Az
Egyesült Királyságbeli Rothschild
Alapítványtól elnyert összegbôl és a
Mazsihisz pályázati alapjából pedig
felújíthatták a raktár egy részét: por-
festett, könnyûszerkezetes fémpol-
cokra cserélték ki a régi, kezeletlen

Bárki jöhet, kölcsönözhet
A kulturált olvasóteremmel ellá-

tott könyvtár hétfôtôl csütörtökig
10-tôl 18-ig, pénteken 13 óráig tart
nyitva. Az egy évre beiratkozottak
egyszerre 5 könyvet kölcsönözhet-
nek, de van napijegy is. A különle-
gességek mellett regényeket, zsidó
lapokat, folyóiratokat is böngész-
hetnek az érdeklôdôk.

fából ácsolt, omladozó, tûz-, így bal-
esetveszélyes polcokat.
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Búcsú Dezsô bácsitólItthon is
elkelne...
A Wikileaks mintájára leleplezô

portált indítottak németországi
neonácik ellen az Anonymous cso-
porthoz közel álló hackerek. A
honlapon közlik a szélsôséges Né-
met Nemzetidemokrata Párt tá-
mogatóinak nevét és lakcímét.

A nazi-leaks.net címen mûködô
oldalon az Operation Blitzkrieg (Vil-
lámháború mûvelet) elnevezésû ak-
ció eredményeit közlik. Megjelent
egyebek között egy lista, amely a ra-
dikális szélsôjobboldali ideológiát
valló Német Nemzetidemokrata Pár-
tot (NPD) állítólag pénzzel támogató
személyek nevét és lakcímét tartal-
mazza.

Közöltek listákat a neonáci szub-
kultúrában népszerû csomagküldô
szolgálatok állítólagos regisztrált
felhasználóiról és egy szélsôjob-
boldali gondolatoknak is teret adó,
nacionalista szellemiségû folyóirat
feltételezett elôfizetôirôl is.

Német sajtóbeszámolók szerint a
magát az Anonymous csoporthoz
közel állónak valló hacktivisták ta-
valy december 18-án regisztrálták a
nazi-leaks.net címet, legutóbb pedig
megbénítottak több német neonáci
hírportált.

Az alapítók, mint mondják, az új
portállal a tevékeny antifasiszták
platformját, a náciellenes mozgalom
Wikileaksét kívánják megteremteni.
Az egyszerû felépítésû, blog formá-
tumú portálra e-mailen lehet bekül-
deni a neonáci színtérrôl összegyûj-
tött adatokat. A szervezôk azt is re-
mélik, hogy a portál körül formálódó
közösség tagjai az adatbázis bôvítése
mellett az adatok elemzésében,
ellenôrzésében is közremûködnek.

Az Anonymous hivatalos hírpor-
tálján – az anonnews.org oldalon –
jóval korábban, 2011 januárjában je-
lentették be az Operation Blitzkrieg
megindítását. A közlemény szerint a
mûvelet nem kifejezetten német neo-
nácik ellen, hanem általában véve
neonácik ellen indul, az elsô konkrét
akciók pedig németországi neonáci
portálok megbénítását célozzák.

Az Anonymous hacktivisták lazán
szervezett közössége. A tagok kiléte
ismeretlen. A csoport legutóbb de-
cember végén, a Stratfor amerikai
biztonsági elemzô cég elleni táma-
dással hívta fel magára a figyelmet.

(Mazsihisz)

A Második Szentély idejébôl
származó, égetett agyag pecsét-
nyomót találtak izraeli régészek
Jeruzsálem óvárosában.

A pénzérme méretû ókori „bé-
lyegzôn” arámi nyelven két szó ol-
vasható, amelyek azt jelentik, hogy
„Isten számára tiszta”. Izraeli régé-
szek szerint a pecsétnyomóval való-
színûleg azokat a tárgyakat jelölték
meg, amelyeket alkalmasnak találtak
arra, hogy használják ôket vallási ri-
tuálék céljára a hajdani Templomban.

A bejelentett lelet az elsô feliratos
pecsétnyomó az idôszámításunk
elôtti 1. század és az idôszámításunk
szerinti 70 – a Második Szentély ró-
maiak általi lerombolása – közötti
idôbôl, és az elsô olyan tárgyi emlék,
amely a vallásgyakorlásra utal.

Eddig nagyon kevés anyag került
elô a Szentéllyel kapcsolatban, rész-
ben azért, mert az egykori Templom
helye nehezen hozzáférhetô régészek
számára a zsidó–muszlim ellentét
miatt.

Régészek szerint a most elôkerült
pecsétnyomót kultikus célra szánt

Nyolcvanhat esztendôs korában
elhunyt Jaffa Jarkoni izraeli
énekesnô, aki éveken át szórakoz-
tatta elôadásaival a harcoló kato-
nákat, ám élete vége felé mégis az
izraeli hadsereg egyik legfôbb kri-
tikusává lett.

Az énekesnô az Alzheimer-kórral
folytatott hosszú küzdelem után
hunyt el. Jarkoni az izraeli katonai
támaszpontok
ü n n e p e l t
énekesnôjébôl
késôbb a hadse-
reg egyik leg-
fôbb kritikusává
vált, hevesen bí-
rálva a paleszti-
nokkal szemben
az elmúlt évti-
zedben tanúsí-
tott bánásmó-
dot.

Az izraeli had-
sereg ellen inté-
zett 2002-es kri-
tikája miatt a
katonák család-
jai árulóként tekintettek rá: halálos
fenyegetéseket kapott, és az életmû-
ve elôtti tisztelet jeleként szervezett
gálaestet is törölték. Mûvészek egy
csoportja azonban alternatív estélyt
szervezett a támogatására.

„Olyan nép vagyunk, amely átélte
a holokausztot. Akkor hogyan va-
gyunk képesek ilyen dolgokat tenni
egy másik nemzettel?” – tette fel a
nagy port kavaró kérdést a hadsereg
egyik rádióadásában, párhuzamot
vonva a holokauszt és az izraeli
haderô egyik ciszjordániai mûvelete
között.

„Elfáradtam. Ötvenegy éve Izrael-
rôl énekelek a világ minden táján:

történeteket arról, hogy milyen volt
az elsô, a második, az összes háború
elôtt. Háború, háború és háború. Úgy
ismernek, mint a háború énekesét.
Én azonban nem szeretem ezt az el-
nevezést. Én Izrael dalnoka szeret-
nék lenni” – mondta egy interjúban.

Jarkoni dalai az Izrael újjáalapítá-
sához vezetô 1948-as háború utáni
elsô napok eseményeit mesélik el. A

háború idején
az énekesnô rá-
diókezelôként
dolgozott. Éve-
ken át az izraeli
katonai támasz-
pontok egyik
biztos pillére
volt: zenéjével
szórakoztatta a
katonákat, és
dalainak többsé-
ge igazi klasszi-
kussá vált, ame-
lyek még ma is
visszacsenge-
nek az izraeliek

fülében, és gyakran felhangzanak az
ünnepi megemlékezéseken.

1998-ban megkapta az Izraeli-díj
a héber énekekért nevû elismerést.
„Amíg az izraeli védelmi erôk ellen-
séges pozíciókat foglaltak el, addig
ô a katonák szívébe lopta be magát”
– méltatta az énekesnôt Simon
Peresz államfô. Jarkoni a nyilvános-
ságtól visszavonultan élt az elmúlt
évtizedben. Zenéjének ereje azon-
ban idôvel elhomályosította korábbi
vitatott kijelentéseit. Családjának
közleménye szerint férje mellé he-
lyezték örök nyugalomra egy tel-
avivi temetôben.

(MTI)

Elhunyt Jerzy Kluger, a néhai II. János Pál pápa lengyel zsidó gyermekko-
ri barátja, aki nagy hatással volt az egyházfônek Izrael állam és a zsidóság
irányában megvalósított „forradalmian újító” politikájára.

A 90 éves, három éve Alzheimer-kórban szenvedô Kluger özvegyének
közlése szerint december 31-én egy római kórházban hunyt el tüdôgyulladás
következtében, és Róma zsidótemetôjében helyezték örök nyugalomra.

Kluger és Karol Wojtyla, a késôbbi II. János Pál pápa – gyerekkori
becenevükön Jurek és Lolek – a Lengyelország déli részén lévô Wadowice
városában egymással szemben lévô házakban laktak, ugyanabba az elemi
iskolába jártak, és kezdettôl fogva jó barátok, játszótársak voltak, együtt
fociztak, kirándultak, úsztak. „A fiatal Karol Wojtyla sokat tanult a judaiz-
musról Klugertôl” – mondta a Reutersnek Gianfranco Svidercoschi olasz
szerzô, aki a néhai pápa egyik munkatársa volt, és könyvet írt az egyházfô és
Kluger hosszú barátságának történetérôl.

„Nagy befolyást gyakorolt a pápa életére. A fiatal Wojtyla megfordult
Kluger wadowicei otthonában, segítette Jerzyt tanulmányaiban, fôleg a latin
nyelv terén. Kettejük között olyan barátság alakult ki, amely életre szólóan
befolyásolta Wojtyla kapcsolatát a zsidósággal” – hangsúlyozta Svidercoschi,
aki 1993-ban Levelek egy zsidó baráthoz címmel írt kettejükrôl.

A második világháború kitörésétôl, 1939-tôl, amikor a náci csapatok lero-
hanták Lengyelországot, Wojtyla és Kluger szem elôl vesztette egymást.
Klugert a háború elején a Lengyelország keleti részét megszálló oroszok
letartóztatták, és apjával együtt kényszermunkatáborba küldték, ám amikor
Németország megtámadta a Szovjetuniót, szabadon bocsátották. Így késôbb
sikerült csatlakoznia a szövetségesek oldalán Afrikában és Európában
Wladyslaw Anders tábornok vezetésével harcoló lengyel csapatokhoz, részt
vett Rómától délre Montecassino erôdjének hadtörténeti nevezetességû véres
ostromában.

A háború végén megtudta, hogy édesanyját megölték az auschwitzi náci
haláltáborban, és elhatározta, hogy Olaszországban marad. Csak 1965-ben
találkozott újra Wojtylával, aki akkor már érsek volt, és a II. Vatikáni Zsinat
alkalmából utazott Rómába. Addig mindketten azt hitték, hogy a másik
meghalt a háborúban.

Azt követôen, hogy Wojtylát 1978-ban pápává választották, szorosabbra
fûzték kapcsolatukat. Karol Wojtyla gyakran hívta meg a Vatikánba Rómában
élô barátját. Kluger közremûködött a Wojtyla és a wadowicei osztálytársak
közötti találkozók megszervezésében, majd a pápa megbízásából informális
kapcsolatokat épített ki a Rómában lévô izraeli diplomatákkal. Bár a Vatikán
és Izrael végül csak 1993-ban vette fel a diplomáciai kapcsolatot, Kluger hoz-
zájárult a kezdetben kétkedô izraeli hivatalosságok meggyôzéséhez – írta a
pápa barátjának szerepérôl II. János egyik életrajzírója, George Weigel.

A gyermekkori játszótárs jelen volt azon a történelmi látogatáson, amelyet
a pápa 1986-ban tett a római zsinagógában. Amikor 2000-ben II. János Pál
személyében elôször érkezett katolikus egyházfô Izraelbe, Kluger a
holokauszt áldozatainak emlékét ôrzô Jad Vasem kapujában várta ôt.
Barátságuk egészen Karol Wojtyla 2005-ben bekövetkezett haláláig tartott.

Elan Steinberg, a holokauszt túlélôit és azok leszármazottait tömörítô
amerikai gyülekezet alelnöke Klugerrôl szóló megemlékezésében kiemelte az
elhunyt kapcsolatát azzal a pápával, akinek idején „forradalmi elôrelépés
történt a katolikusok és a zsidók kapcsolatában”.

(MTI)

Elment Garas Dezsô Kossuth-dí-
jas színmûvész, az Élet Menete
Alapítvány jó barátja.

A 2010. évben a Budapesti Élet
Menetén bemutatott Chaj címû
mexikói kisfilmünk szinkronizálá-
sára kértük fel, Törôcsik Marival
közösen.

Az elsô telefonhívásunkra igent
mondott! Csak annyit tett hozzá,
hogy „Gáborkám, nagyon kérem,
jöjjön el értem autóval, mert nem
vagyok jól sajnos egészségileg, dia-
lízisre járok, de nagyon fontos ne-
kem az önök küldetése, ezért ter-
mészetesen megyek, ott a helyem!”

Azon a napon nagyon sokat be-
szélgettünk: az autóban útközben,
a stúdióban, majd hazafelé – és az-
óta is több alkalommal telefonon.
Sok régi történetét mesélte el a há-
ború idejérôl, majd az azt követô
felkéréseirôl a Goldmark Terem-
ben. Azt mondta, tulajdonképpen
mindig örült a Hitközség megkere-
sésének, de minden alkalommal
nagyon rossz érzésekkel lépett be a
Síp utcai székházba, borzalmas
emlékei vannak a háborúból a zsi-
nagóga környékérôl.

Kérte, hogy folyamatosan tájé-
koztassam az alapítvány program-
jairól, és ha teheti még és szüksé-
günk lesz rá, csak telefonáljak!

Drága Grósz Dezsô bácsi! Szük-
ségünk lenne rád, nekünk is és az
egész világnak! Tudom, mert min-
dig mondtad, neked viszont nincs
szükséged erre a világra...

Te nyertél!
Nyugodj békében! Sálom! Béke

legyen veled!
Legyél boldog ismét a szüleid-

del!
Gordon Gábor és az önkéntesek

Hechserpecsétet találtak Jeruzsálemben?

tárgyak, például olaj vagy áldozati
állat megjelölésére használhatták. A
szent szövegek nagyon szigorú tisz-
tasági elôírásokat tartalmaztak a pa-
pok számára a Templomban használt
tárgyakat illetôen.

Ronny Reich, a Haifai Egyetem ré-
gésze szerint az elsô olyan lelet,

amely vallási célú vásárlási vagy ál-
dozati tevékenységre utal.

A két centiméter átmérôjû bé-
lyegzôt Jeruzsálem hajdani fôutcája
mentén, közvetlenül a templom-
komplexum mellett – a jelenlegi Si-
ratófal közelében – találták.

Mazsihisz

A 60-as, 70-es években ha vala-
kinek sikerült feketén vagy legá-
lisan kijutni Izraelbe, kétféle
ajándékot csempészhetett be sze-
retteinek: Új Keletet és Jaffa
Jarkoni-hanglemezt. Ez utóbbi
mikrobarázdás kiadásban for-
gott (fiatalok kérdezzék meg szü-
leiket, mi az); ha csengettek, leál-
lítottuk a lemezjátszót... A csodá-
latos hang elvarázsolta a hallga-
tót: Báb el Váád, Jerusálájim sel
záháv és számos akkori sláger
szólt az énekesnôtôl, a kor legis-
mertebb elôadójától. Ô volt az
elsô, aki „idehozta” Izrael dalait.

Meghalt Jaffa Jarkoni

Elhunyt II. János Pál 
lengyel zsidó barátja



Leinformálható, szakképzett ápolónô
idôs ember gondozását vállalná Buda-
pesten. 06-30-989-4398, 18 és 20 óra kö-
zött.

Az Astoria és a zsinagóga közelében, a
Rákóczi úti „Singer-házban” luxuslakás
eladó. Tel.: 06-30-957-2458.

Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt.
István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-
20-496-2223, dr. Virág Péter.

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbi-
testület és a Mazsihisz vezetôsége meg-
állapodott David Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a
413-5580-as telefonszámon vagy a rab-
bitestulet@mazsihisz.com e-mailen ke-
resztül, hogy a gyermeket Ábrahám szö-
vetségébe felvehessük.

Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék szá-
mítógépes ellenôrzése és javítása.
Farnadi-Jerusálmi Márk. Telefon: 06-70-
932-8275, e-mail: sofer@sofer.hu,
weboldal: www.sofer.hu 

Kiadó Bp. I., Attila úton 81 m2-es, két-
szobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni
lehet munkaidôben a 413-5500/128 tele-
fonon.

Kiadó Bp. VII., Thököly úton 81 m2-
es, kétszobás, összkomfortos lakás.
Érdeklôdni lehet munkaidôben a 413-
5500/128 telefonon.

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

Újlipótvárosban garzonlakás turisták-
nak kiadó. Tel.: 226-4109.

Színes és fekete-fehér nyomtatás, má-
solás, 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.

Bp. VI., Délibáb u. elején 75 m2-es, két-
szobás, földszinti öröklakás. Kikiáltási
ár: 26 730 000 Ft.

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

Budapest VII., Bajza utcai Garzonház-
ban 37 m2-es, felújítandó lakás. Kikiáltá-
si ár: 6 993 000 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.

Az ingatlanokról a 06-30-217-3460 tele-
fonon lehet érdeklôdni munkaidôben.

Paplankészítés, ágytolltisztítás. 1067
Budapest, Teréz körút 35. Telefon: +36-
1-312-2516, www.paplan.hu 

Kezdd a tavaszt Izraelben. Önkéntes
munka 2012. február 26. és március 18.
között! Jelentkezés: Deutsch János, 06-
20-233-8454 vagy Iljano@freemail.hu

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-mû-
gyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá
festményeket, csillárt, bronztárgyat, búto-
rokat, ezüsttárgyakat, porcelánokat, he-
rendit, meissenit, Zsolnayt, Kovács Mar-
git, Gorka Géza alkotásait is. Egyebeket,
órákat, teljes hagyatékot. Kiszállás, érték-
becslés díjtalan, vidékre is. Üzletünk szá-
ma: 06-1-364-7534, 06-70-264-1926.

Kiadó lakásokat keresünk! Albérletpont
a bérbeadás szakértôje. 351-9578, +36-70-
383-5004, www.alberletpont.hu. Ingatlan-
értékesítésben is hatékonyak vagyunk!
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1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft
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Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Január 20. péntek Tévét 25. Gyertyagyújtás: 4.07
Január 21. szombat Tévét 26. Szombat kimenetele: 5.17

Újholdhirdetés
Január 24. kedd Tévét 29. Jom kippur kátán
Január 25. szerda Svát 1. Újhold
Január 27. péntek Svát 3. Gyertyagyújtás: 4.18
Január 28. szombat Svát 4. Szombat kimenetele: 5.27

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jan. 20. Jan. 21. Jan. 27. Jan. 28.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 16.20 9.30 16.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.00 9.00 17.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 16.20 8.00 16.30 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.20 8.00 16.30 8.00
Alma u. 2. 16.20 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 17.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.20 9.00 16.30 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.00 17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Eötvös u. 3.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 16.10 8.00 16.20 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 16.10 8.00 16.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 16.15 8.00 16.30 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

ZZZZ ssss iiii dddd óóóó     VVVV iiii llll áááá gggg hhhh íííí rrrr aaaa dddd óóóó

22 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi
sorsok segítése, a társkeresés számomra
hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 326-
5989, reggel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-
mail: gyorgyi.asszony@gmail.com 

Levélváltás
Tisztelt Szerkesztôség! Gyerekkoromban naponta láttam a Holló utca

elején két táblát. Hogy memóriámat ellenôrizzem, felütöttem a Budapest
Lexikont (1993, Akadémiai Kiadó). Íme: „Holló u. 4. sz. ...Romantikus
stílusú kapuja mellett jobbra Goldziher Ignác kiváló orientalista, balra
Kohn Sámuel történész, a m. zsidóság történetírójának emléktáblája lát-
ható.” Most, 2012 januárjában egyik sem látható. Miért nem?

Gyárfás Endre

Tisztelt Gyárfás úr! A táblákat a mûemlékvédelmi hivatal kérésére a Hit-
község felújítatta, és jelenleg a Síp utcai portán hevernek. Az ok: a társasház
lakói – értesülésünk szerint – nem járultak hozzá a táblák visszahelyezéséhez.
Üdvözlettel:

Kardos Péter

Tisztelt Fôszerkesztô úr! Ha ez nem vicc, akkor jogászokat kell meg-
kérdezni. A mi társasházunkra 1-2 éve Babits és Hidas Frigyes emléktáb-
láját tették. Senki nem kérte hozzájárulásunkat. A Goldziher- és Kohn-
táblák esetében visszahelyezésrôl lenne szó. Nem lenne-e jó, ha elôzô le-
vélváltásunkat közölné az Új Élet, csakis azért, hogy a nyilvánosság is ér-
tesüljön errôl az – antiszemitizmussal színezett – abszurditásról? Üdvöz-
lettel:

Gyárfás Endre

Brüsszel
Az Európai Bizottság négymillió eurót

ajánlott fel az egykori birkenaui koncent-
rációs tábor nôi barakkjai állagának
megôrzésére. A támogatás fedezetet
nyújthat az archívum biztonságának
erôsítésére, az adatbázis bôvítésére, vala-
mint „a deportáltak bôröndjei” kiállítás
megújítására is. A brüsszeli felajánlás
Francois Fillon francia kormányfô és
José Manuel Barroso EB-elnök tárgyalá-
sát követôen történt. Az auschwitzi em-
lékhely megmentésére tervezett 120 mil-
lió eurós projekthez eddig Németország
hatvan, Lengyelország tíz, Nagy-Britan-
nia és Izrael kilenc-kilenc, Ausztria kor-
mánya hatmillió eurót ajánlott fel. Sajtó-
jelentések szerint a varsói kormány évi
négy-öt millió eurót fordít a mintegy
egymillió üldözött „végsô megoldását”
jelentô emlékhely fenntartására.

Tunézia
Moncef Marzouki köztársasági elnök

Haim Bittan fôrabbival történt találko-
zása során kijelentette, hogy a zsidók
teljes jogú állampolgárai az országnak,
és javasolta a korábban elmenekültek
visszatérését is. Hasonló nyilatkozatot
tett a tavalyi választásokon gyôztes
Ennahda mérsékelt iszlamista párt
vezetôsége is. A kormányzat kezdemé-
nyezését megelôzte a Tunéziában szüle-
tett Silvan Shalom izraeli miniszterel-
nök-helyettes nyilatkozata, aki az or-
szág elhagyására biztatta az ott maradt
mintegy másfél ezer zsidót. Roger
Bismuth tekintélyes vállalkozó, a helyi
közösség vezetôje viszont elutasította
Shalom kezdeményezését. A múlt szá-
zad közepén mintegy százezer zsidó la-
kosa volt Tunéziának, akiknek túlnyomó
többsége az 1967-es arab–izraeli hábo-
rút követôen hagyta el az országot.

Izrael–Dél-Szudán
Salva Kiir, a nemrégiben önálló vált

Dél-Szudán elnöke látogatást tett Izrael-
ben, ahol tárgyalásokat folytatott Simon
Peresz államfôvel, Benjamin Netanjahu
miniszterelnökkel és a kormány több
tagjával. Izrael elismerte a többségében
animista és keresztény népességû álla-
mot, de a szélsôséges iszlamista csopor-
tok támogatójának tekintett kartumi
rendszerrel nincs kapcsolat. Netanjahu
szerint rövidesen izraeli delegáció láto-
gat Dél-Szudánba, hogy megvizsgálja a
sokat szenvedett népnek nyújtandó segít-
ség lehetôségeit. A két ország képviselôi
megbeszélést folytattak az afrikai álla-
mokból, köztük Szudánból illegálisan Iz-
raelbe érkezett menekültek hazatelepíté-

sének lehetôségérôl is. Salva Kiir felke-
reste a Holokauszt Múzeumot és a Jad
Vasemet, ahol a soá áldozatainak emlé-
kére koszorút helyezett el.

Kuba
A közelmúltban a havannai Szefárd

Központban Emlékezünk címmel meg-
nyílt az ország elsô holokausztkiállítása.
Mayra Levi, a központ elnöke megnyitó-
beszédében kijelentette, hogy a bemutató
középpontjában a kubai zsidók története
és a holokauszt eseményei állnak. „Vár-
juk kubai barátainkat és az országba láto-
gató külföldieket, hogy megismerjék kö-
zösségünk életét.” A multimédiás bemu-
tató része, hogy videóklipen elmondják
tragikus élményeiket a náci terror elôl
Kubába menekült üldözöttek. A kiállítás
elôkészítésében közremûködött a Simon
Wiesenthal Központ és a Jewish Cuba
Connection amerikai szervezet. A Sze-
fárd Központnak 250 tagja van. A sziget-
országban élô mintegy másfél ezer zsidó
65-70 százaléka is a szefárd áramlathoz
tartozónak vallja magát.

kovács

Botrányos tankönyvet osztottak
ki a szaúdi középiskolákban. A di-
ákok csonkolást, valamint a zsidók
és melegek kiirtását tanulják meg.

Olyan tankönyveket osztottak szét
a szaúd-arábiai iskolásoknak, ame-
lyek fényképekkel illusztrálva mu-
tatják meg, hogyan kell a saríának
megfelelôen levágni egy tolvaj lábát.
A szaúdi kormány által nyomtatott
könyvek azt is elmondják a tanulók-
nak, hogy a zsidókat ki kellene irta-
ni, a homoszexualitás pedig halállal
büntetendô.

Hol kezdôdik 
a terrorizmus?

A könyv egy példányát a washing-
toni Öbölbeli Kapcsolatok Intézete
szerezte meg, amely rámutatott,

hogy fontos felhívni a figyelmet a
dzsihádista hangnem eldurvulására.
A könyveket 9–10. osztályos közép-
iskolások kapták meg. Annak ellené-
re történt mindez, hogy a szaúdi kor-
mány korábban ígéretet tett, hogy
megtisztítja a könyveket a szél-
sôséges megjegyzésektôl.

Ali Al-Ahmed, az intézet elnöke a
Fox Newsnak elmondta, hogy ezek
azok a pontok, ahol a terrorizmus
elkezdôdik. A tankönyveket egyéb-
ként a 2010–11-es tanévre adták ki,
arabról pedig az intézet fordította le
ôket.

A tankönyvek nem csak a zsidók-
ról és a melegekrôl írnak negatívan.
A nôket gyengének és megbízhatat-
lannak festik le.

– mi (forrás: Daily Mail)

Hogyan kell kiirtani bennünket?
Tanítják Szaúd-Arábiában
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(V)álságos Hacsek és Sajó
Hacsek: Szebb jövôt, Sajókám!
Sajó: Mi az? Jobbikos lett?
Hacsek: Nem! Hát nem aktuális köszönés ez, tôlük függetlenül?
Sajó: Térjen a tárgyra!
Hacsek: Jó hírem van, Sajókám! A snóderek ugrásszerûen megnöveked-

tek. Az elmúlt sábbátkor egymillió jött be! 
Sajó: Ne mondja!
Hacsek: De mondom! Amikor rákérdeztem, azt mondták, menekülnek a

forinttól.
Sajó: Én nem hiszek a csôdben! Én nem hiszem, hogy azoknak lesz iga-

zuk, akik kiviszik a pénzüket külföldre!
Hacsek: Nem hiszi??? Akkor arra válaszoljon, miért jött leirat az egyház-

ügyi államtitkártól valamennyi zsinagóga részére? 
Sajó: Már megint mirôl zagyvál?
Hacsek: Az utasítás úgy szól: amíg a válság tart, töröljük a liturgiánkból

a „lisuátchá KIVISZI” kifejezést! A válság után visszatehetjük! Még szeren-
cse, hogy az Új Élet vallási rovatába az utolsó pillanatban bekerülhetett!!!

Sajó: De ilyet még a megboldogult Állami Egyházügyi Hivatal sem mert
csinálni!!!

Hacsek: Meg is buktak!
Zév

A zuglói zsinagógában szólították
a tóra elé Buzás Gergôt (Mátán ben
Ávráhámot) Vájislách szombatján.
Az ifjú nemcsak a soros haftarát, de
az ezt követô muszáfot is recitálta.
Kardos Péter fôrabbi adott útravaló
tanítást az ünnepeltnek, Isten áldását
kérve további életútjára, majd Gerô
Péter elnök szólt és nyújtotta át a
körzet ajándékát. A kiduson Gergô
rövid beszédében köszönetet mon-
dott Kardos László kántornak a fel-
készítésért, valamint édesanyjának,
testvéreinek, barátainak, osztálytár-

SPÁNN GÁBOR

Kóser morzsák
Színészekrôl anekdotákat írni vagy terjeszteni mindig hálás

dolog volt. A színésznek erôsítette ismertségét, az olvasónak, hall-
gatónak meg adott egy kis bennfentes érzést. Valahogy mindig jó-
lesett megtudni, hogy a nagy mûvész, akiért elôzô este Lear ki-
rályként szorítottunk, másnap ugyanúgy magára önti a paradi-
csomlevest, mint mi. És akkor még nem beszéltünk az ismert em-
berek párválasztási és kapcsolati titkainak szellôztetésérôl. Ez
olyan evidencia, amire ma már egy egész iparág: a bulvársajtó
épül. E lap hasábjain nagynevû humoristakollégám közreadott
egy gyûjteményt Salamon Béláról szóló tréfás történetekkel. Ez
adta az ötletet, hogy csokorba fûzzek most pár ilyet abban a re-
ményben, hogy a nyájas olvasó a történetek humora kedvéért –
legalábbis az elolvasásuk idejére – elfelejti, hogy olyan világot
élünk, amikor egyik nap Peer Gyntként ünneplünk egy mûvészt,
aki másnap már csak a skandináv lottót hirdeti a tévében. A most
következô anekdoták szereplôiben csak egy a közös: mindnyájan
zsidók voltak.

* * *
A két világháború között a nyüzsgô pesti színházi életben

„gályázott” egy statiszta. A neve érdektelen, hisz mindig csak
úgy írták ki a plakátokra: és még sokan mások. Ô is egyike volt
Thália olyan napszámosainak, akinek csak egyszer van módja
meghajolni elôadás végén a tapsrendben, hogy megköszönje az
elismerést az egyszavas pincér, alabárdos vagy rendôr szerep-
ben. A színházi közönség a mûsorismertetô nyomtatványokban
csak az elsô három-négy nevet figyeli, hisz ôk a sztárok, az ô
kedvükért megy a színházba. De a statiszták nélkül nem létezik
jó színházi elôadás, és valakinek ezeket a jelentéktelen figurá-
kat is el kell játszani. Az én hôsöm is ilyen színész volt, sokat
foglalkoztatva kevés pénzért. Ezért ô is úgy döntött, hogy „ki-
tántorog Amerikába”, hallván, hogy ott akkora a magyar színé-
szek ázsiója, hogy a hollywoodi álomgyár bejárata felett két-
nyelvû felirat hirdeti: nem elég magyarnak lenni, tehetség is
kell. A mi emberünk nem tudott angolul, jócskán benne volt a
korban, és már rég nem voltak szerepálmai. Sokszori nekifutás-
sal, kuncsorgással és erôszakoskodással elérte, hogy a minden-

ható stúdióvezetô, Mayer úr színe elé kerüljön (Metro Goldwyn
Mayer). A nagyhatalmú úr saját karikatúrájaként aranygyû-
rûkkel az ujján, súlyától szétszakadni készülô öltönyben, szivar-
ral a szájában vetett egy pillantást az ajtóban kalapját
gyûrögetô színészre. Elnök úr! Ön is magyar, én is az vagyok.
Színész vagyok Budapesten, tisztelettel kérem, adjon egy szere-
pet.

Mayer kivette szájából a szivart, végignézett a kitérdelt nad-
rágon és ócska cipôn, majd megkérdezte: Mondja! Maga zsidó?

Emberünk olyan arcot vágott, mint aki nem kap végszót, és
így is volt. Remegô ajakkal válaszolta: Ahogy az elnök úrnak
tetszik.

Tudomásom szerint ott sem csinált karriert...

* * *
G. Dénes György, alias Zsüti, emblematikus figurája a ma-

gyar könnyûzenének. Szenes Iván mellett az általa írt dalok tör-
ténelmi nagyságrenddel a leghíresebbek. Mai napig éneklik
slágereit a világ legtöbb kultúrországában, általában anélkül,
hogy tudnák, ki volt a szerzô. Zsütit a holokauszt idején annak
rendje-módja szerint bevágták egy munkaszolgálatos századba.
Saját elmondása szerint csendôr ôrmesterük különösen nagy
mûvésze volt a zsidók egzecíroztatásának. Valahol a Szovjet-
unió területén folytatták háborújukat egyetlen fegyverükkel,
ásóval a kézben. Zsüti is serénykedett a csontkeménnyé fagyott
árok ásásában, mikor a szadista ôrmester elordította magát: G.
Dénes! Hozzám! Zsüti vigyázzba vágta magát – már amennyi-
re groteszk testtartása ezt engedte –, és jelentkezett: Ôrmester
úrnak alázatosan jelentem, itt vagyok!

– Mondja, Zsüti – kérdezte az ôrmester, miközben kiköpött
–, igaz az, hogy maga otthon, Budapesten, dalokat írt?

– Alázatosan jelentem, igaz!
– És igaz az, hogy az Akácos út címû dalnak is maga szerez-

te a szövegét?
– Igaz, tisztelettel!

– Az istenfáját – vágta oda darutollas csákóját az ôrmester
–, ez a kedvenc nótám! Nem akadt abban a rohadt nagyváros-
ban egy rendes keresztény ember, aki megírja ezt a dalt, csak
egy büdös zsidó?!

Emlékei szerint Zsüti jobbnak látta nem válaszolni.

* * *

Azt a kifejezést, hogy „zsidó van a pakliban”, valamennyi
kártyás ismeri. A mondóka tudniillik azt jelenti, hogy egy kár-
tyalap fordítva van véletlenül kézben. Tehát a partner azonnal
látja ellenfele egyik lapját. Ez nem más, mint keverési hiba.

Történt, hogy a 80-as években az egyik budapesti színház-
ban olyan darabot próbáltak, amiben a színpadon elöl folyó
cselekmény mögött egy asztalnál négyen ultiznak. A kártyajáték
nemcsak hangulati szituáció volt, hanem jelentôséggel bírt dra-
maturgiailag is. A rendezô kijelölte a játékosokat, köztük volt az
a zsidó epizodista is, aki ezt a történetet végigélte, de nem me-
sélte. Leültek, elkezdtek kártyázni, az elôtérben meg a két fô-
szereplô vívta szópárbaját. Annyira figyeltek a két fôhôsre,
hogy osztáskor nem vették észre a fordított lapot. A rendezô vi-
szont a kilencedik sorból igen. Ahogy elkezdôdött a jelenet, le-
állította a próbát, és felkiáltott: Gyerekek! Zsidó van a pakli-
ban! A színpadon dermedt csend támadt, majd az én ismerôsöm
lassan fölállt az asztalnál, és remegô hangon megszólalt: elné-
zést, nekem a fôrendezô úr mondta, hogy ultizzak!

* * *
Salamon Béláról nekem is van történetem. A nagyszerû ko-

mikust a közönség és a barátai is úgy ismerték, mint megszállott
MTK-drukkert, aki túlméretezett lábain egy életen át minden
mérkôzésre elment a kék-fehérekkel. Azt már kevesebben tudták
róla, hogy nagy kártyás. Elôadás után a színészek törzshelyére, a
Fészek Klubba sétált, és beült kedvenc römipartijába. Egy alka-
lommal számára ismeretlen, vidékrôl felszerzôdött fiatal színész
akadt csak horgára ellenfélként. Béla bácsi csupa jóindulat, ked-
ves ember volt, szó nélkül elfogadta a több generációval fiata-
labb, izgága, nevenincs színészt partnerül. Miután három bulit
zsinórban megnyert a reményteli ifjonc ellen, és pénzben játszot-
tak, az ifjú mûvész annyira kiborult, hogy összetépte a römikár-
tyát és hozzávágta Salamon Bélához. Ekkor a családias hangu-
latú Fészek kártyaszobájában „megállt a kés a levegôben”. Sala-
mon ekkor már országos hírû mûvész volt, mindenki kedvence,
akinek szinte nem is volt haragosa. Ez a névtelen ifjú titán meg
ilyen durván inzultálta. Mindenki azt várta, hogy kitör a botrány.
Rövid szünet után Salamon ránézett a fiatalemberre, és csupán
ennyit mondott: Aranyoskám! Magával se dominóznék!

IZRAEL

Chág Hámolád ürügyén 
a lakosság összetételérôl

Az átlagizraeli alig szerez tudo-
mást arról, hogy a december 24-rôl
25-re virradó éjszaka másfél milli-
árd ember legnagyobb ünnepe
kezdôdik.

A helyi, héber nyelvû rádió és tele-
vízió hírei között szerepel a betlehe-
mi, názáreti éjféli mise, közlik az or-
szágba érkezô zarándokok számát is.
Héber neve is van a karácsonynak:
chág hámolád, azaz „a születés ünne-
pe”. A Kol Jiszráél, az Izraeli Rádió
interneten is vehetô héber adása a hí-

valamelyik kisebbséghez tartozik,
akiknek a zöme arab.

Az izraeli arabok nagy többsége a
muzulmán vallás valamelyik ágát
követi, többnyire a szunnitát. Él itt
egy százezres nagyságrendû drúz kö-
zösség is, ôk egy egyedi, „nemzeti”
muzulmán szekta tagjai.

Az Izraeli Statisztikai Hivatal
2011 végére 154 400 fôben adja meg
az ország keresztény polgárainak
számát. Közülük azonban csak 
122 500 fô tartozik az arabsághoz,
vagyis a fennmaradó 31 900 keresz-
tény nem arab. Akkor hová tartozik?

Többségük orosz anyanyelvû. Zsi-
dó bevándorlók házastársaiként ér-
keztek az országba és kaptak állam-
polgárságot, bár magukat keresz-
tényként azonosítják.

Az izraeli lakosság egy jóval na-
gyobb csoportja, körülbelül 4 száza-
léka, azaz mintegy 312 ezer állam-
polgár nem vallja magát sem zsidó-
nak, sem arabnak. Vallási téren – hi-
vatalosan – nem azonosul sem a
judaizmussal, sem az iszlámmal,
sem a kereszténységgel.

Ôk is zömmel a Szovjetunióból
vagy annak utódállamaiból érkeztek.
Zömmel, de nem kizárólagosan.
Akadnak közöttük amerikaiak, skan-
dinávok, sôt – magyarok is.

Az átlagos izraeli zsidó polgár ke-
resztény arabokkal csak akkor talál-
kozik, ha vegyes lakosságú városban
él: Názáretben, Haifában, Jaffában
(de ôk más negyedekben élnek: a ke-
resztény lakosság a maga templo-
mai, iskolái és egyéb intézményei
közelében lakik). Jeruzsálemben
még inkább különválasztva élnek az
egyes közösségek.

Az itt megtelepedett európai ke-
resztények és nem zsidó vallássem-
legesek azonban a zsidó lakosság kö-
rében élnek. Bátran ideszámítható az
1990 óta Oroszországból, Ukrajnából
és a többi szovjet utódállamból érke-
zett, elvben zsidó („zsidó papírokkal”
érkezett) bô milliós bevándorlótömeg
is, akik a szovjet rendszer valláselle-
nes lényegébôl következôen a zsidó
hagyományokról alig hallottak.

Tel-Avivban, Rison Lecionban,
Asdodban, Rehovotban, Beér-
Sevában és tucatnyi más városban az
„orosz” üzletek elôtt ott áll a piros
sapkás „Gyed Maroz”, magyar nevén
Mikulás, a kirakatokban fenyôágak,
egyes orosz többségû negyedekben
fenyôfát, karácsonyfadíszeket árul-
nak.

(Tegyük hozzá: az arab kereszté-
nyek többsége görögkeleti vallású;
ôk is és a vallásukat tartó orosz orto-
doxok is január 6-án ünneplik a kará-
csonyt.)

A karácsonyhangulat tehát „beszi-
várog” Izraelbe, a chanukkagyertyák
közé.

A szilveszter pedig lassan már pol-
gárjogot is nyer, bár az elmúlt évek-
ben a rabbinátus még a kósersági
igazolás megvonását helyezte kilá-
tásba azon éttermeknek, amelyek de-
cember 31-én este különleges szóra-
koztató mûsort, tombolát, miegyebet
rendeznek vendégeik számára.

Akkor is, ha a vendégek éjfélkor
nem húzzák meg a malac farkát...

Halmos László
(Rehovot)

Ortodoxok jeruzsálemi tüntetése
Ortodox zsidók jeruzsálemi
nagygyûlésén a résztvevôk egy
része a náci haláltáborok egyen-
ruháját idézô fekete-fehér csíkos
ruhában vonult fel, így akarván
tiltakozni az ellen, hogy az izraeli
társadalom szekuláris többsége
„üldözi” ôket. A szombat esti
megmozduláson kisgyerekek is
ott voltak: egy részük sárga csil-
lagot viselt a ruháján, rajta a né-
met Jude (zsidó) szóval. Karjukat

magasba emelve vonultak az utcán, mintha megadnák magukat. A rab-
ruhák meg a sárga csillagok felháborodott reagálást váltottak ki a kor-
mány egyes tagjaiból, valamint a Jad Vasem emlékközpont vezetôjébôl.

(MTI)

sainak, amiért felejthetetlenné tették
számára ezt a napot. 

rek bemondása elôtt az „örömteli
chanukka” mellett „keresztény hall-
gatóinknak örömteli karácsonyt” is
kíván, tudva, hogy pl. az éjjel-nappa-
li hírmûsort szolgáltató BÉT adónak
igen sok izraeli és palesztin arab, va-
lamint külföldi, héberül tudó keresz-
tény hallgatója is van.

Mégis: az itt született, itt felnevel-
kedett zsidó lakosság alig tud vala-
mit a keresztény hagyományokról.
(Sokuk önnön ôsei hagyományairól
is nagyon keveset.) Azért mégis ki-
sugárzik belôle valamennyi.

A 2011. év végén Izrael összlakos-
sága kerekítve 7,8 millió fô. Több
mint a háromnegyede, vagyis közel
5,9 millió zsidó, tehát a negyedrész

Vallástalan reneszánsz?
Egy decemberi hétvégét Na-

tanján töltöttem. Feltûnt, hogy
sábbátkor a város fôútvonalán
számos étterem, cukrászda, üzlet
nyitva tartott, tele vendégekkel,
akik oroszul beszéltek egymással,
a felszolgálókkal, a séffel, a
fônökkel. Eltérôen az évtizeddel
korábbitól, amikor sábbátkor
minden zárva volt, este pedig
minden kinyitott. (Most még a
nappal nyitva lévôk is bezártak.)
Az pláne feltûnt, hogy a fôzsi-
nagóga péntek este kongott az
ürességtôl, pontosabban öt ame-
rikai turistával és velem volt meg
a minján. Nem úgy a szemben
lévô étterem, amely zsúfolt volt,
és ahol a vendégek helyben fizet-
tek...

(kápé)


