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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Aki
megmentette
az élôvilágot

(Noách)

Börésit hetiszakaszában olvastuk:

vájár Hásém ki rábá ráát háádám
báárec – és látta Isten, hogy nagy az

ember gonoszsága a földön... Váji-
nochem Hásém ki ászá et háádám
báárec vájitácév el libo – és meg-

bánta az Örökkévaló, hogy megte-

remtette az embert és ezért elszomo-

rodott.

Az erkölcsi magasság helyett az

erkölcstelenség mélységét vetíti

elénk az elsô könyv. Eredménye: Is-

ten el akarja pusztítani az élôvilágot,

mert ki nichámti ki ászitim – meg-

bánta, hogy megalkotta.

Az elemi csapások közül az özön-

vizet választotta. A tragédia betetô-

zése nem is annyira az özönvíz volt

(bár ez sem semmi), de hát itt az a

helyzet állt elô, hogy a Teremtô el-

pusztítani kényszerült teremtményeit.

A remény (ami köztudottan utoljá-

ra hal meg) beteljesülése borítékol-

ható. Az elsüllyedt világ helyén új

élet születik, ami tisztább, neme-

sebb, jobb, mint a régi volt. Az érték-

telen pusztulását megint csak a re-

mény követheti: az élet nem szûnhet

meg. Mindig van, aki továbbviszi,

akad, aki megôrzi a nemes eszmé-

nyeket.

Noét nem tudják lezülleszteni kor-

társai. Mint sziget a gonoszság ten-

gerében, úgy emelkedik ki kör-

nyezetébôl. Látja a pusztulásába ro-

hanó világot, de megakadályozni

nem tudja az özönvíz bekövetkeztét.

Utasításra bárkát épít maga és csa-

ládja védelmére. No meg, ugyancsak

utasításra, néhány állatfajtát is beme-

nekít a bárkába, mégpedig párosával,

ami az özönvíz utáni élet konkrét ga-

ranciáját is jelenti.

Noé mindent megtett, hogy ne

csak biztosítsa, de elviselhetôvé is

tegye az életet. A talmud Szánhedrin

traktátusában említést tesz arról,

nem hunyta le a szemét, a fiaival éjt

nappallá téve dolgoztak az élôlények

ellátásán. Az aggáda neki tulajdonít-

ja az eke, a sarló és a balta elsô alkal-

mazását, ezzel jelentôsen megköny-

nyítve a nehéz munkát.

Ez a hetiszakasz (október 9.) ezút-

tal egy humanistát állít elénk, akinek

története nyomán jelenik meg a szö-

vetség jele, a szivárvány, amely az

ember magasba törô vágyait szimbo-

lizálja a világ megismerésére,

„szerzôdést” Alkotójával az élet örök

fenntartására.

Noé a bölcsességet testesíti meg.

Késôbbi leszármazottai már ôt túl-

szárnyalva emelkedtek magasabb ré-

giókba, ábrahámi, majd mózesi csú-

csokra.

Ráv

ÜNNEPZÁRÓ
Jámim Noráim – a Félelmetes Napok bevezette nagyünnepeink szim-

chát torával, a Tóra örömünnepével záródnak. A hívô zsidó ember az év
fordulóján mérleget készít. Visszatekint az elmúlt esztendôre, és kérde-
zi önmagát: megtettem-e mindent embertársaimért, a Tóra szellemében
éltem-e napjaimat? A kegyelet vezetett-e mindnyájunkat a temetôk
süppedô sírjai közé, vagy csupán lelkiismeretünk? Ezekre a kérdésekre
mindenkinek magának kell megadnia a választ.

Amikor szimchát torákor befejezzük Mózes öt könyvének felolvasását,
megkezdjük az elsô könyv recitálását is, bizonyítva az elôírás célját: a Tó-
rában nincs megállás, nincs szünet. Folyamatosan olvassuk a fejezeteket.
Ez a szokás jelképe vallási életünknek, a zsidósághoz való viszonyunk-
nak. A zsidó vallásban, a hitéletben nincs „holtszezon”! A nyári gyászhe-
teket, a tisá böávot sokan otthonuktól távol, nyaralással, utazással töltik.
Kiszakadva a mindennapos környezetbôl, új hittestvérek, szokatlan kö-
rülmények között... Mindez talán még elô is segíti áhítatuk megújulását.
A szlichot és a nagyünnepek nemcsak a megrendítô, lelket felkavaró köl-
teményekkel, de az emlékekkel is meghatározzák hangulatunkat. Hiszen
kiben ne merülnének fel a szülôi ház életképei? A fehér halotti ruhában
imádkozó édesapa, az ünnepi gyertyákat és emlékezô mécseseket meg-

gyújtó édesanya – és mi, a gyermekek, akik nem tudtuk, csak éreztük,
hogy most valami különleges dolog történik, amit a felnôttek nagyon ko-
molyan vesznek.

Amikor véget érnek ôszi ünnepeink, körzeteinkben kezdetét veszi a
hétköznapok világa, a klubélet. Ezek a rendezvények, amelyek a zsidó
élet erôsítését hivatottak szolgálni – ugyancsak a folyamatosság jegyé-
ben –, majdnem ugyanolyan fontosak, mint istentiszteleteink megtartá-
sa. Hasznosak azon hittestvéreink számára, akik nem vagy csak ritkán
keresik fel templomainkat, mert segítségükkel kevésbé idegenek lesz-
nek számukra szertartásaink külsô formái.

A zsidó ember ünnepekkor végigjárja ôsei útját és múltját. Peszachkor
ott áll a Nádas-tenger partján, hálát ad Istennek a csodákért, amelyekkel
megmenekülésüket segítette. Sávuotkor ott áll a Színáj tövében, és lelki
szemei elôtt elvonulnak a tóraadás halhatatlan szereplôi. Szukkotkor ô is
sátorban van, mint ôsei. A fohász, amely elhangzott ajkainkról, ott duru-
zsol még lelkünkben: „Hadd vigyük magunkkal ünnepeink áldását, az
életet, örömet és vígságot.”

Élet. Ünnepeink alatt szellemünk nemesebbé vált. Az ünnepi szellem
megújítja a testet és a lelket egyaránt. Könyörögtünk, hogy imánk – az
Élet Könyvébe írattassunk be! – jusson el az Örökkévaló trónusához.

Öröm és vidámság. Az „örvendj ünnepeiden” parancsolat determi-
nálja érzelmeinket. Ünnepeink után is az Örökkévalóhoz fordulunk,
hogy Élet legyen, hogy teljes szívvel és lélekkel örvendhessünk és vidá-
mak lehessünk, és így szolgálhassuk közösségünket és Istent.

HAVDALA – búcsú 
az ünnepektôl

(Pilichowski festménye)

Összeállítás a Zsidó Nyári Fesztivál 
programjaiból (4–5. oldal)

Baráti búcsú Polgár Lászlótól (6. oldal)

Szenes Iván, a zsidó és a mûvész (8. oldal)
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Körzeti kitekintô

Az új év elsô napjaiban a béke reménye felcsillanni lát-
szik. Miközben a washingtoni csúcstalálkozóra
figyelünk, imádkozunk, hogy az elvezessen az Izrael és a
palesztinok közti történelmi békeszerzôdés aláírásához,
amely nyugalmat, gazdagságot és biztonságot hoz majd a
térség népei számára.

A közös és jobb jövô gondolatával elménkben a
diaszpóra zsidóságának és Izraelnek együtt kell
munkálkodnia a szebb holnapért a felnövekvô
nemzedékek érdekében. Ebben az összefüggésben
feltétlenül szükséges, hogy a testvériség szelleme és az a
szoros kapcsolat, amely Izraelhez köt, továbbra is a
diaszpórában élô zsidó fiatalok cionista nevelésének
része legyen. Hiszem, hogy a közvetlen élmények,
tapasztalatok, amelyeket izraeli látogatásaik során
szereznek, jelentôs szerepet játszanak e cél elérése
érdekében.

Egy olyan korszakban, amelyben folytonos és
könyörtelen kísérleteket tesznek arra, hogy Izraelt mint
zsidó államot törvénytelenné nyilvánítsák, kiváltképp
fontos, hogy mi Izraelben és a zsidók szerte a világban
egyesült erôvel meghiúsítsák ezeket a törekvéseket.
Mozgósítanunk kell minden erônket, hogy feltárjuk e
hazugságokat és rávilágítsunk a zsidó nép értékeire, ame-
lyek a Tízparancsolaton alapulnak, valamint azokra a
morális és etikai értékekre, amelyek országunk és népünk
alapjait képezik.

Szintúgy életbevágóan fontos, hogy a nemzetközi
közösséggel együtt vegyük fel a harcot azokkal a
fanatikus vezetôkkel szemben, akik nukleáris fegyverek
elôállítására törekednek, tagadják a holokausztot, és
Izrael Állam elpusztítására szólítanak fel.

Egy olyan világban, amelyben a tudomány és a tech-
nológia igen magas színvonalon áll, Izrael továbbra is e
területek élvonalában marad. Igen, büszkék vagyunk Ada
Yonath professzorra, a Weizmann Intézet tanárára, aki
kémiai Nobel-díjat kapott, és hasonlóképpen büszkék
vagyunk a Héber Egyetem professzorára, Elon
Lindenstraussra, aki elnyerte a rangos matematikai
Fields-díjat. Az ô munkásságuk és tudományos ered-
ményeik óriási mértékben hozzájárultak Izrael és a zsidó
emberek megbecsüléséhez és jó hírnevének növe-
kedéséhez.

Az új évben az a küldetésünk, hogy tovább erôsítsük

A Budapesti Zsidó Hitközség 2010
tavaszán közel 300 millió forint támo-
gatást nyert el a Közép-magyarorszá-
gi Regionális Operatív Programból
(KMOP) a Goldmark Terem és a kap-
csolódó helyiségek turisztikai fejlesz-
tése címû projektjére. A turisztikai
attrakció kialakítása során teljesen
megújul a Wesselényi utca 7. számú
mûemlék épület homlokzata, az utca
és a zsinagóga felôl egyaránt. A nagy
múltú Goldmark Terem többfunkciós
kulturális rendezvényteremként üze-
mel majd. Az eredeti terveknek
megfelelôen újítják fel, ugyanakkor a
21. századnak megfelelô berendezé-
seket is beépítenek. A régen várt
födémmegerôsítés is megtörténik, így
újra otthont adhat majd táncos rendez-
vényeknek is a Goldmark.

A terem hátsó részében a Magyar
Zsidó Levéltár új, állandó kiállítást hoz
létre a pesti zsidónegyedrôl, interaktív
elemek felhasználásával. Látogatható
lesz a Hitközség Díszterme is, ahol a
Pesti Izraelita Hitközség múltjába te-
kinthetnek be az érdeklôdôk. Az elsô
emeleten létrejön a Gyökerek központ,
amely a családjuk, múltjuk után kuta-
tóknak tesz hozzáférhetôvé eddig elér-
hetetlen forrásokat és adatbázisokat.

Az épület földszintje a levéltár Euró-
pában egyedülálló látványraktárának

ad majd otthont. A látogatható polco-
kon a vidéki zsidó közösségek öröksé-
ge jelenik majd meg elsôsorban.

A projekt keretében a Hitközség
felújíttatja a ház belsô udvarát is, va-
lamint sor kerül az épület teljes
infokommunikációs és fizikai aka-
dálymentesítésére is.

A sikeres közbeszerzési eljárás le-
zárulta után írta alá a kivitelezésrôl
szóló szerzôdést Zoltai Gusztáv
ügyvezetô igazgató és Pete Tamás, a
nyertes Ecotech 97 Kft. ügyvezetôje.

Az építési munkák közvetlenül az
ôszi nagyünnepek elôtt kezdôdtek (a
vallási szabályok maximális figye-
lembevételével), és a tervek szerint
2011. március 30-án fejezôdnek be,
valamennyi szolgáltatás júniusra lesz
elérhetô.

A kivitelezés ideje alatt a Dohány
utcai zsinagóga és a Hitközség szék-
háza is zavartalanul mûködik, és az
eddig megszokott rendben fogadja az
imádkozókat, a turistákat, illetve az
ügyfeleket.

A projekt az utóbbi évek legna-
gyobb hitközségi beruházása, amely
egyben szerves folytatása a nemrég
zárult, szintén a KMOP forrásaiból tá-
mogatott A zsidónegyed kapuja címû
fejlesztésnek.

PT

Felhívás külföldi elôfizetôinkhez!
Az újság zavartalan kézbesítése érdekében megkérjük külföldi olva-

sóinkat, hogy mostantól ne csekket küldjenek, hanem az impresszum-
ban található számlaszámra bankon keresztül utalják az esedékes dí-
jat. A fentiek értelmében ez év október 1-jétôl az újságra csak ilyen
módon fogadunk el elôfizetést.

Új Élet szerkesztôsége

Szeged
Ros hásáná napjait követôen a Keresztény–Zsidó Társaság teológiai dél-

utánt rendezett. Elsôként Markovics Zsolt fôrabbi „Ruách háKódes a
Tönáchban” elôadását hallgatta meg a közel félszáz jelenlévô, majd Benyik
György római katolikus tanszékvezetô professzor szólt „A szentlélek
eljövetelérôl szóló szakasz zsidó hátterérôl”, végül Szécsi József fôtitkár tar-
tott ismertetôt „Ruách háKódes a Biblia utáni zsidó gondolkodásban” címmel.
Az eszmecserén sok kérdés hangzott el az egyes kifejezésekkel, tartalommal
és felfogásokkal kapcsolatban.

* * *
Hatalmas sikerrel kezdôdött a VI. Szegedi Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál.

Megnyitót Solymos László alpolgármester (MSZP) és Lednitzky András, a hit-
község elnöke tartott. A szlovák származású Miriam Neiger Fleischmann fes-
tômûvésznek a világ számtalan országát megjárt „Jeruzsálem – Kanyarok az
idôben” kiállítását, melyet a budapesti Zsidó Múzeum bocsátott rendelkezé-
sünkre, az alkotó jelenlétében Tandi Lajos mûvészettörténész mutatta be. Az
esti zenei program ismét újdonságot hozott. A Szegedi Szimfonikus Zenekar-
ból alakult Big Band, a más kórusokból kiegészült Vaszy Viktor Kórus és Kó-
nya Krisztina szoprán operaénekes Balogh Sándor vezényletével a közönség
többszöri visszahívó vastapsa mellett mutatta be a dzsessz és az amerikai ze-
ne egyik legnagyobb hatású alakja, az afro-amerikai zongorista, zeneszerzô
Duke Ellington mûvét, a Sacred Concertet.

Amíg Balogh Sándor karnagy vezényelt, addig Gyüdi Sándor színházi
fôigazgató és vezetô karmester immár a kórusban mutatkozott be társaival
együtt. A mûsor összeállítása három kiváló zenei szakember, Baross Gábor,
Gyüdi Sándor és Balogh Sándor érdeme. A hangverseny keretében adta át
Lednitzky András az idei Löw Lipót-díjakat velünk nem azonos vallásúak ré-
szére, köztük Weninger Richárd karnagynak, a Weiner Kamarazenekar
vezetôjének és Kosztándi István hegedûmûvésznek, akik számtalan jótékony-
sági koncerttel segítették az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért munkáját.
Ugyanezen elismerést vehette át Macskássy Izolda festômûvész több kiállítá-
sa teljes anyagának, illetve bevételének alapítványunk javára történô felaján-
lásáért, s Tóth Károly, a körzet önkormányzati képviselôje, aki mindig velünk
volt, támogatott minket, és közvetítette a várossal való szoros együttmûkö-
dést. A Löw Immánuel-díjat (melyet zsidók érdemelhetnek ki) posztumusz
Vanderstein János korábbi hódmezôvásárhelyi hitközségi elnök kapta a test-
vérközösségi együttmûködésért és a városa zsidósága érdekében végzett pél-
dás tevékenységéért. A másik díjazott néhai szegedi fôrabbink, majd tisztelet-
beli fôrabbink, Raj Tamás, akinek hozzátartozói a késôbbiekben veszik át az
elismerést és Dusha Béla „Élô zsinagóga” c. fotóalbumát. A nyitóprogram
több mint 800 fôs közönséget vonzott, s ahogy az alpolgármester kifejezte, re-
ményei szerint Szeged egyik legsikeresebb fesztiválja még hosszú ideig szol-
gálja a várost és térségét. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a KDNP
Barankovics Izraelita Mûhelyének elnöke, Weisz Péter, valamint Szondi Ildi-
kó, a zsinagóga másik utcaszakaszának önkormányzati képviselôje is.

* * *
A Golda Meir Szalonzenekar koncertjével folytatódott a VI. Szegedi Ôszi

Zsidó Kulturális Fesztivál. A Juhász Máté (zongora, vokál) vezette együttes
Molnár Orsolya (vokál), Markovics Zsolt (vokál, csörgôdob), Hajnal István
(conga, vokál) összeállításban lépett fel a közel 400 fôs közönség elôtt, akik
gyakran tapssal, integetéssel és együttdúdolással fejezték ki szeretetüket az
elôadott zsidó és klezmerzene iránt. A programon népes német újságírócso-
port is részt vett, akik délelôtt már ellátogattak a zsinagógába, és az idegen-
vezetés mellett meghallgatták a kiváló akusztikájú közösségi központ orgoná-
ját is.

L. A.

Programajánlat
OKTÓBER

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

6. (szerda) 19.00: Bächer Iván:
Legújabb zsidó kabarém

7. (csütörtök) 19.00: Karinthy-
ráda – PREMIER

10. (vasárnap) 19.00: Ephraim
Kishon: Rómeóné és Júlia ura

11. (hétfô) 19.00: Fizetek fôúr! –
Seress Rezsô élete

13. (szerda) 19.00: Címzett isme-
retlen

14. (csütörtök) 19.00: A gyáva
18. (hétfô) 19.00: Eisemann–

Baróti–Dalos: Bástyasétány 77.
21. (csütörtök) 19.00: Edelman Li-

za hagyatéka
24. (vasárnap) 19.00: Ephraim

Kishon: Rómeóné és Júlia ura
25. (hétfô) 19.00: Odessza, a zsi-

dók paradicsoma?

26. (kedd) 19.00: A Guru
31. (vasárnap) 19.00: Forgách

András: A pincér – PREMIER

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3., félemelet)

4.: Zenés szezonnyitó, a zongorá-
nál Szirmai Zoltán

11.: Zsidó nô régen és napjaink-
ban. Breuer Péter Közel-Kelet-sza-
kértô, újságíró beszélgetôpartnere
Alföldi Andrea, A Baloldali Zöldek
– Zöld Tett Társaság elnöke

18.: Deák Gábor, a Terma Zrt.
mûvészeti igazgatója „Mispocho-
lógia (II. évad)” beszélgetôs egy
órája.

25.: Vencel György kántor lesz a
vendégünk „ünnepösszegzô kis kán-
torénekkel”

A fenti programok délután 3 óra-
kor kezdôdnek. Csütörtökönként a
torna egyelôre egyeztetési nehézség
miatt szünetel, a Down-szindrómá-
sok fejlesztô foglalkozása elsô alka-
lommal október 7-én, délután, a
megszokott idôpontban lesz.

Simon Peresznek, Izrael
Állam elnökének üzenete

egységünket minden területen, amely befolyásolja vala-

mennyiünk sorsát és jövôjét. Teljes harmóniában kell

együttmûködnünk és párbeszédet folytatni a megál-

lapodások elérése érdekében. Szolidaritás, testvériség,

megértés – ezek az erôs és biztonságos család alapjai.

Nem tehetjük meg, nem szabad megengednünk, hogy

nézeteltérések válasszanak szét bennünket. Közösen,

együtt kell minden erôfeszítést megtennünk a zsidó nép

jóléte érdekében.

Ebben a szellemben küldöm Önöknek, testvéreinknek

az egész világon legjobb kívánságaimat. Hozzon az új év

békét, örömöt, jó egészséget és gazdagságot!

Elkezdôdik a Goldmark Terem felújítása

Látogatási rekord
zsinagógáinkban
Tudósítóink örvendetes hírekkel

jelentkeztek pesti és vidéki templo-
mainkból. A beszámolók a látoga-
tók számát az utóbbi évek többszö-
rösére becsülik.

Megkérdeztük Deutsch Róbert
fôrabbit, a Rabbitestület elnökét
arról, ô mit hallott.

– Báruch Hásém – kezdte nyilat-
kozatát a fôrabbi –, rabbitársaink
többsége ugyanerrôl értesített.
Volt olyan pesti zsinagóga (Dózsa),
amelyben megnégyszerezôdött (!)
az imádkozók száma. De kevés
kivételtôl eltekintve, mindenütt a
telt háznál is többen voltak. A Do-
hány többezres közönségét látva,
szerénytelennek tûnne, ha a Beth-
len térit dicsérném, de egyébként
Budáról, a Hegedûsbôl, Zuglóból
és hadd ne soroljam, még honnan,
szintén az állóhelyeket is elfoglaló
tömeget jelentettek. Korai lenne
azonban végleges mérleget vonni,
hiszen még elôttünk sömini áceret,
a mázkir, no és szimchát torá – ez
utóbbin a zsidó óvodák, iskolák
több száz növendéke szüleikkel,
nagyszüleikkel, testvéreikkel, ba-
rátaikkal minden bizonnyal ismét
megtöltik templomainkat.

– Elképzelhetô, hogy rabbijaink
prédikációi mellett a legújabb
kántornemzedék világszínvonalú
közremûködése is szerepet játszott
a hatalmas érdeklôdésben? Meny-
nyire becsüli fôrabbi úr az idei lét-
számot?

– Mindent egybevetve, országo-
san 10–15 ezer közöttire.

(V.)
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A Kazinczy utcai zsinagóga bét
hámedresében megemlékeztek Zál-
men Léb (Jekutiél Jehuda) mára-
marosszigeti rabbiról, az egyik legna-
gyobb akkori magyarországi jesiva
alapítójáról. Ez alkalommal befejez-
ték a Talmud Sávuot traktátusát, és
szokás szerint elkezdték az Ávodá Zá-
rá trakt. tanulmányozását. Weisz-
berger Mojse T. ortodox fôrabbi
hangsúlyozta, most lezárják a nyári
sorozatot, amelynek keretében a va-
kációt töltô jesivabócheroknak foglal-
kozást tartottak, hogy ne essenek ki a
gyakorlatból. Ezenkívül egyhetes tan-
folyamon elôadást tartott felváltva a
fôrabbi, Zév Paskesz fôtitkár, vala-
mint vendégként az Amerikában élô
Mordecháj Berkovits, az utolsó tokaji
rabbi fia, talmud háchám és bôkezû
szponzor.

A szijum ünnepi étkezésén Ráv

Villányi András fotómûvész kiállí-
tásának, amelyben táncoló zsidók
örömteli és hálaadó pillanatait örökí-
tette meg, a Spinoza kávéház adott
helyet. Így került a tánc a falra.
Mielôtt a képeket értékelnénk, te-
kintsük át az ôsi forrást (a megneve-
zés kölcsönzött, de remélem, ezért
nincs harag), keresve a Szentírásban
és a hagyományokban a mozdulatok
sokatmondó kifejezésérôl írottakat.
Mirjam, Mózes nôvére dobot raga-
dott, és az asszonyok-lányok élén
táncolt, amikor száraz lábbal értek a
túlsó partra Jám Szufnál, a Sás-ten-
gernél. A hölgyek vele táncoltak.
Hosszú évtizedek múltán, mivel tilos
volt a törzsek közötti házasság, eny-
hítendô a szigoron, megengedték,
hogy a lányok táncoljanak Silo váro-
sában áv hó 15-én, és a nôsülni vá-
gyó legények a legkülönbözôbb
törzsekbôl „lophattak” közülük fele-
ségnek valót. A nagy sikerre való te-
kintettel késôbb ezt a módszert más
kijelölt napokon is alkalmazták.
Amint a fotómûvésztôl a bemutatón
hallottuk, Velencében is ropták az
asszonyok, lányok; késôbb azonban
– az erkölcs védelmére hivatkozva –
már csak a férjes asszonyoknak en-
gedték meg a hatóságok a táncot.

Egy chászid legenda szerint egy
péntek esti vacsorán, amikor gondo-
latában a mester, Bál Sém Tov a
mennyekben járt, a tanítványok döb-
benetére háromszor felnevetett. A
sábesz kimenetele után megkérdez-
ték különös cselekedete okát. Elve-
zette híveit a város szélén lakó
Sábszáj könyvkötô házába, és meg-
kérdezte a szerény körülmények kö-
zött élô házigazdát, hogyan töltötte a
szombatot köszöntô estét.

Rosszul indult a nap, válaszolta a
megkérdezett, az utóbbi idôben ke-
vés munkám akadt, a múlt héten
semmi, nem tudtunk a sábeszra ké-
szülni, elhatároztuk, böjtölni fogunk,
bár tudjuk, hogy a hetedik napon ez
tilos (kivéve jom kippurt). Szándé-
kosan késôn jöttem haza a zsinagó-
gából, hogy ne kérdezzék, miért sö-
tétek az ablakaink. Meglepetésemre
a gyertyák fénye és dúsan terített
asztal fogadott, azt hittem, hogy köl-
csönkért a feleségem valakitôl, ami-
nek nem örültem volna, de moso-
lyogva mondta az asszony, hogy ala-

El kell ismernem, (kortárs mûvész
viszonylatában) ilyen jó hangulatú,
kellemes ottlétet és maradandó él-
ményt nyújtó kiállításon még nem
jártam.

A mûvésszel készített interjúmat
korábban már olvashatták. Alig is-
mertem most meg, összehasonlítva
akkori önmagával. Az alkotás, a ki-
fejezés öröme, a nyilvánvaló felsza-
badultság megtette a hatását. Csak
szerénysége, az maradt változatlan.

Klezmercsapat, a Tzomet (érde-
mes megjegyezni a nevüket) fogadta
a belépôt, a hangulat perceken belül
fergetegessé vált, a sok 2–5 év körü-
li kisgyerek sajátos, hirtelen alakult
„tánccsoportjához” a megnyitó gon-
dolatokat követôen a szülôk is csat-
lakoztak egy önfeledt hórázásra.

A három termet bejárva elôször
színes munkák („A lélek dinamiká-
ja”) tárulnak a látogató elé, s a tárló-
ban néhány grafika. Továbbmenve, a
legnagyobb helyiségben („Klezmer a
falon”) stilizált arany Dávid-csilla-
gok ékítik a falakat, az átjáróban mí-
ves chupá látványa támogatja a
berendezô-kurátor, Rusznák Rita
koncepcióját. Láthatók ünnepekkel,
a chászid lét szokásaival foglalkozó
mûvek, mint: bár micva, kidus,
chanukka, púrim, „maceszball”,
hangszerek, például darbuka, szitár...

Legvégül esküvô, micvatánc, chászi-
dok és rabbik tánca, s nem utolsósor-
ban vetítés köti le az érdeklôdôket. 

A képek tisztaságot-örömöt sugá-
roznak, felidézve egy hajdan volt kü-
lönös világot, a stetlek világát, mely
a 19. század elôtt virágzott Kelet-Eu-
rópában.

Megnyitójában Rékai Miklós nép-
rajzkutató „A chászid kedély poézi-
se, avagy miként gyógyít a nevetés”
gondolatot fejtette ki s adaptálta a
látványra, majd a mûvészetek
születésérôl szólt, arról, milyen
elôzmények inspirálták például Cha-
gallt vagy Radu Mihaileanut. Ismer-
tette a kiállítás szerkezetét, azt az ér-
zésvilágot, életigenlést, amely Köves
Tamás sajátja, s melyet kifejez.

A hivatalos, bár kissé formabontó
kezdést követôen a múzeum igazga-
tója, Peremiczky Szilvia mondott kö-
szönetet és adott át ajándékokat
azoknak, akik segítették a kiállítás
létrejöttét: a mûvészettörténésznek, a
kurátornak, az alkotónak és László
Gábornak, aki (s ezt néhány mondat-
ban Köves Tamás is elmondta) az
elsô perctôl egyengeti a grafikus
szakmai pályafutását, tárlatait, meg-
mutatkozásait.

A nagyközönség október közepéig
tekintheti meg a kiállítást.

gáljuli

„Chatam Sofer metamorfózisa”
Viera Kamenická fotókiállítása a budapesti Szlovák Intézetben

A XIII. Zsidó Nyári Fesztivál keretében nyílt meg a budapesti Szlovák Inté-
zet Rákóczi úti épületének földszintjén Viera Kamenická tárlata. Milan Kuruc,
az intézet igazgatója köszöntötte a megjelenteket – köztük Peter Weisst, a Szlo-
vák Köztársaság budapesti nagykövetét –, akik teljesen megtöltötték a termet.
Kuruc kiemelte többéves, sikeres együttmûködésüket a Zsidó Nyári Fesztivál-
lal. Bemutatta a mûvésznôt, aki a Szlovák Nemzeti Múzeum – Zsidó Kultúra
Múzeumának fotográfusaként hosszú ideje követi fényképezôgépével az ország
zsidó közösségének életét, fényképezi az élô és elpusztult hitközségek épülete-
it, judaikáit.

A kiállítás történetébe Viera Kamenická vezette be az érdeklôdôket tökéletes
magyarsággal elmondott ismertetôjében.

Szólt a Frankfurtban született neves rabbiról, Moshe Schreiberrôl
(1762–1839), aki Chatam Sofer néven vonult be a történelembe. A pozsonyi
jesiva alapítója kemény ortodox nézeteket vallott, munkásságát, mûveit ma is
gyakran idézik szerte a világon. A kiállítás végigköveti a bölcs és tanítványai
végsô nyughelyének, a pozsonyi régi zsidótemetônek a sorsát, amely sokszor
egybeforrott a nagy múltú város zsidó közösségének sorsával, és sokszor került
veszélybe. A helyhiány miatt egy idôben úgy oldották meg a temetkezést a vár-
domb alatt, hogy újabb földréteget hordtak régi sírokra, ezzel azok érintetlenek
maradtak, és erre a rétegre temettek. A Duna árterének rendezése is megköve-
telte a terület magasítását. A pozsonyi bölcsek sírjai ekkor még megmenekültek,
viszont 1943-ban, a náci megszállás idején (amikorra a zsidók nagy részét már
deportálták az országból), a szlovák fôváros vezetése egy új alagút építését kez-
deményezte a vár alatt, ezzel a régi temetô sorsa a felszámolás lett. A sírok nagy
részét megszüntették, a csontokat a közeli új ortodox temetôben helyezték el,
vallási felügyelet mellett.

Csodával határos módon azonban Chatam Sofer és tanítványai sírjai érintet-
lenek maradhattak, bár ettôl kezdve a föld alá kerültek, vasbeton réteg került fö-
léjük. Az 1980-as évek elején az alagútba bevezették a villamost, innentôl kezd-
ve a villamosmegálló zord épülete lett a lejáró a világhírû sírokhoz. Az imádko-
zók feje felett pedig többtonnás jármûvek robogtak el percenként.

A rendszerváltás után a Pozsonyi Zsidó Hitközség és számos ortodox szerve-
zet kezdeményezésére lehetôség nyílt a sínek áthelyezésére és egy új mauzóle-
um megtervezésére, amely természetes fényt kap. A kohénok pedig a kohénok
hídján át közelíthetik meg a szent helyet. Az új épületet a neves szlovák építész,
Martin Kvasnica tervezte. Azóta is érkeznek a vallásos zarándokok a világ min-
den részérôl, hogy a bölcs rabbi sírjánál imádkozzanak egy neves közösség szin-
te egyik utolsó emlékeként. A pozsonyiak is tudják, ki nyugszik itt: a „Chatam
Sofer” nevû villamosmegállón átmegy szinte az összes vonal, így a hangszóró-
ból naponta több százszor hangzik el a bölcs neve.

PT

Benedek István Gábor és Villányi András

Weiszberger felhívta a figyelmet,
hogy itt vannak az ôszi nagyünnepek,
ilyenkor szaporítani kell az erényeket,
például a Tan tanulmányozását. Tör-
ténetet idézett, mely szerint egy szor-
galmas bócher nagyon megbetege-
dett. Lázálmában az égben vitatkoz-
tak az angyalok, hogy tartsák-e ott a
másvilágon vagy engedjék még élni a
földön. Zsákba szedték össze a lapo-
kat, amelyekbôl a Szentírást vagy a
magyarázatokat tanulta az ifjú. Mér-
legre tették, és a serpenyô süllyedt a
teher alatt. De akkor belépett egy tu-
dós, és elfújta az egészet. Üres lett a
serpenyô. Nem sokat ér az egész –
mondta –, kevés benne a gondolat, is-
meretlen az iskola. Ekkor megszólalt
a sokaságból egy ismert és tisztelt
rabbi, követelte, hogy hozzák vissza
az összes lapokat, ha kevés is a gon-
dolat, de mégis gyarapodott belôle a
fiatalember, hogy nem ismert az isko-
la, ez nem lehet probléma, hiszen jó
mesterrel akár otthon is lehet tanulni.
Szorgalma érdemnek számít, éljen to-
vább a földön és folytassa tanulmá-
nyait. A bócher felébredt álmából, és
gyógyultan kiugrott az ágyból.

A szimchász torával kapcsolatban
is mondott egy történetet a fôrabbi. A
tórával táncolók közé beállt egy férfi,
akit nem ismertek. Ábájé rabbi hozzá-
fordult, te nem tanultál velünk, minek
örülsz mostan? A megdorgált vála-
szolt: „Testvérem lakodalmán nem
táncolnék örömmel? Az idén valóban
nem tanultam, de azért barátaim örö-
mében részt veszek boldogan, remé-
lem, az idén a tanulmányokon is részt
vehetek.” A rabbi mosolygott: az ajtó
soha nincs bezárva.

Ráv Kesztenbaum sajchet és kántor a
következô traktátusból idézett néhány
sort. Ránézett a dúsan megrakott
könyvszekrényre, megjegyezte, szépen
sorakoznak a könyvek. Barnák, feke-
ték, kékek. De ez olyan, mint a sírkö-
vek: szótlanok. Akkor kelnek életre, ha
leveszik ôket, és olvasnak belôlük. Mi-
nél többször, annál inkább. Ha van
késztetés és szervezés, mint most, ak-
kor forognak a könyvek. Szinte jól ér-
zik magukat. Ha van köztük kisméretû,
az is jó, mert útközben is lehet tanulni,
minden idô kihasználható.

A máriv imával fejezôdött be az
évadzáró és az új évadra invitáló szi-
jum.

D. G.

DEUTSCH GÁBOR

Tánc a Spinoza kávéház falán

posan takarított, legalább tiszta le-
gyen a lakás a szent napon. És akkor
évekkel ezelôtt elveszettnek hitt
ezüstgombok kerültek elô, amelyek
árából vásárolt minden földi jót,
hogy tisztességgel ünnepeljük a sá-
beszt. Boldogságunkban háromszor
táncra perdültünk a vacsoraasztal kö-
rül, hálánkat kifejezve. Tanulatlan
ember vagyok, lehet, hogy helytele-
nül cselekedtünk. – Dehogy, felelte a
mester. Az angyalok is veletek tán-
coltak az Örökkévaló trónusa körül.
Bál Sém Tov megáldotta a már nem
fiatal házaspárt. Egy év múlva fiuk
született, és ô lett a híres kozsinyeci
rabbi, a szegények gyámolítója.

A fentiekbôl kitûnik, ha a szó ke-
vés, a dal és a tánc fejezi ki az érzé-
seinket. A legôsibb megnyilvánulás,
amely nem kerülte el a zsidó házat,
de a zsinagógát sem. A legények an-
nak idején a mezôn lévô imaházba
táncolva igyekeztek, hogy ott fogad-
ják a sábesz királynôjét. Lakodalom
mit sem ér tánc nélkül, legfeljebb (és
ez a képeken is látható) zsebkendô-
vel járják, hogy a hölgyekhez ne ér-
jenek.

Villányi András ezeket a pillanato-
kat leste meg ünnepi alkalmakkor és
családi eseményeknél. Felekezeti
irányzatokat nem különböztet meg.
Látunk ortodoxokat, más és más
chászid csoportot, sôt – tetszik, nem
tetszik – férfiakat és nôket együtt
táncolva valamelyik reformközös-

ségben. Az ünnepek közül
chanukkát és púrimot, mert ezen je-
les napok megörökítésénél szabad
masinát használni. A lendület, a for-
gás annyira ábrázolt, hogy sokszor
az arcokra rá sem ismerünk. Eltakar-
ja a szerteágazó haj, az égre meredô
kar. Járják, ha avatnak tórát, és ezzel
gazdagabb lesz a közösség, táncol-
nak, ha az ifjú 13 éves, és már beszá-
mítható a tíz férfi közé az imánál.
Megszokhattuk, hogy a fotómûvész
évtizedek óta ott van, ahol vallási
szertartás vagy ahhoz kapcsolódó
oktatás zajlik. Most az események
egy beszédes mozzanatát mutatja be.
Amikor a mozdulatok dominálnak.
Szinte vallanak. Nem véletlen, még
az imádkozásnál sem maradunk
mozdulatlanok.

A fotómûvész eljutott oda, hogy a
részleteket elemzi. Az egészet, azt
számtalanszor bemutatta. Azt mond-
ják, az ördög a részletekben van, pe-
dig az élet ezekbôl áll össze. Több az
életben az árnyék, mint a fény. De
mégis a nap sugározza be létünket.
Megköszönhetjük felsô fokon a hála
már extázisba nyúló eszközével, a
tánccal. Villányi a lehetetlent oldja
meg. Az állókép híven tükrözi a túl-
áradó forgatagot, a ki nem mondható
érzelmeket. Ezt látni érdemes.

* * *
Villányi András kiállítását a Spi-

noza kávéházban igen nagy érdek-
lôdés mellett Verô Tamás, a Frankel
Leó úti zsinagóga rabbija és Bene-
dek István Gábor író, a mûvész egy-
kori évfolyamtársa nyitotta meg, a
megjelenteket Villányi András is üd-
vözölte.

Köves Tamás kiállítása a Zsidó Múzeumban

ÜNNEPI SZIJUM
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Boban Markovic Orkestar
A tizenharmadik évébe lépett Zsi-

dó Nyári Fesztivál során idén elsô íz-
ben az országos programsorozat ese-
ményeit megelôzô, úgynevezett nul-
ladik napi koncertre, a Boban
Markovic Orkestar fellépésére került
sor a Dohány utcai zsinagógában.

Amióta a hazai nagyközönség is
láthatta az Emir Kusturica rendezte
Underground, Arizonai álmodozók
és Macskajaj címû filmeket – me-
lyek zenei anyagát az együttes front-
embere, a szerb trombitáskirály
Boban és a nagy népszerûségnek
örvendô Goran Bregovics jegyzik –,
a „balkáni rezesbanda”, a „balkáni
punk” Dél-Európa népeinek legfon-
tosabb kulturális exportcikkévé vál-
hatott.

Az európai világzene egyik, 13
fôbôl álló sztárcsapata (10 fúvós és
három dobos) a gipsy rézfúvós vonu-
lat megkerülhetetlen alapegyütte-
seként saját roma zenei tradícióját
képviseli, s egyúttal nyitott más ze-
nék, kultúrák iránt is. Együttmuzsi-
kálásuk negyed évszázada alatt min-
dent megnyertek, amit zenész magá-
énak mondhat. Az utóbbi évtizedben
több mint félezer koncertet adtak,
bejárva az egész világot.

Az Orkestar másik frontembere,
Boban fia, Marko (elsô szólista,
zeneszerzô) már kiskamaszkorában
ôstehetségnek számított, kisujjában
van az egész repertoár, 14 éves kora
óta járja a világot az együttessel,
amelyet édesapja 18 éves születés-
napjára neki is „ajándékozott”.

A Dohány utcai zsinagógában telt
ház volt, konkrétan sem a fölszinten,
sem a két emeleti karzaton nem volt
ülôhely, sokan kiszorultak.

A csapat színpadra lépését a feszti-
vál szignálja, a Szól a kakas már
elôzte meg Korcsolán Orsolya
elôadásában, majd az eseménysoro-
zat mûsorközlôje, Alföldy Zoltán kö-
szöntötte a megjelenteket.

Boban Markovic (Hanna Weitzenfeld felv.)

Szemezgetés  a  bár  micva  korú 

Megnyitó: Glatz Ferenc és Zoltai Gusztáv

Bobánék a Hava Nagilával indítot-
tak, amit a fergeteges (s késôbb köz-
kívánatra többször is megismételt)
Macskajaj filmzenerészlete, a
Bubamare követett.

Szerb-roma, zsidó dallamok olyan
hangszeres virtuozitással, mélyrôl
fakadóan, átéléstôl hitelesen csen-
dültek fel, ahogy kevésszer van al-
kalma a hazai közönségnek hallani.

Show-elemek, dzsesszimprovizá-
ciók, játékos könnyedség, csupa ér-
zelem-hangzás, a közönség megéne-
keltetése, magával ragadó lendület,
szeretni való megnyilvánulások jel-
lemezték koncertjüket.

A több ezer nézô tombolva, állva
ünnepelte ôket, egyszerûen tudomá-
sul sem véve, hogy vége a mûsornak,
hazamennének a zenészek.

A csapat végül sokadik visszatap-
solásuk után, már hangszerek nélkül
visszatérve is tudott újat mutatni, el-
ismerésre újabb okot adni: rögtön-
zött show-val szolgáltak.

Feledhetetlen estének tartjuk.

Bár micvó, kántorkoncert,
Judrom

A hivatalos megnyitónapon több,
párhuzamosan futó program kínálta
magát a bel- és külföldi érdek-
lôdôknek.

A Dohány utcai zsinagóga a „Bár
micvó” korú eseménysorozat kap-
csán a Judrom Gipsy Klezmer (ifj.
Boros Mátyás mûvészeti vezetô –
hegedû, Neumark Zoltán – zongora,
Fehér Ernô – bôgô, Lisztes Jenô –
cimbalom, Botos Tibor – gitár, Zsol-
dos Gábor – dob, Balogh József –
klarinét, Mezei Gábor – harmonika)
és négy kitûnô kántor (Balogh Fe-
renc, Fekete László, Giora Sharon és
Shai Abramson) koncertjét kínálta a
nagyérdemûnek. Balogh Józsefnek
ez az esemény egyúttal búcsúestet is
jelentett, hiszen a zenész jövôre az
Egyesült Államokban fog klarinét
tanszakot vezetni.

A kitûnô akusztikájú, gyönyörû
templom méltó és tágas helyszínt kí-
nált, amit az érdeklôdôk ki is hasz-
náltak.

Frölich Róbert fôrabbi üdvözölô
szavait követôen beszélt az idei, 13.
fesztivál mottójáról, majd arról, mi-
lyen kötelezettségek várhatóak el
egy bár micva fiataltól, egyúttal ki-
fejtette, hogyan mutatkozik ez meg
az eseménysorozat tükrében. A
Szentírásból választva („Szaporodja-
tok és sokasodjatok és népesítsétek
be a földet”) adott magyarázatot, vé-
gül sikeres „felnôttkort” kívánt a
fesztiválnak.

Alföldy Zoltán bevezetô mondatai
után vette kezdetét az esemény.

Kicsit bemutatva a Judromot: tud-
nivaló, 2006-ban alakultak, s mára
az ország egyik legjobb, legképzet-
tebb zenészei alkotják a csapatot,
akiktôl még mindig újszerûen hat a
jelentôs hagyományokkal bíró ci-
gány és zsidó zene fúziója, annak el-
lenére, hogy az együttzenélés ko-
moly és nagyon régrôl eredeztethetô
tradíciókkal rendelkezik. Tehát ezt a
közös melódia- és stílusvilágot kép-
viseli koncertjein a Judrom. Gazdag
repertoárjuk képes felölelni és virtu-
ozitással elôadni különbözô korok
muzsikáit (eredeti klezmer, magyar
népi és cigányzene s ezek átdolgozá-
sai). A hagyományos hangszereken
kívül mintegy kontrasztként megje-
lenik a zongora és a gitár.

Nyitószámuk, a Jeruzsálem kapu-
jában, majd késôbb például a Ván-
dorlás, a Dávid és Góliát, valamint
saját összeállításaik kivívták a kö-
zönség vastapsát. Emlékezetes és
igényes elôadásuk nem könnyen
felejthetô majd.

A kántorok közük Fekete László a
tôle megszokott tökéletes és kitûnô
hangzást nyújtotta, többek között a
Misna song, a Rabbi Elimelech, az
együtténeklések kapcsán. Giora
Sharon (Sándor György, akit 60. szü-
letésnapján is köszönthettünk) indi-
anapolisi fôkántortól egyebek mellett
a Mámele, a Szentély helyreállításá-
nak reményérôl szóló imarészlet
vagy a Somer Jiszráél is emlékezetes
marad. A Hit Gyülekezetének kánto-
ra, Balogh Ferenc (saját zongorakísé-
rettel) valami szokatlant, újat nyúj-
tott, néha musicales-operettes, más-
kor populáris hangzást választva.

Végül, de nagyon nem utolsósor-
ban, a Cahal, az izraeli hadsereg
fôkántora, Shai Abramson osztatlan
és viharos sikert aratott. A cappella
pianói, majd meseszép és szárnyaló

tenorja jó néhány oktávban csengett
autentikusan, kristálytisztán és bizo-
nyára felejthetetlenül.

Matisyahu 
a Syma Csarnokban

Óriási (bár valójában rétegigényt
kiszolgáló) zenei eseménynek hir-
dették s hihettük, mégis alig fél házat

vonzott az amúgy sokezres befoga-
dóképességû csarnok. A technika
sajnos több alkalommal torz hang-
zást idézett elô.

Az átlagéletkor: tízen- és huszon-
évesek, sok úgynevezett parti-arc,
trendi cuccos, gyönyörû fiatalok,
akik közül jó néhányan pontosan
tudták, milyen esemény várható, a
YouTube jóvoltából az elôadó albu-
mait is ismerték.

Ôket nem is lepte meg, hogy ülôal-
kalmatosság egyáltalán nem volt, így
az érkezési sorrend jelentôsége is
csekély maradt. Állva lehetett csá-
polni, táncra ringatózni vagy ugrálni,
sokan a földre kuporogva „piknikez-
tek”.

Természetesen voltak középkorú-
ak is, ôket talán a különleges elôadó
híre csábította az eseményre.

Az elôadó különleges volta.
Matisyahu az 1979-ben Pennsyl-

vaniában Matthew Paul Millerként
született zsidó reggae-zenész héber
és egyúttal mûvészneve. Középisko-
lásként váltott-változott. Colorado,
majd Izrael, ahol már naponta vett
részt közösségi imán. „Óriási szelle-
mi élményt jelentett számomra, el-
lenállhatatlan vágyat éreztem, hogy
felkutassam gyökereimet” – nyilat-
kozta.

Visszatérése egy új élet kezdete
volt, Brooklynba költözött és ha-
gyományôrzô zsidóvá vált, kapcso-
latot tartva a chábád közösséggel.
Sábbátkor nem lép fel, öltözéke
chászid (cicesz, kipa), idôközben
családot alapított, létrehozta zeneka-
rát. Egyedi stílusában hagyományos
zsidó témákat ötvöz, több dalnál
kántálva, idônként (mint a koncert
elsô számánál) imarészletet betold-
va, zömmel reggae és rock elemek-
kel. Fellehetô a hiphop is, remekül
alkalmazza a beatboxot, azaz a
szájdobot. Lassú lüktetés, lassú rit-
mus, a gyorsabb daraboknál ugrálós
sramlis-reggae lüktetés a funk gitá-
ros jóvoltából, funkrap elemek,
gyors soulos „szövegelés”, MC-ket
megszégyenítô hadarással.

Remek gitárszólók, szapora ütem-
diktatúra, abszolút magával sodró
elôadásmód.

Megjelenése már kiváltotta az
„ôrületet” a nézôkben, az átlagnál jó-
val magasabb szakállas férfin a piros
kapucnis felsô és az óriási napszem-
üveg nagyon jól mutatott. Sajnos,
amikor a szemébe nézhettem volna,
már látótávolságon kívül kerültem.

Összegezve, kivételes élmény volt
élôben látni, hallani Matisyahut, és
élvezni a 25 perces ráadást is.

Kabbala a mûvészetben
Létezik egyfajta lankadatlan, für-

kész figyelem, amellyel az ember a
teremtés titka felé fordul. E keresés-
rôl, az isteni világgal való kapcsolat-
teremtés mûvészi kísérletérôl szólt
Kárászy Szilvia zongoramûvész est-
je, amelyet a Rumbach-zsinagó-
gában rendeztek meg.

„Jelképeken át visz az ember útja”
– írja versében Charles Baudelaire.
A zsidók az 1200-as években kezd-
ték a titkos tanokat kabbalának ne-
vezni, de a szavak, a betûk összefüg-
géseit már a talmudi idôkben ismer-
ték. Maga a kabbala szó misztikus
tant jelent. Kárászy Szilvia
összmûvészeti estet szentelt a témá-
nak.

A sok évszázados misztikus taní-
tást persze lehetetlen három órában
bemutatni, de a közönség azért kap
belôle egy csokorra való ízelítôt.
Minden mûsorszám azt érzékelteti:
az emberi létezés a titokra irányul, és
e titokkal, amint a kabbala is tanítja,
élményszerû párbeszédbe lehet lép-
ni. Képekkel, hangokkal, hangszeres
zenével, énekkel, filmmel, beszéd-
del.

Az alaphangulatot megadják a
kivetítôn sorakozó felvételek. A va-
kító fénypontként feltûnô csillagok
özöne, a bolygók rozsdabarna, kék,
vörös, sárgás felszíne azt sugallja: az
ember része a világmindenségnek, e
csodásan megtervezett nagy egész-

nek. Hogy ezt az értelmével és az ér-
zékszerveivel módjában áll kutatni,
arra utal egy régi párbeszéd, amelyet
az est elején Kárászy Szilvia suttogá-
sa idéz fel. „Sok mûvész nincs is tu-
datában, milyen energiákkal alkot –
mondtam én. Te Einsteint idézted:
Isten gondolatait akarom megismer-
ni, a többi részletkérdés.” Raj Ta-
mással zajlott le e dialógus – az estet
Kárászy az ô emlékének ajánlja.

Filmmontázs következik: az em-
beri magzat növekedésének mozza-
natait a kultúra alkotásainak képsorai
váltogatják. Véres verejtékkel épül-
nek Egyiptom piramisai, a kínai
nagy fal, India templomai, a Colos-
seum Rómában. Az inka templomok
ormán ünnepi díszbe öltözött papok
mutatnak be véres áldozatot. Az
embrió egyre inkább emberi alakot
ölt. Közben Amerikában hódítók
szállnak partra, kitör a második vi-
lágháború, majd modern nagyváro-
sok felhôkarcolói nônek ki a földbôl.
Az ember eljut a világûrbe is. Jön a
gazdasági válság, aztán atomháború
söpri el a világot. Az utolsó kép
mégsem a megsemmisülésé – a gyer-
mek születését az újjáépített jeruzsá-
lemi templom fogadja.

A próféciaként ható film után
Kárászy Szilvia lép a színre. Fekete
uszálya lassan söpri végig a földet.
Saját szerzeményét játssza zongorán.

Korcsolán Orsolya

Matisyahu



Az improvizációban, amelynek so-
rán a kötött zenei anyag a mûvészi
szabadság megnyilatkozása lesz, az
ihletett lélek mutatja meg önmagát.
A kivetítôn sorra villannak fel a hé-
ber betûk – a kabbalisták buzgón ku-
tatták a különös jelentéssel bíró írás-
jelek titokzatos világát.

A zongoramûvészt Fekete László,
a Dohány utcai zsinagóga fôkántora
követi, aki egy tóra-visszatételi imát
énekel el. Basszusa minden techni-
kai erôsítés nélkül tölti be a templo-
mot. A magas kupoláig szárnyal a
következô ének is, Goldmark Károly
Sirassátok ôket címû dala, a 137.
zsoltár parafrázisa, ezúttal Kárászy
zongorakíséretével. A darab kivá-
lasztása nem véletlen: a kabbalisták
különös jelentôséget tulajdonítottak
a 137-es számnak. „Az Égben van-
nak olyan termek, amelyek csak a
dal hangjára nyílnak meg” – Fekete
énekmûvészete méltó az est egyik
alapgondolatához.

Felcsendül a Szférák zenéje címû
saját szerzemény Kárászytól. Az
aquaphone-on, amelybôl vonóval,
ütôvel, a különleges hangszert for-
gatva csalja elô a hangokat, mintha
maga a kozmosz muzsikálna. A
Mikrokozmoszt ezután Ágens szó-
laltatja meg. A Gólem éneke a
mûvésznô markáns testalkata, erôtel-
jes hangja által a zsidó legenda titok-
zatos, pusztító agyagóriását eleveníti
meg. A kivetítôn fehéren, pirosan
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erezett rózsaszínben az elôadó belsô
kamerával felvett torka és hangszálai
remegnek.

A mûsor második részében Vallai
Péter adja elô Isaac Bashevis Singer
A bolond Gimpel címû chászidikus
novelláját. „Senki sem élheti le ép-
ségben az életet – errôl még álmodni
is hiábavaló.” A novella az élet meg-
próbáltatásairól szól a falu bolondja
elbeszélésében – az irodalom, a szó
eszközeivel a profán létezést övezô
isteni titokról. Az erényes férfi dala
és az Énekek énekének elsô bekez-
dése pedig ismét Fekete László for-
rón ihletett elôadásában tölti be a zsi-
nagógát.

Az irracionális mûvészi jelképsort
az est végén a kabbaláról való be-
szélgetés váltja fel. Résztvevôi Bíró
Dániel egyiptológus, mûfordító, író,
Schmelowszky Ágoston pszichoana-
litikus, filozófus és Fekete László
fôkántor. A beszélgetést Fodor Já-
nos vezeti.

Zárlatként Kárászy Szilvia Baál
Ha Szulám finoman melankolikus
dalával búcsúzik.

A szerelem énekese 
az Urániában

Elsô külföldi vendégszereplése
volt az izraeli Beer-Sheva Színház-
nak az elôadás. Pam Jems Piaf címû
musicaljének címszerepét Yonit Tobi
játszotta. A mûvészt hazájában ta-
valy az év színésznôjének választot-
ták.

Törékeny teremtés tûnik fel a sötét
színpadon, a bal sarokban álló
fésülködôasztal elôtt. Nem mintha
maradt volna bármi, amit érdemes
néznie magán – egy öregasszony ha-
jol a tükörhöz. Holott az életkora ön-

magában korántsem mutatná idôs-
nek: Edith Piaf, a sanzon királynôje
47 évet élt. A drogok, az ital tették
tönkre.

De Piafot nem a külseje izgatja, hi-
szen, és ezt tudta magáról, sosem
volt szép nô. Az életével, a múltjával
néz farkasszemet. Felcsendül a dal:
Istenem, istenem, hagyj még szeret-
nem. Kétségbeesett fohász ez a vég
elôtt. Edith saját szívbemarkoló kö-
nyörgése közben esik össze holtan.

Az utolsó pillanatok megmutatásá-
val kezdi tehát a musicalt Eli Bijaoui
rendezô. A nézôben óhatatlanul fel-
merül a kérdés: milyen volt valójá-
ban ennek a magányos, fiatal-öreg
asszonynak az élete? Ezt beszéli el
az izraeli Beer-Sheva Színház
elôadása.

A musical Oliver Dahan 2007-es,
Piaf címû mozijára hajaz, amelyben
Marion Cotillard játszotta a fô-
szerepet. A színpad mégis valami
más. Mert míg a film önmaga kelti
fel a valóság illúzióját, addig a szín-
házban a nézôn áll, az elôadás idejé-
re elhiszi-e: amit a színpadon lát, az
tényleg itt és most történik.

A Piafot alakító Yonit Tobinak
könnyû hinni. Nem csupán mert a
termete aprócska, akár a világhírû
énekesnôé volt, hanem mert testtar-
tásával, mimikájával, mozdulataival,
hangjával, egész lényével bújik Piaf
bôrébe. Az elsô jelenet után a párizsi
utca képe következik: a kicsi Edith
énekelve koldul. Ha nem tenné, éhen
halna. S amikor nem hagyják énekel-
ni, csípôre tett kézzel, alpári hangon
perlekedik, akár egy házmesterné.
Védi a betevôjét.

Edith Gassiont (mert ekkor még ez
a neve) az utcán fedezi fel elsô imp-
resszáriója, aki varietéjában színpad-
ra hívja ôt. A lány elsô fellépésén ri-
adtan áll a reflektorfényben, aztán
belelendül. A közönség ámul, majd
elragadtatottan tapsol. Utána Edith
boldog kismadárként ül az impresz-
szárió ölében. Úgy kívánja, mint a
gyerekek, hogy a pillanat sose múl-
jon el.

De elmúlik, és az ígéretes tehetsé-
get csakhamar kíméletlen mentor ve-
szi a kezébe. Nála nem lehet úgy
énekelni, ahogy az utcán. A férfi he-
lyes szövegmondásra, artikulációra,
színpadi mozgásra tanítja Edithet,
szép fellépôruhákba bújtatja. Köz-
ben váltig nem érti, hogy lehet egy
ekkora tehetség ennyire tudatlan.
Edithnek pedig az nem fér a fejébe,
minek a nagy flanc az énekléshez.
Gyermeki igyekezettel követi az
instrukciókat, de modora marad a ré-
gi szókimondó, amilyen az utcán
volt. A stábtól mûvésznevet kap:
Piaf – a szó annyit tesz: veréb. Hi-
szen olyan kicsike, olyan szürke –
hanem amikor a közönség elé lép és
énekelni kezd, mintha megnöveked-
ne. Yonit Tobi, aki színésztársainak
szinte a válláig sem ér, kislányos
alakjával királynôvé változik az Urá-
nia színpadán.

A fényes pálya a világ minden szín-
padára eljuttatja Piafot. New Yorkban
találkozik Marcellel, a birkózóval. A
randevún akár egy félénk kamasz-
lány, úgy tartja kezében a férfitól ka-
pott vörös rózsát. Marcel nôs, így
Edith élete csupa sóvárgás lesz. Érdes
természete is lágyabbá válik. Aztán
bekövetkezik a tragédia: Marcel
repülôgépe, amelyen éppen hozzá si-
et, lezuhan. Az asszony szinte
beleôrül a fájdalomba – ô, a szerelem

énekese egész életében nem tudja ki-
heverni a veszteséget. A színpadi je-
lenetben Tobi hosszú haját öreges pa-
róka alá rejtik, jelezve, hogy számára
már lehetetlen a boldogság.

A megkeseredett asszony hiába
próbál fiatal férfiakkal vigasztalódni
(pénze van, megteheti), ideje nagy ré-
szét magányosan tölti a díványon.
Környezete életét is pokollá teszi.
Gyógyszereire alkoholt iszik, kábító-

szer nélkül pedig képtelen végigcsi-
nálni egy-egy fellépést. Hûséges
titkárnôje és mindenese szánakozva
adja be neki az injekciót. Elsötétül a
szín.

Ismét a tönkrement Piafot látjuk.
Yonit Tobi vergôdik tehetetlenségé-
ben. Énekelne, de már senkinek sem
kell. Karosszékében ülve éri a halál.
Ám amikor a függöny összecsapó-
dik, felcsendül a halhatatlan dal, ez-
úttal franciául, eredeti felvételrôl:
Nem bánok semmit sem. Tobi játéka
végig érzékelteti, Edith Piaf egész
életében az maradt, aki volt: a kérges
felszín alatt mély érzésû, szeretet-
éhes ember.

Szó és zene – Dés
A Fesztivál egyik csúcstalálkozója

volt az Urániában. A zsúfolásig
megtelt moziban Dés László életmû-
koncertsorozatából ezúttal az impro-
vizáció kapott fô hangsúlyt. Az úgy
volt, hogy Dés és zenekara a színpa-
don, a nagybôgônél Barcza Horváth
János, a dobnál Dés András: és az
írók egymásnak adták a kilincset és
felolvastak tetszés szerint egy-egy
mûvükbôl. Íme, a névsor fellépésük
sorrendjében: Závada Pál, Parti
Nagy Lajos, Spiró György és
Esterházy Péter.

Závada egy készülô darabjából ol-
vasott fel. A dráma valamikor a há-
ború elôtt és után játszódik. Jankáról,
a falukutatókról meg az antiszemitiz-

musról szól. Sok összefüggést – bár-
mennyire is figyelek – nem értek.
Ám amikor elhangzik, hogy „a zsi-
dókat ki kell irtani” – felcsendül a
bôgô hangja. Szép csendben bôg.
Majd követi ôt a dob. Most együtt
sírnak. Amikor befejezi Závada a
felolvasást, Dés emelkedik „szólás-
ra”. Elmondani nem, csak érezni le-
hetett, hogy milyen szomorú a sza-
xofonja.

Parti Nagy Lajos egy hajdani
könyvébôl olvas fel. Ôt aztán vég-
képp nem lehet „lejegyzetelni”. Egy
kórházban van, ahol verset ír. Mar-
haságokat, melyek végül összeállnak
zseniálissá. „Lábakelek valamennyi
rögnek... ver az élet kerozinnal... Ki-
kap a költészet bennem... nagyjáték-
film készül belsô szerveimrôl...”

Amikor a fehér hajú, fehér öltönyû
író abbahagyja a feketehumor felol-
vasását, Dés megint fújja. Most ép-
pen dialógot, fecsegést vélek kihalla-
ni hangszerébôl. Meg szünetet.

Spiró a Baba címû könyvébôl ad
elô egy nem vidám történetet. Adva
van egy sci-fiszerû világ, ahol van
egy ház, ahol a földrengés összedön-
ti a házat, ahova kivonul a katona-
ság, ahová kijön a média, és minden-
ki a maszatos arcú kislány kezébe ad
egy babát, mert azzal megható fény-
képezni. Ahol a törmelék alól maguk
vájják ki magukat a sebesültek. Mert
a katonaság csak telefonál. Dés vi-
lágzajt csinál szaxofonjával.

Elôrehozom Spiró „ráadását”, me-
lyet idôben késôbb olvasott fel. A
Jégmadár címû könyv mûfajára néz-
ve szatíra. Ha ezt nem tudtam volna,
akkor is rájövök. Mert nemcsak a
nézôtér, de a mellette ülô Esterházy
is majd leesik a székrôl nevettében.

Az utolsó felolvasó Esterházy Pé-
ter. Már a bejövetelét is kurjongatás
fogadja. A 81. Ünnepi Könyvhétre
jelent meg új könyve, az Esti, amely-
ben Kosztolányi Dezsô Esti Kornél-
novelláit írta tovább „esterházyul”.
Na, ezt képzeljék el, amint saját ma-
ga adja elô! Mindenki sajnálhatja,
aki nem hallotta. Sajnos elmesélni
nem tudom. Meg nem is merem.
Mert van benne egy szó – e lapok
nem viselnék el... –, melytôl az egész
egy nagy közös röhögéssé vált.

A meghajlásnál négy + egy prima-
donna hajlongott. Ôk a szellem celeb-
jei. A szûnni nem akaró taps, a sok új-
bóli meghajlás után fellélegeztem.
Vannak még igazi primadonnák.

Hernádi mindenekfelett
Az Uránia moziban megint jócs-

kán összegyûltünk. Volt, aki kíván-
csian várta az estet, volt, aki nem (jó-
magam), mert tudtam, hogy mire
számíthatok. Természetesen kijön a
mûvésznô és elbûvöli a közönséget.
A számtalan (szám szerint 8) díjas
színésznô, akinek 5 szólólemeze is
van, ezúttal verset is mond majd,
meg egy kicsit kérdezi magát. És ha
jó a kérdés, akkor válaszol is ma-
gamagának.

Szó szerint úgy jön be, mint
Honthy Hanna. Látványra nem, mert
Hannuska soha nem viselt volna
nadrágkosztümöt a nagy belépô-

jéhez. Viszont ugyanazt mondta:
„Mennyi ember!” Az elsô és az ösz-
szes utána következô szám a
szerelemrôl szól. Mint mondja,
olyan dalokat is hallunk majd, amit
nem neki írtak. És olyanokat nem
hallunk, amit neki írt Wolf Péter és
Szenes Iván. Még a címét is bemond-
ta a nem hallható számnak: Szomorú
boldogság. A „Valamit el kell mon-
danom”-mal végig ironizált, ha úgy
hozta a szöveg, elôvette zseb-
kendôjét és sírt egy sort, vagy ha
nem is sírt, törölgette a szemét. Szó-
val pont olyan volt, mint egy
színésznô, és pont olyan volt, mint a
Heti hetes poénkodója. Összekötô
szövegét azzal folytatta, hogy Mol-
nár Ferenc a Vígszínház házi szer-
zôje volt, késôbb egy jó író vette át
ezt a szerepet, aki azóta nem író. Az

ô házi szerzôje pedig: Heilig Gábor,
aki hamarosan színpadra lép. De ad-
dig is meghatotta és ünnepivé tette
az estet, mert összekötötte a 13. Zsi-
dó Nyári Fesztivált a 12. születés-
napját ünneplô Heti hetessel. Mert-
hogy ôk ketten kéz a kézben járnak.
Majd hallhattunk egy Kosztolányi-
verset, mely után bedobta fô számát,
a Sohase mondd, hogy vége kezde-
tût. Melyben sok titkot is hallhat-
tunk, de egyet legalábbis. Amikor ez
a szám készült, nagy szerelembe es-
tek (ennek harminc éve) a zene-
szerzô Döme Zsolttal. Jé, errôl nem
tudtunk, merthogy akkor még nem
volt bulvársajtó. A második részben
a színésznô szoknyára vált, gyönyö-
rû magas sarkú cipôben mutogatja
világszép lábait. Mesél Zsófi lányá-
ról, aki most 24 éves, és tanult fog-
lalkozása grafikus. Most mégis a
dzsesszfôiskola hallgatója. Ezt
követôen tartott egy székfoglalót a
sanzonról, melynek lényege, hogy
sanzont csak kesztyûben szabad éne-
kelni. Darvas Szilárd és Hajdú Júlia
szerzeményét remekül adta elô, tud-
ják, amelyik arról szól, hogy a végén
az asszony beadja a derekát a hajós-
kapitánynak, hogy megmentse 840
utas életét. Ami szintén meglepô
volt, hogy mennyi mindent árult el
magánéletérôl is, ezúttal a Görög
Lacival töltött esztendôk is bemon-
dásra kerültek.

Amikor belép Heilig Gábor, egy-
szerre megtelik a színpad. Itt már
férfi és nô énekel, mögöttük a kitûnô
zenekar. (Név szerint: Nagy Gergely,
Pálinkás Gergely és Kovács Péter.)
A Bizonytalan bluest Heilig egyedül
énekli, a mûvésznô „csak” voká-
lozik. Eszméletlen jó szám. Csak-
úgy, mint a rákövetkezôk. A Szere-
lem nélkül vagy Az én hazám.

A 82. ráadásnál sikerült néhány
jelzôt elcsípnem az én hazámból:
kampányisztikus, polgárisztikus,
horrorisztikus, no meg pátoszisz-
tikus.

Soha rosszabb estet nem kívánok
magamnak.

Bozsán Eta, Gál Juli, Rados Virág

Oláh Ibolya

Kálóczy Szilvia

Budapest ragtime

Dés László

Horgas Eszter

Udvaros Dorottya

Barbara Fucks

Csákányi Eszter
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Ott van a kántor a vallási ünnepek
mindegyikén, az örömteli alkalmak
szívet-lelket felemelô perceiben épp-
úgy, mint a bûnbánat, a bocsánatké-
rés óráiban. A gyülekezet küldötte-
ként áll ki népéért, Isten elé terjeszt-
ve mindenki imádságát. Az ôszi
Nagyünnepek egyik kiemelkedô pil-
lanata a kántor egyéni imája:
HINENI HEONI MIMÁÁSZ... – itt
állok mély alázattal... Ebben önma-
gáért mond könyörgô imát a kántor,
kéri az Örökkévalót, hogy tegye ôt
méltóvá szent szolgálatára, melynek
során egész gyülekezetét képviselni
hivatott. Az ünnepi szertartás megrá-
zó pillanataiban nem állhat ott egy
olyan ember, akire ez nincs hatással.
Pontosabban ott állhat, de kevés ha-
tást tud majd gyakorolni a hívekre.
Tudni kell azonban ilyenkor is meg-
tartani az egyensúlyt a beleérzés és a
tudatos megszólaltatás között. Soha
ne feledjük, hogy a hívek a kántortól
bizonyos fokú gyönyörködtetést is
elvárnak. Megkívánják az imádsá-
gok lehetô legszebb megszólaltatá-
sát, ezáltal a Teremtô megszólítására
a legalkalmasabb, legméltóbb for-
mát. Jól énekelni és elôadni csak tel-
jes tudatossággal, idegeink, fizikai és
lelki valónk szoros kontrollálásával
lehet. Az úgynevezett „teljes átélés,
átlényegülés” fogalmát nem szabad
tehát szó szerint venni. Bármennyire
is próbálom elválasztani kántori léte-
met az énekesitôl, párhuzamot kell
vonnom a színpadi szereplés sokban
hasonló követelményével. Képtelen-
ség és nem elhihetô, hogy az opera-
énekes egy Traviata, egy Bohémélet
vagy más opera haldoklási jeleneté-
ben, esetleg a Parasztbecsület, a Ba-
jazzók vagy a Carmen óriási emóci-
ókat megmozgató pillanataiban totá-
lisan beleélje magát a drámai jelenet-
be és közben kitûnôen, élvezetesen,
jó technikával énekeljen. Láttam már
olyat, hogy egy énekes vagy színész
kis híján vagy konkréten elsírta ma-
gát a színpadon. Ez azonban csak
pillanatokig tarthat, az illetônek
azonnal össze kell szednie magát és
a színpadi jelenlétének szakmai ré-
szére koncentrálni. Magam is nehe-
zen kerülöm el néhány opera megrá-
zó jelenetei során, hogy a sírás ne
fojtogasson, de olyankor azonnal
erôt veszek magamon, és az érzel-
mek mûvészi módon való kifejezését
helyezem a magam érzései fölé.

A kántori funkciók számos hála-
adó, vidámabb hangulatú percet is
juttatnak annak, aki ezt hivatásként
mûveli. A zarándokünnepeken, ami-
kor Hállélt (hálaadó zsoltárokat)
mondok, az örömteli hangvétel során
is kifejezésre juttatom, hogy a Min-
denható elôtt állok, reverenciával,
áhítattal és hódolattal. A Hállél vers-
soraiban a zsoltáros király az öröm
kifejezése mellett helyt adott némi
szorongásnak. Nézzük a 118. zsoltár
szavait! MIN HÁMÉCÁR KÁRÁTI
KÁ ÁNÁNI BEMERCHÁV KA... a
szorongató mélységbôl kiáltok Hoz-
zá, és Ô válaszolt a magasságokból...
A zsoltár szavai ebben a pillanatban
bár reményteliek, mégis az istenféle-
lem kifejezôi is egyben.

Amikor jön a diadalmas felkiáltás:
PITCHU LI SÁÁRÉ CEDEK, ÁVO
VÁM, ODE KÁ... nyissátok meg
elôttem az igazság kapuját, hogy be-
léphessek és dicsérhessem Ôt... – ak-
kor a nyilvánvaló hangulatváltások
érzéssel, értelemmel való kifejezése,
ezáltal a közösség inspirációja a kán-
tor feladata.

Sokszor tették már fel nekem a
kérdést: átérzi-e a fenti aktusok és
események mindegyikén a funkcio-
náló kántor az adott alkalom vidám
vagy szomorú, könnyed vagy tragi-
kus hangulatát? Bele tudja-e élni ma-
gát a körülötte örvendezô vagy bán-
kódó hívek helyzetébe? Erre nincs
egyértelmû válasz, nehéz lenne ezt
egy igennel vagy nemmel elintézni.
Mindenekelôtt: mit értünk azon,
hogy „beleélni magát” vagy „átérez-

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Öröm és bánat tanúja
2.

ni”? Természetes, hogy az érzô em-
bert nem hagyja közömbösen ember-
társának sem az öröme, sem a bána-
ta. Akibe ennyi érzés sem szorult, az
semmiképpen ne válassza ezt a hiva-
tást! Ugyanakkor létezik egy „önvé-
delmi mechanizmus”, hiszen nem
halhatok meg minden egyes ember-
rel, akinek a temetésén funkcioná-
lok, nem ôrölhetem fel az idegeimet
minden egyes beteg vagy bántalma-
zott gyerek láttán, hiszen ha nem va-
gyok eléggé erôs, akkor nem tudok a
segítségére lenni annak, aki ezért hí-
vott, akinek akkor erre van a legna-
gyobb szüksége. Az orvos, a tûzoltó,
a mentô is érintve van, amikor a hi-
vatását teljesíti, de nem adhatja át
magát teljesen az érzelmek túláradá-
sának, mert az a dolga, hogy erôs le-
gyen és segítsen. Így vagyunk ezzel
mindannyian. Számos esetben hasz-
nálom egy-egy súlyos beteg meglá-
togatásakor Istennek azt az ajándé-
kát, mellyel megáldott: az örök derû-
látást. A betegágy mellett állva, nem
egyszer eléggé kilátástalan helyzet-
ben is tudok olyat mondani, ami ha
pillanatokra is, de enyhíti a szenve-
dés, a félelem marcangoló érzését. A
zsidó vallás fontos micvának (jótéte-
ménynek) tartja, ha valaki fel tudja
vidítani a gyászolót. Nekem ez szá-
mos esetben sikerült, ezzel néhány
percnyi szünetet idézve elô mély fáj-
dalmában.

Vannak napok, amikor reggeltôl
estig számos, hangulatilag külön-
bözô eseményen veszek részt. Egy
példa erre: reggel egy újszülött kö-
rülmetélésére megyek, ezt azonnal
követheti egy kórházlátogatás, ahol

egy súlyos beteg kérdéseire kell vá-
laszolni, a hozzátartozók aggodalmát
kell néhány szóval és a jelenlétem-
mel enyhíteni. A nap további részé-
ben esetleg egy temetésen funkcio-
nálok, majd délután az esküvôjüket
tervezgetô fiatal párral találkozom.
Követi ezt egy bár micva oktatás, vé-
gül a nap egy gyászházban, a gyász-
hét alatti istentisztelettel zárul.
Hányféle emóció kísérte végig a na-
pomat? Hányféle szituációba kellett
magamat belehelyezni? Az, akivel
éppen együtt vagyok, elvárja, hogy a
pillanatnyi hangulatnak, a számára
fontos eseménynek megfelelôen vi-
selkedjek, úgy álljak mellette, úgy
legyek a segítségére, ahogy ô azt ab-
ban a szituációban igényli. A segít-
ségnyújtás hathatós módja csak ak-
kor lehetséges, ha minden együttér-
zésem mellett is megtartom az álló-
képességemet, vagyis kissé kívül
maradok a történteken, nem adom
teljesen át magam az érzéseimnek.
Ez egyformán igaz a lelkészi mûkö-
désemre és a kántori, elôimádkozói
funkcióm teljesítésére.

Kijelentettem többször: ha elôször
fogom észlelni, hogy egy temetésen
minden részvét nélkül állok, vagy ha
egy esküvôn legalább bizonyos fokig
nem tudok együtt örvendezni, vagy
ha egy kórházi ágy mellett állva nem
érzek együtt a beteggel és a hozzá-
tartozókkal, azonnal abbahagyom
ezt a küldetést. Ha azt fogom érezni,
hogy egy imádságos pillanat nem ra-
gad magával, ha hidegen hagy a szó,
a dallam, az érzés és az értelem kö-
zös ereje, azonnal felhagyok a kánto-
ri hivatással.

A Zsidó Kultúra Napja 
Tiszafüreden

Telt ház, vagyis
minden eddiginél
nagyobb érdek-
lôdés kísérte a Ti-
szafüredi Menóra
Alapítvány által
szervezett Zsidó
Kultúra Napját a
Kovács Pál Mû-
velôdési Központ-
ban.

Pintér Erika
polgármester az-
zal köszöntötte a
helyi és a többek
között Miskolc-
ról, Szolnokról,
Karcagról, Budapestrôl, Debrecenbôl érkezett vendégeket, hogy Tiszafüred
hagyományszeretô, hagyománytisztelô város. Több olyan rendezvénnyel is
büszkélkedhet, amely már évtizedes múltra tekinthet vissza. Hangsúlyozta, az
elmúlt években új hagyományokat is teremtettek. Ennek kitûnô példája a Zsidó
Kultúra Napja, amelyet immár ötödik alkalommal tartottak meg a településen.

A hivatalos megnyitó után Lebovits Imre, Tiszafüred díszpolgára köszönte
meg mindazok segítségét, akik valamilyen módon hozzájárultak az ünnepség
létrejöttéhez, s ezáltal a zsidóság emlékének megôrzéséhez, ápolásához. Az ese-
mények ezt követôen a gasztronómia és a zenei kultúra körül forogtak.

Elôször Kürti Adrienn egyetemi oktató és gyakorló kóser háziasszony vezet-
te be a hallgatóságot a zsidó konyha és a zsidó étkezési szokások rejtelmeibe,
majd Bodrogi (Fûszeres) Eszter zsidó ételeket bemutató fotókiállítását tekint-
hették meg a résztvevôk. Utóbbit a tiszafüredi gyökerekkel rendelkezô Róna Ta-
más rabbi ajánlotta a közönség figyelmébe.

A könyvvásárral, tombolahúzással egybekötött rendezvény a hagyomá-
nyoknak megfelelôen igazi zenei csemegét is kínált. Tavaly a Chagall
Klezmer Band látogatott el a Tisza-tó fôvárosába, idén pedig Jávori Ferenc, a
Budapest Klezmer Band vezetôje és Dunai Tamás színmûvész adott felejthe-
tetlen koncertet. A tízes és húszas évek Odesszáját idézô dallamok után ismét
az ízek domináltak, a színes programot ugyanis ingyenes kóser vacsora koro-
názta meg, ahol természetesen maceszgombóclevest és sóletet szolgáltak fel a
vendégeknek.

Farkas István

Lebovits Imre beszél

A mûvész úrral, Lacival, nagyon közel kerültünk
egymáshoz az utóbbi években, és hatalmas megtisz-
teltetés nekem, hogy barátomnak szólíthattam ôt.
Amúgy ô apukám gyermekkori barátja volt, együtt
jártak talmud-tóra oktatásra. Laci édesanyja és az én
nagymamám hosszú éveken keresztül együtt koptat-
ták a Bethlen téri zsinagóga padjait.

Én elsô alkalommal Agárdon találkoztam vele
személyesen, talán 7-8 éves lehettem. Laci a kertben
ült, egy naptár volt a kezében, énekelgetett, dúdol-
gatott, mormogott az ô félelmetes basszus hangján.
Megkérdeztem tôle, hogy miért nézegeti egyfolytá-
ban a naptárját. Mesélte, hogy azt nézi, az
elkövetkezendô hetekben a világ melyik részére uta-
zik fellépni, és mutatta, hogy már most tudja, jövô
nyáron ilyenkor hol fog énekelni. Emlékszem, na-
gyon irigyeltem ezért a sok utazásért.

Azóta tulajdonképpen folyamatosan követtem
életét, karrierjét, sorsát. Kivétel nélkül mindig meg-
hallgattam, amikor Magyarországon szerepelt. Bi-
zonyára többen tudják, Laci már elég régen Svájc-
ban élt. Úgy döntött, nem szeretne tovább ebben az
országban maradni.

Erre több nyomós oka is volt, és azt gondolom,
élete végéig elkísérték ezek az okok, érzések. Pár
évvel ezelôtt próbáltam ôt meghívni Lengyelország-
ba, hogy vegyen részt a magyar csoporttal közösen
az Auschwitzi Élet Menetén, de azt mondta, hogy ô
képtelen odamenni, nem akar, fél, retteg, értsem
meg, ne kívánjam ezt tôle. Amúgy megjegyezte,
volt már ott régebben, de soha többet nem szeretne
visszamenni.

Két évvel ezelôtt Frölich Róbert fôrabbi úr kéré-
sére elvállaltam, hogy a Dohány utcai zsinagóga
150. születésnapja alkalmából szervezek valamilyen
koncertet. Sokat gondolkodtam, hogy kit kellene
felkérni, amikor egyik éjszaka eszembe jutott Laci.
Ô a tôle megszokott félelmetes hangon (máig a fü-
lemben van) így szólt: Gabikám, csináljuk, rendben
van. Mesélte, hogy gyerekkorában sokat énekelt a
zsinagóga gyermekkórusában, ezért is közel áll hoz-
zá a Dohány-templom, bár ôk a Bethlen térre jártak
inkább. (Amennyire emlékszem, egy-egy alkalom-
mal a Nagyfuvarosban is felkérték ôt Kol nidrét
énekelni.)

Belevetettem magam a munkába. Lacival szinte
minden héten egyeztettünk valamit, pedig még kö-
zel egy év volt a koncert idôpontjáig.

Polgár Lászlóra és barátaira, Komlósi Ildikóra,
Sümegi Eszterre, Fekete Attilára és Fekete László
fôkántorra, Kovács János karmesterre és a Magyar
Állami Operaház mûvészeibôl alakult zenekarra
annyian voltak kíváncsiak, hogy a zsúfolt földszinti
sorokon kívül a karzat két emeletén is ültek.

És Polgár László a több mint háromórás koncertet
követô ráadásban történelmet írt! Wagner Trisztán

és Izolda címû operájából énekelt, majd egy megha-
tó, ôszinte beszédet mondott a népes közönségnek,
melyben megmagyarázta, miért is döntött úgy, hogy
ezt a mûvet itt és most elôadja, hiszen 2009. október
18-ig sehol a világon zsinagóga falai között Wagner
zenéjét nem lehetett hallani.

„Amit hallottak, az Wagner Trisztán és Izolda
címû operájából Marke monológja.

Pillanatnyilag ez tükrözi lelkiállapotomat.
A zene eleve kifejezi azt az érzést, tolulást,

mely a jelenetben a fájdalom, a döbbenet, a meg-
csalatottság, a bizalom földrengésszerû megren-
dülése, a barát elvesztése, a kétségbeesés és a re-
ményvesztés lelkiállapota. A megválaszolhatat-
lan kérdés utáni csönd a lélek sikolya.

Belegondoltak, vajon miért választottam záró-
akkordként Wagner muzsikáját, akinek szemé-
lye eléggé megosztó? Azért, hogy megértsék: én
megpróbáltam a magam lehetôségein belül áttör-
ni azt a falat, amely Wagner antiszemitizmusáról
szól. Mellesleg Wagner a zeneirodalom egészét fi-
gyelembe véve megkerülhetetlen. Azt is vállalva,
hogy mindezt a zsinagóga ünnepének alkalmából
teszem. Ezzel akarom jelezni mondanivalóm sú-
lyát.

Nem szeretem a politizáló mûvészt, de vannak
helyzetek, amikor az ember nem maradhat né-
ma. Egész életemet a magyar kultúra felemelke-
désének és a világban való megismertetésének
szenteltem. Magyarországon, hazámban, olyan
politikai erôk nyernek teret, melyek gondolati
magja a történelem tragikus éveit sejtetik felele-
veníteni.

A veszély nagy. Lehet, hogy 1100 km távolából
jobban érezhetôk az országban történô változá-
sok, de az is lehet, hogy egy mûvész felfokozott
érzékenysége miatt bennem mindez felerôsödik.
Auschwitz óta tudjuk, nem lehetünk kicsit rasz-
szisták. A bakancsok árnyékában félek. Balkáni
mentalitással hogyan akarunk európai szellemi-
séget képviselni?

Bízom a józan ész gyôzelmében.
Köszönöm, hogy ilyen szép számban eljöttek és

meghallgattak.”
Még egy kis adalék. A koncert elôtti este Bandi

Laci barátommal felszaladtunk Polgár Lacihoz bu-
dapesti lakására, és ott késô estig arról beszélget-
tünk, mi hogyan lesz másnap. Mi nagyon izgatottak
voltunk. Már éjfél fele járhatott, amikor Laci azt
kérdezte tôlünk:

– Miért vagytok ilyen idegesek? Úgy csináltok,
mintha nektek kellene holnap énekelni.

– Nem hiszem el, hogy te nem izgulsz – feleltem.
A koncert után behívott az öltözôjébe, nagyon

szorosan átölelt, és közben a fülembe súgta, megint
azon a félelmetes hangján:

– Nagyon köszönöm neked, Gabikám!
Ekkor értettem meg igazán, hogy elôzô este csak

ránk terelte a figyelmet magáról. Nagyon is izgult!
Laci kisgyerekkora óta készülhetett erre a fellépésre
ebben a zsinagógában...

Drága Laci!
Köszönet és megbecsülés emberi és mûvészi

helytállásodért, bátorságodért, barátságodért!
Nyugodj békében, és csak énekelj tovább, te nem

hagyhatod abba!
Gordon Gábor,

az Élet Menete Alapítvány elnöke

* * *
Találgattunk, egymást kérdezgettük a Dohány-kó-

rus próbáján: vajon hogy történhetett? Fôisko-
lásként itt erôsítetted a basszus szólamot, és már ne-
ves fiatal énekesként a te hangodon szárnyalt az
Un’száne tajkef bûnbánati imaszólója az Örökkéva-
ló ítéletérôl, sorsunk új évbeli alakulásáról.

Mit jelentettél nekünk? Talán elég csak arra emlé-
keztetni, hogy zsinagógánk 150 éves évfordulóját a
te neveddel és szerepléseddel fémjelzett hangver-
sennyel ünnepeltük.

Felejthetetlen elôadásaid mellett futtában való ta-
lálkozásaink és néhány tavalyi beszélgetésünk em-
lékét is ôrzöm rólad: komoly tekinteted a mûvésze-
ted és önmagad tökélesítéséért folytatott csendes, de
erôfeszítést kívánó küzdelemrôl tanúskodott. Meg-
gondolt, érzékeny rezdülésû, választékos mondataid
ugyanazon a gyönyörû hangon szóltak, amit éne-
kedben is csodáltunk.

Sokszor fogsz még eszünkbe jutni, és még többen
veszik elô majd felvételeidet: „vajon te hogyan is
csinálod?”

Nyugodj békében.
Fekete László fôkántor

Baráti búcsú Polgár Lászlótól



ben született Budapesten, és a háború
után vándorolt ki Izraelbe. Örülnénk, ha
végre találkozna a család, reméljük,
hogy Andor életben van. Kapcsolat an-
gol, német vagy francia nyelven:
odrach@gmx.net

Hazai és külföldön élô hozzátartozók
számára kínált lehetôség, hogy a magyar-
országi temetôkben nyugvó rokonok sírját
gondozzuk, rendben tartjuk. Érdeklôdés
e-mail útján: zoltaneseva@citromail.hu
vagy levélben: Pasqualini, 1431 Buda-
pest, Pf. 192, Hungary.

Nagytakarítást vagy rendszeres na-
pi takarítást, kertek takarítását, rendbe-
tételét szívesen vállaljuk. Kárpitok tisztí-
tását különleges gépi technikával, rend-
kívül gyors száradással végezzük.
w w w . t a k a r i t a s f e l s o f o k o n . h u
Telefon/üzenetrögzítô és fax: 318-4757.
E-mail: zoltaneseva@citromail.hu.

Szép környezet, jó levegô. Pátyon 3,5
szobás lakás (kert, pince, beépíthetô
padlás) áron alul eladó, esetleg kiadó. 19
millió Ft. +36-20-912-3343.

Idôs ember gondozását, ellátását vál-
lalja megbízható budapesti nô nagy gya-
korlattal, külföldön is. +36-1-285-5760.

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

Könyvnyomtatás, színes nyomtatás,
fénymásolás, plakátnyomtatás. Messin-
ger: +36-20-934-9523, www.rcontact.hu

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

Alternatív nyirok, cellulit (fogyasztó)
masszázs. 06-70-617-7809.

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

Újlipótvárosban garzonlakás turis-
táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Kiadó Bp. I. Attila úton 81 m2-es,
kétszobás, összkomfortos lakás. Érdek-
lôdni lehet munkaidôben a 413-5540 te-
lefonon.

Kiadó Bp. VII. Thököly úton 81 m2-
es, kétszobás, összkomfortos lakás.
Érdeklôdni lehet munkaidôben a 413-
5540 telefonon.

Önkéntes munka Izraelben 2010.
október 25-tôl november 14-ig! Jelent-
kezés: Deutsch János, 06-20-233-8454,
illetve lljano@freemail.hu

Nosztalgiázzunk együtt! Ami felesle-
gessé vált, régi bútordarabokat, festmé-
nyeket, régi bizsut, szônyegeket, ezüstöt,
dísztárgyakat, mindenféle órát készpén-
zért megvásárolok. 06-70-665-2105.

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig fel-
vásárolom, szemetét elszállíttatom, laká-
sát utána összetakarítom. Harsányi Ildi-
kó, 06-30-209-3463.

Régi, háború elôtti könyveket kész-
pénzért veszek. Harsányi Ildikó („pöty-
työs bögre”), 06-30-209-3463.

XVII., Rákosligeten 3 szobás, igé-
nyesen kialakított családi ház melléképü-
lettel eladó. 06-1-257-7926.

Ágytolltisztítás, paplan-párna áthúzá-
sa. 329-6357, 280-2585, 402-3003.

Thököly úti zsinagóga közelében,
Zuglóban, szép polgári házban két egy-

más melletti, 73 m2-es és 70 m2-es, fel-
újított, 3-3 szoba összkomfortos lakás és
garázs eladó együtt vagy külön is. Érdek-
lôdni: 06-30-951-5321.

Vállalom idôs emberek gondozását,
felügyeletét a délelôtti órákban. Érdek-
lôdni: 06-30-290-1224.

Idôsgondozásban jártas, megbízható
hölgy bevásárlást, ügyintézést, takarítást
vállal. +36-30-428-8676.

Idôsek gondozását, ápolását vállalja
frissnyugdíjas szociális munkás, nagyon
sok szeretettel, empátiával, évtizedes
gyakorlattal. 06-30-303-4359.

Forgalmas helyen (oktatási, egész-
ségügyi intézmény közelében, autóbusz-
vagy villamosmegállóban) max. 60 m2-
es üzlethelyiséget bérelnék. Telefon:
+36-30-962-8790.

Gyakorlattal rendelkezô, 40-es
hölgy gyermekfelügyeletet, idôsgondo-
zást vállal. Héberül és angolul is beszé-
lek. +36-20-539-4820.

Órajavítás, antik órák teljes restaurá-
lása, esetleg oda-vissza szállítással.
Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs
csuklóra is) nagy választékban. Tel.: 06-
70-505-5620, napközben. VII., Garay u.-
Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung
Péter. Web: www.jungoras.hu

Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés,
gázkészülék-javítás, lakásfelújítás. Tel.:
242-2028.

Olivia Drach, Drach Károly leánya és
a Drach-Zohar család keresik unokatest-
vérüket, Drach Andort (szülei: Drach
Géza és Löwenthal Rozália), aki 1929-
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N A P T Á R
Október 8. péntek Tisri 30. Ros chódes 1. 

Gyertyagyújtás: 5.52
Október 9. szombat Chesván 1. Ros chódes 2.

Szombat kimenetele: 6.54
Október 15. péntek Chesván 7. Gyertyagyújtás: 5.38
Október 16. szombat Chesván 8. Szombat kimenetele: 6.41

Péntek Szombat Péntek Szombat

Templomok este reggel este reggel

Okt. 8. Okt. 9. Okt. 15. Okt. 16.

Hôsök 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.00 9.00 17.50 9.00
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 18.30 9.00 18.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.30 9.00 17.30 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.30 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 18.00 8.00 17.50 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 17.50 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.25 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.00 18.00 9.00
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 18.00 9.00 17.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

HÁZASSÁG
20 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: gyorgyi11@vivamail.hu

Rendezett körülmények között élô,
filigrán barátnôm részére 70–75 év kö-

rüli társat keresek. „Rossz egyedül” jel-

igére.

Halálozások

Olvasóink véleménye
Ungvári Tamás, bis 120!

Az Ungvári Tamással készült
nagyszerû interjút szeretném ki-
egészíteni néhány gondolattal. A
70-es évek közepén itt járt nálunk
Brémában, és két írótársával
együtt a Radió Bremenben beszélt
a magyar kulturális életrôl. Egyik
este meghívtuk vacsorára, melyre
rajta kívül a rádió intendánsa,
Klaus Bölling (azelôtt az ARD
New York-i tudósítója, majd
késôbb Helmut Schmidt kancellár
sajtófônöke) is hivatalos volt. Böl-
lingnek arra a kérdésére, hogy
szokott-e szerepelni a magyar tele-
vízióban, Ungvári elárulta, hogy
most éppen letiltás alatt van. Ezen
Bölling elcsodálkozott, és az okok
után érdeklôdött. Az író elárulta,

hogy az egyik kultúrmûsorban egy
„mártír” kommunista írót tehet-
ségtelennek mert nevezni... Bölling
felém fordult, hogy én tudok-e
errôl. Rábólintottam. Késôbb még
Ungvári korát is tudakolta, s
megint csak csodálkozhatott, mert
kisült, hogy Tamás vagy öt évvel fi-
atalabb nála, de mint Ungvári
megjegyezte, odaát másképp szá-
mítanak az életévek.

Böllingrôl ma már nemigen le-
het hallani, de Ungvári Tamás he-
tente publikál és a képernyôn is je-
len van – cenzúra nélkül! És jelen
lesz az idei Stuttgarti Zsidó Kul-
túrheteken is mint sztárvendég!
Bis 120!

Joel Berger fôrabbi
Baden-Württemberg tartomány

Hírek, események
röviden

– Köszöntôk. Újév alkalmából az
alábbi közéleti személyiségek fejez-
ték ki levélben jókívánságaikat a ma-
gyarországi zsidóságnak: Jerzy
Buzek, az Európai Parlament elnöke,
Orbán Viktor miniszterelnök, Hor-
váth Csaba fôpolgármester-jelölt,
Kiss Péter országgyûlési képviselô.

– Adományok. Gesztesi János
2000 Ft-ot adományozott az Igaz
Emberekért Alapítványon keresztül
a Jad Vasem-kitüntetetteknek –
köszönjük. Szegô László 30 000 Ft-
ot küldött a Szeretetkórház betegei-
nek. Glück Zoltánné 10 000 Ft-ot
adományozott a Hegedûs körzetnek
édesanyja és férje emlékére.

– David Admon, Izrael korábbi
magyarországi nagykövete, Tel-
Aviv–Jaffó díszpolgára, súlyos be-
tegségben elhunyt. Emlékét
megôrizzük.

– Koszorúzás. A 107/302-es
kisegítô munkaszolgálatos század
emlékezô koszorúzást tart a XIII.,
Reitter Ferenc u. 24–26. sz. ház falán
lévô emléktáblánál 2010. október
17-én, 11 órakor. A bajtársakat és
érdeklôdôket szeretettel várjuk.

– Néhai prof. dr. Kulcsár And-
rás belgyógyász egyetemi tanár zcl.
emlékére ez évben is szeretetcsoma-
got küldött a debreceni hitközség
idôs tagjainak prof. dr. Gergely
Judith.

– A NÜB Bergen-belseni Tábor-
csoportja október 6-án, szerdán,
délután 15 órakor tartja ôszi összejö-
vetelét a Hitközség Síp u. 12. sz.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Szi-

lágyi (Schillinger) Gábor 91 éves ko-

rában Gyulán elhunyt. Fiatalon kerté-

szetet tanult a Mikéfe (Magyar Izraeli-

ta Kézmûves és Földmûvelési Egyesü-

let) kertészképzô telepén. Emellett ak-

tívan érdeklôdött az irodalom iránt.

Sok novellát és verset írt, több könyve

megjelent. Hosszú ideig élt Ameriká-

ban, de 1975-tôl feleségével együtt

minden évben hazalátogatott. Néhány

esztendeje – egyetlen lányuk halála

után – végleg hazatelepültek. Gyászol-

ják: felesége, barátai, ismerôsei.

Mikéfe Baráti Kör.

alatti székházának II. emeleti Dísz-
termében, ahol a közérdekû tájékoz-
tató után (német nyugdíj, üdültetés
stb.) beszámolunk az idei bergen-
belseni rendezvényekrôl és a jövô
évi tervekrôl is. A találkozóra a láger
minden túlélôjét és azok leszárma-
zottait, hozzátartozóit is szeretettel
meghívja és elvárja a Táborcsoport
vezetôsége.

– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10–18 óra között. Telefon: (1) 455-
33-33. Honlap: www.hdke.hu. E-
mail: info@hdke.hu

Gázszerelés
• Gázberendezések, gázvezeték új

szerelés hatósági engedéllyel

Idôszaki kötelezô ellenôrzése

(2008. XL. tv. 89.§ [6])

• Vízóraszerelés

• Fûtésszerelés, fürdôszoba-felújítás

FRANK 1063 Budapest, Szív u. 28.

Tel.: (1) 331-5743, 06-30-932-3615
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Hochmec
A címben jelzett szó eredetije héber, és annyit jelentett: bölcs.

Idôközben azonban a szó a magyar szlengben annyira „kompromittáló-
dott”, hogy mára héber–jiddis–magyar képzôdmény lett. Az aszfalt-
nyelvben használatos az igésített változata: hochmecolni. Aki ezt mûveli,
az mindent meg tud magyarázni, és annak az ellenkezôjét is. Sok kollégát
ismerek, aki ebbôl nagyon jól megél itthon és külföldön. Történt, hogy a
fôünnepek egyikén egy jómódú hitsorsosom került mellém a zsi-
nagógában. Mivel telt ház volt, véletlenül úgy alakult, hogy az illetô
úrnak nem jutott imakönyv. Már azon voltam, hogy valahogy jelzek a
samesznak, kerítsen már egyet, hiszen a teljes fôünnepi imádságot senki
sem tudja kívülrôl. Ô csak legyintett, és azt mondta, köszöni, de számára
a szó szerinti imádkozás technikailag biztosított. Ezzel benyúlt a zsebébe,
és elôvett egy flancos iPhone-t, pötyögött rajta párat, majd legnagyobb
döbbenetemre megjelent a hatalmas kijelzôn az a fôünnepi imádság
gyönyörû héber betûkkel, amit mi is mondunk az imakönyvekbôl. Innen
kezdve a teljes istentisztelet alatt ebbôl imádkozott. Az okos kütyü még azt
is tudta, hogy milyen idôközönként kell lapozni. Elgondolkodtam: az
illetô most áhítatos vagy bûnözô? Ennek eldöntésére én, a hivatalos ám
hoórec nem vagyok hivatott. Az is eszembe jutott, hogy ha a problémával
megkeresnék egy ortodox és egy neológ rabbit, biztos homlokegyenest
ellentétes véleményeket hallanék.

Ezért inkább a kimeríthetetlen zsidó anekdotatárhoz fordultam, ahol
erre is található – kifejezetten újszülötteknek szánt – történet.

Kohn és Grün egyszerre keresi fel életviteli tanácsért rabbiját. A félénk
Kohn bemegy, és így szól a rabbihoz: Rebbe! Én nagy dohányos vagyok!
Mondd már meg nekem: szabad tóraolvasás közben dohányozni?

A rabbi feje bevörösödik, és ordít egy sort Kohnnal: szégyelld magad!
Legszentebb könyvünk olvasásakor ilyen káros szenvedélynek hódolni!
Tûnj a szemem elôl!

A rafinált Grün az elôszobában annyit mond csak sorstársának: most
figyelj!

Bemegy a rabbihoz, és kérdéssel fordul hozzá: Mondd, bölcs rabbi!
Dohányzás közben szabad tórát olvasni?

A rabbi azonnal rávágja: tórát olvasni, fiam, mindig szabad!
Spánn

AA  rreennddsszzeerrttôôll  aa  vváállttáássiigg  aa  SSíípp  uuttccáábbaann
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Schwartz Mór 
végzetes hibája

Kôbánya, majd a Dózsa körzet
fôrabbija (70-es évek), aki tudásban
magasan a Kolléga fölött állt, rend-
szeresen részt vett a havonta tartott
rabbisági ülésen. Amikor avatásunk
után megjelentünk debütálni, ô épp
egy tudományos témában értekezett,
majd egy mellékmondat közben ránk
nézett, és azt mondta: most, hogy így
felhígult a rabbiság... Nem lehetett
haragudni rá. A végén még sajnáltuk
is. Mármint egy meggondolatlan cse-
lekedete végén.

Történt pedig, hogy a fôrabbi úr
útlevelet kért valamelyik rokonához
Belgiumba. El is utazott, majd a
legközelebbi rabbisági ülésen a
Kolléga elmondta, hogy a Schwartz
kolléga mit mûvelt, hogyan élt vissza
a Magyar Népköztársaság bizalmával,
majd rövid hatásszünetet tartott. Meg
voltunk gyôzôdve, hogy disszidált,
hiszen már az is feltûnt, hogy „kollé-
gaként” aposztrofálta, míg addig
„kedves Móric” volt...

Miután konstatálta, hogy szemün-
ket mindnyájan rávetjük, ô is ránk
szegezte tekintetét: a kolléga, kép-
zeljék el, átment – engedély nélkül –
Hollandiába is!!! Vannak bocsánatos
bûnök és megbocsáthatatlanok. Ez az

mindez egy héttel megszûnésük elôtt!
Az udvaron összefutok az akkori

(utolsó) MIOK-elnökkel, aki kezét
morzsolgatva, aggodalommal telve
kérdezi: Mi lesz most, fôrabbi úr? Jön
a fasizmus? Kérdései nem voltak
ördögtôl valók. Egyrészt rendszeresen
hallgatta a rádió Vasárnapi Újságját,
amelyben a volt drámaíró akkor még
rendhagyónak számító antiszemita
jegyzetei borzolták a kedélyeket,
másrészt a zsidók féltek. 

Közben megalakult az elsô zsidó
civil szervezet, amely elôszeretettel
(no jó, nem szeretettel) foglalkozott a
Hitközséggel. Hogy kiszolgálták a
rendszert. Hogy elárulták a magyar
zsidóságot. A megkritizáltak így
védekeztek: ha nem mi, akkor mások
tették volna.

Az igazsághoz tartozik, hogy ezen
civil szervezet hangadóinak többsége
akkoriban tudta meg, hogy zsidó...
Frusztrált idôben frusztráló informá-
ció. Ez persze cseppet sem rontotta
jobban a légkört az országosnál. Innen
indul a magyar zsidóság legújabb kori
története.

A zsinagógákban felállítják a ma-
gyar és az izraeli zászlót. Kevés olyan
esemény van, amelyen ne hangozna
fel a Hátikvá. A diplomáciai kapcso-
latok helyreállítását követôen az
izraeli nagykövetre úgy bámulunk,
mintha más bolygóról jött volna. Az
Új Élet, amelyet egykor a Pravda
magyar fordításának neveztek, most
ivrittanfolyamokat hirdet, az elsô
„szabad” szám címlapján az izraeli
címerrel jelenik meg. És nincs tele-
fon, behívás, bölcsességre való
hivatkozás...

Izraeliták voltunk, 
zsidók lettünk

Megtörténik a szervezeti átalakulás.
MIOK (Magyar Izraeliták Országos
Képviselete) helyett Mazsihisz, BIH
(Budapesti Izraelita Hitközség)
helyett BZSH. Nem egyik napról a
másikra történik mindez, egy ideig a
régi és az új vezetés együtt próbál dol-
gozni, de az idô (és az események)
gyorsulásával az egykori fôfunk-
cionáriusok visszavonulnak, körzeti
elnök, igazgató fôorvos, JOINT-dol-
gozó lesz belôlük.

Kardos Péter

utóbbiak kategóriájába tartozott.
Útlevelét bevonták, és többet nem is
utazhatott.

Pánik a Síp utcában
Elérkeztünk a rendszerváltás

küszöbére. Akkor ezt a szót nem
használták, a rendszer megrefor-
málásáról beszéltek. Odakint! Itt bent
1988 végén a BIH és a MIOK
összevont közgyûlésén az ÁEH
küldötte még meghallgatta a
szónokokat. Ô minden alkalommal
elégedetten nyugtázta a nyitó- és
záróimák szövegét, amelyeknek
szerkezeti felépítése nagyjából egy-
forma volt: a) idézet a hetiszakaszból;
b) hála a vallás- és lelkiismereti
szabadságért, amelyben élhetünk; c)
elmaradhatatlanul a béke kívánsága
közelinek (nekünk) és távolinak
(Izrael?) egyaránt. Ez utóbbit legfel-
jebb csak gondolhattuk, nem biztos,
hogy az ÁEH delegáltja is erre gon-
dolt...

A rendszer akkori Síp utcai kegyelt-
jei nehezen vették tudomásul, hogy
véget ért egy világ, azaz az ô világuk
is. S mivel mi sem tetszettünk for-
radalmat csinálni, így aránylag
békésen zajlottak az események.

Tehát ott ülünk a Díszteremben, és
körülnézve látjuk a képviselô-testület
tagjait. Az összetétel pontosan
ellenkezôje a jelenleginek. Több mint
kilencven százalékuk holokauszt-
túlélô, ma pont fordított az arány.

Szóval a Díszteremben azt halljuk,
hogy a nagy tekintélyû vezetô fôrabbi
felmegy az emelvényre, és „paposan”
ugyan, de kilátásba helyezi a vezetés
leváltását.

Puccsot szervezünk, fôrabbi úr? –
kérdezi a Síp utca egyes számú
vezetôje, az addigi kulcsfigura. Na,
ilyen még nem hangzott el e falak
között, pedig ezek a falak még Adolf
Eichmannt is hallották.

Végjáték
Az ÁEH megreformált vezetôsége

egy (1!) héttel a hivatalos megszûnése
elôtt összerántotta a rabbiságot, és a
közös jövôt tervezgette. Új alapokra
helyezzük kapcsolatainkat – közölte
Sarkadi Nagy Barna, az új elnök, de
mi nem tudtuk, mit ért ez alatt. Az
eddigi besúgók lesznek a besúgottak?
Szerepcsere? Vagy ténylegesen re-
formmegoldás születik? Ismétlem:

A zsidó...
Sokan láthatták délceg alakját,

amint a Nagyfuvaros utcai zsinagó-

gában fohászkodik az Egek Urához,

és hosszú útra készül... A hívô, vallá-

sos érzelmû zsidó, aki rendszeresen

imádkozott a Mindenhatóhoz. Erev

jom kippurkor búcsúztatták az írót,

dalszövegírót, zeneszerzôt, drama-

turgot, érdemes mûvészt.

A Zsidó Gimnáziumban érettségi-

zett. A háború után jogot végzett.

Elôbb köztisztviselô, majd újságíró

lett, de már akkor megkezdte mûvé-

Elbúcsúztunk Szenes Ivántól
...és a mûvész

Esôisten siratta Szenes Ivánt. Te-
metése napján még a nap is úgy dön-
tött, hogy egyáltalán nem süt ki. A
szél is csatlakozott hozzá, neki sem
volt kedve fújni. Igazuk volt, így az-
tán egész nap megállás nélkül esett.
Szomorkás volt nemcsak a nap han-
gulata, de valamennyiünké. Azoké
is, akik ismerték, és azoké is, akik
személyesen nem. De nekik éppen
annyi joguk van siratni ôt, mint ne-
künk, akik személyesen is a közelé-
ben lehettünk.

Megmondom ôszintén, nem szán-
dékoztam róla nekrológot írni, mert-
hogy mi újat tudok még mondani ró-
la? A könnyeket meg nehéz kifejez-
ni írásjegyekkel. Ha tudnék hegedül-
ni, az megint más lenne, hisz abból
ki lehet csikarni könnyeket.

Nem mondanék igazat, ha azt állí-
tanám, hogy halála váratlanul ért.
Hiszen utolsó beszélgetéseink egyi-

szi tevékenységét. Magyarország és

Izrael diplomáciai kapcsolatainak új-

rafelvétele után az elsô hivatalos kul-

turális küldöttséggel Jeruzsálemben

részt vett az unokanôvérérôl elneve-

zett Szenes Hanna-díj megalapításá-

ban. A Magyar–Izraeli Baráti Társa-

ság egyik alapító tagja, sokáig alel-

nöke volt.

Miután apja meghalt, anyjával

visszaköltöztek a Rezsô téri házba.

Ortodox légkörben nôtt fel. Kiválóan

imádkozott héberül, és tudta az ösz-

szes vallási szokást is. Az imákról

széderestéken azt szokta mesélni ál-

talában népes közönségének, hogy

azokat egykor ugyanolyan szöveg-

írók írták, mint ô, s néha azt is meg-

jegyezte, hogy ô ezt jobban megírta

volna.

Egyetlen gyermeke dr. Szenes

Andrea négydiplomás riporter, tévé-

sztár, aki a Magyar Televízió mûso-

rokért felelôs alelnöke volt. Róla ír-

ta:

„Nem vágyom vissza semmi má-

sért, még éltem volna Andreámért.”

Végül egy idézet egyik versébôl:

„Az út ezúttal véget ért,
Mégsem leszel elhagyott,
Csak gondolj rám, és ott vagyok.”

A nekrológ Schôner Alfréd fôrabbi

búcsúztatója nyomán készült.

kén pont azért tette le a telefont, mert
nem kapott levegôt. Már akkor meg-
éreztem, hogy nagy a baj. Aztán
amikor kórházba került, görcsbe rán-
dult a gyomrom. Mi lesz, ha elmegy
a legnagyobb verselô? Ki fog költe-
ményeket írni zenére? Aztán elhes-
segettem a borús gondolatokat, és
hálával gondoltam arra, hogy ismer-
hettem. Hogy a Rezsô téren hány-
szor megetetett, megnevettetett, és
felöltöztetett. Nem mintha nem lett
volna rajtam ruha, de mivel mániá-
kusan imádott vásárolni akármit,
ilyenkor elôkapták Andreával azokat
a cuccokat, amik biztosan jók rám.
(Nem mellesleg jegyzem meg, hogy
Karinthy Frigyesnek is ez volt a szo-
kása. Mármint a felesleges holmik
vásárlása.) Sokszor néztem nála a sa-
ját filmjeit, ô feküdt az ágyon, én
mellette egy kupacot arrébb rakva
ültem, és Iván kommentálta a látotta-
kat. Máskor meg eljátszotta legújabb
szerzeményeit.

Azt mondtam, nem akartam nekro-
lógot írni róla. Amiért mégis szöveg-
szerkesztôt ragadtam, azok a sírfel-
iratok, melyeket utolsó napjai egyi-
kén gyártott. Már beszélni nem tu-
dott, de leírta ôket. „Éltem, voltam,
daloltam” – így hangzik az egyik. A
másik már nem annyira poénos. „Él-
tem, voltam, fuldokoltam.” Észbon-
tó. Ki lehet bírni ezt az egyszavas
drámát? Majd még átgondolom.

Kedves Esôisten! Fogadjátok be a
brancsba ezt a dalkirályt!

Bozsán Eta

LAKÁS, ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
• Alpinista módon homlokzatjavítás, tetôfedés

• Festés, mázolás, tapétázás, csempézés

• Mûszaki vezetés, árajánlat-készítés hitelfelvételhez is

FRANK (ALAPÍTVA: 1892/1972)
TEL./FAX: (1) 331-5743
E-MAIL: FRANK1063@T-ONLINE.HU

MUNKADÍJBÓL 5% KEDVEZMÉNY!

Iványi volt 
a díszvendég

Pápán
Pápán az idén nyáron újjáalakult

Petôfi Asztaltársaság szeptember ha-
vi összejövetelének díszvendége
Iványi Gábor lelkész-rektor, a Be-
szélô c. folyóirat névadója, korábbi
parlamenti képviselô volt. A prog-
ramsorozat a vasútállomás fôbe-
járatánál, a 2004-ben általa emelte-
tett holokauszt-emléktáblánál vette
kezdetét, az elhurcolt zsidók elôtt
tisztelegve.

Ezen a helyen az asztaltársaság
ügyvivôje, Kerecsényi Zoltán tartott
beszédet, melynek során elmondta: a
több százezer mártír emléke kötelez,
az antifasizmus nem jobb- és balol-
daliság kérdése, minden magyar em-
beren – köztük a pápaiakon is – mú-
lik, hogy közéletünket távol tartsuk
az olyan eszméktôl, melyek egyko-
ron ezt a tragédiát okozhatták.

Iványi Gábor sok társadalmi prob-
lémára hívta fel a figyelmet, egyebek
mellett szólt arról is, hogy a Biblia
egyik legmeghatározóbb üzenete,
hogy az ember legyen nagykorú,
nem lehet a Teremtô mögé bújni –
még politikailag sem. A lelkész több
felmerült téma során is hangsúlyoz-
ta: mindenkinek megvan a képessége
az elôítélet-gyártásra, s mi, emberek
vagyunk egymás elviselhetetlen test-
vérei. És ez a gyengeség – tette hoz-
zá Iványi – más tekintetben is orszá-
gos méreteket tud ölteni.

Gál


