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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

– Új év, új pozíció egy új ország-
ban. Mik a tervei? Mi az ön életfi-
lozófiája?

– Sok a terv, de nem hiszem, hogy
most lenne a legmegfelelôbb alka-
lom az összes felsorolására. Termé-
szetesen elsôdleges fontosságot él-
vez, hogy mint Izrael Állam nagykö-
vete Magyarországon, a két ország,
legfôképpen a két nép kapcsolatát
elômozdítsam. Nagyon különleges
kapcsolat van Magyarország és Izra-
el között, természetesen a holokauszt
kapcsán. Van egy másik vonal is,
Magyarország EU-tagsága, illetve
Izrael kiemelkedô kapcsolata az uni-
óval. Ez egy újabb híd, amely a bila-
terális kapcsolatokat segítheti. Ami
legalább ennyire fontos, hogy a „má-
sik Izraelt” is elhozzuk, azaz a közel-
keleti konfliktuson túlit, ami nem a
terrorról vagy a háborúról, vitákról
és beszédekrôl szól kizárólag, mint
oly sokszor a hírekben. Természete-
sen jelen van ma a világban egy
delegitimációs folyamat Izraellel
szemben, antiszemitizmusba kevert
anticionizmus, egy újfajta zsidóelle-
nesség. Az élvonalban lévô izraeli
diplomaták feladata, hogy ezt a ké-
pet kiegyenlítsék, hogy Izraelt minél
„normálisabb” színben tüntessék fel.
Ehhez rengeteget kell majd nekem is
dolgoznom, utaznom, megismernem
Magyarországot, hogy itt is tovább-
adhassam azokat a pozitívumokat
Jeruzsálembôl és Izraelbôl, amelyek
eltûnnek a konfliktus negatív vissz-
hangjai között, lett légyen az akár
kultúra, akár oktatás, kereskedelem
vagy technológia, minden olyan té-
ma, amiben a Cionban élô izraeliek
kiemelkedtek az elmúlt 64 évben.
Van mirôl beszélnünk, van mit elad-
nunk, és nincs miért szégyenkez-
nünk. Az egész közel-keleti politikai
helyzetet el kell magyaráznunk, illet-
ve bemutatnunk Izrael másik oldalát.
Ezek a legfontosabbak.

– Ha megnézzük a határidô-
naplóját, akkor láthatjuk, hogy
vasárnap megemlékezésre volt hi-
vatalos egy temetôbe. Hétfôn a
Magyar Rádióba ment, utána ta-
lálkozott Vadas Verával, a méltán
híres Zsidó Nyári Fesztivál fô-
szervezôjével. Ha jól értem, akkor
egyszerre próbálja meg fenntarta-
ni az elôbb említett kulturális, val-
lási és gazdasági vonalakat?

– Pontosan. Szerintem csak egy ré-
szét említette az elsô hetem prog-
ramjának.

– Igen, nem szeretném az egészet
közreadni.

– Semmi akadálya, nincsenek tit-
kaim. Meggyôzôdésem, hogy amit
említett, még nem fog át mindent tö-
kéletesen, de természetesen aktív ré-
sze annak a programnak, amelyet
magam elôtt látok. Ebbe beletartozik
a zsidó közösség, a kultúra, és nem
feltétlenül csak a zsidó kultúra, ha-
nem maga az izraeli kultúra. Hozzá-
tenném, hogy amikor Pécsen jártam,
az elsô látogatásomon Budapesten
kívül, találkoztam egy kis zsidó kö-
zösséggel, de rengeteg olyan ember-
rel is beszéltem, például a polgár-
mesterrel, akit érdekel Izrael, és meg
szeretné erôsíteni a kapcsolatokat a
két ország között. Így is lesz. Mindig

Új tóra a régi Frankelben
A zsinagóga padsorai már az esemény elôtt egy órával megteltek, a mincha

ima kezdetére (Doff Imre fôkántor funkcionált) már állóhely sem akadt.
Várható is volt a nagy érdeklôdés, aki tudott, hallott e különleges és ritka szer-

tartásról, ott akart lenni, részesülni abban az eufóriában, abban a valóban
felemelô és magasztos élményben, ami ilyenkor felülírja a napi gondokat, prob-
lémákat, s erôt, reményt ad, megmutatja, hogy a Tóra örök, mondanivalója sok
szempontból egyetemleges.

Protokoll-listát a teljesség igényével nem írhatok, a tömeg szinte átláthatatlan
volt (sokak mellett megjelentek rabbik, kántorok, világi vezetôk, vidéki körze-
tek elnökei), de remélem, ezt elnézi nekem mindenki.

A délutáni imát követôen Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi
szólt, méltatva az esemény kivételes voltát, majd jókívánságait tolmácsolta. „Te-
gyék naggyá a Tóra méltóságát, dicsôségét!” – mondotta.

A frigyszekrényben lévô tórákat Nógrádi Gergely kántor alkalomhoz illô imái
mellett chupá alatt vitték fel a második emeletre. Az új széfer tóra már a míves
asztalon pihent a Micve Klubban, arra várva (kivetítôn a távolabb állók számá-
ra is követhetôen), hogy Ábrahám Salamon szófér (lúdtollal, speciális tintával)
és még nagyon sokan, rabbik, fiatalok és idôsek, a hagyományos módon befe-
jezzék megírását. A legnagyobb micvát, a jelentôséggel bíró (elsô és utolsó) bét
és lamed betûk írását Schweitzer József és Lôwy Tamás fôrabbi teljesítették.

Az utat sorfal szegélyezte, a menetet fúvós zenész zárta, sófárok szóltak.
Mielôtt a sokak által életük során elsô ízben megtapasztalt írás kezdetét vet-

te, a szófér néhány mondatban kommentálta a hatszázezer(!) betû jelentôségét,
teljességét, mit jelent annak kósersága, egyúttal köszönetét fejezte ki Verô Ta-
más rabbinak és az adományozóknak.

Sok idô telt el, mire a tórák ismét a zsinagógába értek – melyet ének, zene,
tánc és sófárok kíséretével hétszer körbejártak –, majd lassan minden szépen a
helyére került. Az új tóra utolsó pár mondata felolvasásának privilégiuma Ko-
vács Tibort, a közösség megbecsült idôs lejnolóját illette meg.

A templom elnöke, Tordai Péter beszédében az elmúlt évek fejlôdésérôl szólt,
és ô is köszönetet mondott az adományozóknak. Davidovics László és Izraelben
élô testvére aktív közremûködôi voltak a két évvel ezelôtt egy Petach Tikva-i
körzetben felvetett ötletnek, tervnek, mely mára vált valósággá. Davidovics vé-
gül ünnepélyesen átadta az új tóra kóserságát igazoló okmányt Verô Tamás rab-
binak.

Az utolsó szó a házigazda vallási vezetôt illette meg, aki a késôi idôpontra va-
ló tekintettel csupán röviden méltatta a háttérben maradó, nevük publikusságára
igényt nem tartó adományozók (Magyarországon élô, izraeli grúz családok) sze-
repét, akik nem is rendszeres látogatói ennek a zsinagógának, de ennek ellené-
re mecénásként léptek fel.

Egyikük a máriv ima megkezdése elôtt körbevitte az új széfer tórát, majd az
is a frigyszekrénybe került.

A sátorban finom falatok fogyasztásával zárult a gyönyörû esemény.
Gál

Interjú Ilan Morral, Izrael
Állam új nagykövetével

sának kérdése. Ön az ATV-ben, a
Duna TV-ben és az MTV-ben el-
mondta a véleményét diplomata-
ként, de egy pillanatra mintha
megfeledkezett volna a pozíciójá-
ról, levetette magáról képviseleti
mivoltát, és átvedlett „a nép egy
emberévé”. Azt mondta, hogy te-
gyünk mindent félre egy pillanat-
ra. Ha nagyon akarnák, akkor
mindent el lehetne rendezni tizen-
öt perc alatt. Ha akarnák. Ez dip-
lomáciai baki volt, vagy egyszerû-
en úgy gondolja, hogy hagyjuk
már a félrebeszélést, kezdjük már
el a munkát?

– Nem, pontosan így gondoltam.
Tény, hogy diplomata vagyok, ez a
munkám, ez a képesítésem. De izra-
eli is vagyok, ott születtem, ott élek,
ott voltam én is meg a gyermekeim
is katonák. Pontosan tudom, milyen
autóbuszon utazni Tel-Avivból Jeru-
zsálembe, és attól félni, hogy jön
majd egy terrorista. Tudom, milyen
Tel-Avivban egy busz után vezetni a
forgalomban, és attól félni, hogy hir-
telen felrobban. Én a terrorral együtt
élek, mindannyian így élünk. A biz-
tonság kérdése nem vicc, nagyon ko-
moly kérdés. Ez áll a munkánk kö-
zéppontjában is. Lényegében izraeli-
ként azt mondom, hogy amennyiben
a palesztinok elfogadnák azt a tényt,
hogy egy zsidó állam vagyunk, és a
biztonságunkat komolyan vennék
minden tárgyaláson, akkor talán nem
tizenöt perc alatt, de rövid idô alatt át
lehetne hidalni minden problémát a
palesztinok és köztünk. Persze egyik
oldal sem lenne elégedett, hiszen
közismert az a tény, hogy a legjobb
megoldás senkinek sem jó százszá-
zalékosan. Mi, izraeliek, már régen
elfelejtettük az „Egy Nagy Egész Iz-
rael” álmot, tudjuk, hogy kompro-
misszum nélkül nem megy, és ez itt
a kulcsszó: a kompromisszum.
Amennyiben ezt a palesztinok is
megértik, és belátják, hogy a komp-
romisszumhoz bizony mindkét ol-
dalnak le kell mondania egyes dol-
gokról, akkor valóban hiszek benne
– mint izraeli, aki azt szeretné, hogy

gyerekei és unokái békében élje-
nek –, hogy sikerülhet.

Sajnos amiben én hiszek és ami a
valóság, nem feltétlenül fedik egy-
mást, hiszen a palesztinok most újra
bebizonyították, hogy úgymond so-
sem hagynak ki egyetlen lehetôséget
sem. Az ENSZ-ben megpróbáltak
egyenesen a folyamat végére sietni,
ahelyett, hogy minden lépést végig-
járnának. Abu Mazen, a palesztin
vezetô egy számunkra nagyon nega-
tív beszédet mondott. Az izraeliek
hatvan-hetven százaléka látja úgy,
hogy ellenünk próbálta uszítani a vi-
lágot.

– A Hamasznak sem tetszett
annyira.

– Ha lehetne, ne említsük az izrae-
li lakosságot és a Hamaszt egy la-
pon, mindenkinek megvannak a saját
okai. Az izraelieknek valóban na-
gyon nem tetszett a beszéd. Nagy
többségük Netanjahu miniszterelnök
beszéde mellett állt ki. Ha megnéz-
zük az izraeli médiában a közvéle-
mény-kutatókat, akkor valóban so-
kaknak tetszett a miniszterelnök
mondanivalója. A palesztinok
megint csak azt játékot ûzik, hogy
megmutatják, milyen nehéz a sorsuk,
ami tény. Azt bizonygatják, hogy
mennyire szükségük van minden si-
kerre és egy saját országra, ami
szintúgy tény. Ezt mint izraeli diplo-
mata nyíltan bevallhatom. A gond
nem a tartalom, hanem az, hogy ho-
gyan akarják elérni. Mindenki tudja,
hogy a megoldás a két ország, el kell
végre búcsúznunk egymástól. A kér-
dés az, hogy miként. Nekünk van
egy javaslatunk, amelyet a paleszti-
nok nem hajlandók elfogadni, kizá-
rólag elôfeltételekkel akarnak leülni
a tárgyalóasztalhoz. Elôfeltételekkel
viszont nincs mirôl beszélni. Ha
visszatérünk a kérdésre, valóban úgy
gondolom, hogy ha tényleg le akar-
nának ülni velünk tárgyalni a palesz-
tinok, akkor elérhetnénk egy olyan
állapotot, amikor a két nép egymás
mellett békében, biztonságban és jó-
létben él. Megvalósítható.

– Világszerte Jeruzsálem felé
fordulnak az emberek, és azt
mondják, hogy „jövôre Jeruzsá-
lemben”. Ha megnézem az önélet-
rajzát, akkor ön elég régen nem
volt közel Jeruzsálemhez. Idén ön
is el fogja ezt mondani?

– A zsidók ezt gyakran elmondják.
És amikor Kínában, illetve Los Ange-
lesben voltam az ország képviseleté-
ben, akkor is mindig a fôvárosra, Jeru-
zsálemre gondoltunk, mint Izrael álla-
mának kulturális és szellemi központ-
jára. Igaz, hogy Jeruzsálem a központ,
de a mai Izrael egy élô és fejlett ország
minden tekintetben. Persze hogy hiá-
nyozni fog Jeruzsálem, de a barátok, a
család és Tel-Aviv is, ahol lakom. És
persze maga Izrael, a pezsgô, élénk
ország. Amikor elmegyek a zsinagó-
gába, és elmondom, hogy „jövôre Je-
ruzsálemben”, akkor komolyan is
gondolom, én is meg mások is, ha na-
gyon távol vagyunk, akkor is.

– Nemcsak hogy Tel-Aviv úgy-
mond „államában” élt, hanem Ber-
linben és Pekingben is dolgozott
már. Két ilyen hatalmas hely után
milyen lesz az országot Budapes-
ten szolgálni?

– Néhány hete érkeztem. Három
évvel ezelôtt magánemberként láto-
gattam ide. Budapestnek nincs miért
szégyenkeznie, még Berlinnel szem-

azt mondom, hogy ne várjunk lehe-
tetlent, de én minden tôlem telhetôt
meg fogok tenni annak érdekében,
hogy közeledés történjék az izraeli
és a magyar társadalom között. Ez a
közeledés Magyarországhoz magá-
ban foglal még nagyon sok mindent.

– Az ENSZ-ben felkerült a napi-
rendre a palesztin állam létrehozá-

ben sem. Peking más világ, más kul-
túra, nem lehet hozzá hasonlítani. De
Tel-Avivhoz és Németországhoz ké-
pest semmiben sem marad el Buda-
pest kultúra vagy szépség kérdésé-
ben. Még nem ástam bele magam, de
mindenképpen célom, hogy állandó
látogatója legyek koncerteknek, ope-
rának, kiállításoknak, galériáknak, a
pesti és budai helyi látnivalóknak,
hogy utánakutassak kicsit a zsidó
elemeknek Budapesten kívül és be-
lül. Élni szeretném ezt a várost, és
mint már említettem, semmiben sem
marad el Tel-Aviv „állama” mögött,
ahogy ön fogalmazott, ami mellesleg
egyesek szerint enyhén negatív
szemléletmód.

– Szerintem teljesen pozitív.
– Egyesek szerint létezik

egyrészrôl Tel-Aviv, és van egy kü-
lönálló Izrael. Nem így van. Igaz,
hogy Tel-Aviv önmagában kulturális
és politikai sziget, de a városon kívül
is van mit felmutatnia Izraelnek poli-
tikai és társadalmi szintéren is. Kér-
désére válaszolva, Budapest semmi-
ben sem marad el Tel-Aviv és Berlin
mögött, szerintem nagyon jól fogom
magam itt érezni.

– Azt tudjuk, hogy ön izraeli
születésû, de szinte minden izraeli
születésû embernek valahonnan
máshonnan érkeztek a szülei. Az
önéi honnan jöttek?

– Én szabré, azaz izraeli születésû
vagyok. A múltban ezt gyakrabban
használták jelzôként, de a fiatalabb
generáció nem biztos, hogy érti,
hogy pontosan mit jelent. Ez az a si-
vatagi kaktusz, amely kívülrôl ke-
mény, belül viszont puha, ami na-
gyon illett az ötvenes-hatvanas évek
Izraeljéhez.

– Szerintem ma is megállja a he-
lyét.

– Ezen nem fogunk összeveszni.
Atyám a lengyelországi Galíciából
érkezett 1950-ben, édesanyám pedig
egy évvel korábban Romániából jött,
miután hosszú utat tett meg a hábo-
rúban, hiszen otthonról Taskentbe
küldték, onnan Moszkvába, majd on-
nan Izraelbe.

– Akkor, ha jól értem, ezért írta
egy berlini újságíró önrôl, hogy
igazi européer.

– Valóban, szerintem nagyon sok
az olyan izraeli, akinek a gyökerei
ezen a kontinensen vannak. Éppen
ez a legalapvetôbb kapcsolat Európa
és Izrael között, ezen nincs mit ta-
gadni.

– Ön 1955-ben született, nôs, két
gyermeke van. Emlékei szerint a
tel-aviviak régen hogyan üdvözöl-
ték egymást újévkor? Ma már
nem nagyon fordulnak elô az ak-
kori képeslapok. De hogyan üdvö-
zölték egymást az emberek
élôben?

– Jó, hogy mondja, sok jó régi em-
lék fûzôdik azokhoz az üdvöz-
lôlapokhoz. Szerintem ma is ugyan-
azt mondom, mint régen: „Lezárul
egy év, annak átkai is elmúlnak,
megkezdôdik egy új esztendô, annak
megannyi áldásával.” Ha belegondo-
lunk, tökéletesen szimbolizálja az új
évet és az új kezdetet is. Ami volt,
elmúlt, felejtsük el, kezdjünk tiszta
lappal. Isten segedelmével sikerülni
is fog, jobb év lesz, mint az elôzô.
Mindig a jót várjuk. Most is.

Breuer Péter

(Köszönjük Breuer Ádámnak az
interjú fordítását és szerkesztését.)



ÚJ ÉLET2 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET2 2011. NOVEMBER 1.

Körzeti kitekintô
Hunyadi tér

A zsúfolásig megtelt zsinagógában
Zucker Immánuel kántor Má tajvu
éneke után Domán István fôrabbi
méltatta a nagyarányú felújítást
megszervezô vezetôség – élén Gervai
László elnökkel – áldozatkész, oda-
adó munkáját. Az újraavatás kapcsán
felidézte a templom történetét.
Jelentôs rabbik és elöljárók mûködtek
falai között. Idézte édesapjának,
Domán Ernônek könyvét, a Lömán
tízkort, amelyben talmudi mesterek
mondásaival emlékezett a 40 éves
fennállásra. A százéves évfordulón
dr. Pollák Zsuzsa támogatásával újra
kiadták. A könyvhöz írt elô- és utó-
szóban a körzet rabbija megemlítette
azokat az országosan ismert embere-
ket, akik állandó látogatói és fenntar-
tói voltak ennek a nagy múltú zsina-
gógának.

Ezután a kidus keretében az ugyan-
csak felújított kultúrteremben dúsan
megrakott asztalokhoz ülhettek a
jelenlévôk. Itt Gervai László elnök
megköszönte a BZSH vezetésének,
dolgozóinak, Zoltai Gusztávnak,
Streit Sándornak, Pintér Áginak és
Kövesiné Áginak anyagi-erkölcsi tá-
mogatását. A felújítás magában fog-
lalta a teljes parkettacserét, a belsô fa-
ablak modern mûanyag ablakra cseré-
lését, a padok átcsiszolását, lakkozá-
sát, a festést-mázolást, a válaszfal
nyithatóvá-zárhatóvá tételét, aminek
révén teret nyertünk, így többen és ké-
nyelmesebben férhetünk el. Az elnök
reményét fejezte ki, hogy nemcsak fi-
zikailag, hanem szellemiségében is
megújul templomunk. Ehhez arra kért
mindenkit, hogy munkájával és imái-
val is segítse elô a körzet fellendülé-
sét. Végül, de nem utolsósorban meg-
köszönte Bárné dr. Pollák Zsuzsának
a gazdag kidust.

Veszprém
A közösség meghitt hangulatú, csa-

ládias összejövetelen készült a közel-
gô 5772. évre. A vendégek köszönté-
se után elsôként a veszprémi születésû
és közösségünk erkölcsi, szellemi épí-
tésében tizenöt éve elkötelezett
Schweitzer József nyugalmazott or-
szágos fôrabbi beszélt a zsidó újév
jelentôségérôl.

Tanításából megtudhattuk, hogy
míg ünnepeink többségét a Tóra
konkrét eseményhez (kivonulás
Egyiptomból, tóraadás, 40 éves pusz-
tai vándorlás stb.) köti, ros hásáná és
jom kippur a „lelki” ünnepekhez tarto-
zik, nem kapcsolódik több ezer éves
történelmünkhöz. Vallásunk szépsége
és egyben nehézsége is, hogy felké-
szüljünk ezekre a „félelmetes napok-
ra”, amikor saját lelkiismeretünket
kell megvizsgálnunk, hogy megfelel-
tünk-e a parancsolatoknak.

Errôl beszélt a Frankel-zsinagógából
érkezett Verô Tamás is, aki már rab-
binövendék kora óta szintén szellemi

Ima az 1956-ban elesett 
zsidó hôsökért

Irgalmas Istenünk! Fájdalom örvényébôl, mélységes éjszaka sötétjébôl Te-
hozzád tekint a mi szemünk, gyászunkban, nagy keserûségünkben Tehozzád
menekülünk.

Annyi könny pereg elôtted, annyi sikoltás száll Feléd, annyi árvaság zokog
a Te színed elôtt, óh, irgalomnak hatalmas Istene, aléltak vagyunk mi, hogy a
Te végzéseidet kutassuk, hogy perelô kétségbeeséssel kérdezzük mi Tôled: mi-
ért tetted árvákká a gyermekeket, miért vetted el az édesapának, az édesanyá-
nak jó fiát, miért szakítottad el a férjet a hitvesétôl, miért a forrón szeretett
testvért a testvértôl, miért borul ismeretlen hant annyi ifjú szív fölébe, miért
kellett annyi új sírt hantolni temetôinkben, miért ez a végtelen bánat a nagy-
világon? Nekünk csak könnyeink vannak, nekünk csak imáink vannak, másutt
sehol nincsen menedékünk, egyedül Tenálad. Óh, mi Istenünk! Akik szentsé-
ges önfeláldozással életüket adták oda hazájuk védelméért, akiknek fiatal tes-
tét golyó és páncélgránát-repesz járta által, akik úgy távoztak e földrôl, hogy
elveszítették az életcélt, családot és boldog otthont: légy kegyelmes az ô
megdicsôült lelkükhöz odafönn, a Te mennyeidnek országában. Jutalmazd
meg ôket a másvilág minden üdvösségével szent halálukért!

Óh, mivé is lennénk, ha nem tudnánk hinni, hogy az ô elmúlásuk nem lehet
reménytelen.

Drága nevüket kegyelet, hála és szeretet hadd ôrizze meg mindenkoron!
Emlékezetük hadd váljék áldásukra, hogy hozzájuk hasonlóan áldozatkész-
ség, nemes életfelfogás dicsôítse meg a mi életünket is.

Hadd lássa az ô lelkük azt, hogy nem hiába ontották vérüket, hogy nem mél-
tatlanokért helyezték oltárra életüket.

Óh, csöndesítsd el az emberi vadságot, a vérontás szellemét; add vissza az
embereknek elveszített méltóságát! Vigasztalj meg minden gyászolót siralmá-
ban, emeljed föl a porba zuhant szívüket! A gyásznak sötétségét enyhítsd meg
a megnyugvásnak szelíd sugárzásával, azzal a hittel, hogy kedveseink hôs ha-
lála a legnemesebb halál volt; halál, amelybôl élet fakad, halál, amely alvás,
de örök dicsôség; örök élet a földön és a mennyekben egyaránt. Ámen.

Apró József,
az 56-os veteránok szövetségének elnöke

segítôje hitközségünknek. Szavainak
nagyobb nyomatékot adva, a sófár
erôteljes hangjaival figyelmeztetett
bennünket a közelgô „elszámolásra”.

A tanításokat követôen a gyümöl-
csökkel, süteményekkel bôségesen
megrakott aszalok mellett még sokáig
beszélgettünk az aktuális esemé-
nyekrôl, családi hírekrôl. Különösen
örültünk annak, hogy egy régóta a be-
térésén fáradozó társunkat hivatalosan
is befogadta a zsidó felekezet. Vége-
zetül jó utat kívántunk a Budapestre,
illetve a megye távolabbi részeire
visszautazó barátainknak, azzal a re-
ménnyel, hogy a következô zsinagó-
gai évben is minél többször láthatjuk
egymást jó egészségben.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
két rabbink áldozatos munkáját, külön
is kiemelve Schweitzer József tevé-
kenységét, aki magas kora, fizikai ne-
hézségei ellenére is rendületlenül
szolgálja közösségünket, nagyapja,
Hoffer Ármin fôrabbi nyomdokaiba
lépve. Kívánjuk, hogy kedves felesé-
gével, Ágnes asszonnyal együtt még
sokszor látogasson el Veszprémbe!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik bármilyen formában segítették
kilénk fennmaradását, a helyi zsidóság
szellemi és tárgyi emlékeinek felkuta-
tását, megôrzését. Vallási és világi
vezetôinknek, valamennyi hittestvé-
rünknek nagyon jó évet kívánunk bé-
kében, egészségben, egyetértésben!

Máthé Éva

Szeged
Egyedül az országban és a világon

több mint 100 éves hagyománya van a
halasi csipke varrásának. Számos vi-
lágkiállítás nagydíját nyerte el, ezzel is
öregbítve a magyar iparmûvészet jó hí-
rét. A 100%-ban kézi munkával ké-
szült varrott csipke kimunkálása rop-
pant aprólékos és idôigényes. Eredeti
díszítések felhasználásával, 60 féle öl-
tésmintával varrják, de szívesen teljesí-
tenek egyéni megrendeléseket is. A há-
rom, egymáson keresztbe fektetett hal
1935 óta a halasi csipke védjegye. A
Szegedi Ôszi Zsidó Kulturális Feszti-
vál hétéves történetében harmadszor
mutatkozott be az Új Zsinagóga
elôterében a Halasi Csipke Alapítvány.
A megnyitón Macskássy Izolda fes-
tômûvész mondott beszédet, köszön-
tôt, majd Kiliti Zsuzsanna igazgató
hívta fel a figyelmet a csodás motívu-
mokra. A vitrinekben, tárlókban elhe-
lyezett csipkék lehetôvé teszik a jó sze-
met és nagy türelmet igénylô munka
folyamatának megismerését és a népi-
es, korszerû és modern, kézzel varrott
csodák megszerettetését. Az elsô na-
pon közel 500 vendég nézte meg a be-
mutatót, majd hallgatta meg Liszt Fe-
renc születésének 200. évfordulója al-
kalmából a Zsidó Kulturális Fesztivál
és az Egyetemi Kulturális Fesztivál kö-
zös hangversenyét a zsinagógában. A
zenei géniusz Amit a hegyen hallani

címû szimfonikus költeményét és Dan-
te-szimfóniáját a Zenemûvészeti Kar
Szimfonikus Zenekara és a Vox
Universitatis Szegediensis Nôi Kara
adta elô Kerek Ferenc dékán be-
vezetôjével, Somorjai Péter karmester
vezényletével, Cseri Zsófia fôiskolai
docens betanításában. A csodálatos
akusztikájú templomban kiválóan ér-
vényesült a közel 50 fôs, teljesen fiata-
lokból álló zenekar és kórus egysége, a
mûvek dallama. A fiatal karmester
2011-ben Szeged mûvészeti ösztöndí-
jasa volt, kamarazene-tanár, míg a
fôiskolai docens 2002 óta az Erkel Fe-
renc Vegyeskar és a Pasaréti Palló Im-
re énekkar karnagya is. Két évvel
ezelôtt már vendége volt fesztiválunk-
nak Händel Izrael Egyiptomban címû
mûvének bemutatásával. A halasi kiál-
lítást megtisztelte jelenlétével Raáb
András, a kiskunhalasi hitközség elnö-
ke, valamint városunk kulturális életé-
nek számos szereplôje.

* * *
Lezajlott az új zsidó év köszöntése

is. A hagyományok szerint az elsô es-
tén közel másfél százan jöttek el a
Markovics Zsolt fôrabbi és fiatal or-
vosdoktor kántorunk, Rachamim Karo
Yakov által recitált ros hásánái isten-
tiszteletre, de a többi napon is aktív
volt a részvétel. Reméljük, hogy az
ôszi zsidó naptár további ünnepein is
hasonló érdeklôdés mutatkozik vallá-
sunk iránt. A rabbi a tanítás mellett fel-
hívta a figyelmet aktuális népszámlálá-
si kötelezettségünkre, kérve, hogy mi-
nél többen vallják meg nyíltan hitüket,
amely állandóan változó és nehezedô
világunkban biztos támaszunk. Fel-
ajánlotta közösségünk adminisztratív
segítségét is a kitöltéshez. Meghallgat-
tuk Simon Peresz izraeli államelnök
köszöntôjét, majd ima szólt az egész
emberiség békéjéért, az egyén boldo-
gulásáért, jólétünkért. A közösségnek
külön örömet szerzett, hogy mint az
utolsó években gyakran, egyre több
kisgyermek zsivaja szakította meg az
áhítatot. Zsidó ünnepeink, újévünk
fesztiválkörnyezetbe öltöztetetten még
szebbé teszik az esztendô indulását,
vallásunk, hagyományaink ápolását.

L. A.

Bethlen tér
Ritka, felemelô ünnepség színhelye

volt a Bethlen téri status quo ante
templom. Ros chodes elulkor kapott
héber nevet Weltner Péter és Frank
Cintia három gyönyörû ikerlánya.

Gyôr
A gyôri nagytemplomban mintegy

80 vendég elôtt vették fel Ábrahám
szövetségébe Villányi Ferenc és fele-
sége, Móni újszülött fiát, Benedek
Ádámot. A családtagokon és a helyi
közösség tagjain kívül sokan eljöttek,
még Dunaszerdahelyrôl is. Tóth Emil
fôkántor és Schwezoff Dávid kántor li-
turgiai énekükkel emelték a nap han-
gulatát.

A szertartást David Goldberg moh-
él-rabbi végezte. A szándok a nagy-
apa testvére, Villányi Jenô (Izrael)
volt. Deutsch Róbert fôrabbi a Jákob
nevet adta a közösség legifjabb tagjá-
nak. Mázál tov, sok örömet kívánunk
a szülôknek, nagyszülôknek, Villányi
Tibornak, a gyôri kile vezetôjének és
az egész közösségnek.

Dél-Pest
5772. tisri hó 4-én, Gedálja böjtjé-

nek napján, tóraavatásra gyûltek ösz-

sze a dél-pesti közösség tagjai és a
meghívott vendégek.

A Hegedûs Gyula utcai körzet
nagylelkû ajándéka volt a szent te-
kercs, melyet használatra kapott kö-
zösségünk, ahol eddig csak egy árvál-
kodott a frigyszekrényben.

Köszönet illeti XIII. kerületi hittest-
véreinket, a nagylelkû támogatókat, a
kile tagjait, akik adományaikkal segí-
tettek, hogy a tóra a kisebb hibák kija-
vítására kikerüljön Izraelbe, azon be-
lül is Jeruzsálembe, ahol egy szakava-
tott, fiatal magyar szófér, Micha
Jerusálmi felújította. Keleti Dávid
rabbi visszahozta, majd az utolsó
betût ünnepélyes keretek közt a hely-
színen beírta.

Így már semmi akadálya nem volt,
hogy a tórát gyönyörû új ruhában, új
pajzzsal a chupá alatt dallal és tánccal
bekísérjük kis imatermünkbe.

Az eseményen jelen volt a
Mazsihisz és a BZSH vezetôsége,
Pesterzsébet polgármestere, a csepeli
TV és nagyon sok barátunk.

Dél-Pest: a Mazsihisz világi vezetése és a BZSH elnöke az avatón

Ikrek a zsinagógában

LAKÁS, ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
• Alpinista módon homlokzatjavítás,

tetôfedés

• Festés, mázolás, tapétázás, csempézés

• Mûszaki vezetés, árajánlat-készítés hi-

telfelvételhez is

FRANK (alapítva: 1892/1972)
Tel./fax: (1) 331-5743

E-mail: frank1063@t-online.hu

Munkadíjból 5% kedvezmény!

Nyilasok Auschwitzban!
Egy rövid közlés a Népszabadság 2011. október 20-i számában elindította

bennem az életem jelentôs történelmi eseményeire való emlékezést.
Személyes életem fontos eseményei az idôk múltával elhalványodnak bennem.

Talán azért, mert a történelmi események, évfordulók meghatározták szemé-
lyes-privát életem alakulását is.

1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot. Véget ért a gyer-
mek- és serdülôkorom. 1944. október 15-én Szálasi Ferenc vezetésével a nyila-
sok átvették a hatalmat Horthy Miklóstól.

1944. november 16-án már több ezer társammal a híres-hírhedt KISOK-
pályáról a magyar rendôrök és nyilasok kíséretében indultunk az ismeretlen fe-
lé. Szerencsém volt, én Budapesten maradtam. 1945. január 18-án felszabadul-
tunk. Éltem, de nem örültem az életnek, mert elvesztettem apámat, és ezzel a fi-
atalságom is véget ért.

Felnôtté váltam anélkül, hogy fiatal lettem volna.
Egyéni életem tulajdonképpen sikeresnek mondható. Dolgoztam, tanultam,

diplomát szereztem, férjhez mentem. Sok jó barátot szereztem, és kevés ellensé-
get tudhatok magaménak. Eddig azt hittem, hogy az életem végén már nem ér-
het semmi meglepetés, váratlan esemény.

Tévedtem! 2011. október 16-án 50–60 fôs magyar csoport utazott Auschwitz-
ba. Nem azért mentek, hogy megemlékezzenek a több millió meggyilkolt gyer-
mekrôl, fiatalról és általában az emberekrôl, hanem azért, hogy megbecstelenít-
sék emléküket, hogy magukra vegyék a horogkeresztes láncot, lobogtassák az
árpádsávos zászlót és éltessék azokat, akik olyan mérhetetlenül sok embert el-
pusztítottak. „Többet kellett volna” – mondták vagy gondolták.

2011. október 16-a egy újabb dátum, amit míg élek, nem fogok elfelejteni. Sze-
retném megélni, hogy ezeket a „tréfás kedvû fiúkat” az arra illetékes szervek
felelôsségre vonják, és megtanítsák arra, hogy a Ne ölj! parancsa mindenkire
vonatkozik.

Krausz Éva
gyógypedagógus

Már az indulás is rendhagyó volt,
hisz a megszokottnál egy órával
késôbb kezdôdött az imádkozás, s mi-
re a kislányok az örömszülôkkel meg-
érkeztek, több mint száz ember kö-
szöntötte az ünnepelteket. A tóra elôtt
Deutsch Róbert fôrabbi adott nevet az
újszülötteknek, s közben a család ba-
rátai közül Kertai Zsolt, Sebes János
és Beer György tartották kezükben a
babákat: Lilit, Kamillát és Fannit.
Tóth Emil és Schwezoff Dávid végez-
ték a kántori teendôket.

Az imádkozást követô bôséges
kiduson a fôrabbi tanítása után Beer
György és Winkler Miksa beszéltek
szívhez szólóan az ünnepeltekhez.
Mázál tov! Sok örömet és boldogsá-
got kívánunk!

Az Alapítvány a Szeretetkór-
ház Mûszerezettségének Fej-
lesztésére ezúton köszöni a tá-
mogatást, amely az szja 1%-
ának átutalásából segítette
munkáját. Az összeg rendelte-
tés szerinti felhasználása –
gyógyászati segédeszközök be-
szerzése – megtörtént.

Az alapítvány kuratóriuma
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Péntek
A zsúfolásig megtelt díszteremben

– a teljesség igénye nélkül – helyet
foglalt szónokként Papp László al-
polgármester; Halász János, a kultu-
rális ügyekért felelôs korábbi alpol-
gármester, a Nemzeti Erôforrás Mi-
nisztérium államtitkára, parlamenti
képviselô; a társegyházak regionális
képviselôi; a Mazsihisz részérôl
Feldmájer Péter elnök és Zoltai
Gusztáv ügyvezetô igazgató.

Elsôként Heller Zsolt köszöntötte
a megjelenteket, és egy különleges
produkciót jelentett be: a Schindler
listája film betétdalára koreografált
balettrészletet az Allegra mûvész-
csoport tehetséges táncosa, Márkus
Luca adta elô.

Ezután a DZSH elnöke, Horovitz
Tamás osztotta meg gondolatait a
mintegy 160 (ebbôl száz határon túl-
ról érkezett) résztvevôvel. A szónok
egyebek mellett elmondta: ez az év
rendhagyó. Ebben az évben önök,
közösségeik, szervezeteik lesznek a
fôszereplôk, bemutatva munkájukat,
eredményeiket, mindennapi életüket,
megismertetve ezzel más közössége-
ket, hogy tanulhassanak egymás si-
kereibôl, láthassák mások munkáját
a zsidó élethez fûzôdô bármely terü-
letrôl.

Feltehetik a kérdést, hogy kiért,
miért fontos ez. Értünk, a zsidósá-
gunkért, azért, hogy láthassuk egy-
más örömét, csalódását, gondjait, és
persze a megoldásra váró feladato-
kat. Azért, hogy a problémákról kö-
zösen gondolkodjunk, függetlenül
attól, hogy a zsidó vallási, társadal-
mi, kulturális életben milyen szere-
pet töltünk be.

Második elôadóként az alpolgár-
mester lépett a mikrofonhoz. Többek
között kifejezte elismerését a DZSH-
nak, hogy immár 12. alkalommal ad-
nak otthont a debreceni és a határon
túli testvérhitközségek találkozójá-
nak. Ahhoz, hogy egyszer feldolgoz-
zuk és túllépjünk az elmúlt száz év
tragédiáin, újra kell építeni és meg
kell erôsíteni közösségeinket. Ezért
fontos – tette hozzá Papp László –,
hogy emlékezzünk és megbeszéljük
múltunkat, erôsítve ezáltal a jelenbe
és a jövôbe vetett hitet. Bízom ben-
ne, hogy ez a találkozó valamennyi-
ünk épülésére szolgálva erôsíti a kár-
pát-medencei zsidóság összetartozá-
sát, kitartását és hitét.

Zoltai Gusztáv megnyitójában el-
mondta: a magyarországi zsidóság
teremtô értékeivel tisztában va-
gyunk. A Mazsihisz minden erejével
azon van, hogy e szellemi potenciál-
ról szerényen, de határozottan tájé-
koztassa a társadalmi közvéleményt,
a kormányzatot, a lakosságot, a gaz-
dasági és szellemi köröket. Nem kí-
vánunk elônyt és kivételezettséget,
de a demokrácia és a szabadság je-
gyében, európai törvényi normák
szerint szeretnénk létezni, alkotni.
Az igazgató hozzátette: ugyanebbôl
az alapelvbôl kiindulva lépünk fel
minden torz nézet ellen. Tiltakozunk
a jobboldal egyre szélsôségesebb
megnyilvánulásai miatt, s elvárjuk,
hogy a kormány tegyen meg mindent
a szemétdomb-ideológusok megállí-
tására, a nyilas szervezôdések meg-
fékezésére. Felháborítónak tartjuk –
jelentette ki –, hogy Hitlert és
Szálasit idézô légkörben veszélyez-
tessenek, riogassanak bennünket
holmi rongyosgárdák és betyárkaló-
zok, s ordenáré útszéli hangon emle-
gessenek, szidalmazzanak egy ma-
gyar történelmi egyházat.

Ami engem és közvetlen munka-
társaimat illeti – emelte ki Zoltai
Gusztáv –, hadd mondjam el: min-
den erônkkel, tapasztalatunkkal,

Rólunk szólt a „Rólunk szól” Debrecenben

gyakorlatunkkal, kapcsolataink moz-
gósításával azon leszünk, hogy szi-
lárdítsuk és erôsítsük központi appa-
rátusunkat, szervezzük és zökkenô-
mentessé tegyük a templomi, körzeti
munkát. A hitélet személyi és tárgyi
feltételeit maradéktalanul megte-
remtjük, miként figyelemmel és em-
pátiával adunk nagyobb lendületet a
zsinagógai életnek. Az infrastruktúra
egyes elemeit szeretnénk minden ed-
diginél pontosabban egymáshoz il-
leszteni, így segítve a templomi ta-
nulást, a péntek esti kidusokat, a
szombati tóraolvasást, a szombatbú-
csúztató összejöveteleket, ünnepein-
ket.

A Mazsihisz célja, hogy a magyar
neológ zsidóság spirituális kötelékei
megerôsödjenek, szellemi értelem-
ben magasra szárnyaljanak – folytat-
ta az ügyvezetô igazgató. Egyúttal
hangsúlyozta a szervezet azon törek-
vését is, hogy vallási és polgári telje-
sítménye, hazaszeretete, kézfogása a
társegyházakkal, sorsközössége a
néppel tiszteletet keltsen, s bátran,
szilárdan, büszkén álljon a progresz-
szív haladásban. Mert úgy valljuk –
mondta –, nekünk nemcsak a jelen-
ben kell helyt állnunk, hanem a jövô
nemzedékei elôtt is vizsgázni illik.
És ebben a bizonyítványban a zsidó
szellem hagyományainak megfele-
lôen kizárólag jeles osztályzatot sze-
retnénk a magunkénak mondani.

Ezután a Mazsihisz elnöke,
Feldmájer Péter vette át a szót. Élet-
ben maradt eleink többsége úgy dön-
tött – mondta az elnök –, hogy itt
akar élni Magyarországon, dacára
annak, ami itt történt az 1930-as, 40-
es években. Tudjuk, Magyarország-
ról a zsidóság 20–30 százaléka ment
el, javarészük Nyugat-Európába,
Észak-Amerikába, kisebb részük Iz-
raelbe. Nehéz volt akkor itt élni.
Könnyû ma azt kérdezni, vajon miért
döntöttek úgy, hogy párttagok lesz-
nek, miért döntöttek úgy, hogy nem
járnak a zsinagógába, vagy miért
döntöttek úgy, hogy a zsinagógába
járnak. Egy biztos, nekik köszönhet-
jük, hogy itt lehetünk! Akkor, ami-
kor gondolkodunk azon, hogy mi-
ként menjünk tovább, nem megítélni
kell ôket. Mert nem mi hozzuk az
ítéletet, mi nem bírók vagyunk. Az
Örökkévaló az igazságos bíró! Ha-
marosan, napokon belül, felettünk is
kimondja az ítéletet.

Nekünk csak tanulni kell abból,
ami itt történt az 50-es, 60-as évek-
ben, és ennek megfelelôen kell to-
vábblépnünk – folytatta Feldmájer
Péter. – Nem mondhatjuk azt, hogy
nem tudjuk, mi történt, nem mond-
hatjuk azt, hogy a döntéseinket nem
tudjuk megfontolni. Ma már tudjuk,
mi történt a zsidósággal a holokausz-
tot megelôzôen, tudjuk, mi történt az
50-es évektôl, amikor az állam totá-
lis repressziót gyakorolt Magyaror-
szágon az egész társadalom és benne
a zsidóság felett. Tudjuk, hová veze-
tett az, amikor a zsidóság hagyta,
hogy a kormányzat a legbelsôbb
ügyeibe beleszóljon. Most ugyan-
ilyen kihívás elé nézünk. 

Nem szabad engedni az integritá-
sunkból, nem szabad engedni, hogy
a saját ügyeinkben ne saját magunk
döntsünk. Együttesen kell gondol-
kodni, s bármilyen vita van, azt ma-
gunk között kell eldönteni. Kínke-
serves, nehéz út ez itt Magyarorszá-
gon, és máshol is. Ha valamelyik fél
úgy gondolja, hogy állami segítséget
vesz igénybe az igazsága bizonyítá-
sához, annak már láthatta a követ-
kezményeit. Tudjuk, hova jutott a
magyar zsidóság az 50-es, 60-as
években. Ugyanaz a halálos ölelés,
ugyanez a halálos cukorfalat lett
most felkínálva nagyon sok zsidó

csoportnak. Csak óva inthetünk min-
denkit, gondolkozzon el, hogy hova
fog jutni, aki ezen az úton elindul.

Egyebek mellett az elnök beszélt
arról is, hogy az elmúlt 20 évben mi-
lyen iszonyú hatalomra, szellemi be-
folyásra tett szert a szélsôjobboldal.
A korábban egészen kis csoportokat
befolyásoló, kifejezetten zsidóelle-
nes érzelmekre utazó párt most már
oda jutott, hogy ô képes irányítani
adott esetben a Fôvárosi Közgyûlést,
és belehajszolhatja egy antiszemita
hecckampányba. A fôpolgármester,
a konzervatív fôvárosi képviselôk at-
tól való félelmükben, hogy lemarad-
nak a magyarságvédô versenyben,
odaálltak a gyûlölködôk mellé. Ez
nyilvánvalóan az egész országra ki-
hat, és meghatározza a budapesti és
az egész magyarországi zsidóság
hangulatát.

Feldmájer Péter hangsúlyozta: na-
gyon sokat várunk attól a programtól
is, amely biztosítja, hogy a határon
túlra vihessék el a diákokat megis-
merkedni az ottani magyarság életé-
vel, az ottani körülményekkel. Meg
kell értenie a magyarországi tanuló-
ifjúságnak, hogy a zsidóság 1944
elôtt ezeken a területeken a magyar
társadalom szerves részeként élt, és
ez jól mûködött, bármi is történt az-
óta. A Mazsihisz javasolta a kor-
mánynak, hogy e programokba a zsi-
dó emlékhelyeket is vonják be, elsô-
sorban a temetôket, a volt zsinagógá-
kat és az egyéb kulturális létesítmé-
nyeket. Másrészt kérte, kapjon arra
is forrásokat, hogy a diákokat el le-
hessen utaztatni a magyarság legna-
gyobb temetôjébe, Auschwitzba.
Csak ott, a helyszínen érthetik meg
igazán a holokauszt szörnyûségeit.

A péntek délelôtt utolsó szónoka, a
DZSH rabbija, Aser Ehrenfeld el-
mondta: ez a tizenkettedik konferen-
cia, álljunk hát meg a következô évi,
a 13. elôtt. Mit jelent ilyen esetben a
bár micva? Nem mást, mint az em-
ber kötelességét, hogy a parancsok
szerint cselekedjen. Itt az idô el-
lenôrizni, hogy az elmúlt években
teljesítettük-e terveinket, és milyen
eredményeket értünk el.

Az elsô konferencia az idôsek és a
fiatalok helyzetét állította a közép-
pontba – emlékeztetett a rabbi. – Ez
azt is jelenti, hogy már akkor is fog-
lalkoztunk azzal a témával, amely a
mai napig aktuális: küszködünk
megtartani közösségünkben az
idôseket és közelíteni a fiatalokhoz.
Elôbbit vélhetôen sikerült teljesíteni,
utóbbiban nem vagyok biztos.

A megnyitó-köszöntô referátu-
mok, beszédek után a konferencia
résztvevôi egy hatalmas sátorban fo-
gyasztották el „zenés” ebédjüket:
rendhagyó módon Izrael címmel egy
rockoratórium hangzott el Mike
Ádám és Fekete Dániel elôadásában
és hangszerelésében.

A tanácskozás délutáni szekciójá-
ban két sokoldalú mûvész, Berényi
Zsófi („Remiss elegance”) és
Urbancsok Zsolt történész, levéltá-
ros („Idôtlen pillanatok”) közös fotó-
kiállításának megnyitóján Márkus
Luca szavalta el Heller Zsoltnak a te-
matikához kapcsolódó költeményeit.

Ahogy a felvezetôben elhangzott:
a fotómûvész általában, s ez esetben
is, alkotásaiban helyettünk lát, gon-
dolkodik, az általuk megfogalmazot-
takat mi gyakorta nem is merjük ki-
mondani. Egyéni a látásmódjuk,
szinte megszállottak. Mindkét fotós
elmondta: a versekbôl is merítettek
ihletet. 

A kiállítás megtekintése után is-
mét helyet foglaltak a résztvevôk, s
kezdetét vette a konferencia érdemi
része.

Halász János államtitkáré volt a
szó. Egyebek mellett beszélt arról,
hogy az elsô zsidó vallású debreceni
polgárok nem csak kevesen voltak,
de különösen gazdagnak sem voltak
nevezhetôk. Emiatt a hitközség csak
lassan, nagy áldozatok árán tudott
intézményeket alapítani. 1842-tôl
volt saját temetôjük, de imaházat
csak 1852-ben tudtak emelni, amit
1865-ben költöztettek egy nagyobb,

ám még mindig ideiglenes épületbe.
1856-tól – mint mondta – kétosztá-
lyos iskola is szolgálta a hitközséget.
A kezdetleges, rozoga imaháztól
hosszú út vezetett 1910-ig, a ragyo-
gó szépségû Kápolnási utcai zsina-
góga megnyitásáig. Az út nem csak
idôben, de társadalmilag is hosszú
volt. Debrecen város zsidó közössé-
ge a majdnem ötven év alatt nem-
csak szívós élni akarását, kitartását
bizonyította, nemcsak azt, hogy ma-
gasztos célok érdekében képesek
összefogni és áldozatot hozni, ha-
nem azt is, hogy az ide beköltözô iz-
raelita vallású magyarok szívvel-lé-
lekkel debreceniekké is váltak. Az
államtitkár végezetül kihangsúlyoz-
ta, hogy a debreceni zsidók hûségü-
ket és magyarságukat az elsô világ-
háború csataterein is bizonyították.
A zsinagóga oldalfalán látható, 269
nevet tartalmazó hôsi névsor nem
egy olyan zsidó katonának állít em-
léket, aki a sorozást be sem várva,
önként jelentkezett szolgálatra. Ezt,
az izraelita és keresztény magyarok,
debreceniek közti összefogást, szoli-
daritást próbálták meg lerombolni az
ordas eszmék az 1930-as, 40-es
években. A vészkorszakot túlélô
debreceni zsidóság hûségét azonban
nem tudták megtörni, mint azoknak
az anyanyelvét és nemzeti érzését
sem sikerült elrabolni, akik Trianon
után az utódállamok területére kerül-
ve, a kettôs kisebbségi lét szorításá-
ban maradtak meg magyarnak és zsi-
dónak, egyszerre állva ellent a csábí-
tásnak és a kényszernek.

Az államtitkár szavait követôen a
Romániai Hitközségek Szövetsége, a
Fedrom alelnöke, Paul Schwartz pre-
zentációja volt látható, amely ismer-
tette feladataikat és céljaikat (segé-
lyezés, kósersági törekvések stb.), a
szervezet fejlôdési szakaszait. Lát-
hattunk népszámlálási adatokat, ké-
peket néhány temetôrôl, melybôl
821 van az országban, a 87 zsinagó-
ga közül párat, 34 mûemlékük egy
részét, hallhattunk az orvosi ellátás-
ról és a könyvkiadásról is, a kulturá-
lis életrôl, a hagyományôrzésrôl és
az ünnepi eseményekrôl.

A Tiszafüredi Menóra Alapítvány
munkájába Szegô Ágnes és Róth
László (ORZSE, HDKE) engedtek
bepillantani. Tájékoztatást kaptunk a
három évtizedes kutatásról, s arról is,
hogy a fiatalok gyakorta torz szemlé-
letének megváltoztatásához hasznos,
ha szûkebb környezetük ismeret-
anyagával tisztában vannak. Szegô
Ágnes egy angol nyelvû honlapot
mutatott be, ahol egyebek mellett
anyakönyvi adatok és egy gyûjtô-
oldal található a kárpátaljai zsidóság-
ról.

A szájton régi városfotók, mai ké-
pek, rabbik, zsinagógák, második vi-
lágháborús dokumentumok, nevek,
évszámok, temetôk, mártíremlékmû-
vek is szerepelnek, valamint egy vir-
tuális emlékfal. 

Róth László a magyar weblapról
tartott elôadást, ahol menüpontok se-
gítségével elérhetôk pl. térképek, a
hajdani vármegyék 1910-tôl, forrá-
sok, valamint statisztikai adatok és
kutatási eredmények. A szakember
munkáját dicséri a Heves megyei
adatgyûjtés olvasható eredménye, de
például Egerrôl és Füzesabonyról is
sokat tudhat meg az oldalt böngészô.
Az ô javaslatára valósult meg a tele-
pülésenkénti mártírlista és a
temetôkrôl adható információ is.

Kovács Róbert (Szabadka) prezen-
tációja volt az egyik leglátványo-
sabb. A film átfogóan mutatta be a
régi és a mai városok zsidó életét,
történelmi hagyatékát. Láthattunk
néhány képet az elsô zsidó
letelepülôkrôl, megtudtuk, hogy 12-
en alapították meg a hitközséget. Az
elnök beszélt identitásról, asszimilá-
cióról, 1848 megítélésérôl, a kiegye-
zés utáni idôszakról. A nagyon aktív
Nôegylet elnöke és a térségbôl fel-
szólalók egyaránt beszéltek a nô, az
anya kiemelt szerepérôl, a tanítás és
a tanulás fontosságáról, a zsidó élet-
formáról, a holokausztról, a korábbi
zsidó populációhoz mért kisszámú

visszatértrôl. Más ideálok – más kö-
vetelmények címmel az 50-es
évekrôl is szó esett. Csodajelenség-
nek nevezte Kovács Róbert egy 44-
ben Auschwitzba menô vagonban el-
rejtett tóratekercs megmentését és
hódmezôvásárhelyi felbukkanását.

Paszternák Tamás (Révkomárom
képviseletében) igényes ismertetést
hozott a 220 éves közösség ma mint-
egy 50 fôs zsidóságáról. Láthattuk az
elmúlt 15 évben megindult fejlôdés
szakaszait a négy alappillér: hitélet,
oktatás, kulturális élet és szociális el-
látottság tekintetében. A menüpon-
tok böngészése során kiderül, hogy a
fôbb témák – mint megoldandó gon-
dok és feladatok, a vallási és közös-
ségi élet megszervezése, pénzügyi
források és a stabilitás biztosítása, a
tagság aktivizálása, a temetôi állapo-
tok normalizálása és a kommuniká-
ciós problémák kezelése – további
kutakodásra is alkalmasak.

Ionel Schlesinger, az Aradi Zsidó
Hitközségek elnöke kifejtette törek-
véseiket, például: jó közérzet bizto-
sítása a közösség tagjainak, jó zsidó
és keresztény együttélés – itt számos
közös pontot sorolt, szólt felborult
értékrendszerû világunkról, kifejezte
óhaját megtalálni a fellépés módoza-
tait a szélsôségekkel szemben. A cé-
lok elérésének, a megismerés lehe-
tôségeinek különféle módozatait so-
rolta, mint aktív részvétel a vallási
eseményeken, nyílt, baráti viszony,
közös programok más felekezetek-
kel, kommunikációs csatornákon va-
ló megmutatkozás, holokauszt-
megemlékezések, a túlélôk iskolai
elôadásai, éves koncert az aradi zsi-
nagógában, kórushangversenyek,
judaisztikai központ stb.

Negyela László (Szabadka) a
www.zsinagoga.com létrehozója-
ként, holokauszt-szakértôként adott
képes beszámolót.

A konferencia pénteki napját is-
tentisztelet (Aser Ehrenfeld rabbi és
Budapestrôl Nógrádi Gergely kántor
funkcionálásával), kidus és közös
vacsora zárta. Itt került sor Gádor
György, a Pávai utcai körzet elnöke
részérôl három fiatal közösségi
vezetô bemutatására, ami hûen tük-
rözi, hogy nemzedékrôl nemzedékre
vannak olyanok, akiket hajt a lelke-
sedés, hogy valami hasznosat hajtsa-
nak végre. Ôk a Zsidó Fiatalok Ma-
gyarországi Egyesületének vezetôi:
Petri László (Lativ Kolel), a UJS
Debrecen, Kürti Csaba (JMPoint), a
UJS Pécs és Gádor György, a UJS
Szeged alapító elnökei.

Gádor György ismertette a Páva
utcai zsinagóga és közösség újjáépí-
tésének látható eredményeit. 

Szombat
Ezen a napon természetesen techni-

ka nélküli, azaz hangosításmentes
órák tették próbára az elôadók hang-
szálait. Elsôként a salgótarjáni hitköz-
ség elnöke, Tóth Klára tartott beszá-
molót. Beszélt kis létszámú és sajnos
elöregedett közösségükrôl, mely
1895-ben alakult, és akkori vallási
irányítója Deutsch Mózes fôrabbi
volt, elsô zsinagógájukat pedig 1902-
ben avatták fel. Az épület átvészelte a
két világégést, a német megszállás
alatt raktárnak használták. A vissza-
tért közösség még 1969-ig vehette
igénybe a templomot. Az elnök szólt
a város korabeli zsidóságának megha-
tározó szerepérôl, az 1940-es populá-
cióról, majd az alig töredék túlélôrôl.
Hallhattunk az 1992-es temetôrész-
felújításról, az imaház-szertartási
épület gondnoki lakásának 1995-ös
átadásáról, a szécsényi temetô 2005-
tôl felvállalt gondozásáról. 1999-ben
elkészült az 1470 mártír nevét
megörökítô emlékmû is.

Horovitz Tamás debreceni elnök
elégedetten beszélt a Mazsihiszhez
fûzôdô példaértékû kapcsolatukról,
közösségükrôl, ahol „minden mûkö-
dik”, de ott is megteremtendô a val-
lási élet feltételrendszere. Rabbi
funkcionál náluk, mûködô zsinagó-
gájuk van napi két minjánnal, kóser 

(Folytatás a 4. oldalon)

A debreceni hitközség Rólunk szól (Az elmúlt száz év – jelenünk,
jövônk) címmel tartotta a határon túli testvérhitközségek részvételével
immár tizenkettedik konferenciáját. A téma aktualitását a Kápolnási ut-
cai zsinagóga 100 éves fennállása adta.

A vendéglátók úgy tervezték – és ez sikerrel meg is valósult –, hogy a
visszatekintések, elemzések mellett nagyobb teret, több idôt szánnak ar-
ra, hogy közösségek, szervezetek mutathassák be mindennapjaikat, valós
problémáikat.

A konferencia szóvivôje Heller Zsolt etnográfus-folklorista volt.



(Folytatás a 3. oldalról)
konyhában fôznek, és látogatható a
mikve is. Az elnök hangsúlyozta, mi-
lyen nehéz helyzetben vannak a ki-
sebb hitközségek, és elismerte: ko-
moly reformra, egységre, együttmû-
ködésre van szükség. Majd feltette a
kérdéseket: Mit is nevezünk hitköz-
ségnek? Meddig szól rólunk a jövô?

Hozzászólások következtek a
szombat délelôtti tanácskozás során.
Róth Tibor (Brassó) néhány érdekes
gondolatot vetett fel, mint például: a
találkozó célja maga a találkozás, a
hitközségek közti vetélkedés nem
elôremutató, a legtöbb helyen nincs
meg az, ami Debrecenben mûködik,
szerinte az ünnepek megtartása, a

ÚJ ÉLET5 1998. MÁJUS 1.1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET4 2011. NOVEMBER 1.

Rólunk szólt a „Rólunk szól” Debrecenben

Horovitz Tamás, a DZSH elnöke

belül a kipáról beszélt, kérdezett és
válaszolt. Ezt követte a nonverbális
megnyilvánulások témája: a mozgás-
gesztikulálás mint felismerhetôség,
megkülönböztethetôség, majd beszélt
arról, hogy tetteinkkel is kommuniká-
lunk, de ehhez felkészülésre lenne
szükség. Szólt az álláskereséshez
szükséges fortélyokról is.

Érdekes volt megtudni, hogy a régi
zsidó hagyomány szerinti házasság-
szerzés is a kommunikáció egyik faj-
tája.

Breuer a hallgatók sorában ülôk kö-
zül megszólította Kürti Csabát, akit a
weboldal ismerkedési funkciója során
szerzett tapasztalatairól kérdezett,
majd Paszternák Tamástól érdek-
lôdött a különféle pályázatokkal és a
révkomáromi zsinagóga látogatottsá-
gával kapcsolatosan.

A Múlt és Jövô képviseletében helyet
foglaló Fenyô Ágnessel a könyvrôl
mint kommunikációról folytatott érde-
kes eszmecserét Breuer Péter.

A fórum második vendége
Lichtmann Tamás (ORZSE) volt, aki a
„Zsidó kulturális örökségünk” vitaindí-
tó témát vetette fel. Az aktualitások ke-
retében szó esett a kitüntetését át nem
vevô Schweitzer József nyugalmazott
országos fôrabbi és a díszpolgári címtôl
megfosztott Kertész Ákos író esetérôl,
utóbbival kapcsolatban a professzor
pontosan tájékoztatott az ominózus, ki-
ragadott és felkapott mondatok erede-
térôl, majd az író sokat vitatott, korsza-
kos Makra címû könyvérôl szólt. Na-
gyon érdekes volt, amikor az elôadó
felvetette: mit lehetne beilleszteni az
irodalom tárgyba? Milyen hatást kelt-
het, ha a fiatalok nem tudnak a történel-
mi elôzményrôl? A Pozsonyi Zsidó
Múzeumba a gyermekek már elsô osz-
tályos koruktól rendszeresen járnak, az
iskolákban pedig túlélôk tartanak
elôadásokat.

Heller Zsolt felvetése: vajon a Ker-
tész Ákos-esetnek lehet-e olyan kö-
vetkezménye, hatása, mely visszaveti
bármiben is kortárs íróinkat, mint pél-
dául Heller Ágnest vagy Konrád
Györgyöt?

Ezután mincha, majd máriv ima,
havdala, s utána vacsora következett,
s a már nagyon várt mûsor, melynek
során Márkus Luca énekelt, Székhelyi
József pedig a már Pesten is sikerrel
futó Hej, Salamon Béla címû darabot
adta elô.

Vasárnap
A tanácskozás utolsó, összegzô-

záró napján elsôként Kolozsvár kül-
dötte beszélt közösségükrôl. 404 tagja
van a hitközségnek, de ez a létszám
csak töredéke a közel 17 ezres háború
elôttinek. Az idôsek magányának
enyhítéséért sokat tesznek, így kirán-
dulásokat szerveznek, klubélet zajlik,
háztartási segítséget nyújtanak, akár
átvállalják ügyeik intézését is – és so-
kat beszélgetnek velük.

A következô szónok, Urbancsok
Zsolt Makón él, ahol levéltárosként
dolgozik, emellett a helyi zsidóság
történetét kutatja és a holokauszt ok-
tatásával foglalkozik. Saját bevallása
szerint húsz év tapasztalata és a 2007-
ben elvégzett Jad Vasem-kurzus meg-
gyôzte arról, hogy a soát a hagyomá-
nyos módon tanítani nem lehet.

A „virtuális makói zsidó közösség-
rôl” Urbancsok Zsolt elmondta, hogy
az innen elszármazottak létrehoztak
egy „világszervezetet”, Asdodban
épült tanház, s ott funkcionál a „makói
rebbe”. Június hónapban a világ min-
den részérôl zarándokolnak a városba,
ilyenkor megtelik a zsinagóga hívek-
kel. Az elôadó természetesen beszélt
az elmúlt években történt atrocitások-
ról is.

Ezután Temesvár bemutatkozó kis-
filmjét láthattuk Emlékek útján cím-
mel, amelybôl megismerhettük a vá-
ros múltját, a régi épületeket, azok
tervezôit, építôit, a zsidók által veze-
tett üzleteket, és több zsinagóga fotó-
ja is felbukkant. A legrégebbi temet-
kezés ideje az adatok szerint 1936.
Megtudtuk, hogy már 1905-ben mû-
ködött hitközség, és azt is, hogy 1963-

ig a zsidó gazdasági és hitélet virág-
zott.

A filmben rendezvényeket, bár
micvákat láttunk, valamint az 1919-
ben átadott zsidó iskolát, kollégiumot,
mely késôbb német kórházként funk-
cionált, majd államosították.

Kürti Csaba, a JMPoint elsô embe-
re tömör áttekintést nyújtott a kezde-
tektôl (2002) napjainkig. Elmondta,
hogy tevékenységük elismertségét jel-
zi az is, hogy 2009/2010-ben szere-
pelhettek Európa tizenkét leginnovatí-
vabb szervezete között.

Weboldalukon minden érdeklôdési
kör megtalálhatja a számára kívánato-
sat: barátot, társaságot, találkozókat.
Ezenkívül állásközvetítés, blogok, fó-

gi tevékenységérôl, megismerhettük
az alapítókat, a támogatókat, összeál-
lítást láthattunk azokról az
emberekrôl, a csapatról, akik gondos-
kodnak a különféle korosztály szóra-
koztatásáról, tanításáról, idejük
eltöltésérôl. Megtudtuk, kinek mit
nyújt a ház, milyen céljaik vannak.

A 400 tagú pozsonyi hitközség kül-
dötte, az ottani Zsidó Múzeum igaz-
gatónôje sok egyéb mellett beszélt az
utolsó pozsonyi zsinagóga kihasznált-
ságáról, a két temetô állapotáról, a
rabbisírokról, a Chátám Szófér-
mauzóleumról.

A brassói hitközség múltjáról-
jelenérôl többek között elhangzott,
hogy 200 éve telepedett le az elsô zsi-
dó, de a hajdan közel 800 ezres popu-
lációval szemben jelenleg 230 tagról
beszélhetünk. A zsinagóga mûködik,
egész napos nyitva tartással, s eddig
mintegy 25 ezren keresték fel. Törté-
nelmi áttekintést kaphattunk az észak-
erdélyi, besszarábiai, bukovinai zsi-
dók sorsáról, a 49-es cionista mozga-
lom elôretörésérôl majd betiltásáról, a
sportegyesületek megszûntérôl, Ro-
sen fôrabbi intézkedéseirôl, a 70-es
évekbeli „életre kapás” idôszakáról:
kóser étterem, kórus, talmud-tóra stb.
Szó esett az alijáról is, melynek kö-
vetkeztében ma mintegy 400 000 ro-
mániai születésû zsidó él Izraelben.
Sok nagyszabású rendezvényt tarta-
nak, egy Joint-kölcsönbôl kóser étter-
met s a zsinagóga udvarán egy ligetet
létesítettek, ahol a tu bisváti faülteté-
seknek köszönhetôen egyre szebb a
környezet.

A konferencia utolsó szónokaként a
szatmárnémeti hitközség elnöke el-
mondta, hogy közel száz taggal ren-
delkeznek, és 126 temetôt gondoznak.
Demográfiai és statisztikai adatokat
osztott meg a jelenlévôkkel földda-
rabok megvásárlásáról, zsinagó-
gaépítésekrôl.

A háromnapos konferencia elsô zá-
rógondolata Aser Ehrenfeldtôl hang-
zott el. A vallási vezetô megállapítot-
ta: ez a tanácskozás más volt, mint a
korábbiak, itt most mindenkire ele-
gendô idô jutott. Sok hasonlóságot le-
het felfedezni a résztvevôk beszámo-
lóiban, de kérdés, mit hoz majd a jövô.
Úgy vélte: foglalkozni kell a jelennel,

a múlt legyen a történészeké. A jövô?
Csak jósolni lehetne...

Horovitz Tamás megerôsítette: a te-
matika ígérte változás valóban jól ér-
vényesült, és sikeresnek lehet értékelni
az elmúlt napokban történteket. Az
együttmûködés felgyorsult világunk-
ban a jövôben is érezhetô lesz, de most
a jelenleg fennálló gondok megoldása
a legfontosabb. Egy korábban jelzett
szándéknyilatkozat (lásd a cikk végén)
deklarálásával kapcsolatosan ismétel-
ten felajánlotta a debreceni hitközség
segítségét. Összegezve az eseménye-
ket, az elnök vázlatpontokban ismer-
tette az elhangzott témákat, fontosabb
javaslatokat.

holokausztmegemlékezések még nem
jelentenek zsidó jövôt.

Grósz Zsuzsa (Debrecen, elöljáró)
elmondta, hogy nem csak a városbéli
zsidókról, de a környék településein
élôkrôl sem feledkeznek meg. Javas-
lata: a földrajzi távolságot figyelembe
véve, a nem túl messze élôk ünnepel-
jenek közösen a debreceniekkel itt,
ahol minden adott.

A nagyváradi születésû Ehrenfeld
rabbi a tanulást befektetésnek nevez-
te, hozzátéve: a fiatal azután majd el-
dönti, melyik irányzathoz kíván csat-
lakozni. A tórai törvény egy!

Dickmann Sándor (Debrecen, elöl-
járó) a sok hasonló bemutatkozó tör-
ténethez csatlakozva elmondta:
ugyanaz a múlt, közösek a gyökerek.
Majd feltette a kérdést: miért nem
elérhetôk a fiatalok? Ezután megje-
gyezte, az igazi közösségi élmény
nem feltétlenül csak az, ha részt ve-
szünk a különféle rendezvényeken,
hanem az, ha ezt egymás megismeré-
sére is fordítjuk.

A Fedrom igazgatótanácsának tag-
ja, az aradi elnök olyan vallási-világi
témájú stratégiát javasolt, mely fel-
méréseken alapulna, megvalósítása a
közösség bevonásával történne, a
társhitközségekkel együttmûködve.

Horovitz Tamás a neológ-ortodox
téma kapcsán történelmi áttekintést
adott, majd olyan együttmûködést ve-
tett fel, ahol nem érezhetik a kisebb
hitközségek úgy, hogy hátrányban
lennének. A hitélet rabbival, kántorral
való megéléséhez javasolta a kapcso-
lat felvételét az ORZSE-val.

A Múlt és Jövô Kiadó képviseleté-
ben megjelent Fenyô Ágnes komoly
könyvválasztékkal rukkolt ki a há-
romnapos konferencia során, és hoz-
zászólásokkal színesítette a palettát.

A Kiskunhalasról érkezett elôadó
ismertette az 1700-as évek zsidó éle-
tét, szólt zsinagógáról, iskolaépü-
letrôl, a vágodáról, amikor még mû-
ködött... Jónak ítélte a konferencia lé-
tét. Számadatokat említett, miszerint
az elhurcoltak mintegy 35%-a tért
vissza. Elmondta, hogy napjainkban
is van tóraolvasás, vannak vallásos
emberek, de rabbi csak ritkán,
Szegedrôl érkezik hozzájuk.

A helyiség berendezése ekkor fó-
rumnak megfelelôvé alakult, melyen
elsôként Breuer Pétert hallhattuk Zsi-
dó kommunikáció címmel. Beveze-
tésképp a zsidó szimbólumokról, azon

Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató

rumok színesítik a kínálatot. Néhány
éve jött létre a JewBox, ahol sok témá-
ban (rádiócsatorna, kották, dalszöve-
gek) szörfözhet a netezô. 2008-ban
jött létre a JMPoint Akadémia: 30
tárgyban 17 oktató mintegy 500 hall-
gatót képez. A Virtuális Zsidó Múze-
umban közös múltunk emlékei, zsidó
valláskulturális tárgyaink gyûjtemé-
nye látható.

Gábor Mónika a Bálint Ház prog-
ramfilmjét hozta el Debrecenbe. Tájé-
koztatást kaptunk az intézmény eddi-

S álljon most itt a tudósító összegzé-
se is. Ez a pár nap nem csak a
résztvevôk számára volt feszített tem-
pójú. Ezt meg kellett szervezni, ezt lét-
re kellett hozni egy közösségnek, fel-
készülni százon túli létszám elszálláso-
lására, testi, lelki, kulturális jóllakatá-
sára. Heller Zsolt a konferencia során
minden energiájával-idegszálával jelen
volt, narrátorként, levezetôként, szó-
nokként, szereplôként. Horovitz Ta-
más az egész eseményt figyelemmel
kísérte, azonnal reflektálva minden fel-
vetésre, Zámbori Edit pedig sok-sok
éves tapasztalatával koordinált, szerve-
zett, és elsimította, ha volt mit.

A kóser konyha kis létszámú sze-
mélyzete Amál rutinjából eredôen
gondoskodott a kulináris élvezetekrôl,
a hitéletet napi két minjánnal Aser
Ehrenfeld és Nógrádi Gergely
(Frankel Leó úti zsinagóga) tették tel-
jessé. Köszönet mindezekért nekik, és
azoknak is, akik a háttérben maradva
dolgoztak a zökkenômentes lebonyo-
lítás érdekében.

Következzék tehát az elnök által
felvetett javaslat, melyet deklaráltak
is, s mint MTI-közleményt osztom
meg az olvasókkal:

A konferencia harmadik napján, a
tanácskozáson elhangozott és egyönte-
tûen megfogalmazott elvek alapján
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó
Hitközség elnöke kezdeményezésére a
jelen levô hitközségek és szervezetek
szándéknyilatkozatot írtak alá, mely-
ben tagságukkal megalapítják a Hatá-
ron túli és Magyarországi Zsidó Hit-
községek és Szervezetek Szövetségét,
amely mind vallási, mind világi téren
hivatott segíteni a tagok munkáját és
elképzeléseit. Az újonnan létrejött szö-
vetség székhelye Debrecen városa, a
Debreceni Zsidó Hitközség.

(A szövetség tagjai: Bukarest, Bras-
só, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Arad,
Temesvár, Nagyvárad, Pozsony,
Révkomárom, Debrecen, Szabadka,
Salgótarján, Makó, Budapest – Páva
utcai körzet – város zsidó hitközségei
és szervezetei.)

A jó házigazda – ez esetben a
DZSH – nem engedheti el vendégeit
útravaló nélkül. Így volt ez most is,
sok olvasni-, hallgatni- és néznivaló
jutott valamennyi hitközség képvise-
lôinek.

– gáljuli –

Új Színház
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Külsôleg képeskönyv,
tartalmában kultúrtör-
téneti munka – mondta
Klein Rudolf építész
munkájáról kollégája,
Schneller István azon a
könyvbemutatón, ame-
lyen a közönség a Zsina-
gógák Magyarországon
1782–1918 címû nagy-
szabású alkotással is-
merkedhetett meg a Fu-
ga Budapesti Építészeti
Központban.

A robosztus mû hat-
száznyolcvan oldalon, a
szerzô háromezer fotójá-
val mutatja be a történel-
mi Magyarország zsina-
gógaépítészetét. Klein Ru-
dolf, aki személyesen járta
végig a kötetbeli imaháza-
kat, húsz év munkáját ösz-
szegzi. Mûve egyben a
zsidóság életének szelle-
mi, kulturális, vallási és
szociális aspektusával is-
merteti meg az olvasót.

Az épületek a zsidóság
és a kereszténység, zsidók
és nem zsidók együttélé-
sének, a különbözô kultú-
rák párbeszédének is mementói –
hangsúlyozta a kötetet bemutató
Schneller István. Együttéléstani mû,
amely dialógusra indít, márpedig er-
re égetô szükség van a jelenlegi,
mérgezett hazai légkörben.

A nyolc fejezetbôl az elsônek a cí-
me: Zsidóság és építészet. Klein Ru-
dolf építészettörténeti alapvetésében
kifejti, a judaizmusban és a zsinagóga-
építészetben nyomon követhetô a
bálványtalanításra való törekvés. A
puszta anyag önmagában nem szent,
csak akkor lesz az, ha megtölti az ima.
A zsinagógában tehát nem azért imád-
koznak, mert szent hely, hanem attól
lesz szent, hogy imádkoznak benne. 

Egyház a fegyházban

Új korszak: ismét van rabbija 
a szombathelyi zsidóságnak

A Savaria Szimfonikus Zenekar Isis kvartettje ismert zsidó dallamokat ját-
szott, ötödikként beszállt, csellózott Mérei Tamás igazgató is. Sok vendég
gyûlt össze vasárnap délután a zsidó kulturális központ avatására, Aharon
David rabbi beiktatására.

Új korszak kezdôdik a szombathelyi zsidóság történetében. Vasárnap dél-
után felavatták a Bernstein Béla Kulturális Központot, s beiktatták az új val-
lási vezetôt, Aharon David, azaz Petrovits Péter rabbit. 1952 óta nem volt rab-
bija Szombathelynek. 59 év óta vallási vezetô nélkül létezett a hajdan pezsgô
életet élt zsidó közösség.

Sokan gyûltek össze a hitközség székházában az ünnepre. Az elnök, Már-
kus Sándor köszöntötte a megjelenteket, majd összegezte, mi minden történt
az elmúlt idôszakban. Beszélt a temetôben végzett munkákról, s arról, hogy
szakítani szeretnének a múltból örökölt bezártsággal. Örülnének, ha olyan
pezsgô élet jellemezné a szombathelyi zsidó közösséget, mint amilyen a há-
ború elôtt volt.

Kedvenc zsinagógáim. Klein
Rudolf szubjektív idegenvezetôi
ajánlata.

A Kazinczyt azért szeretem, mert
korszakok találkoznak benne: sze-
cesszió, Wiener Werkstätte és a
vasbeton képviselte modernizmus.
Csodálatosan ül az utcaképben, s
körülvevô udvarai a stetl hangula-
tát árasztják.

Szabadkával sajátos a kapcsola-
tom: ide járt a családom négy nem-
zedéke, és ez az egyetlen még álló,
igazi magyar szecessziós nagy zsi-
nagóga. A kupola szerkezetében itt
is felcsillan a modernizmus: a há-
romdimenzióssá fejlesztett magyar
népies díszítést héjszerû gipsz-rabic
kompozit szerkezettel oldották meg.

Stomfa az intimitás csodás pél-
dája, négyoszlopos elrendezéssel,
misztikus nyílásokkal, arányos bel-
sôvel. Bonyhádon a drámai töme-
gû, korai emancipációs, szintén
négyoszlopos elrendezést, annak is
hatalmas nôi karzatát csodálom.
Egyformán rajongok az óbudai és
liptószentmiklósi zsinagógák iránt,
fôképp a korszakok lenyomatát
viselô többrétegûségük és domi-
náns, derûs klasszicizmusuk miatt.

Petrovits Péter

Mirôl mesélnek a zsinagógák?
Megjelent Klein Rudolf építész grandiózus könyve a magyarországi zsinagógákról

Az utóbbi idôben a balassagyarmati Fegyház és Börtön intézményének nyitott
szellemisége – szakmai körökön túl is – immáron országos elismertséget vívott ki
magának. E sajátos, kreatív büntetés-végrehajtó intézet mûködési filozófiája és
abból fakadó mindennapi gyakorlata a fogvatartottak munkára nevelését, az inté-
zet falain kívüli, társadalmilag hasznos tevékenységét, kulturális, erkölcsi gazda-
godását állítja középpontba. Ennek szellemében az elmúlt néhány évben például
a város játszótereinek, parkjainak, egyházi temetôinek kulturáltabbá tételét, egy
elhanyagolt kápolna restaurálását és számos egyéb, kisebb-nagyobb közfeladat el-
végzését vállalta magára az intézet vezetése. Néhány hónappal ezelôtt az elítéltek
többnapi munkával ingyenesen rendbe hozták a helyi, országosan védett mûem-
lék ortodox zsidótemetô külsô környezetét. A hitközség és az Ipoly mente zsidó
kulturális örökségét ápoló Kertész István Alapítvány a munkálatokért cserébe –
mintegy köszönetként – vállalta, hogy az intézet lakói számára ismeretterjesztô
elôadásokat tart a zsidó kultúra alapjainak megismertetése céljából.

A fakultatív programként meghirdetett foglalkozás keretében a börtön zsúfo-
lásig megtelt ún. kápolnatermében Majdán Béla mûvelôdéstörténész, az alapít-
vány kuratóriumi titkára beszélt a helyi zsidó örökség értékeirôl és az egyete-
mes zsidó kultúráról, valamint a holokausztról. A feszült figyelemmel végigkí-
sért gondolatsorok különösen a mózesi törvények lényegének ismertetésénél,
továbbá Sámáj és Hillél történeténél nagy érdeklôdést váltottak ki a hallgatóság-
ból. A tiszteld az Örökkévalót és annak törvényeit, valamint a ne tégy olyat
másnak, amit magadnak nem akarsz szabályának örökbecsû emberi, hitbéli és

A zsidó építészet története címû
második fejezetben Klein rávilágít, a
zsidóság építészetét nem lehet olyan
stílustörténeti kategóriákkal megkö-
zelíteni, mint például a kereszténysé-
gét. A zsinagógaépítészet eredete a
babiloni fogság ideje, amikor a sala-
moni templom lerombolása után lét-
rehozzák az elsô imaházakat. Ezek
egyszerre voltak az imádkozás, a
gyülekezés és a tanulás helyei, klasz-
szikus értelemben tehát nem templo-
mok (az csak az egyetlen jeruzsálemi
lehetett), hanem Isten és az ember
közös házai.

A Rövid magyar zsinagó-
gatörténetbôl kiderül, hogy a törté-

nelmi Magyarországon
több száz zsinagógát
emeltek, amelyek közül a
nagyobbak zöme ma is áll.
A romantika és a historiz-
mus a zsidóságra is hatott;
a tér, a szerkezet, a belsô
dekoráció és a külsô tö-
megképzés magán viseli a
modernizáció jegyeit.
Ugyanakkor a vizualitás
iránti közömbösség (a-
mely a vallásból fakadó
képtilalomból ered) kizár-
ja, hogy a zsidóságnak sa-
ját stílusa legyen. Így az
építészeti megoldások a
környezet stíluselemeit
hordozzák.

A legkülönlegesebb fe-
jezet A magyarországi zsi-
nagógák tipologizálásá-
nak lehetôségei. Mivel a
hagyományos építészet-
történeti besorolás lehetet-
len, Klein Rudolf saját ka-
tegóriákat alkot, amelyek
nyomán csoportosítja az
épületeket. A gazdag kép-
anyag és leírás a követ-
kezô típusú imaházakat
különbözteti meg: pa-

rasztház, polgárház, protestáns
templom, jeruzsálemi templom, ka-
tolikus templom, bizánci és palota
jellegû zsinagóga.

A zsinagóga és a település címû
fejezet az imaháznak a falu, illetve a
város terében elfoglalt helyét taglal-
ja. Jól mutatja a zsidóság és a ma-
gyarság egymás iránti nyitottságát: a
zsidók nem zárt gettókba tömörül-
tek, hanem a településsel szervesen
egybekapcsolódó városrészekben
laktak, a 19. század közepétôl a
rejtôzködés helyett a láthatóságot vá-
lasztva.

A pesti zsidónegyed és Szabadka
zsinagógáit a szerzô személyes
kötôdése okán tárgyalja külön, büsz-
kén vállalva többszörös identitását.
A mû végül A 19. századi zsinagó-
gák építészettörténeti jelentôségét
taglalja, amin belül kiváltképp az
úgynevezett „keleties stílusú” zsina-
gógákat vizsgálja. Ezek jelentôs sze-
repet játszottak a Monarchiában a
szecesszió építészeti megalapozása-
kor, a magyar(os) szecesszióban is.

A grandiózus munkát, amely a
Terc Kiadónál látott napvilágot, a
szerzô lábjegyzetei, angol nyelvû
összefoglaló, településnév-mutató és
a zsinagógatípusok melléklete egé-
szíti ki.

Rados Virág

– Tágra nyitjuk kapuinkat, várunk minden jó szándékú embert – hangsú-

lyozta Márkus Sándor, aki az erkölcsi, szellemi feltöltôdés helyének szánja a

Bernstein Béla Kulturális Központot.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke szerint az újrakezdés öröme fejezôdik

ki abban, ami Szombathelyen történik.

– Néhány éve még le lehetett látni itt a földszintre, olyan romos állapotban

volt az épület, most pedig az látszik, hogy az itteni zsidóságnak nem csak

múltja, de jövôje is van.

Schweitzer József professzor, nyugalmazott országos fôrabbi nem tudott je-

len lenni, így néhány soros levélben fejezte ki ô is örömét afelett, hogy létre-

jött az új kulturális központ, és rabbi kezdi el mûködését a városban.

Ezután két elôadás következett. Katona Attila történész, egyetemi docens a

helyi zsidóság történetét ismertette. Elmondta, hogy 1832-ben alakult meg hi-

vatalosan a hitközség. Bernstein Béláról mint a modern zsidó identitás

megteremtôjérôl beszélt, s megemlítette, hogy éppen 100 éve, 1911-ben iktat-

ták be az utolsó rabbit, Horowitz Józsefet Szombathelyen. Több mint 3100

zsidó élt akkor itt.

Mayer László levéltáros Bernstein Béláról mint a szombathelyi zsidóság

legismertebb, legelismertebb alakjáról, életútjáról és mûködésérôl szólt.

Bernstein Béla 1868-tól 1944-ig élt. 1890-ben bölcsészdoktori diplomát

szerzett Lipcsében, 1892-ben avatták rabbivá Budapesten. Még abban az év-

ben, 24 évesen foglalta el Szombathely kongresszusi rabbiszékét, melyet 17

éven át meg is tartott. Újjászervezte a középiskolai hitoktatást, hat tantermes

iskolát építtetett. Az ô rabbisága idején kezdett a szombathelyi hitközség ma-

gyarosodni. 1905-tôl a szónoklatok nyelve az addigi német helyett a magyar

lett. Helytörténeti írásai mellett egyik kutatási területe volt a zsidók részvéte-

le az 1848/49-es szabadságharcban. E tárgyban jelent meg legismertebb mû-

ve is, Jókai Mór elôszavával.

Bernstein Béla 1907-ben hagyta el a várost, Nyíregyházán lett rabbi. 1944-

ben hitközségének tagjaival együtt indult a halálba.

Mayer László a kultúrotthonnak helyet adó, felújított, szép épület történe-

tét is bemutatta. Ezt 1946-ban kapta vissza a hitközség.

A Bernstein Béla Kulturális Központot ezután avatta fel a szalag ünnepé-

lyes átvágásával Feldmájer Péter és Márkus Sándor. Az utóbbi ezután sokak-

nak mondott köszönetet azért, hogy áldozatos, önzetlen munkájukkal segítet-

ték a központ létrejöttét.

Elhangzott az is, hogy szeretnék tartalommal megtölteni. Elsôként a hitköz-

ség és az ORZSE közös szervezésében egy több szemeszterbôl álló szabad-

egyetemi elôadás-sorozat indul a zsidóságról Zsidónak lenni címmel. Az

elôadások nyíltan és ôszintén betekintést adnak a zsidóság szakrális, valamint

történeti és kulturális értékeibe.

A szabadegyetem nyilvános, a hét elôadásból álló elsô szemeszter díjmen-

tes. Az október 27-tôl december 8-ig minden csütörtök délután 5 órakor

kezdôdô, másfél órás szabadegyetem elsô elôadója Schöner Alfréd rektor,

fôrabbi lesz, aki a 36 igaz emberrôl fog beszélni.

Az ünnepség egyik megható mozzanataként Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz

ügyvezetô igazgatója köszöntötte a kilenc szombathelyi holokauszttúlélôt,

köztük a személyesen is megjelent 99 éves Spiegler Elemért. Ezután az ima-

teremben ünnepség keretében iktatták be a hitközség új vallási vezetôjét,

Petrovits Pétert, azaz Aharon David rabbit.

Némethy Mária / Vasnepe.hu nyomán

kultúrtörténeti „iránytûjét” egyszerûen és közérthetôen magyarázta el az elôadó.
A „ne ölj, mert nem örülnél, ha megölnének, ne lopj, mert nem örülnél, ha meg-
lopnának, ne csald meg, akit szeretsz, mert nem örülnél, ha megcsalnának” sza-
vak láthatóan komoly hatást gyakoroltak az elítéltekre.

Ezt követôen oldott hangulatú, közvetlen kérdések elhangzásáig is eljutott a
rendhagyó találkozás. Az interaktív elôadás végén az intézet kulturális referen-
se bejelentette, a nagy sikerre való tekintettel néhány hét múltán Majdán Bélát
újra vendégül szeretnék látni, aki a fölkérést helyben elfogadta, és jelezte, hogy
a következô alkalommal a zsidóság nagyünnepeivel szeretné megismertetni a
hallgatóságot.

Szabó Andrea

A Kazinczy
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Tallózás egykori zsidó újságokban

Sorozatunk elôzô részének végén,
a Libanon címû zsidó társadalmi és
kritikai folyóirat 1938. évi március-
áprilisi összevont számából
Groszmann Zsigmond történésznek,
a Dohány utcai zsinagóga akkori
fôrabbijának írását idézve, az Izraeli-
ta Magyar Egylet 1863-ban meghir-
detett bibliafordító pályázatára be-
küldött és a zsûri által el nem foga-
dott bibliafordításokból válogattunk.
A jegyzôkönyvek tanúsága szerint a
pályázók között a pedagógusok vol-
tak többségben, de akadt orvos, ügy-
véd, rabbijelölt és bölcsészhallgató
is. A fordításokat olvasva nyilatkoz-
ta a nagy tekintélyû szegedi rabbi,
Lôw Lipót, hogy „nincs köztük
egyetlen elhivatott sem”. Mi lehetett
ennek az oka? A fordítók hiányos
nyelvismerete? Az általános mûvelt-
ség, esetleg az irodalmi ismeretek
nem elégséges volta? A megfelelni
akarás bénító kényszere? Talán a bí-
rálóbizottság lett volna túl szigorú?
A sikertelenségben esetleg közre-
játszhatott az elvárások bonyolultsá-
ga, meg a megtévesztô tartalmú pá-
lyázati kiírás is, miszerint „iskolai
használatra idomított” és „hitbéli tra-
dícióknak megfelelô szó szerinti hû
fordítást” várnak.

Aki pontosan fordít, az ferdít, tart-
ja a mondás. A mûfordítás „szépiro-
dalmi mûvek áttétele egyik nyelvbôl
a másikba” – írja a Pallas nagy lexi-
kona. A biblia nem szépirodalmi mû,
nem történetírás, nem kódexiroda-
lom. Több ezeknél. Ha lehántjuk a
finom héjat, mely mint valami gyü-
mölcsöt körülveszi, megtalálhatjuk
ezt is, azt is. „...költôt csak költô, lí-
rai költôt csak lírai költô, gazdag
képzeletû költôt csak gazdag fantázi-
ájú költô fordíthat méltóképp” –
folytatja a lexikon. Ha megvan az
empátia, a szerepvállalás képessége,
a valóságban ez nem is olyan bonyo-
lult. Különös, hogy a pályázatra je-
lentkezettek között rabbik, hittudó-
sok, vallásfilozófusok, költôk, írók,
hivatásos mûfordítók nem voltak.

„...akik a fordítás kellékeirôl és
nemeirôl vitatkoznak, rendszerint
két féle fordítást szoktak megkülön-
böztetni: anyagilag hû és alakilag hû
fordítást. Az anyagi hûség múlhatat-
lanul szükséges, az alaki pedig
lehetôleg” – állapítja meg a Révai
nagy lexikona is.

Tekintsük át sebtében és a teljesség
igénye nélkül a héber biblia zsidó
fordítók általi magyarításának törté-
netét a századfordulóig. A gondolat
a 19. század elsô felében merült fel
elôször azoknak a politikai esemé-
nyeknek és országgyûlési vitáknak a
hatására, melyek a magyarországi
zsidóságot a magyarosodás, a polgá-
ri létforma és az egyenjogúsítási tö-
rekvések útján elindították. Ennek
hozadékaként jelentek meg az elsô
magyar nyelvû zsidó biblia- és ima-
fordítások.

Legelsô volt Bloch Móricé
(késôbb Ballagi Mór), aki a Tórát
fordította le és „jegyzetekkel felvilá-
gosította”. A héber–magyar kétnyel-
vû kötetek 1840-ben jelentek meg
Budán. Az öt kötet ma már nehezen
fellelhetô példányaiból megállapít-
ható, hogy a fordítások magyar nyel-
vezete megfelelt a kor legmagasabb
követelményeinek. 1868-ban jelent
meg Mannheim József bajai tanító
iskolai célra használatos Zsoltárok
címû kötete. Megemlíthetjük még
Deutsch Henrik 1887 és 1889 között
kisiskolások számára öt kötetben ki-
adott, kissé régies hangvételû tóra-
fordítását, mely késôbb, 1936-ig,
még 12 kiadást ért meg. Stern Ábra-
hám iskolaigazgató 1888-ban közre-
adott munkájában a zsoltárokból és a
prófétákból fordított szemelvénye-
ket. A századforduló után pedig az
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
adta közre jelentôs, nagy sikerû
adaptációit.

„A rendelkezésünkre álló források
elégtelensége miatt már nem tudjuk

zsidó embereknek a végkövetkezte-
téseit alakították? Nyilván emberi
gyarlóságok is közrejátszhattak, ta-
lán hiúság, tekintélyféltés... A nagy
tiszteletû Lôw Lipót rabbi ellent-
mondásos állásfoglalása az üggyel
kapcsolatban a történet bizonyos
mozaikkockáinak hiányában nehe-
zen értékelhetô.

Ezután Lôw Lipót visszavonult a
munkától. 1868. június 22-én még
egyszer, szomorúan felemlegette.
Így írt: „...két évvel azelôtt értesítet-
tem dr. Hirschler Ignác urat, miért
nem részesülhetek a biblia fordításá-
ban az annak idején szándékolt terv
szerint.” Ezzel a bibliafordítás ügye
végképp lezárult. Lôw Lipót legjobb
szándékai ellenére is az egyletnek
ezen vállalkozása sikertelen maradt.

Az 1844-ben Pesten megalakult
Magyarító Egylet szándékaival, út-
mutatásaival évtizedekkel megelôzte
korát. És bár az 1860-ban Izraelita
Magyar Egylet néven megújított tö-
mörülés zsidó és keresztény élharco-
sai révén rövid idô alatt viszonylag
nagy népszerûségre tett szert, ered-
ményei csak lassan tudatosodtak a
magyar zsidóságban. „És ha kedves
hazánkra fordítjuk figyelmünket...”
– így kezdi Diósy Márton (korábban
már írtunk róla – a szerk.) „A honi
izraeliták között magyar nyelvet ter-
jesztô pesti egylet, röviden magyarí-
tó egylet célja, szerkezetei, és mûkö-
désének vázlata” címû értekezését,
majd így folytatja: „...egyedül a zsi-
dó nem mutatott legkisebb kedvet
sem hajdan dicsô nemzetiségét, vagy
annak legfôbb tényezôjét, a nyelvet
halotti álmaiból fölébreszteni.”

Nem biztos, hogy dicsekedhetünk
ezzel. Azzal azonban igen, hogy
minden segítséget, támogatást, buz-
dítást, melyet a magyarság élenjáró
képviselôitôl kaptak, azoktól, akik
harcoltak, Diósyt idézve, a „magyar-
ra fordított Hámán” ellen, eleink
sokszorosan adtak vissza. A magyar
kultúra élharcosai lettek, vállalkozá-
sokat alapítottak, munkahelyek ezre-
it teremtették, a magyarság hírét
öregbítették mûvészetekben, tudo-
mányokban, sportban. „De Hámán
faja, úgy látszik, még nem halt ki
egészen, és amit »nagy« elôdük év-
ezredekkel azelôtt a perzsa-zsidók
ellen felhozott, azt az apróbb
Hámánok a magyarhoni zsidókra
úgy látszik, a mai napig alkalmazha-
tónak vélik” – írja értekezésében
Diósy.

A magyarországi zsidóság magya-
rítása sikerült. Elôttem van a világot
bejárt fénykép. Az auschwitzi rám-
pán Mengele halált osztó intésére vá-
ró Bocskai-sapkás kisfiú.

Magén István

Belsô külügyünk
Félreértés ne essék, nincs arról szó, hogy e sorok szerzôje ellenezné a füg-

getlen palesztin állam megteremtését. Viszont igen aggasztóak a legutóbbi
fejlemények – a palesztin nép számára is. Nem szolgálják boldogulását.

Szeptember 30-án összeült a Biztonsági Tanács illetékes bizottsága, hogy
elsô ízben megvitassa a palesztinok ENSZ-tagfelvételi kérelmét. Gérard
Araud francia ENSZ-nagykövet a tagsági kérésekkel foglalkozó testület zárt
ülése után közölte, a bizottság szakértôket fog felkérni annak eldöntésére,
hogy a palesztin kérés megfelel-e az ENSZ-alapokmány követelményeinek.
A közvetlen elôzmények elgondolkodtatóak.

Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke – az oslói megállapodások-
ban vállalt palesztin kötelezettségtôl eltérve – 2011. szeptember 20–25. kö-
zött megpróbálta az ENSZ-ben „zsigerbôl”, egyoldalúan, Izrael egyetértését
kikapcsolva elfogadtatni Palesztina önálló, teljes jogú államként való elisme-
rését. Törekvése fiaskóval végzôdött, mire hasonlóan cselekedett, mint anno
tette történeti elôdje, a PFSZ néhai vezetôje, Jasszer Arafat.

Megalapozatlanul, hiú reményeket keltve Arab Tavaszt ígért híveinek,
mégpedig azok után, hogy elvetette az ún. Kvartett (az USA, az ENSZ, az EU
és az Orosz Föderáció) javaslatát. A kezdeményezés azért született, hogy a
Közel-Kelet végre kikecmereghessen a kátyúból, amelybe még az arab orszá-
gok 1948. évi, az ottani zsidóság „tengerbe fojtását” meghirdetô, összehangolt
támadó háborúja juttatta. A javaslat értelmében a béketárgyalásokat
elôfeltételek nélkül, új menetrenddel el kell kezdeni, eredményes befejezésük
határidejét 2012 decemberében megszabva.

A zsidó állam vezetése, Netanjahu miniszterelnök és kormányának több
tagja külön is pozitívan nyilatkozva, a Kvartett elgondolását azonnal elfogad-
ta. Abbász elutasító érvelése szerint viszont a javaslat nem kötelezi Izraelt a
zsidó építkezések újbóli befagyasztására (Ciszjordániában és Jeruzsálem ke-
leti részében), s azt sem írja elô, hogy Izrael köteles elfogadni a leendô Pa-
lesztina államhatáraként az 1967-es fegyverszüneti vonalat, amely 1948 és
1967 között választotta el Izraelt és Jordániát. Az izraeli–palesztin szemben-
állásban a legélesebb ellentéteket pedig a zsidó telepek váltják ki. Most éppen
miattuk rótták meg Izraelt legfôbb barátai is, köztük a fôpatrónus Amerikai
Egyesült Államok. Ugyanis Netanjahu bejelentette az építkezések folytatását.
Igaz, ez azt követôen történt, hogy Abbász elzárkózott a Kvartett javaslatától
a tárgyalások újrafelvételére. Továbbá, emlékeztetnek a szakértôk, megszo-
kott palesztin technika kihúzni a telepítési moratórium végéig – szüneteltetve
a tárgyalásokat Izraellel... A lényeg azonban az, hogy a zsidó fél ismét lépés-
hátrányba került.

Abbász diplomáciai taktikája sajátosan ügyes. Mert – töprengjünk csak el,
vetik föl nem kevesen – hogyan lehet értékelni, amikor valaki azt szabja a tár-
gyalások elôfeltételéül, hogy a partner, az ellenfél fogadja el azt, amit ô a tár-
gyalásokkal elérni akar...

2000-ben Arafat váratlanul elhagyta a Camp David-i tárgyalóasztalt, s ha-
zament kirobbantani a második intifádát. Abbász, az idôs (76 éves) palesztin
elnök, aki tisztségét illegitimen tölti be (bár mandátuma 2007-ben lejárt, még-
sem meri – a Hamasz általános gyôzelmétôl tartva – kiírni a választásokat),
nemzetközi fiaskóját ellensúlyozandó, most Ramallah városában, a Palesztin
Hatóság adminisztratív székhelyén nemzeti hôsként igyekszik megjelenni.
Megkönnyítve, hogy a Gázában egyeduralkodó Hamasz, amely a palesztin ál-
lamot a zsidó állam megsemmisítésével képzeli el, s ezen az alapon egyene-
sen és nyíltan ellenezte Abbász New York-i manôvereit, folytassa Izrael elle-
ni terrorcselekményeit.

Döntsük el, kik akarják becsapni a világot! Kik a Közel-Kelet békéjének
tényleges ellenlábasai? Vajon Abbász tárgyalópartnernek, diplomáciai ellen-
félnek vagy likvidálandó ellenségnek tekinti Izraelt? Miként viszonyul hoz-
zá? Azok, akik Netanjahut eleddig makacsul lefasisztázták (még a nyugat-eu-
rópai és hazai baloldalon is), most mit mondanak?

A holokauszt után lassan háromnegyed évszázaddal teljes jogú, értékû
embereknek kellene elfogadni a zsidókat. Ugyanolyan magától értetôdôen
létezô népnek a zsidóságot, mint a földkerekség bármely más nációját, etni-
kai-vallási közösségét... Állama (az ENSZ hozta létre 1948-ban!) az egyete-
mesen elismert nemzetközi normákra szintén jogosult. Például hogy megvéd-
heti létét. Ráadásul a történelemben még soha nem figyeltek annyira árgus
szemmel háborúba kényszerített felet, mint Izraelt... Miközben páratlan mó-
don mérsékli, szelektálja és limitálja az alkalmasint elkerülhetetlen elhárító-
megelôzô lépéseket, illetve válaszcsapásokat.

A palesztinok külpolitikai törekvéseit valóságosan érzékelve, nem
jövendô államiságuk kérdését kellene említeni, hanem helyesebb, pontosabb
fogalmazás a zsidó és palesztin állam ügyérôl beszélni, hiszen az utóbbi lét-
rehozásának vágya változatlanul az elôbbi örökre eltüntetésének szándékához
látszik kapcsolódni.

Fekete György
nyugalmazott tanár

Belgium
Az Európai Zsidó Kongresszus

(EZSK) sajnálatát fejezte ki, hogy a
2010. május 31-én történt, kilenc tö-
rök állampolgár halálával végzôdô
flottaincidenst kivizsgáló ENSZ-bi-
zottság jelentésének nyilvánosságra
hozatala után a török–izraeli kapcso-
latok tovább romlottak. Moshe Kan-
tor, a kongresszus elnöke nyilatkoza-
tában reményét fejezte ki, hogy a
múlthoz hasonlóan „Törökország a
jövôben is mind a muzulmánok,
mind a zsidók irányában toleráns és
mértéket tartó állam marad”. Moshe
Kantor hangsúlyozta, hogy „az Izrael
és Törökország között az elmúlt év-
tizedekben kialakult stratégiai part-
nerség és szoros együttmûködés a
közel-keleti stabilitás biztos pilléré-
nek bizonyult”. Az EZSK megismé-
telte az ENSZ-bizottságnak a Török-

ország és Izrael közötti teljes jogú
diplomáciai kapcsolatok helyreállí-
tására vonatkozó javaslatát, aminek
elmaradása súlyos következmények-
kel járhat.

Svédország
A svéd kormány négymillió koro-

nát (mintegy 440 000 euró) biztosít a
jövô évi költségvetésben a zsidó in-
tézmények védelmének növelésére.
A megfelelô biztonság hiánya miatt
ugyanis sokan távol maradnak a val-
lási szertartásokról is. Az ország har-
madik legnagyobb városában,
Malmôben a hatóságok négyszáz an-
tiszemita incidenst regisztráltak
2009-ben. A helyi hitközség tájékoz-
tatása alapján az atrocitások miatt
számos zsidó család véglegesen el-
hagyta a várost. Erik Ullenhag integ-

Magyarító Egylet (3.)

pontosan követni tovább ez esemé-
nyeket” – írja Groszmann Zsigmond.
Az Izraelita Magyar Egylet által
meghirdetett bibliafordító pályázat
körüli hercehurca folytatódott. El-
lentmondásnak tûnik, hogy bár „Lôw
Lipót szerint a pályázók között nem
volt egyetlen elhivatott sem”, 1865-
ben mégis elkészült egy értékelhetô
fordítás. 1865. július 22-én
Szegedrôl elküldött levelében Lôw
rabbi így ír: „Megelégedéssel vettem
tudomásul folyó hó 4-én kelt le-
velébôl a bibliafordítás ügyének si-
keres haladását. Mihelyt tisztelt pá-
lyatársaim dolgozatai a kezemben
lesznek, hogy határozatunk értelmé-
ben végleges átnézetem folytán a
megkívánható összhangzásba hozas-
sanak, mi sem fog útjában állani
fennakadás nélküli megjelené-
söknek.” Utólag nehéz kideríteni, mi
okozhatta azt az óvatosságot, mely-
nek értelmében Lôw szegedi rabbi
minden ezzel kapcsolatos lépést
ellenôrizni akart. Ahogy annak okát
is csak találgatni lehet, hogy jelentôs
bibliafordítók, mint például a fen-
tebb említett, 1815-ben Inócon szüle-
tett és 1891-ben Budapesten meghalt
teológus, mûfordító, nyelvész és
szótárszerkesztô Ballagi vagy az
1820-ban Pápán született és 1893-ban
Baján meghalt nagy magyar érzelmû
Mannheim, aki honvédként küzdötte
végig a szabadságharcot, miért nem
küldték el pályamunkájukat.

1865. november 28-án, pár hónap
múlva, Lôw a Magyar Zsidó Szemle
VIII. évfolyamának közlése szerint
így írt dr. Hirschler Ignácnak:
„...azon eredeti szándék, hogy a kéz-
irat nyomtatás elôtt cirkuláljon,
praktikusnak nem bizonyult. (...) Az-
óta nem felelt nekem az egylet. Min-
denesetre a vállalatnak a legjobb si-
kert kívánom.” Ki tudná ma már ki-
következtetni azokat a lelki rugókat,
melyek az egylet vezetôinek és az
egylethez csatlakozó nagy tehetségû

rációs miniszter szerint „antiszemita
provokációk és rasszista elôítéletek-
bôl eredô inzultusok nem tûrhetôk
meg egy demokratikus társadalom-
ban”. „Sok zsidó félelembôl titkolja
el származását.” A kormány döntése
nem csak a közösség tagjainak
sebezhetôségét csökkenti, de jelzi,
hogy a hatóságok komolyan veszik
az antiszemita jelenségeket. Az or-
szágban mintegy 20 000 zsidó él.

Lengyelország
„Egység Menete” névvel a lengyel

kormánypárt, a Polgári Platform jo-
gászai a közelmúltban tüntetést ren-
deztek a növekvô antiszemita provo-
kációk ellen Bialystokban. Tadeusz
Truskolaski polgármester és más
közéleti személyiségek is csatlakoz-
tak a felvonulókhoz. A csendes me-
net a város neves szülöttének,
Ludwig Zamenhof zsidó doktornak,
az eszperantó nyelv megalkotójának
a szobrát kereste fel. A tiltakozó ak-
cióra azért került sor, mert szél-
sôséges elemek meggyalázták az
1941 júliusában Jedwabne települé-

sen a helyi lakosság által a náci meg-
szállók asszisztálása mellett meg-
gyilkolt több száz zsidó emlékmû-
vét.

Új-Zéland
A „Másság megértéséért” projekt

elismeréséül az Új-Zéland fôváro-
sában, Wellingtonban mûködô Holo-
kauszt Kutató és Oktatási Központ
az Emberjogi Bizottság kitüntetésé-
ben részesült. Inge Woolf igazgató
kijelentette, hogy „nagy megtisztel-
tetést jelent a magas elismerés az öt
éve alapított intézménynek”. Egyik
fontos feladatuk a holokauszt törté-
netének oktatása. A programban már
több ezer diák vett részt. A központ
rendszeresen közremûködik az
ENSZ által kezdeményezett Holo-
kauszt Emléknap szervezésében is,
amelyet január 27-én tartanak a
wellingtoni zsidótemetôben. Új-Zé-
landon körülbelül hétezer zsidó él.

kovács

Magyarítási kísérlet



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.

Matematikakorrepetálást vállalok
Zuglóban általános és középiskolások-
nak, nagy türelemmel és tapasztalattal,
hétköznap és hétvégén is. Felzárkóztatás,
felkészítés 6 és 8 osztályos gimnáziumi
felvételire, érettségire. Óradíj: 1500
Ft/60 perc. Érdeklôdni: 06-20-371-
1206, Szabados Edit.

Eltartási szerzôdést, valamint gondo-
zást vállalok, ottlakás nélkül. 06-1-364-
7534.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb
áron, készpénzért vásárol judaikát, to-
vábbá festményeket, csillárt, bronztár-
gyat, bútorokat, ezüsttárgyakat, porce-
lánokat, herendit, meissenit, Zsolnayt,
Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait
is. Egyebeket, órákat, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan,
vidékre is. Üzletünk száma: 06-1-364-
7534, 06-70-264-1926.

Önkéntes munka Erecben! Gyere és
támogasd munkáddal és ottléteddel Iz-
rael Államát! Idôpontok: 2011. no-
vember 13-tól december 4-ig, 2012. ja-
nuár 15-tôl február 5-ig. Jelentkezés:
Deutsch János, 06-20-233-8454 vagy
lljano@freemail.hu

Órajavítás, antik órák teljes restaurálá-
sa, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-505-
5620, napközben. VII., Garay u.–Murá-
nyi u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter.
Web: www.jungoras.hu
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N A P T Á R

November 4. péntek Chesván 7. Gyertyagyújtás 4.05

November 5. szombat Chesván 8. Szombat kimenetele 5.09

November 11. péntek Chesván 14. Gyertyagyújtás 3.55

November 12. szombat Chesván 15. Szombat kimenetele 5.01

Programajánlat

Halálozások

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

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

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbites-
tület és a Mazsihisz vezetôsége megálla-
podott David Goldberg mohéllal (Né-
metország), aki zsidó fiúgyermekek kö-
rülmetélését vállalja. Amennyiben az Ön
családjában ilyen szimchá (öröm) van,
kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a 413-
5580-as telefonszámon vagy a rabbites-
tulet@mazsihisz.com e-mailen keresz-
tül, hogy a gyermeket Ábrahám szövet-
ségébe 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.

Diplomák (aranyozás héber betûkkel),
naptárkészítés, színes nyomtatás. Koós
Erika, +36-20-314-3131, e-mail: terez-
nyomtatas@gmail.com

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz me-
gyek. 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

Üdüljön Budapest centrumában fél
áron. 00-36-20-935-4867.

Vizes falak utólagos szigetelése,
hôtérkép készítése, mûszeres falned-
vességmérés. Tel.: +36-30-950-1306, 06-
1-251-8684, www.falszigetelés.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.

Hírek, események
röviden

– Hálás köszönetünket fejezzük ki
a Szeretetkórház vezetésének, a bel-
gyógyászat dolgozóinak édesanyám,
Kertész Árminné gondos, lelkiismere-
tes ápolásáért. Kertész Gábor és csa-
ládja.

– Adományok. Szegô László 20
ezer Ft-ot adományozott a Szeretetkór-
ház részére.

– „Énekeljetek az Úrnak új éne-
ket!” (Zsolt 96,1) Jótékonysági kon-
cert a keresztény-zsidó párbeszéd javá-
ra 2011. november 5-én, szombaton,
18 órakor. Helyszín: Budapest VI.,
Székely Bertalan u. 13., H. N. Adven-
tista Egyház Budapest Terézvárosi
Gyülekezete. Közremûködik: Fekete
László fôkántor, Nógrádi Gergely kán-
tor, Székelyhídi Hajnal operaénekes,
Neumark Zoltán zongoramûvész, a
Goldmark-kórus, szólisták: Biczó Ta-
más kántor, Fekete László fôkántor,
Tóth Emil fôkántor, karnagy: Ádám
Mária, a Terézvárosi Adventista Ének-
kar, karnagy: Oláh Gábor.

– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra
között. Telefon: (1) 455-3333. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu

– A mauthauseni láger és mellék-
táborai túlélôinek találkozója novem-
ber 8-án (kedd) 14 órakor lesz a
Holokauszt Emlékközpont nagytermé-
ben (IX. Páva u. 39.). Szeretettel vár-
juk a bajtársakat és hozzátartozóikat.

Antik csillárok javítása, vétele, eladása.
321-2972. Bp., Hevesi S. tér 3.

Eladó VII., Klauzál utcai háromszobás,
kétkonyhás, I. emeleti, 120 m2-es lakás.
Alkalmas két generációnak, irodának,
rendelônek, sporttevékenységre, panzió-
nak. 21,5 millió Ft. 06-20-946-3912.

Idôs személy gondozását vállalom itt-
hon és külföldön. 06-20-229- 9579.

Készpénzért vásárolok mindenféle mû-
tárgyat és régi ruhanemût. Hívását vá-
rom. 06-70-665-2105.

Eladó Újpesten, a Rozs utcában három-
szobás, összkomfortos családi ház 513
m2-es telken. „Irányár 28 millió” jeligére
a szerkesztôségbe.

Kiadó lakásokat, házakat keresünk!
„Albérletpont”, a bérbeadás szakértôje!
351-9578, 06-70-383-5004, weboldal:
www.alberletpont.hu

Fordítást, tanítást, nyelvvizsgákra fel-
készítést, korrepetálást vállal angol nyel-
ven gazdasági fôiskolai angoltanár.
Érdeklôdés: 06-70-587-3130.

HÁZASSÁG
21 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

„SALOM” társközvetítô, házasság-
közvetítô, társaságszervezô. Fülöp Zsu-
zsa, e-mail: zsuzsa194705@t-online.hu

53 éves közgazdász férfi angol és német
nyelvtudással keres állandó együttlétre
diplomás, emberséges, szeretetre méltó
nôt 45 és 56 éves kor között. „Értelmes
társ” jeligére.

Kérjük, most is támogassák az
Igaz Emberekért Alapítványt,
hogy több segítséget tudjunk
nyújtani az 1944-ben zsidó üldö-
zöttek életét megmentô Jad
Vasem-kitüntetetteknek. Befize-
tési csekket telefonon lehet igé-
nyelni (341-1261, napközben).

Igaz Emberekért Alapítvány
Kuratóriuma

NOVEMBER

Spinoza Színház (1074 Budapest,
Dob u. 15.)

3. (csütörtök) 20.00: ANEZ – le-
mezbemutató

7. (hétfô) 19.00: Bächer Iván: Vég-
törlesztés – premier

8. (kedd) 19.00: Ormos Mária est-
je

9. (szerda) 19.00: Frida – zenés
dráma

10. (csütörtök) 19.00: Stand-up
kabaré

13. (vasárnap) 19.00: Czeizel End-
re estje

14. (hétfô) 19.00: Matkovich Ilo-
na: Semmi dráma

15. (kedd) 19.00: Havi 200 pengô
fix

16. (szerda) 19.00: A Guru – zenés
játék

19. (szombat) 19.00: Wojcek – bu-
dapesti premier

20. (vasárnap) 19.00: Flamenco-
bár a Spinozában

21. (hétfô) 19.00: Én, Királyhegyi!
– kabaré

22. (kedd) 19.00: Bächer Iván:
Végtörlesztés

23. (szerda) 19.00: Heller Ágnes
estje

24. (csütörtök) 19.00: Lélek-kont-
roll klub – dr. Buda Béla elôadása

26. (szombat) 19.00: Love game –
premier

27. (vasárnap) 15.00: Judrom
Gipsy Klezmer Band

27. (vasárnap) 19.00: A magam
asszonya vagyok – monodráma

28. (hétfô) 19.00: Frida – zenés
dráma

29. (kedd) 19.00: Talmud, Tóra és
a többiek

30. (szerda) 19.00: Yentl – zenés
monodráma

Generációk Klubja
(VI. ker., Hunyadi tér 3. félemelet)

7. (hétfô) 15.00: A klub vendége
Breuer Péter (ezúttal kommuniká-
torként), akit „Szimbólumok az élet
számos területén” témában hallha-
tunk.

14. (hétfô) 15.00: Deák Gábort (és
esetleg meglepetésvendégét?) üdvö-
zölhetjük.

21. (hétfô) 15.00: Németh Péter, a
Népszava fôszerkesztôje válaszol

Kaczviczky Barbara kérdéseire
„Közéletünk és a Dob Köztársaság”
címmel.

28. (hétfô) 15.00: Vencel György
kántor beszél és énekel.

A gyógytorna és a harmadik sze-
zonját kezdô Down-fejlesztô prog-
ram október 27-én kezdôdött, majd
folytatódik november hónap csütör-
töki napjain a megszokott idôben és
helyen.

Lehet feljegyezni: chanukkai ren-
dezvényünk december 25-én (vasár-
nap) 17 órakor lesz! Részletes prog-
ram december 1-jei és 15-ei szá-
munkban olvasható majd.

Fájdalommal tudatjuk, hogy Ker-

tész Árminnét utolsó útjára kísértük a

nyíregyházi temetôben. A drága ma-

ma emlékét örökre megôrzi szeretô

fia, Gábor, menye, Edit és az uno-

kák, Viktor és Máté. 

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Nov 4. Nov 5. Nov 11. Nov 12.

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. 16.10 9.30 16.00 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. 16.10 8.00 16.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.10 8.00 16.00 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 18.00 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 17.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 16.10 9.00 16.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.30 18.00 9.30
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.10 9.00 16.00 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 (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 17.10 17.00
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 15.50 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 16.10 8.00 15.50 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 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
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Alamizsna
A most következô történetet a Dohány utcai körzet egyik régi, megbecsült

férfi tagjától hallottam. Jom kippurkor az ünnepzáró istentiszteletre battyo-
gott szombaton kora este. A Dohány és a Wesselényi utca sarkán megállí-
totta egy koldus, hogy adjon neki néhány forintot. Az idôs úr vallása sza-
bályait szigorúan betartó zsidó emberként élte le életét. Szombaton nem vá-
sárolt, nem nyúlt pénzhez, és hát ez a szombat ráadásul legnagyobb ünne-
pünk egyike. Ezért szabadkozott egy sort, hogy nincs pénz vele, és ezért
nem tud adni. A koldus úgy látta, hogy itt keményebb érvelés szükséges.
Könyörgôre fogta a dolgot: Uram! Nézzen rám! Én 24 órája nem ettem,
úgyhogy adjon néhány forintot. A zsidó ember elgondolkodott, és jobb nem
jutott eszébe, ezért így válaszolt: Jóember! Én gyôztem, én 26 órája nem et-
tem, de nem kérek magától semmit.

Ezzel továbbment. Innentôl amit mesélek, az már „írói munkásságom”
része. Elképzelem, ahogy a koldus még a sarkon áll, most már három di-
lemmával szemben. 1. Honnan került elô ez az elegáns kolléga? 2. Hogy-
hogy nem evett több mint egy napja egy olyan ember, akinek csak a
cipôibôl ô hónapokig elélne? 3. Miért volt vele ilyen zsugori?

A zsidó ember pedig az én képzeletem forgatókönyvében letudván a záró
istentiszteletet, kijött a zsinagógából, és elkezdte keresni a koldust. Nem kí-
vánta neki megmagyarázni, hogy megvárta, míg kimegy a kettôs ünnep, vi-
szont annál élénkebben jutott eszébe az egyik szereplô Sólem Aléchem fe-
lejthetetlen kisregényében, a Tóbiás, a tejesemberben. Ebben a történetben
Anatevka zsidó lakói között természetesen ott található a falu saját koldu-
sa is. A koldus rituális figura, természetes, hogy mindenki ad neki. Egy nap
járja alamizsnaszerzô körútját, mikor a henteshez ér. Az kezébe nyom 5 ko-
pejkát. A koldus felcsattan: Máskor 10 kopejkát szoktál nekem adni! Mi ez
a zsugoriság?!

Tudod, testvér, feleli a hentes, most rosszul megy az üzlet. A koldus sér-
tetten válaszol: Neked megy rosszul az üzlet, és annak én igyam meg a le-
vét?!

A mi zsidó emberünk már csak azért is kereste a hoppon maradt koldust,
mert biztos volt benne, hogy annak még sok „hosszú nap” van hátra.

Hacsek: Sálom, Sajókám! Mondja, hol volt Kol nidré-este?
Sajó: A Bét Milchámá zsinagógában. Képzelje, a kántor olyan szépen éne-

kelte a Kol nidrét, hogy háromszor ismételtették el vele!
Hacsek: És hogy jutott be?
Sajó: Könnyen! A biztonságiak látták, hogy sapka nélkül érkezem, egyik

kezemben aktatáska, a másikban a mobilom – rögtön beengedtek!
Hacsek: Mindenkit ilyen könnyen engedtek be?
Sajó: Nem! Láttam egy szakállas, pajeszos, kipás férfit, akivel ki akarták

rakatni a zsebeit, de azok üresek voltak!
Hacsek: Ôt miért vegzálták?
Sajó: Azt mondta az unokaöcsém, aki biztonságis, hogy azt az utasítást

kapták, ha valakinek a külseje elüt a megszokottól, azt tekintsék gyanúsnak!
Hacsek: És hogy telt a népszámlálás?
Sajó: Képzelje, bejött két ember, és kérdezôsködni kezdtek. Elôtte körül-

néztek szerény kis hajlékomban, látták a Jeruzsálembôl hozott házi áldást a
falon, a héber betûs gyertyatartókat a kredencen, a fejemen a kipát, az Új Éle-
tet az asztalon, izraeli rokonomat kaftánban, amint le-föl járkálva mormolja a
márivot, közben belépett másfél éves fiúunokám, akit most szoktatunk szoba-
tisztaságra, így jól láthatták Ábrahám szövetségének félreismerhetetlen jelét,
majd mindezek után azt mondták, hogy a következô kérdésre nem vagyok kö-
teles válaszolni: Vallása?

Zév

Ünnep utáni Hacsek és Sajó

A Magyar Zsidó Múzeum és a
Festészetet Kedvelôk Köre IV. Kor-
társ Festészeti Triennálé ...és a zsi-
dók? címû új kiállításának sajtótájé-
koztatóját, majd megnyitóját tartot-
ták a közelmúltban.

A délelôtti órákban az írott és
elektronikus média képviselôinek je-
lenlétében a múzeum igazgatónôje,
Peremiczky Szilvia üdvözlô szavai
után Beke László mûvészettörténész,
egyúttal mûvészeti vezetô osztotta
meg gondolatait a megjelentekkel.
Elmondta egyebek mellett, hogy az
alkotások – a gomolygó érzések és
indulatok ellenére – nem
holokausztkiállításra készültek. „A
lényeg a címben rejlik”, a kiállítás
csak részben nevezhetô tematikus-
nak: politikamentes gondolatmenete,
filozófiája, a társadalomra, a közvé-
leményre gyakorolt hatása adhatja
meg a választ arra, hogy a zseniális
mûvészek alkotásaikban jól válasz-
tottak-e.

Nógrádi Péter (Festészetet
Kedvelôk Köre) elsôsorban köszö-
netet mondott mindazoknak, akik se-
gítségére voltak, majd beszélt

1.
Egyedülálló kezdeményezésbe

fogtak a Frankel Leó úti zsidó közös-
ség tagjai. Hatvanan egyszerre kezd-
tek fogyókúrába.

Verô Tamás rabbi lépett elsôként a
mérlegre, ôt követte a kile többi tagja,
s ezzel az elsô méréssel hivatalosan is
megkezdôdött az együtt fogyás.

Verô Tamás bevallotta: jelenleg bi-
zony százkilenc kiló. Egy hónapon
keresztül próbál minél nagyobb súly-
tól megszabadulni, s erre biztatja a
többieket is.

Az idôpont nem véletlen, ebben az
egy hónapos idôszakban a zsidó új-

Sas, akit Polacseknek hívtak
A zsidó fesztiválok programjából a Spinoza is kivette a részét. Olyan, megle-

petésnek számító estet tartott, melyen Sas Józsefet hallgatva, egy csomó újdon-
ság árnyalta a róla kialakult képet.

Sas nem volt mindig eminens. Kalmár Tibor kérdésére, miszerint miért rúg-
ták ki a középiskolából, Sas visszakérdezett: melyikbôl? És innen dôlt belôle a
Tanár úr kérem, én rossz voltam tartalmú felsorolás. Persze nem szárazon,
ahogy mi mesélnénk el, hanem olyan mulatságosan, hogy már azon izgultunk,
nehogy jófiú legyen! Nehogy helyt álljon valamelyikben, mert akkor nem hall-
juk, hogy édesanyja megint felkötötte a kendôjét, és vitte a következôbe. Talán
a végén, amikor Rózsahegyi Kálmán színinövendéke lett, akkor hagyta abba fe-
rencvárosi csínytevéseit. Amelyekbôl talán a legdurvább az volt, amikor fagy-
gyúval kente be az osztály kályháját. Rózsahegyi Kálmánt egyenesen imádta,
csüngött rajta, sokszor megszólalt a hangján is, a közönség nagy örömére. Eb-
ben a színházacskában mindenki emlékezett Kálmán bácsi hangjára, tekintettel
arra, hogy az átlagéletkor XXL-es volt.

Aztán megtudtuk, hogy amikor Gyôrbe került elôbb segédszínésznek karkö-
telezettséggel, megkérte valaki, hogy változtasson nevet, ne legyen már
Polacsek. Ekkor – és még nagyon sokszor – apjára emlékezve, aki Sas Imre szí-
nész volt, felvette a Sas nevet. Amikor végigszáguldozta az ország teátrumait,
mindig talált valakit, aki a hóna alá nyúlt, az apja kedvéért. Pécsett például
olyan is akadt, aki utolsó emlékekkel ajándékozta meg, merthogy egy ágyban
feküdt Sas Imrével, aki flekktífuszban halt meg Auschwitzban.

Nagyon szép élményei kötôdnek Kecskeméthez, Lendvai igazgatása alatt. Ott
játszta el Bóni grófot meg Svejket. Sôt, néhány napig Latinovits Zoltánnal osz-
totta meg szobáját. (Ôt is megszólaltatja!) Ott barátkozott össze Csorba István
színésztársával, akivel szabadidejükben sírfeliratokat gyártottak. Kitûnôre sike-
redett, amelyik róla szól: „E sírhant Sas Józsefet fedi, vajon miért jó seft ez ne-
ki?”

Kalmár Tibor kerek estét készített elô, idôrôl idôre bejátszottak a vetítôn egy-
egy témához illô jelenetet a Mikroszkóp Színpadról.

Szép lassan elérkeztünk a kérdéshez, hogyan lett igazgató, hogyan járta ki
Körmendi János Kossuth-díját, valamint hogyan látja a Nagymezô utcai teátrum
helyzetét.

Fôvárosba kerülését egy Marton Frigyesnek beküldött blüettel érte el. Amikor
pódiumra ért, Szilágyi György azt kérdezte tôle: „Ki takart el eddig téged?”
Majd a Lolával meg a magyar nótákkal nagyon beindult humor húzta szekere.
Amikor Marton nyugdíjba ment, már evidens volt, hogy átadja neki a színház
vezetését. Ekkor 1985-öt írtunk.

Anekdotaszerû emlékezéseit, melyek Aczél Györgyrôl és Kádár Jánosról
szóltak, nem szívesen mesélném el. Ami biztos, azt írta róla a nemrég elhunyt
kitûnô újságíró, MGP: „Ô az utolsó mohikán”, amiben többen egyetértünk, még
Sas József is. Körmendi János kitüntetéséhez pedig kitartás kellett. Addig bom-
bázta levelekkel az összes kormányt, míg elérte, amit akart. Dolga volt elég,
mert igazgatósága alatt megélt öt kormányváltást és egy rendszerváltást.

Hogy mi lesz a Mikroszkóp sorsa? Szerinte vége a korszaknak, ahol politikai
kabarét játszanak. Így hát nem csoda, ha a végére Kalmár azt a dalt vetítette le
a közönségnek, hogy: „Szervusz, pajtás! Szervusz, jó közönség!”

Bozsán Eta

Gasztrojudaizmus „A legkisebb nemzeti kisebbség a filoszemita”
Egy kiállítás margójára

egyesületükrôl, melynek célja a kor-
társ mûvészek befogadása, új alkotá-
sok létrehozásához inspiráció és tá-
mogatás nyújtása.

Rusznák Rita kurátor elmondta:
többéves, sikeresnek mondható kon-
cepciósorozat folytatása jött létre,
gondolatébresztônek szánva, majd
felhívta a figyelmet a festmények
mellett olvasható „önvallomásokra”,
melyek túlzás nélkül élményszámba
mennek.

Délután került sor a hivatalos
megnyitóra. Ennyi érdeklôdôt utoljá-
ra a rendkívül látogatott Chagall-ki-
állításon lehetett látni, szó szerint
képtelenség volt körbejárva meg-
szemlélni az alkotásokat (szeren-
csémre délelôtt megtehettem), talpa-
latnyi hely nem volt a három terem-
ben, ahol több százan szorongtunk.

S nem csak ezért nem volt egysze-
rû dolga a látogatóknak. Ez esetben
ugyanis nem lehet azt tanácsolni,
mint általában, hogy nézze meg a ké-
peket, és hallgasson arra, amit azok
felidéznek benne. Most azt kell majd
rekonstruálni, mi járhatott a mûvész
fejében, arra koncentrálva, mit tud a
szemlélô általánosítani az informáci-
ókból, és azt összevetni a saját, sze-
mélyes tudatában kialakult „zsidó-
képpel”. Ezután már mindenki rájön
arra, hogy itt bizony mûvészetet lát.

Megnyitót Hernádi Gyula író-új-
ságírótól hallhattunk, érdemes lesz
néhány gondolatát szó szerint idézni.
Bevezetôjében elmondta: kortárs mû-
vészek ilyen minôségû kiállítása na-
gyon ritkán látható, nem zsidó
résztvevôkkel pedig elsôként. A leg-
kisebb nemzeti kisebbség a filoszemi-
ta – tette hozzá. Lehetôség van „elke-
veredni” a zsidó képzômûvészek kö-
zött úgy, hogy totózni kell, ki zsidó,
ki nem. A méltán híres párizsi iskolát
példaként állítva, Hernádi elmondta:
soha nem volt kétséges, hogy a kiállí-
tók között ki zsidó, ki nem, s ez akkor
legitim, ha a szándék tisztességes. A
nemzeti kultúrán belül „egy zsidó al-
kotó kétszeres erôfeszítésre kénysze-
rül, kétszeresen jónak kell lennie a
megfelelô elfogadáshoz”.

Nos, jó szívvel ajánlom a Zsidó
Múzeum új, II. emeleti kiállítását,
melyet 2011. december 5-éig tekint-
hetnek meg.

GÁL

sen fut majd a Margit-szigeten. Az
idôszak lejártával újra mérlegre áll-
nak majd, és akkor elválik, kinek
mennyire volt sikeres a fogyókúra.

2.
Kétszázezret keresett 
a zsinagóga a közös diétán

Több mint kettôszáz kilót adtak le
egyetlen hónap alatt a Frankel Leó úti
zsidó közösség tagjai. Egy névtelen
felajánló minden leadott kiló után
ezer forintot ígért a zsinagógának.

A jom kippuron, az engesztelés
napján, huszonöt órás böjt után zá-
rult szombat este a hitközség diétája.
Negyvenkilenc hívô kezdett közös
fogyókúrába, hogy a testi-lelki meg-
tisztuláson túl adományt szerezze-
nek a zsinagógának.

– Ahogy a fogyókúra elôtt, most a
végén is közös mérlegelést tartot-
tunk, hogy kiderüljön, kinek mennyit
sikerült leadnia. Örömmel mondha-
tom, hogy sikeres volt a kezdemé-
nyezés, hiszen összesen 203 kilótól
szabadultunk meg – mondta a Bors-
nak Verô Tamás rabbi, aki maga is
részt vett a nagy fogyásban.

A rabbi azt is elárulta: a közép-
mezônyben végzett, egy hónapja
még százkilenc kilót nyomott, ebbôl
nyolcat tudott leadni. Az abszolút re-
korder tizenöt kilótól szabadult meg,
de akadt olyan is, akinek csupán öt-
ven deka csúszott le egy hónap alatt.
A fogyózási módszerek közül min-
denki másra esküdött, de egy dolog-
ban egyetértettek: fô a mértékletes-
ség és a sok mozgás.

– Az étkezésben próbáltuk kerülni
a cukrot és a szénhidrátot, többeknek
az is bevált, ha este már nem ettek. A
fiatalok közül tizenöten vettek részt
a diétázásban, ôk azt mondták, hogy
sokat sportoltak – tette hozzá Verô
Tamás. A közösség tagjainak nem
csak a közérzete lett jobb a fogyás
után, de a kedve is, hiszen kitartá-
sukkal kétszázháromezer forintot
szereztek a zsinagógának.

G. J. / borsonline.hu nyomán

STB.

évig a hitünk szerint lelkileg meg-
tisztulunk. Ehhez kapcsolódik a testi
megtisztulás is, amit egy huszonöt
órás böjt követ majd – magyarázta. –
A fogyókúrához a közösségbôl leg-
alább hatvanan csatlakoztak. A cél
nemes, hiszen egy névtelen adomá-
nyozó minden egyes leadott kiló
után ezer forintot ajánlott fel a zsina-
gógának.

Nincsen közös módszerünk, min-
denkire rábízzuk, hogy milyen mó-
don és mennyit szeretne fogyni. Mi-
nél eredményesebb, annál többet
tesz a közösségért, és persze magáért
– tette hozzá a rabbi, aki az egy hó-
nap alatt diétába kezd, és rendszere-

Madáretetô




