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Mózes „behívót” kap
(Vájikrá hetiszakasz)

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A Magyar Zsidó Kongresszusról jelentjük
Feldmájer Péter elnök üdvözölte a
megjelenteket, majd bejelentette, az
alakuló ülést követôen még több szervezet regisztráltatta magát, s tájékoztatást adott, miszerint az ideiglenes
szabályzat értelmében eljárva megszavazhatók lennének a napirendi
pontok.
Szegô András (Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért) ügyrendi
javaslatot téve kérte az általános vita
témában a korábbi, „félbeszakadt”
ülés folytatását. Az indítvány mindössze egyetlen szavazatot kapott. Ezt
követôen Kardi Judit és Grósz Andor
személyében megszavazták a jegyzôkönyv-hitelesítôket.
Az elnök emlékeztetett az elsô ülésen elhangzott állásfoglalásokra, majd
elmondta: a bizottságok és az elnökség
mûködése biztosíthatja a folyamatos
munkát. Tájékoztatást adott arról, hogy
a kongresszus markánsan és világosan
kinyilvánította véleményét az egyre
veszélyesebb magyarországi rasszizmusról és antiszemitizmusról, valamint az objektív sajtótájékoztatás szinte teljes hiányában a Népszabadság hasábjain Izrael önvédelmi jogáról is.
Zoltai Gusztáv napirenden kívül köszöntötte nyolcvanadik születésnapján Lebovits Imrét, akinek legutóbbi
mûve a Jeruzsálemi Könyvnap kínálatát is bôvíti.
Kirschner Péter (Mazsike), a kongresszus egyik alelnöke elmondta, aktív és intenzív munka határozza meg
egy-egy területen a célok megvalósítását, s hangsúlyozta azon emberek
kiemelkedô szerepét, akik majd mindebben részt vesznek.
Janklovics Tibor ún. nyílt bizottsági
üléseket javasolt, olyan rendszerben,
ahol bárkinek szabad a belépés. Ehhez
a témához Róna László (Kaposvári
Zsidó Hitközség) és Kardi Judit (Magyarországi Cionista Szövetség) is
hozzászólt.
Feldmájer Péter reagálásában kitért
a bizottsági elnökök kilétére, a létszám kérdésére (az ülések nyilvánosak, s tanácskozási joggal bárki részt
vehet azokon), valamint a kisebbségi
jogokra is.
Janklovics Tibor kirekesztônek ítélte az állásfoglalást, véleménye szerint
ez néhány szervezet részérôl elégedetlenséget váltana ki.
Hollai Máté (Kosher Power) hozzászólásában a limitált létszám melletti
állásfoglalást támogatta, majd feltette
a kérdést: az ún. Közéleti és antiszemitizmus elleni bizottságban a PR
mennyire kap majd hangsúlyt, és milyen szerepet szán a kongresszus a fiataloknak?
Kirschner Péter javaslatában két évre határozta meg a bizottságok szerepét.
Janklovics Tibor a már korábban ismertetett javaslatait erôsítette meg.
Erdélyi Miklós (Hódmezôvásárhelyi Zsidó Hitközség) véleménye
szerint kvalitásos alapon lenne szükséges a bizottsági tagok megválasztása, s kapjanak megfelelô létszámot a
nem vallásos zsidó szervezetek is.
Goldmann György a közvetlen és
képviseleti demokráciát taglalta.
Gádor György (Páva utcai templomkörzet) úgy vélte, egy-egy bizottság akkora súlyt képvisel majd, amilyet a tevékenysége alapján kivív magának.
Kardi Judit kiemelte, hogy
mûködôképes szervezeti rendszer felépítése a fontos.
Hollai Máté szerint ha korlátlan

lenne egy-egy bizottság taglétszáma,
akkor parttalanná válhatna az egész.
A zsidó szervezeteknek a Mazsihisz
mögé állva kell végezni tevékenységüket.
Feldmájer Péter összegzett, majd
megemlítette, hogy eddig két szövegszerû javaslatot, valamint a bizottsági
taglétszámot véleményezték, majd
megszavazták azt a javaslatot, mely
szerint kétéves idôtartamra választja
meg a kongresszus a bizottsági tago-

Erdélyi Miklós cáfolta a Szegô
András által elhangzottakat. Mint
mondta, évszázadosnál is régebbi a
zsidóság képviselete a Mazsihisz
részérôl, majd hitközségük életébôl
merített példával támasztotta alá mondanivalóját, és hangsúlyozta: az emberi méltóság védelme fontosabb a
szólásszabadságnál.
Ingber Vera az antiszemitizmusra
hívta fel a figyelmet, majd Hollai Máté amerikai példával támasztotta alá a

EZ A SZAKASZ az áldozati renddel foglalkozik. Részletes leírást ad arról,
milyen vétekre milyen áldozatot kell bemutatni. Bár máshol és más alkalommal
is esett már errôl szó, ezúttal egy újabb oldalról közelítjük meg az áldozati szertartásokat.
„És szólította az Örökkévaló Mózest a Gyülekezés Sátrából, mondván: Szólj
Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha egy ember közületek áldozatot mutat be
az Örökkévalónak, barmokból, tulkokból és juhfélékbôl hozzátok áldozatotokat” (3Mózes, 1,1-2).
A „szólította” igét – héberül vájikrá – a hagyomány szerint a végén aleffel írják. Ennek lélektanilag sok magyarázata van, közülük nem egy Mózes személyével függ össze. Az egyik az, hogy a szót Mózes alef nélkül akarta írni, azaz
vájikár, ami véletlen, alkalmi találkozást sugall, olyat, amilyen Bileám, a pogány próféta látomásai voltak meg a párbeszéde Istennel. Ez Mózes szerénységére utal. Róla a Tóra tanúsítja, hogy a földkerekség legszerényebb embere volt.
Azonban az Örökkévaló, aki Mózesnek „tollba mondta” a Tórát, utasította ôt,
hogy írja aleffel – vájikrá –, ami egy magasabb rendû próféciára céloz. Mózes
követte az utasítást, és aleffel írta.
***
A PSISZHAI REB BUNIM az aleffel kapcsolatban szokta volt mondani,
hogy Mózes nem tartotta magát nagyra amiatt, hogy magasabb szellemi régiókba került, hanem ugyanolyan szerény és alázatos maradt, mint azt megelôzôen.
Ez olyan – mondta reb Bunim –, mint amikor az ember egy magas ház tetején
áll, de eszébe sem jut azzal dicsekedni, milyen magas, hiszen tisztában van vele, hogy magassága nem az ô személyes „érdeme”. Ugyanígy volt Mózes is, aki
nem becsülte le önnön szellemi képességét, de tudta, hogy mindezt csak az isteni sugallatnak köszönheti, mindent Istentôl kapott. Ezért nem ment be addig a
Gyülekezés Sátrába, amíg nem hívták...
***
A MIDRÁS másfelôl közelíti meg Mózes „behívását”: Lássuk csak, hány
cádik volt Mózessel együtt? Áron, a testvére, Becálél, Chur, Áron fiai, Izrael
hetven véne és még sokan mások, és mégis Mózest hívta a Hang, és senki mást.
Vajon miért? Azért, mert Mózes menekült a dicsôségtôl, a megtiszteltetéstôl,
egyszóval a „kóved”-tôl. Márpedig aki fut utána, az elôl menekül a kóved, aki
pedig menekül elôle, az után siet a kóved, szinte üldözi az elôle menekülôt
(Tanchuma). Ezért hívták be Mózest a Sátorba, mert szerény volt, „menekült” a
megtiszteltetés elôl.
***
A POZSONYI Chátám Szóferrôl mesélik, hogy igencsak nehezen viselte el
a képmutató, álszerény embereket. Egy alkalommal meglátogatta ôt valaki, aki
magát rebbének tartotta, miközben egyfolytában fitogtatta szerénységét, mondván, mennyire senki és semmi.
Ez a képmutatás nagyon feldühítette Chátám Szófert, ezért gúnyosan megjegyezte:
– Uram, maga nem olyan nagy ember, hogy ennyire kicsinek mutassa magát!

Feldmájer Péter elnök beszámolót tart
kat, és úgy döntöttek, hogy azok legalább felét a nem hitközségi szervezetek jelöltjei közül kell megválasztani.
Így néhány módosítással elfogadták
a mûködési szabályzatot.
Kardi Judit az „Általános vita a
kongresszus célkitûzéseirôl” napirendi pontnál, helyet cserélve Feldmájer
Péterrel, átvette a levezetô elnöki
tisztséget.
Szegô András elmondta, a magyarországi zsidóságot „szokás szerint” a
Mazsihisz képviseli, s ennek a kongresszus a „leányvállalata”. Ezt
követôen megismételte 2005-ös javaslatát a zsidóság mint kisebbség tekintetében, hiszen: „a zsidóság 90%-a
nem folyik bele a közéletbe”, majd kivonult az ülésterembôl.
Lebovits Imre egy, a Népszavában
megjelent cikkre hivatkozott, a zsidóság valós létszámára, s együttmûködést javasolt a keresztény egyházakkal.
Hollai Máté úgy vélte, a támogatók
körét kellene növelni, s a megfontolt
sajtónyilvánosságra hívta fel a figyelmet.
Janklovics Tibor az antiszemita
közbeszédrôl szólt, jó színvonalú polgári sajtót sürgetett, hirdetésekbôl finanszírozott televíziócsatornát, kulturális központot, s kitért egy minden
feladatot ellátó idôsek otthona létrehozására is.
Horovitz Tamás (Debreceni Zsidó
Hitközség) a bizottsági tagok vallásos
és nem vallásos részvételi létszámáról
szólva elmondta: a munkavégzés és
ne a hovatartozás alapján válasszanak
majd. Célként jelölte meg a passzívabbak aktivizálását.
Streit Sándor, a BZSH elnöke
Janklovics Tibor korábbi javaslataira
reflektálva a Bálint Házat említette,
mint ki nem használt lehetôséget,
majd a Rumbach u.-i zsinagóga kapcsán beszélt a felújítási költségekrôl, a
mûködôképességhez szükséges felajánlások hiányáról. Az elnök szólt az
Újpesti Otthon szerepérôl, valamint
az Israel Sela nevét viselô speciális
részlegrôl is. Válaszolt Janklovics
magántôke-bevonásra vonatkozó javaslatára is.
Róna László Szegô András korábbi
felszólalására reagált: zsidó vallású
magyar emberek vagyunk, s a képviseletet a Mazsihisznek kell ellátnia.

figyelem különféle, karizmatikus személyek általi felhívásának fontosságát. Janklovics Tibor bejelentette,
hogy kidolgozott prezentációval rendelkezik egy zsidó színház létrehozásához, egy esetleges televíziócsatorna
pedig véleménye szerint irritáló lehet
a jelenlegi gazdasági helyzetben.
Lednitzky András (Szegedi Zsidó
Hitközség) a „kisebbség” kérdésre reagálva városa népszámlálási statisztikai adatait említette, szólt nagyszabású rendezvényeikrôl, azok anyagi feltételeinek megteremtésérôl.
A levezetô elnöki feladatot ezután
Radó Ákos vette át.
Feldmájer Péter beszélt a kongresszus lényegérôl, célkitûzéseirôl,
majd megjegyezte: a kegyeleti bizottságról, a temetôk helyzetérôl még
nem esett szó.
Ezt követôen elmondta, a jelenlévôknek módjukban állt áttekinteni
az Izraellel, valamint az antiszemitizmussal, a rasszizmussal foglalkozó
két kongresszusi állásfoglalást, majd
kérte a nyilatkozatok elfogadását.
Az elnök hangsúlyozta, nincsen törvény a gyûlöletbeszéd szabad gyakorlata ellen, nekünk kell állásfoglalásunkat átadni a parlamenti pártoknak.
Az izraeli események kapcsán szólt
arról, hogy a konfliktus még nem ért
véget, az ország déli része elleni rakétatámadások folytatódnak, s nem létezik olyan felelôs állam, kormány,
amely ezt eltûrné.
Kirschner Péter pesszimizmusát fejezte ki a politikusok gyûlöletbeszéddel kapcsolatos állásfoglalásáról,
konkrét felelôsségre vonást javasolt, s
kezdeményezte, hogy juttassák el az
állásfoglalást az ország valamennyi
polgármesteréhez és a pedagógusokhoz is.
Vadász Gábor (Dózsa György úti
körzet) kifejtette: mindaddig, amíg az
Alkotmányba bele nem kerül a szabályozás, változás nem fog történni.
Lebovits Imre németországi példákat említett, olyan hivatkozási alapot,
miszerint „az emberi méltóság sérthetetlen”, s kérte az állásfoglalás
kibôvítését a cigányokra is.
Moczó Kálmánné is az antiszemitizmus ellen emelt szót, beszélt a bûnbakkeresésrôl, és javasolta, hogy a
holokauszt-túlélôk is jussanak képviselethez a bizottságokban.

***
AZ ÍRÁS szerint háromféle állatot lehet égôáldozatként bemutatni: a
szarvasmarhát, a juhot és a madarat (galamb). A Zóhár ezt kiegészíti: a gazdag
embernek, aki büszke és magabiztos, s ennek folytán könnyebben vétkezik, nagyobb áldozatot kell hoznia: szarvasmarhát. Egy közepes anyagi helyzetben
lévô embernek, aki kevesebb bûnt követ el, elegendô, ha juhot áldoz fel. Végül
egy szegény embernek, aki alázatos lelkû és általában kevesebb lehetôsége is
van arra, hogy vétkezzen, elég egy galambot hozni áldozat gyanánt (Zóhár,
Vájikrá).
***
„HA VALAKI vétkezik azáltal, hogy hallotta az esküszót, és ô a tanú, vagyis
látott, illetve megtudott valamit, s nem szól – viseli vétkét” (uo. 5,1).
Az Írás-vers arról a tanúról szól, aki tud valamit, de elmulaszt tanúvallomást
tenni. A „hallotta az esküszót” azt jelenti, hogy megeskették, hogy tanúskodni
fog. Ha ennek nem tesz eleget és ezzel megakadályozza az igazságszolgáltatás
munkáját, áldozatot kell hoznia.
A szent életû wurkai cádik, reb Jichák, fiatal korában sokat szenvedett házsártos feleségétôl, akinek ráadásul a nyelve is jól fel volt vágva. Ô hallgatott és
szenvedett, de amikor látta, hogy egész háza népe is nehezen tûri, elhatározta,
tanácsot kér mesterétôl, a lelovi reb Dávidtól.
Amikor feltárta gondját a rebbe elôtt, az csak annyit válaszolt neki: „Miért
mondod ezt nekem? Mondd saját magadnak!”
Kezdetben nem értette, mire is célzott a mester, csak késôbb jött rá a dolog
nyitjára, amikor eszébe jutottak Báál Sém Tov szavai: Ha valaki tetteiben vétkezik, akkor büntetésül állatoktól vagy szolgálóitól fog szenvedni. Ha a bûnt beszédben követi el, akkor a feleségétôl lesz kénytelen „nyelni”. Amennyiben gondolatai nincsenek rendben, akkor a gyerekeitôl áll majd ki sok mindent. Ha viszont mind a három dolgot – cselekedet, beszéd és gondolat –, amiben vétkezett, helyrehozza, akkor minden jóra fordul.
Idáig jutva gondolataiban, reb Jichák megértette, mit is mondott neki mestere: minden rajta múlik.
Naftali Kraus
Erdélyi Miklós beszélt arról, hogy a
holokauszt nem 1944-ben vette kezdetét, a verbális uszítás már egy évtizeddel megelôzte azt.
Frischmann Edgár kifogásolta,
hogy a szöveg a zsidóság kollektív
önrendelkezési jogáról is szól.
Feldmájer Péter válaszolt a felvetésekre, hangsúlyozva, hogy az új antiszemitizmus Izrael létét támadja, vagyis a zsidóság kollektív önrendelkezési jogát, s míg a régi antiszemitizmus a zsidóktól mint egyénektôl kívánta megvonni az emberi jogokat,
addig az új antiszemitizmus egy olyan
jogot tagad, amely a világ minden
más népét megilleti.
Rosenfeld Dániel (Magyar Zsidó
Szabadságharcosokért Emlékbizottság Egyesület) büntethetôséget, intézkedést kért a holokauszt-tagadókkal

szemben, s európai példákkal támasztotta alá indítványát.
Feldmájer Péter jelezte, hogy a javaslattal kiegészíthetô az állásfoglalás.
Szenes Iván (NÜB), Erdélyi Miklós
és Frischmann Edgár is szövegmódosítással élt.
A két állásfoglalással kapcsolatosan
az elhangzott módosítások, javaslatok
alapján szavazásra került sor.
Az „Egyebek” napirendi pont kapcsán Lebovits Imre szólt néhány szót,
majd Feldmájer Péter röviden beszámolt az antiszemitizmus elleni interparlamentáris koalíció londoni értekezletérôl.
Radó Ákos levezetô elnök bejelentette, hogy a következô ülés május 24én lesz.
(gj)
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Kiosztották a Scheiber-díjat
A Mazsihisz patinás Díszterme,
mint már annyiszor, idén is méltó
környezetet biztosított a Scheiber
Sándor-díj hagyományos átadó ünnepségének.
A szakmai kuratórium tagjai és a
laudációkat elmondók mellett az elnökségben helyet foglalt Csepregi
András, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Egyházi Kapcsolatok
Titkársága vezetôje, aki az esemény
során Hiller István miniszter nevében adta át a díjakat, Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi,
a Mazsihisz és a BZSH elnökei:
Feldmájer Péter és Streit Sándor,
valamint Zoltai Gusztáv ügyvezetô
igazgató is. Megjelent Izrael állam
nagykövete,
Aliza
Bin-Noun,
Scheiber Sándor lánya, Mária és családja, valamint képviseltette magát a
rabbikar is.
Elsôként Schweitzer József, a kuratórium elnöke mondott köszöntôt,
és megemlékezett a 24 éve eltávozott
nagy tudósról, kutatóról. „Különösképpen ki kell emelnem a gondoskodó figyelmet és szeretetet, mellyel
tanítványai életét figyelte és gondozta. A tudóst alkotásaiból, az embert
magatartásából ismerhetjük meg.
Amilyen kiváló volt tudósnak, olyan
kiváló volt mint a jövendô rabbik tanítója és nevelôje. Gondjukban nemcsak osztozott, hanem mindenkoron
segítô kezet is nyújtott.”
Ezután került sor a folklórkutató
dr. Krizáné Nagy Ilona, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense
kitüntetésére. Dr. Voigt Vilmos méltatásában elmondta, a díjazott legsajátosabb kutatási területe a magyar
népköltészet, ezen belül az eredetmondák, a parabiblikus folklór és az
apokrif szöveghagyományozással

kapcsolatos európai folklór. Errôl
több hazai és külföldi publikációja
jelent meg.
E témák iránti érdeklôdését
Scheiber Sándor – akivel igen jó
kapcsolatban volt – huzamos idôn át
személyesen irányította. Ezt Nagy
Ilona 1970 óta többek között a
MIOK Évkönyveiben közzétett írásai is igazolják.
A szakmájához hûséges és sikeres
folklórkutató a hazai és a nemzetközi tudományos világban is elismert
szereplô. Munkássága a parabiblikus
folklór feltárásában egyszerûen társtalan, legfeljebb néhány külföldi
utánzóra talált.
Schweitzer József Michael Kalman
Silber professzornak, a jeruzsálemi
Héber Egyetem magyar zsidó történeti kutatásokkal foglalkozó intézete
igazgatójának szakmai pályafutását
és érdemeit ismertette laudációjában.
Elmondta, hogy Silber professzor
Jacob Katz tanítványaként történetírói munkásságában a judaisztikai
források szociológiai elemzését állította középpontba, de alaposan ismeri
a magyar történeti irodalmat és a levéltári forrásanyagot is.
Dolgozatai angolul, héberül és magyarul jelentek meg. Legfontosabb
magyar nyelvû munkái: „A zsidók
társadalmi befogadása Magyarországon a reformkorban” (1992), „Megtûrt idegenekbôl honpolgár katonák:
A zsidók katonai szolgálata II. József korában” (2005).
Többször tartott elôadás-sorozatot
Budapesten (CEU), segíti a magyarországi kutatókat Izraelben, neki van
egész Izraelben a leggazdagabb magyar történelmi szakkönyvtára.
Komoróczy Géza professzor, a
Scheiber Sándor-díjra javaslatot tevô

szakmai kuratórium tagja ismertette
Toronyi Zsuzsanna érdemeit. Elmondta: Toronyi Zsuzsanna – még
mindig – a fiatal történészek, muzeológusok, mûvészettörténészek nemzedékébe tartozik, de már eddigi
munkássága is jelentôsen befolyásolta a magyarországi zsidó kultúrát,
a zsidóság önképét, történeti tudatát.
1994 óta dolgozik a Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltárban, legújabban
mint vezetô az önálló Magyar Zsidó
Levéltárban. Személyesen neki
köszönhetô a második világháború
után fennmaradt – és évtizedeken át
kaotikus állapotban tartott – levéltári
anyag rendezése.
Közremûködött több hazai intézmény magyarországi zsidó tárgyú
publikációiban, kiállításain. Jelentôs
önálló könyvei is megjelentek.
Megemlíthetô az is, hogy egyik
lelke, szervezôje a magyarországi
zsidó feminizmusnak, amely a nôi
öntudat erôsítése és formálása mellett kitûnik azzal, hogy a zsidó hagyomány mélyrétegeit tárja fel, s jó
ízléssel, mértéktartóan teszi ma is
produktívvá a kulturális emlékeket.
Toronyi Zsuzsanna ma egyike a
zsidó kulturális élet leghatékonyabb
munkásainak.
A két hölgynek a kitüntetést
Csepregi András adta át (Michael
Kalman Silber professzor a díjat Izraelben, a nagykövetségen veszi
majd át).
Dr. Krizáné Nagy Ilona és Toronyi
Zsuzsanna köszönetet mondtak a
magas rangú elismerésért, majd a
pohárköszöntô után svédasztal és kötetlen beszélgetés várta az esemény
fôszereplôit és a vendégeket.
gáljuli

Gilad Katalin
Bonyhád – Egy elpusztított zsidó közösség
halálára

BLAU LÁSZLÓ:

A Dél-Dunántúl, közelebbrôl Tolna megye közbecsült, híres ortodox gyülekezetei voltak Paks, Hôgyész, Gyönk és Bonyhád. Ez utóbbiról alkotott
gazdag képanyaggal díszített, alapos tartalmú, pontos névsorokkal kiegészített monográfiát Blau László. Mûve eredetileg mostani lakóhelyén, az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg, „Bonyhád, A Destroyed Community”
címmel. A magyar fordítás a közelmúltban látott napvilágot, Ágoston
Zoltánné és részben Chlebovics Kornél munkájaként. A gyönyörû kiállítás a
kecskeméti AS – Nyomda Kft.-t dicséri. A megjelenés és a bemutatás körüli
bonyhádi feladatokat Illés Éva tanárnô végezte, odaadóan. Blau László kötetének érdemét hitelesíti Braham professzor elôszava, amelyben többek között
hangsúlyozza a szerzô elkötelezett munkálkodását könyve minél teljesebb hiteles megszerkesztése érdekében.
Maga a mû két nagy részre oszlik: Bonyhád a holokauszt idején, valamint
Bonyhád a második világháború után.
Az elsô korszakot megfelelô történeti és irodalmi források alapján, a második korszakot az elôbbiek után már személyes tapasztalataira is alapozva írhatta meg az alkotó.
Elôször még mint kis gimnazista rövid látogatáson van Bonyhádon, másodszor, a felszabadulás után, már mint helyi lakos éli át 1956-ig a zsidó életet,
amelynek mint akkori pécsi rabbi, némileg e sorok írója is személyes tanúja
volt, s ekképpen tapasztalataiból, élményeibôl is igazolhatja, hogy a korszaknak Blau László hû krónikása, míg az elôzô évek gondos feltárására a
megfelelô források utalnak.
Amint azt Blau László mûvébôl megállapíthatjuk, a felszabadulás után a
maradék bonyhádi zsidóság (még a neológ gyülekezet is) hûséggel ôrizte az
elôdök hagyományait, és a vallásos életet a lehetô legteljesebb épségben és
megalkuvások nélkül vitte tovább.
E sorok írójának személyes tapasztalata, hogy a bét hámidrás még a legnagyobb télidôben is megtelt reggel 1/2 7–7 órakor a reggeli imádkozások elôtt
talmudot tanuló báálé bátimmal, és ott a tanulásra és imádkozásra összegyûlôket a hideg idôben felettébb jólesô tea fogadta.
A neológ hitközség tagjainak zöme is ôrizte és gyakorolta a hagyományokra épült, vallásos törvényekre és elôírásokra alapozott zsidó életet.
Ennek a szigorúan konzervatív iránynak volt képviselôje a kitûnô hebraista
és talmudista neológ rabbi, Blum Béla is.
Blau László mûvének bemutatása ünnepélyes körülmények között történt,
a bonyhádi közigazgatás, számos egyházi és világi intézmény vezetôinek és
képviselôinek jelenlétében.
Ezek élén megjelent Potápi Árpád János polgármester, míg a könyvet –
melybôl a helyi iskolák tanulói olvastak fel részleteket – Kolta László, a városi gimnázium nyugalmazott igazgatója, a szerzô egykori iskolatársa mutatta be.
Blau Lászlónak, Blau Sárának, valamint a Pécsett élô Vidor Györgynek
(aki a magyar fordítás körül sokat fáradozott) a polgármester a Város Önkormányzata által adományozott Bonyhád Tiszteletbeli Polgára címet adta át ünnepélyes keretek között.
A kötet a Wesselényi utca 13. sz. alatti Makkabi Könyvesboltban, az
illes.eva@t-online.hu e-mail címen, valamint a Síp utca 12.-ben vásárolható
meg.
Mindazoknak, akik a magyar zsidó történet, közelebbrôl a hitközségtörténet és a holokauszt tragédiája után érdeklôdnek, a minél jobb megismerés érdekében Blau László mûvét melegen ajánljuk.
Schweitzer József

Saját otthonában, szeretô családja
körében, hosszú szenvedés után, 70
éves korában adta vissza lelkét az
Örökkévalónak. 1963-ban alijázott,
egyetemi tanulmányait Izraelben végezte, majd 1997 és 2001 között a
magyarországi Szochnut gazdasági
vezetôjeként tevékenykedett. Beer
Seván élt boldog házasságban férjével, Eliezer Giladdal, a Szochnut
egykori magyarországi kiküldöttével. Gyászolja családja, férje, leányai és unokái, valamint a magyarországi zsidó közösség, melynek igazi
büszkesége volt.
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Dokumentumfilm
Kasztner Rezsôrôl
A március 26. és április 5. között megrendezésre kerülô 16. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál egyik kiemelt filmje Gaylen Ross amerikai rendezônô
Kasztner meggyilkolása (Killing Kasztner, 2008) címû alkotása. A dokumentumfilm Kasztner Rezsônek a második világháború idején folytatott tevékenységével, majd a háború utáni meghurcolásával, meggyilkolásával és rehabilitációjával foglalkozik.
Kasztner Rezsô a világháború alatt közel 1700 magyar zsidó életét mentette
meg azon az áron, hogy személyesen Adolf Eichmannal megállapodást kötve,
cserébe pénzt és hadifelszerelést biztosított a német hadsereg számára. A
híres
Kasztnervonat 1685 zsidót
menekített ki Svájcba, és további 15
ezer ember köszönheti Kasztnernak,
hogy Auschwitz helyett egy osztrák
munkatáborba kerülve élte túl a háborút. Az 1950-es
évek elején Izraelben ennek ellenére
valóságos gyûlöletkampány
indult
Kasztner ellen: náci
kollaboránsnak bélyegezték, és azzal
vádolták, hogy „eladta a lelkét a német
sátánnak”. Az ellene irányuló támadások végül tragédiába torkolltak: Kasztner Rezsôt 1957 A bilincsben: Zev Eckstein
márciusában Tel-Aviv egyik utcáján agyonlôtték. Halála után rehabilitálták
ugyan, megítélése azonban mindmáig ellentmondásos: van, aki hôsnek tartja,
van, aki árulónak.
A Kasztner meggyilkolása címû film elkészültét a Kasztner-vonat túlélôi
szorgalmazták, akik csak most, közel 60 év távlatából éreztek elég erôt magukban ahhoz, hogy a holokausztról beszéljenek. A filmben megismerkedhetünk Kasztner lányával, aki egész életében elszántan küzdött azért, hogy édesapja nevét és emlékét tisztára mossa, de megjelennek Kasztner politikai ellenfelei is. A Kasztner meggyilkolását azonban leginkább az emeli ki a hasonló
témájú riportfilmek sorából, hogy elsôként szólaltatja meg Kasztner gyilkosát, Zev Ecksteint. Az ô elbeszélése nyomán az izraeli szélsôséges csoportok
tevékenységébe is betekintést nyerhetünk.
A rendezônô figyelemreméltó pártatlansággal, a tényekre koncentrálva járja körül a témát, a véleményformálást a nézôre bízza. A rendezôként és producerként kizárólag dokumentumfilmeket készítô Gaylen Rosst korábban
színésznôként is láthattuk: szerepelt többek között George A. Romero Holtak
hajnala címû zombifilmjében is.
A filmnek a Titanic Fesztiválon történô bemutatása egyben európai premier, amelyen a rendezônô és Kasztner lánya is tiszteletüket teszik.
(Titanic Press)

Körzeti kitekintô
Nagykôrös

FELHÍVÁS
Az 1941-ben Ácsról munkaszolgálatra elhurcoltak, valamint az 1944
áprilisa és decembere között származásuk és vallásuk miatt helyben
meggyilkoltak és koncentrációs táborokba deportáltak tiszteletére emlékkövet állít az Ács Városért Társaság. Eddig több mint 80 áldozatról
van tudomásunk, köztük a halotti
anyakönyvek szerint 17 budapesti
illetôségû személyrôl, akiket az ácsi
tömeggyilkosságban öltek meg
1944. december elsô felében. Kérjük
azokat, akik az Ácson történtekrôl,
személyekrôl, körülményekrôl bármiféle további adatot, adalékot, írásos dokumentumot, tárgyi emléket
tudnak vagy ilyennel rendelkeznek,
keressenek meg minket a történelmi
mozaik mind pontosabb összeillesztése érdekében. A holokauszt-emlékmû avatását és a helyi eseményekrôl
való emlékezést 2009. április végén
tartjuk.
Érdeklôdni: Ács Városért Társaság, 2941 Ács, Hartmann u. 2.
Tel.: 34/595-509 Hodosi Anikó,
honlap www.acsvartar.hu, e-mail
acsvartar@acsvartar.hu

A zsinagógában sökálim szombatján ünnepelték Kopper Ferenc 100.
születésnapját. A jubilánst elôször
Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke
köszöntötte az egész magyarországi
zsidóság nevében, hangsúlyozva,

hívásnak, amikor máftirként szólították a Tórához, majd rövid beszédben
köszönte meg az üdvözléseket. Az
istentiszteletet követô kiduson
Feldmájer Sándor elnök szólt az
egybegyûltekhez, közöttük Bergman
Dávidhoz és Grósz Andorhoz, a szolnoki, illetve a kecskeméti hitközség
elnökeihez.
Az ünnepségen ismertették a polgármester által néhány nappal korábban átadott oklevelet, amelyben
Gyurcsány Ferenc köszöntötte a
100. születésnapját ünneplô férfit, a
város legidôsebb lakosát.
F. Gy.

Hegedûs

milyen nagy boldogság, hogy egy
ilyen kiváló ember itt lehet közöttünk, és vele örülhet fia, unokája,
dédunokái.
Róna Tamás rabbi felidézte
Kopper bácsi fordulatokban gazdag
életútját, amely Gyulafehérvártól
Nagyváradon át vezetett Nagykôrösig, majd az Örökkévaló áldását kérte az ünnepeltre.
Az örökifjú ember határozott léptekkel tett eleget a hagyományos fel-

Ebben az esztendôben a hagyományos zájin ádári halvacsorán Deutsch
László fôrabbi emlékezett Mózes
életútjára születésének és halálának
emléknapján. Beszédében kiemelte,
hogy bár a halvacsora a hagyomány
része, ennél sokkal fontosabb az emlékezés. Mózes életérôl szóló gondolatai végén kegyelettel olvasta fel az
elmúlt egyéves ciklusban körzetében
elhunyt hittestvérek névsorát. Az est
folyamán még elhangzott Patai József Vigasztalódj, vigasztalódj, én
népem címû verse.
A jól sikerült rendezvény közös
bencsolással zárult.

ÚJ ÉLET
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BENEDEK ISTVÁN GÁBOR

ZSIDÓSÁG RÉGI TOLLAL

Lapozgatás egykori zsidó újságokban Búcsú Córesz bácsi
legendájától
Mottó:
„...A nép, melyben minden családfô egyben
rabbi, azazhogy tanító, nem a tömegek bomlott
családja, hanem a családok népe”
Mezei András

„A kommunizmus alatt lapunk
nem jelenhetett meg – kezdi cikkét a
Hagyomány 1919. december 1-jei
száma –, és így zsidó kérdésekrôl
nem tájékoztattuk olvasóinkat.”
Olyan ismerôs ez a mondat... „Lapunkat a proletárdiktatúra betiltotta,
és megjelenését a román cenzúra
sem engedélyezte. De a megváltozott viszonyok lehetôvé tették, hogy
tevékenységünket ismét folytathassuk. Kiadóhivatalunk címe: VII.,
Kazinczy-utca 35. szám.” – közli a
lap, és már ontja is a legfrissebb híreket:
„Wienben és Temesváron már a folyó tanévben megnyílott a zsidó gimnázium. Kassán zsidó ipariskola,
Nyitrán zsidó tanítóképzô felállítását
határozták el. Mindenütt héber lesz a
tanítás nyelve.” (!) Szívet melengetô
hírek! Végigfutok a lapon. Bizonyos
szavak felidézik a kort, az embereket, az estéket, az utcát, a hangulatokat, a házakat, a félhomályos kapualjakat, a szûk sikátorokat. Mai kor
embere, ha arra jársz, gondolj rájuk!
„A Bachuré Hamizrachi tanügyi bizottsága az elôadások sorozatát a
következôképpen állapította meg:
(clubhelység VII., Akácfa utca 22.,
nyitva esténként 6–9 óráig). Péntek
este 7 órakor kedélyes összejövetel
és Agada elôadások lesznek. Szombaton délelôtt 11–12 óráig Gemara,
elôadó: Schlesinger Dénes. Szombaton este 6 és 7 óra között héber nyelvi kurzus, elôadó Rossmann Mózes,
7-tôl 8 óráig zsidó történelem,
elôadó dr. Richtmann Mózes. Vasárnap fél 7-kor elôadói est. Hétfôn 6tól 7-ig Gemara, 7-tôl 8-ig Hümes
Vörasi, elôadó Mantel Herman.” És
így tovább... „Kérjük tagtársainkat,
hogy elôadásainkat minél sûrûbben
és pontosabban látogassák!”
Felidézzük arcukat, alakjukat, kimondjuk nevüket, halljuk a bóherok
kántálását, ahogy artikulálják a szent
szövegeket... ahogy smúzolnak, vitatkoznak. És itt van velünk a fûszeres a Laudon utcából, Steinmetz
Zsigmond meg Klein és Baumel, a
cukorkagyárosok az Alsóerdôsor utcából, meg Rossmann Mózes, a kiváló héber pedagógus, aki Chinuch
Neorim néven a Kertész utca 37.
alatt nyitotta meg héber nyelviskoláját, meg Klopfer Manó kereskedelmi
ügynök a Király utca 8.-ból. A manapság lepusztult házak a VI. és a
VII. kerületben, melyeknek kapualjaiban kukák bûzlenek és a sötét udvarokban virágok fuldokolnak a
fénytelenségtôl, egykor a pesti zsidó
közélet fellegvárai voltak. Imaházak,
jesivák, chéderek, kultúrtermek bújtak meg falaik között, Tórát olvastak,
Talmudot tanítottak. „Szerkesztôségünk pályázatot ír ki zsidó tárgyú
novella, avagy tárca megírására – olvashatjuk a Hagyomány 1920. január 5-i számában. – A beküldött munkákat névaláírással, vagy jelige alatt
is közöljük. Csak azok a pályázók
jöhetnek tekintetbe, akiket a
szerkesztôség által kijelölt zsûri alkalmasnak talál. Az elsô díj 300 K.,
a második díj 100 K., a harmadik díj
nyertese a Hagyományt egy évig
tiszteletpéldányként kapja.” Mármár ideális a kép, már-már könny
homályosítja el a szemem, amikor
hirtelen tekintetem megakad a különös sorokon: „A cionisták hatalmukba kerítették, meghódították nemcsak az ifjúságot, hanem a hithû zsidóság jórészét is. Térfoglalásuk mármár veszélyeztette a hitközségeket

is. (...) Mert a cionizmus nem az a
mozgalom, melyért a hithû zsidóság
lelkesedhet. Hiszen a vallási kérdéseket teljesen kikapcsolta, és célja és
törekvése kimerül egy új állam létesítésében.” A cikk címe: Nyílt levél
a Jisuv Erec Jiszróél Elnökségéhez,
írója, és most nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, hogy elálmélkodjam-e a zsidó géniusz sokoldalúságán, avagy... A cikkecske írója
Steinmetz Zsigmond, feltételezhetôen ugyanaz, aki az újság utolsó oldalán „Fûszer, gyarmatáru, szesz és
szeszes italok nagykereskedés”-ét
hirdeti. „A cionisták alfaja, a
mizrachi sem az a mozgalom, amely
a hithû zsidóság céljainak megfelelne – írja. – Sussmann rabbi elnök úr
feladata és kötelessége, hogy a jisuv
elnökségét, választmányát és közgyûlését mielôbb összehívja. Mondassa le azokat, akik a mizrachihoz
pártoltak, és adják át helyüket olyanoknak, akik a jisuv érdekében fognak tevékenykedni (...) az Agudat
Jiszróél érdekében, amely a felvidéki
orthodoxia csatlakozása folytán immár világszervezete lett a hithû zsidóságnak.” Eszembe jutnak a jeruzsálemi Meá Seárim negyed sikátorai, a kelet európai „stetl”-re emlékeztetô, festôi alakok, a gálutot Izrael államába telepítô skanzen...
Továbblapozok, és még mielôtt belesüppednék a borúsabb gondolatokba... „Már-már feladtuk az orthodoxia haladásába vetett reményünket, amikor Szilveszternek esôs éjjelén, mint derült égbôl a villámcsapás
terjedt a hír szerte a városban: Szilveszter estélyének megható ünnepét
ünneplik az orthodoxia egyik
vezetôjének házában. Szilveszter éjjel, pont éjfélkor kialudt a villany az
egész házban, és az ünneplésre öszszegyûlt válogatott közönség egymás nyakába borulva egy szebb,
jobb esztendôt kívánt. – Oh szent
Hálaadás – kiált fel a cikk szerzôje –
jöve a te Birodalmad!” – És valóban!
De olvassuk tovább!
„De a neológia csak nem engedi
magát lepipázni... In puncto Haladás.
Ha idegen szokások átültetésében
concurálnak velük az orthodoxok,
találnak ôk mindig olyan teret, amelyen egyedül tagadhatják meg zsidóságukat. A Mesumed Haskare az új
találmányuk. Simeon fôrabbi a Dohány-utcából az ott rendezett gyászistentiszteleten túlvilági boldogságról biztosította a kitért zsidókat, akik
a fiúárvaházról végrendeletükben
megemlékeztek. Nincs veszve a túlvilági boldogság, kikeresztelkedett
zsidó testvéreim az Úrban – kiált fel
a cikk szerzôje, bizonyos Lapis –,
egy pár ezer korona a fiúárvaháznak
és Simeon fôrabbi a Dohány-utcából
beprotegál benneteket a mennyek országába.”
Eszembe jut az örökzöld vicc: A
tanító megkérdi: Mondd, Móricka,
mennyi kétszer kettô? Móricka viszszakérdez: Vételnél vagy eladásnál,
tanító úr kérem?!
Magén István

Lefkovics Sándor emlékére
A legenda, amely Ahasvérus „bolygóvá tételérôl” szól, alighanem jóval
elôbb megszületett, kialakult, mint
azt az eredeti történet jelzi. Hiszen
már az ôsapák sorsa, Isten keresése,
szent vándorlása is azt mutatja: nem
lehetett elôttük természeti, politikai
és katonai határ, akadály, amely
visszafogta volna ôket az úttól, a
megismeréstôl, a kíváncsiság csillapításától.
Nincs zsidó ember, éljen bárhol a
nagyvilágban, akiben ne lakozna ott
az Örök Vándor. A Nagy Kalandor, a
Kutató, a Keresô, a Feltaláló. Amint
testileg, lelkileg, szellemileg felkészülünk a Tettre, megyünk, hogy tapasztaljunk, megbizonyosodjunk.
Mentek az ôsök, mentek mindig. A
Szentföldrôl Egyiptomba, Babilóniába, a Templom lerombolása után Európába, Ázsiába, s ha a közeli nemzedékeket nézzük: így ment Vámbéry
Ármin Perzsiába, Munkácsi Bernát a
Volgához, Stein Aurél Kínába, a
halucok Izraelbe.
Én Lefkovics Sándort ilyennek látom: ô a mindig újjászületô, az örökké vándorló, a múlhatatlanul nyugtalan, kíváncsi zsidó ember megtestesítôje. Akár szobra is állhatna itt, a
gettó negyedében.
A magyarországi Teitelbaumok városából jött, Sátoraljaújhelyrôl, ott
tanult jegyzett tanárok védôpajzsa,
tálesza alatt. Szimbolikus foglalkozást választott: pék lett, kenyérsütô,
akit megbûvölt a zsidó szimbolika:
igazi kenyeret adni a szellemi táplálék mellé. Mert végtelen tudást is felhalmozott: hibátlan imakultúrát, jártasságot a Tórában és a Talmudban,
s ahogy azt kellett fiatal éveiben: a
végtelen zsidó ismeretek szétszórt
mondat- és gondolatmorzsáit újra
egységes kenyérré varázsolni.
Amikor annak eljött az ideje, a
Szentföldre vándorolt, fegyverrel
harcolt az ôsapák ôsi otthonáért,
majd visszatért oda, ahol született.
Szegény volt és szegény is maradt,
miközben megöregedett, s már csak
a betegséggel küzdött.
Akárhogy is, igazi hazája a zsinagóga maradt. A közössége. Mert ô
mégsem útközben érezte jól magát,
mint egy másik zsidó legenda hôse, a
mesésen szeretni való Kohn bácsi,
hanem imádkozás közben.
És ô már tudta, hogy a végtelen
idôben ott él a Dob utca és a Wesselényi utca, a Körút és a Hegedûs
Gyula utca sarkán, mindig ott áll, és
mondja, mondja vég nélküli összegzését, akár a bölcsek bölcse, Salamon király: „Córesz az egész világ.”

Kedves Érdeklôdôk,
Hittestvérek!
Várjuk a széderesti vacsorára
szíves jelentkezésüket. A helyszín a hagyományok szerint a
Hanna étterem emeletén lesz.
Elérhetôségeink: irodai telefon
267-6388, fax/üzenetrögzítô
267-5995, mobil 06-30-4664685.
Dr. Schweitzer József

Az ORZSE és Hallgatói Önkormányzata

DIÁKSZÉDERT rendez.
Idôpont: 2009. április 9., csütörtök, 19.30
Hely: ORZSE, 1084 Bp., Bérkocsis u. 2.
A széderestét levezeti Eliezer Slomovits, az egyetem tanára
Szeretettel várjuk a fiatalokat!
Jelentkezni lehet: 06-20-460-3082, simonpessel@hotmail.com
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Bolygó zsidó
Nem nagyon emlékszem már rá, mikor is vesztettem el én a hitemet, hogyan felejtettem el az imákat, maradtam ki a szülôi házban megszokott, bensôséges családi ünnepekbôl, lettem vallástalan Bolygó Zsidó a nagyvilágban.
Próbálok én – de hiába – újra belekapaszkodni a régi gyökerekbe, bízni a jámborság jutalmában, a rossz megbüntetésében, valamiben, amit nem lehet megérteni, csak hinni lehet.
Ilyenkor feltolul bennem a kérdés: És Claus von Stauffenberg? Ô miért rontotta el a dolgát? Miért, hogy a Sátánnak kellett gyôznie ebben a párharcban,
hiszen ha a nagyiék már nem is, de Ilona nagynéném, Tomi unokaöcsém, az
édes Licuka meg a család fekete báránya, Alföldi Ilus és sokan mások a miskolciak közül ekkor még éltek. Nem lennék ma egyedül kivetve a nagyvilágba, ha neki ott, akkor, 1944 véres nyarán sikerül. Miért történt úgy, ahogy történt? Hiszen ha valakinek a lábánál zárt térben felrobban egy kiló TNT, az
száz százalékban halott!
Madách! Ô lenne a válasz? Lucifer csak egy vitázó, kötözködô rosszfiú
volt, nem pedig igazi sátán. Neki érzelmei voltak, elcsábította Évát, Ádámot,
de megmutatta nekik a jövôt, foglalkozott velük, emberileg szólt hozzájuk. Ez
pedig ordítozott, hadonászott, végigdühöngte Európát! Auuuuszradíííren ...
A televíziónál tökmagozva sokszor látom még a képernyôn is szuggesztív,
démoni alakját. Hogyan eshetett meg, történt meg a lehetetlen? Miért kellett
még sok millió embernek, orosznak, angolnak, franciának, amerikainak és
persze németnek is, félmillió magyar zsidónak, közöttük tizenegynek a családomból még meghalnia? Te, Uram, aki látod a fû növését, szemmel tartod a
madár röptét és a hangya útját, éppen akkor, azon a nyári napon lehunytad
mindent látó szemeid? Vagy hát ilyen erôs a Sátán? Vajon ha az osztrák Alpok égnek meredô csúcsai felett ejtôernyô nélkül dobták volna ki egy magasan szálló gépbôl, akkor is egy szénakazal tetejére huppan? Miért, kitôl, honnan kapta az erejét, hogy a vén kontinens egyik legkulturáltabbnak hitt országát, Schiller, Goethe népét szuggerálni tudta? Ki engedte meg neki, tette
lehetôvé számára, hogy szakadékba vezesse a huszadik század közepén a világot?
Tudom én, hogy a hit, a nehéz parancsolatok megtartása végeredményben
megkönnyítik az életet, elfogadhatóvá teszik még a halált is. Milyen lelki
megkönnyebbülést hozna az ô sírjaiknál imádkozni, de hát nekik nincsenek
sírhelyeik, nekem meg csak halottaim vannak. Tudom, hogy megvakultam,
nem látom a fényt, nem látom Ôt a péntek esti gyertyák mögött, pedig gyermekkoromban szinte már egy piromániás vágyakozásával néztem a nagyanyó
keze által terelt imbolygó lángokba. Milyen édes volt nagyapám eres kezébôl
a falat tört kalács, amint lassan rágva szétolvadt a számban, milyen jó volt a
hófehér damasztabroszról nedves ujjal az univerzum csillagait, a lepergett
mákszemeket összeszedni. Az illatozó párán át Nagyanyó jóságos arcába nézni, tudni, hogy a zúza fele mindig az enyém, és hogy az arany zsírgömbök a
Világegyetem rendje szerint keringenek a leves tetején. Végül is a régimódi
alpakkakanállal két- vagy négyfelé vágni a rezgô maceszgombócot, áhítattal
villára szúrni a falatka töltött nyakat. Elhadart esti ima után tolldunyhás gyermekálomból foszló tejeskalácsra, bögre tejeskávéra ébredni.
Utazgatok hát tovább, szerte a nagyvilágba. Hol sántán, görbedten, botozva, lekopott sarkú sportcipôben csoszogva kutakodok a nagyvárosok romos
gettónegyedeinek sikátoraiban, olcsó kifôzdék mállott falakra kiragasztott étlapját böngészem, máskor Billary’s öltönyben, hétmérföldes csizmában,
repülôszônyegen suhanva, országról országra, kontinensrôl kontinensre járva
keresem, melyik drága étterem étlapján látható, terítékén kapható ez a vacsora, melyik hatcsillagos szálló ágyán ilyen nyugodt az álom, nagyszerû az ébredés, mert úgy érzem, ha egyszer rátalálnék, az visszahozná a hitemet.
Ugye láttok bolyongani, szántok és velem éreztek, testvéreim?
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Értesítjük hittestvéreinket, hogy a pászkaellátást
az alábbi körzetek biztosítják:
VII. ker., Síp utca 12.
hétköznap
pénteken:
vasárnap:

9.00–15.00
9.00–12.00
9.00–12.00

II. ker., Frankel L. út 49.
IV. ker., Liszt F. u. 6.
VI. ker., Hunyadi tér 3. (félemelet)
VII. ker., István út 17. (Bethlen tér)
VIII. ker., Nagyfuvaros u. 4.

9.00–13.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
8.00–13.00

XI. ker., Károli Gáspár tér 5. Érdeklôdni a 06-70-382-1975
számon vagy a lagymanyos@gmail.com e-mail címen.
XIII. ker., Hegedûs Gy. u. 3. hétfôtôl csütörtökig
pénteken
vasárnap
XIV ker., Thököly út 83. 06-30-971–8023
XX. ker., Zamárdi u. 7.

9.00–15.30
9.00–12.00
9.00–15.00

Budapesti Zsidó Hitközség Szertartási Osztálya
1075 Budapest, Síp utca 12., 1. em. 18.
Tel./fax: 413-5526
E-mail: szertartas@mazsihisz.com
Honlap: www.szertartas.hu

Meghívó
A Dohány körzet szeretettel várja hittestvéreit 2009. április 8-án
széder elsô estéjére. A jegyeket 4000 Ft-os áron lehet megvásárolni
2009. március 23-tól április 2-ig a körzet irodájában hétfôtôl
csütörtökig, naponta 8–12 óra között (1075 Bp., Síp u. 12. I. em. 30/a).
Érdeklôdni lehet a 413-1515 vagy a 413-5576-os telefonszámokon.
Frölich Róbert
Kálmán Kálmán
fôrabbi
elnök

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk: 0358
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Aki nyer, az veszít?
– Tudósítónktól –
Az izraeli szavazók a februári parlamenti választásokon az alábbi
eredménnyel választották meg az államunk fennállása óta számított 18.
Kneszet 120 képviselôjét. (Mint tudjuk, az izraeli parlament képviselôinek száma megegyezik az
ókori „Nagy Gyülekezet” tagjainak
számával.)
A választás eredménye: a Kadima
(vezetôje Cipi Livni) 28, a Likud
(Benjamin Netanjahu) 27 mandátumot kapott.
Avigdor Lieberman „Jiszrael
Beitenu” (Izrael az Otthonunk) nevû
nemzeti pártja 15, a (szocialista)
Munkapárt (Ehud Barak) 13 mandátumot szerzett, a SASZ (Éli Jisáj)
szefárd ortodox zsidók pártja 11,
míg a Tóra-hû Zsidóság askenázi ortodox párt 5, a Nemzeti Egység (vallásos) 4, a Zsidó Otthon (vallásos
nemzeti párt) 3, a Merec radikális
baloldali párt 3 mandátummal dicsekedhet, addig az arab pártok összesen 11 mandátumot kaptak.
Hiába kapott Livni egy mandátummal többet Netanjahunál, a mérleg nyelve mégis ez utóbbi felé billent, mert – mint már az elôzô választásnál is kiderült – a középbalos
Kadima minden erôlködése ellenére
sem volt képes kormányt alakítani.
A jelenlegi politikai helyzetben
még inkább úgy tûnt, hogy a jobboldali Likud az, amely alkalmas a kormányalakításra, többségi koalíció
létrehozásával. Netanjahu koalíciós
partnereként szóba jöhetett a Jiszrael
Beitenu éppúgy, mint a SASZ és a
többi vallásos párt.
Másik lehetôségként felmerült
Lieberman pártja kihagyásával a
Likud–Kadima–Munkapárt összefogása, azzal az indoklással, hogy a
Jiszrael Beitenuval kötött „házasság”
Izrael külpolitikai kapcsolatait nem
könnyítené, hiszen Lieberman az
egyik legkevésbé kompromisszumké-

pes politikus a palesztin kérdésben, a
Területek átengedésében. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a
Jiszrael Beitenu egyik fô elképzelése
létrehozni hazánkban a polgári házasságkötés intézményét, és a zsidóságba
való betérést is könnyíteni szeretnék,
ami vallási elôírásainkkal ellenkezik.
Így képtelenségnek tûnt egy fedél alá
vinni Liebermannal az ortodox és a
nemzeti vallásos pártokat egyaránt.

A helyzet nehézségére való tekintettel már a választási eredmények kihirdetése elôtt megkezdôdtek a koalíciós tárgyalások. Lieberman jó politikai és üzleti érzékkel eltûnt egy idôre
(Oroszországba utazott) leendô koalíciós partnerei szeme elôl, mintegy
éreztetvén, hogy árfolyama növekedôfélben van, és a koncon való huzavonát meghagyja a két nagy pártnak, hiszen úgyis ô a mérleg nyelve.
Lieberman tervei közt szerepel
többek között az is, hogy az izraeli
állampolgárság elôfeltétele legyen a
hûségeskü, így a hazánkban élô arabok egy része nem lenne állampolgár. Elképzelései szerint a határok
megállapítása is úgy történne, hogy a
jelenleg Izrael területén élô arab lakosság egy része a Palesztin Hatóság
területére kerülne anélkül, hogy el
kéne költözniük. Javaslatai közé tartozik még, hogy a Nyugati Parton
létrehozott izraeli telepeket hazánk
hivatalosan elismerje.
A választásokkal kapcsolatban
eszembe jutott gyermekkorom „becsapós” játéka: iskolánkban a fiúk
között szokás volt, hogy amikor kihívtak másokat olyan sport- vagy
egyéb versenyre, amirôl tudták, hogy
semmiképpen sem tudják megnyerni, vagy társasjátékoknál nem beavatottakkal játszottak, a játék elején valakinek el kellett kiáltania magát,
hogy „Aki nyer, az veszít!” Ha ôk
nyertek, akkor természetesen figyelmen kívül hagyták ezt a bejelentést.
Ám ha az ellenfél, akik többnyire mi,
lányok voltunk, akkor a nyereményeinket legálisan „beseperhették”,
hiszen az elején elhangzott, hogy az
nyer, aki veszít, és mi ugye belementünk a játékba.
Nem sokat tanultunk ebbôl, a fiúk
többször csôbe húztak minket.
Valahogy így történt ez most házunk táján, Izraelben is, ha nem is
becsapós játékként, de az eredményeket illetôen mindenképpen.

Benjamin Netanjahu ugyan nem
kiáltotta el magát a választások elôtt,
hogy „Aki nyer, az veszít!”, de magát nyerônek tekintve, mintha már a
miniszterelnöki székbôl intézett volna beszédet a választópolgárokhoz,
akár Cipi Livni asszony, a Kadima
párt vezetôje.
A Kadima az elsô euforikus megnyilatkozások után, melyek „elsöprô” gyôzelmükre vonatkoztak, az éb-

redés pillanatában már arról beszélt,
hogy hajlandóak lennének a Likuddal nemzeti egységkormányt létrehozni. Ennek oka abban rejlett, hogy
szerették volna megakadályozni,
hogy egyértelmûen jobboldali kormány alakulhasson, és megkapják a
külügyminiszteri széket Livninek, a
védelmi miniszterét pedig Saul
Mofaz foglalja el.
Felmerült a rotáció lehetôsége is,
miszerint Livni, a gyôztes (?)
Kadima párt vezetôje és a likudos
Netanjahu felváltva két-két évet töltene el a miniszterelnöki székben,
ahogy annak idején Jichak Samir a
Likud színeiben és Simon Peresz a
Munkapártéban.
Cipi Livni – bár a mostani választásokat azért kellett kiírni, mert nem
volt képes kormányt alakítani – kijelentette, hogy legalább a rotációs
megoldásra számít, mert nem akar
második lenni. Amennyiben ezt nem
tudja elérni, úgy ellenzékbe vonulnak.
Törvényeink értelmében államelnökünk azt a miniszterelnök-jelöltet
kérte fel a kormány megalakítására,
aki erre a legnagyobb eséllyel bír. A
jelöltnek 28 napon belül fel kell állítania kabinetjét. Ha ez idô alatt nem
tudja teljesíteni feladatát, lehetôsége
van az államelnöktôl újabb 14 napot
kérni. (Ez történt az elôzôekben
Livnivel is, de hiába kapott hosszabbítást, nem járt sikerrel.)
A Nyájas Olvasóban felmerülhet a
kérdés: Mi az oka annak, hogy hazánkban a jobboldali pártok lekörözték a baloldali és középen álló polgári pártokat?
Évek óta folyamatosan szenvedôi
vagyunk a Hamasz és egyéb terrorszervezetek pusztító rakétatámadásainak, melyek során a világ mélyen
hallgatott, ám ha Izrael viszonttámadással reagált, minket ítéltek el minden esetben.
A legutóbbi idôk Hamasz ellen
folytatott izraeli hadmûvelete a lakosság köreiben támogatást élvezett.
Az állampolgárok nagyobb garanciát látnak a jobboldali pártok által
vezetett Izraelben, mint a minden
kompromisszumra hajló, ám a palesztinok számára még akkor sem
eleget nyújtó gyengekezû vezetôkben.
Ezt az álláspontot az alábbi történés is alátámasztja.
A Fatah körei is elégedetlenül figyelték az izraeli jobboldal elôretörését a választáson. Abbasz elnök a
nemzetközi politikai színtéren azzal a
követeléssel állt elô, hogy a Likudtól
ugyanúgy határolódjanak el, mint a
Hamasztól! Izrael 170 millió sekelt
(kb. 43 millió dollár) küldött a Palesztin Hatóság számára azzal az
elôfeltétellel, hogy az nem juthat a
Hamasz kezére. Erre Abbasz elnök
ígéretet is tett, ám legnagyobb részét,
37 millió dollárt átutalt a gázai bankhoz állami tisztviselôk fizetésére. A
Hamasz terrorszervezet, ahogy várható volt, azonnal rátette a kezét a
pénzre. Ezek után még Abbasz elnök
egyik vezetô tisztviselôje hivatalosan
is úgy nyilatkozott, hogy szövetségre
akarnak lépni a Hamasszal. Gondolom, a fenti ellentmondások nem lepik meg olvasóinkat, hiszen már
Arafat vitézlése idején is megismerhettük a Fatah szavahihetôségét.
Február 20-án, pénteken, a pártokkal való egyeztetés után Simon
Peresz államelnök a Likud vezetôjét,
Benjamin Netanjahut jelölte a miniszterelnöki posztra, mint az esélyesebbet, aki kormányt tud alakítani.
Államelnökünk véleménye szerint
egy nagykoalíciót felállító kormány
lenne a leginkább mûködôképes hazánkban, a belpolitikai és a nemzetközi helyzet megoldandó problémáira való tekintettel.
Cipi Livni – aki mintha nem akarná észrevenni, hogy baloldali „háttérországa” vereséget szenvedett –
miniszterelnöki törekvéseit megtartva a rotációs megoldás híve maradt
Bibi kinevezése óta is.
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A római polgármester
szimpátialátogatása zsidó üzletekben
Az Európát elöntô antiszemita hullám keretében nemrég Olaszországban
is hangjukat hallatták a neofasiszta elemek. Ezek már nem elégednek meg
az izraeli termékek bojkottjával, hanem a római zsidó üzletek bojkottjával
is fenyegettek. Csatlakozott hozzájuk egy kis baloldali szakszervezet,
amely azzal fenyegetett, hogy közzéteszi azon olasz importcégek nevet és
címét, amelyek Izraellel kereskednek. Az ok: a gázai akció, vagyis hogy
Izrael nem tûri tovább az évek óta folyó lesipuskás lövöldözést.
Ezt ellensúlyozandó, Róma fôpolgármestere, Gianni Alemanno a napokban szimpátialátogatást tett a zsidónegyedben, és felkeresett egy sor zsidó
tulajdonban lévô üzletházat. A zsidó vezetôk kíséretében megjelenô polgármester hangsúlyozta, hogy az olasz politikai élet minden összetevôje –
jobbról balra és fordítva – elítéli az antiszemita kezdeményezéseket.
Ezzel egyidejûleg az olasz hitközségek szövetsége kampányba kezdett az
Olaszországba irányuló zsidó turizmus fejlesztésére. Kiadtak egy reprezentatív könyvet, amelyben feltüntetik a látnivalókat: régi zsinagógákat, a
velencei és firenzei gettót, valamint azokat a helyeket, ahol kósert lehet
enni, illetve kóser áru kapható.
(Tudósítónktól)

Va n f o g a l m a d ?
(6)
APOKRIFEK – (SZFÁRIM CHICONIJJIM) „külsô” könyvek a második
Szentély idejébôl, melyeket a zsidó Biblia nem kanonizált, és így kívül
maradtak. Köztük ismert könyvek: a Makkabeusok Könyvei (1–2), Judit
könyve, Chanoch könyve, Tóbiás könyve, Ben-Szirá könyve (utóbbiból
gyakran a Talmud is idéz), Baruch könyve és a Bölcsesség könyve stb. Ezeket
a katolikus Biblia felvette, míg a reformátusok nem fogadták el.
A zsidóság gyanúperrel élt ezen könyvek egy részével szemben, tiltotta
olvasásukat, sôt a Misnában (Szánhedrin 10,1) rabbi Akiba kijelenti, hogy
„nincs részük a túlvilági üdvösségben”. „Ocár Jiszráél” (l. o.) több részre osztja fel az ~-et. Vannak, amelyek olvasása tilos, mint az egyházi könyvek
például, és olvasásuk káros hatással jár. Vannak olyanok, amelyek csak nem
ajánlottak, mivel kár az idôért velük foglalkozni.
ARAMEUS – Egykor a keleti zsidók mindennapi nyelve volt, egyfajta jiddis (l. o.) vagy ladino (l. o.), az okmányok is ezen a nyelven íródtak. A mai
napig fennmaradt szokás, hogy a házasságlevelet (ktubá) és válólevelet (get)
~ nyelven írják, amit ma csak kevesen értenek. Több ima is ezen a nyelven
maradt fenn, pl. a Kádis (l. o.), a Jökum purkán (l. o.) stb.
ARANYBORJÚ – (héberül: égel házáháv), amit a zsidók készítettek
Egyiptomból kijövet, amikor Mózes késlekedett a hegyrôl visszajönni, ahová
a kôtáblákért ment. Exegéták sora próbálja mentegetni a vétkes népet... „nem
istent akartak csinálni maguknak (az Egyiptomból jól ismert Ápisz bika
nyomán), hanem csak egy vezetôt, hogy elôttük haladjon”; „...nem is a zsidók
csinálták, hanem a hozzájuk csapódó gyülevész népség” stb. Nagyon
valószínû, hogy már itt és ekkor megérlelôdött az a határozat, hogy ezzel a
néppel, jelenlegi állapotában, nem lehet hont foglalni, és szükség van türelmi
idôre, amely alatt felnô egy új nemzedék. Ez csak a baljós kémjelentés után
került nyilvánosságra. Bölcseink szerint az ~ vétkéért idôrôl idôre fizetnek a
zsidók, apránként, amikor vétkeznek.
ÁRBÁÁ BÁNIM – (héber) a Hággádában (l. o.) felsorolt „négy fiú”, a
zsidók négy prototípusa: a Bölcs; a Rossz (Rásá); az együgyû (Tám) és az, aki
„kérdezni sem tud” (Seénó jodéá lisol). Újabban van egy ötödik is: aki egyáltalán nincs jelen a „széderen”, nem vesz részt a zsidó (köz)életben, fogalma
sincs arról, amirôl szó van, és hogy mit jelent zsidónak lenni. Nekik is szól ez
a könyv.
ÁRBÁ IMÁHOT – (héber) az ôsanyák: Sára, Rebeka, Ráchel és Lea, az
ôsapák (l. o.), Ábrahám, Izsák és Jákob feleségei. A hagyomány és a midrások rendkívüli tulajdonságokkal ruházzák fel ôket.
(folyt. köv.)
N. K.
A szerkesztôség bizonyos kommentárokkal nem mindenben ért egyet.
Netanjahu azonban nem kér a
Livnivel megosztott miniszterelnökségbôl, és ha nem megy másként, akkor jobboldali kormányt állít fel.
Amennyiben nem Livni elképzelései szerint dönt az új miniszterelnök,
úgy ellenzékbe vonul a Kadima,
hangoztatja a külügyminiszter aszszony. (Kérdés, hogy a továbbiakban
Livni személyes törekvései vagy az
ország érdekei lesznek-e fontosabbak pártjának.)
Ha Netanjahu jobboldali kormányt
alakít, akár a kisebb vallásos pártokkal, akár Liebermannal (a kettô
együtt nem megy, két dudás egy
csárdában nem fér el), a Barak vezette Munkapárt is az ellenzék sorait
gazdagítja majd.
A széles koalíció Izrael nemzetközi megítélésben kedvezôbb lenne,
hangoztatják egyesek. Az izraeli polgárok többsége szerint a Livni és a
baloldal által támogatott túlzott területi engedmények sem vinnének közelebb az izraeli–palesztin békéhez.
Nem véletlen, hogy az utóbbi évek
sorozatos Hamasz-támadásai választópolgáraink többségét arra sarkallták, hogy a jobboldal mellett tegyék
le voksukat.
Netanjahu parlamenti többségi támogatása mindenképpen lehetôvé teszi, hogy kormányt tudjon alakítani.

Bibi megtette a közeledési lépéseket úgy a Kadima, mint a Munkapárt
felé, de az eddigi tárgyalások a nagykoalícióra nézve az ideológiai különbségek miatt nem vezettek eredményre.
Leendô miniszterelnökünk kormányalakítási lehetôségei közül bármelyiket választja, komoly nehézséggel kell szembenéznie: nagykoalíció esetén a Kadima súlyos engedményekkel járó béketörekvései és
Livni egyéni elgondolásai, szûk
jobboldali kormány alakításánál – ha
a vallásos pártokkal szövetkezik – a
SASZ pénzügyi és egyéb követelései
nehezítik majd munkáját. Lieberman
vallásellenes és radikális politikai
hozzáállása is komoly konfliktusokat idézhet elô.
Schlesinger Hanna, Tel-Aviv
Gyere velünk, mi is megyünk!

ÖNKÉNTES MUNKA
IZRAELBEN!
Feltétel: 18–65 éves kor, ill.
repülôjegy. A következô csoport
idôpontja: június 21-tôl
július 12-ig.
Érdeklôdni: 06-20-233-8454
vagy Iljano@freemail.hu
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Csoda történt Gironában

Az autóbusz utasai csodavárók:
Gaudival már találkoztak, most Dalival akarnak randevúzni. Ezt ígéri a
„Katalónia csodái” elnevezésû program. De az idegenvezetô közli (némelyek bánatára, mert fürödni akarnak), hogy Figueres (Dali) után megállunk Gironában, ahol rövid sétát
teszünk az óvárosban, vagy egyénileg a zsidónegyedben.
A busz megáll az Onyar folyó
partján, elôttünk kis hidak, túloldalt
az óváros, sétálhatunk az évszázados
városfalon, de a csoport a Katedrális
felé rohan. A téren, a lépcsôk mellett
kis tábla: Call de Girona és egy Dávid-csillag.
Elindulok a jel felé, és egy valószínûtlenül keskeny utcában találom
magam. Ahol bemegyek, az „Emlékezések kapuja”, és ahol éppen állok, a 11. századi zsidóváros, pontosan olyan, amilyen Maimonidesz és
Nahmanidesz idején volt, a kapukon
még ott a mezuza helye, a ház,
amelybe belépek (ma múzeum), a
rabbi lakása volt. Belátni a kapualjakba, udvarokba, kertekbe.
A múzeum udvarának mozaikkövei óriási Dávid-csillagot ábrázolnak. Csend van, ebédidô. De ettôl
függetlenül valamiféle idôtlenség
vesz körül: ez a Kabbala bölcsôje. Itt
született a Zohár, itt kéziratban olvasták Juda Halévi verseit.
Négytagú család áll a 14. századi
Haggada elôtt. Honnan jöttek? – kérdem. Ausztráliából, nem zsidók. Természetesen kitörô örömmel szeretnék nekik segíteni (Eszter lányom ott
él), de elhárítják: egyedül akarják
megérteni az ezeréves kövek üzenetét (náluk egy százéves ház már mûemlék). Idôközben én is rájövök,
hogy nem sokat segíthetnék, hiszen a
spanyol zsidóság aranykoráról,
Maimonideszrôl, aki 72 éves korában vándorolt ki Jeruzsálembe, s aki
még Oroszlánszívû Richárdot is kezelte, sajnos keveset tudok. Arról
már többet (Feuchtwanger segítségével), hogy a középkorban a nagy zsidó tudósok, rabbik egyben orvosok
is voltak, sôt, lányok is mehettek orvosnak, különösen a szemészetben
(hályogmûtétek) jeleskedtek. De ott
vannak a múzeumban a pergamenek
Nahmanidesz kezeírásával. A száznál több, latin könyvek kötése alá
rejtett pergament a városháza archívumában találták meg 1987-ben.
Kabbalisztikus írások, viták a miszticizmust hevesen elutasító Maimonidesz nézeteivel, vitairatok, amelyek arra emlékeztetnek, hogy
Nahmanidesz Aragóniai János király
elôtt védte meg Barcelonában (nyílt
vitában) a zsidó vallást 1263-ban.
Szót kapott a trón elôtt, s keresztény
ellenfelének napokon keresztül(!)
válaszolt.
Nem, az ausztráloknak nem segíthetek. Ahhoz, hogy csak egy keveset
is megtudjak és megértsek Maimonidesz filozófiájából, a Kabbala
misztikumából, Spanyolország mór
és zsidó aranykorából, néhány hónapot kellene eltöltenem a Szefárd és
Kabbalisztikus Tanok Intézetében, a
Bonastruc ca Porta kulturális központban, a Katalán Múzeum zsidó
kulturális intézetében vagy az archeológiai múzeumban, ahol arab és zsidó sírköveket, írásokat is ôriznek.
A kutatások szerint 35 zsidó család telepedett le Gironában valamikor 890 táján, de már a 3. században
említik „Gerondát” mint a Római Birodalom egyik fontos városát,
amelyben sok zsidó él.
A „Call” története viharos, üldözések, kiûzetések, majd élénk kereskedelem, tevékeny részvétel a város
életében: tanácstagok, vagyonos
kereskedôk, utazók voltak, a Kabbala tudósaihoz messzi földrôl érkeztek
kollégák, tanítványok. Amikor Párizsban és Rouenban már tórákat és
talmudokat (meg embereket) égettek, Girona befogadta a menekült
francia zsidókat.
A múzeumban úgy érzem, magán-

laksértést követek el: itt emberek laktak, a szemközti házban gyerekek tanultak (külön a lányok, külön a fiúk).
Találkozom is velük: a videofilm bemutatja, milyen volt az élet itt, a
gironai zsidóvárosban: bevásárolnak,
köszöngetnek egymásnak, ablakból
integetnek, pergamenek fölé hajolnak.

Szefárd temetô
A nagyon keskeny utcában alig
veszem észre, hogy éttermek, üzletek, régiségboltok nyílnak sorban, a
vendéglôk szefárd ételkülönlegességeket ígérnek. Évente szefárd kulináris fesztivált rendeznek Gironában, s egy amerikai tévétársaság
Spanyolországról szóló nyolcrészes
sorozatának egyikét Gironában forgatták, Gwyneth Paltrow (Szerelmes
Shakespeare) mutatta be a „Call”-t,
amely ma UNESCO-örökség.
A múzeum boltjában idôs úr kínálja a kerámia Dávid-csillagokat,
kipákat, könyveket. Ô nem zsidó, feleli kérdésemre, itt senki sem zsidó.
Gironában nincsenek zsidók. Igaz,
mondja, a nevek kicsit árulkodnak,
akit Grúznak hívnak, az bizony kikeresztelkedett vagy ötszáz évvel
ezelôtt, sôt, állítólag a legtöbb katalánban csordogál zsidó vér.
De akkor hogyan került elô ez a
város? Elvégre nem lehet nem észrevenni. Ez csak részben igaz, feleli.
Franco idejében a katalán történelem, a katalán nyelv tabu volt. S vele együtt elsüllyedt a zsidó történelem is. (Ettôl függetlenül Franco
Spanyolországában nem hoztak „zsidótörvényeket” és befogadtak német, osztrák, magyar menekülteket.)
Csak 1975 után kezdôdtek a kutatások.
De ez sem egészen pontos, mert a
19. század végén egy vasútépítés során már elôkerültek zsidó sírok. Kiásták ôket, de a felfedezést nem követték ásatások. Most néhány
kôtábla ott van a múzeumban: „Fénye kihunyt és megtért ôseihez,
Sevat hónapban (5)13l-ben” – mondja az egyik felirat.
A csoda a 70-es évek végén következett be: José Torres vendéglôs
megvett néhány ingatlant a Katedrális szomszédságában. Az építôk felfedezték, hogy a terület alatt házak
vannak, azok alatt még egy sor ház.
A gironaiak, mint utódaik a középkorban és késôbb, nem bontották le a
házakat, hanem azokra építkeztek.
És a rétegek alatt ott álltak, szinte épségben, az egykori zsidóváros maradványai. Torres ötletét, hogy ássák
ki a házakat és rekonstruálják ôket,
elôször teljes elutasítás fogadta:
Gironában nem voltak zsidók, nincs
zsidó történelme, blöff az egész. És

sokba kerül. De a polgármester,
Joaquim Nadal látott benne fantáziát. Újjá kell éleszteni a zsidó aranykort. Kutatók jöttek Jeruzsálembôl,
Brooklynból, amerikai egyetemekrôl, mert itt olyan kincsekre bukkantak, amilyenek talán sehol sincsenek. Például Ezra ben Solomon
rabbi kommentárja az Énekek
énekérôl.
Közben épült a kiásott város, elzarándokolt ide Leonard Bernstein, Teddy Kolek,
Madonna, mûvészek a világ
minden tájáról.
Azon tûnôdöm, hogy odahaza ki tud errôl. Pedig 1992ben világszerte konferenciákat, megemlékezéseket tartottak a spanyol zsidók és mórok
kiûzetésének ötszázadik évfordulóján. Juan Carlos spanyol király a világ nyilvánossága elôtt kért bocsánatot a
kiûzésért. Szófia királyné egy
rabbival tanulmányozta a
judaizmust és a spanyolországi zsidók történelmét.
Errôl sem sokat tudunk. Arról már többet, hogy egy
olasz ember 1944-ben bement
a spanyol követségre és menlevelet adott több száz, a gettóból menekült budapesti zsidónak. Perlascának hívták.
Gironában a 15. század elején, az üldöztetések (ismételt)
kezdetekor arra kötelezték a
zsidókat, hogy utcára nézô
ablakaikat deszkázzák be,
majd lezárták a zsidóvárosba
vezetô utcákat, csak egyet
hagytak meg: azt, amely ma az Emlékezés kapuja. Egy ingatlaneladási
szerzôdés 1492 júniusáról datálódik,
alig néhány héttel a kiûzés elôtt írták
alá. A gironai zsidók azt hitték, Izabella intézkedése csak átmeneti,
majd visszatérnek. „Megôrzésre” átadták értéktárgyaikat.
Megállok a rabbi háza elôtt, és arra gondolok, hogy talán nem is kell
hónapokat töltenem különbözô kutatóintézetekben, mintha már átéltem
volna hasonlót.
Csakhogy Girona feltámadt. Évente százezrek látogatják, nincs útikönyv (a magyarokon kívül), amely
ne ajánlaná turistáinak a „Call”-t.
Fiatal lány magyaráz egy amerikai
csoportnak: Gironában nincsenek
zsidók. Mind elmentek, és nem jönnek többé vissza. Csak az emlékük,
mondja kissé sajnálkozva.
Az elsô erev sábbátot 1993-ban
tartották Gironában. Talán mégis
visszatértek.
Szécsi Éva
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A kántorok doktora
Fényi Ágnes a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett. Kezdetben
gyermekgyógyászként
praktizált, majd a Nyíregyházi Kórházban szerzett fül-orr-gégész szakorvosi képesítést. 1992 óta él
Budapesten. A közalkalmazotti létet feladva vállalkozó orvosként praktizál, ugyanis így több helyen dolgozhat és több ideje jut civil feladatokra.
Szívügye a magyarországi
kántorok énekhangjának
karbantartása.
„A kántorénekeket gyerekkorom óta kedvelem.
Nagyon sajnálom, hogy lebontották a régi debreceni
zsinagógát. Budapesti lakos
lévén, amikor csak tudomásomra jut és idôm engedi,
mindig elmegyek egy-egy
kántorkoncertre, bemutatóra. Családommal voltunk már többször a Dohány
utcai, az újpesti zsinagógában, a Frankelben és sok más helyen” – kezdjük a
beszélgetést a fôorvos asszonnyal.
– Jó barátságban vagyunk Székelyhídi Hajnallal, a Magyar Állami Operaház magánénekesével, az ORZSE liturgiatanszékvezetô-helyettesével. Rajta
keresztül kezdtem megismerni a kántorokat, ugyanis Hajni sokszor fordult
hozzám konkrét esetekben, hogy szabad-e énekelni egy-egy tanítványának,
milyen állapotban van a hangszála.
A kántorok – nagyon helyesen – eljönnek vizsgálatra, és megfogadják tanácsaimat. Lényegesnek tartom, hogy egy kántor, aki sokat beszél, énekel,
annak nagyon fontos, hogy tiszta maradjon a hangja és bírja a terhelést. Ennek elôfeltétele, hogy hozzájusson minden olyan orvosi ellátáshoz és tanácshoz, amivel kondicionálni tudja a hangját.
Sorsdöntô lehet a rendszeres fül-orr-gégészeti kontroll, hogy adott esetben
meg tudjam mondani, a kántor milyen állapotban van, milyen a hangképzése,
van-e még gyulladása a gégében, a hangszalagon, a garatban. Ugyanis ha valaki gyulladásos fázisban ráerôltet, maradandó károsodásai lehetnek: hosszú
távon úgynevezett „énekes csomó” alakulhat ki, ami egy igazi énekesi és tanári betegség. Ez annyit jelent, ha egy kántor vagy énekes túl sokat, túl hangosan, túlerôltetve, túl préselten beszél, akkor a hangszalag azzal válaszol,
hogy egy pici csomót növeszt az élén, és ennek következtében az illetô nem
tud rendesen énekelni, rekedt lesz, és nem lesz tiszta a beszéd- és énekhangja. Ezek nagyon fontos dolgok, folyamatosan oda kell figyelni tehát, nehogy
ráerôltessék a hangjukat! Ha a kántornak (vagy kántorjelöltnek) valami panasza adódik (orrlégzési gátoltság, garatgyulladás vagy egyéb rendellenesség),
mindig konzultálunk az illetôvel és Hajnival.
A kántorok leggyakrabban különbözô felsôlégúti, megfázásos panaszokkal
(gégegyulladással, orrlégzési gátoltsággal, allergiával, hátracsorgó orrváladékozással, a fülkürt funkciós zavarával) keresnek fel. Ezek a betegségek természetesen a civil embereknél is elôfordulnak, de a kántoroknál a gégegyulladásos panaszokat komolyan kell venni, mert ilyenkor az erôltetett hangképzést feltétlenül kerülniük kell, így velük sokkal részletesebben, mélyebben
szoktam átbeszélni, hogy mikor énekelhetnek és mikor nem, mert nagyon
fontos, hogy egy türelmetlenség, fontos fellépés vagy ünnep miatt nehogy
ráerôltessenek a meglévô gyulladásra, mert abból maradandó probléma lehet!
A kántoroknak üzenem, ne feszítsék az izmaikat, ne préselve, túlerôltetve
adják ki a hangokat, mert abból baj lehet. Kiemelten figyelni kell a meghûlésre! Fontos, hogy az allergiás kántorbeteg kerülje az allergént, szedje az
antihisztamin tablettákat, használja az orrsprayt, ami az állandó váladékozást
visszaszorítja, mert ettôl a hangszalag hamarabb begyullad. A váladék éjszaka a beteg tüdejébe lecsoroghat, és onnantól kezdve sem az éneklés, sem a beszéd nem lesz olyan könnyû. Az allergiás betegeknél még a megfelelô étkezés is jelentôséggel bír.
Na persze ezek az orvosi tanácsok civil betegeimre és mindenkire vonatkoznak, de a kántormûvészek hivatásukat kockáztatják, ha nem tartják be ezt
az alapvetô és sok odafigyelést igénylô életmódot – fejezi be mindenki számára hasznos útmutatását a fôorvos asszony.
Gémesi Brigitta
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A holokauszt 65. évfordulójára

Fasiszta
lelkek
Szerkesztôségünk különleges dokumentumokhoz jutott. Szirmai Rezsô
újságíró és dr. Gartner Pál pszichiáter, a szakma mai napig legnagyobb
etalonja a felszabadulást követô hónapokban börtöninterjúkat készítettek a
holokauszt magyar tömeggyilkosaival. Az (embernek nem nevezhetô) interjúalanyok már ismerték a reájuk
váró ítéletet, így többé-kevésbé „megnyíltak” a két szerzô elôtt. Ezúton
mondunk köszönetet Szirmai Rezsô
leányának, valamint Gartner Pál leányának és unokájának (Gordon Zsuzsa színmûvész, illetve Gábor Zsuzsa,
lapunk olvasószerkesztôje) a közlési
jogért.
***
1945. január. A pesti oldal már
felszabadult, Budán a németek „rugalmas visszavonulásukat” fedezték, míg a nyilas brigantik tomboltak, gyilkoltak. Egy dermesztôen
hideg reggelen az árpádsávos karszalagot viselô pártszolgálatosok
egy katolikus pap (!) vezetésével betörtek a városmajori Bíró Dániel
Kórház és Szeretetházba, a fekvôbetegeket agyonlôtték, benzinnel leöntötték és felgyújtották. A járóbetegeket lehajtották a Szamos utcán át a Maros utcáig, és ott sortûzzel végeztek velük.
Hogy ki volt ez a reverendában,
feszülettel és revolverrel a kezében
tevôlegesen részt vevô tömeggyilkos? Társai Kun páternek szólították...

Kun András
Kivégzésétôl néhány óra választ el.
Kun András páter, a minorita szerzetes, akit e beszélgetés délutánján felakasztanak, a megrendültség minden
szembetûnô jele nélkül ül itt, szemben, velünk. Néha felsôtestével, melyet nyitott nyakú, szürke pulóver fed,
elôrehajol, keze ilyenkor parányit
megrebben. Egyébként alig mozdul,
paposan zengô szavait alig kíséri
gesztus. Két vékony, sápadt szája széle úgy tapad egymásra, mintha a lélek
borzalmas titkait ôrizné makacsul,
hogy világgá ne röppenjenek szerte,
árulkodón. Szürke szeme keményen
és konokul villan sápadt, elszánt arcából. Néha felnevet, gúnyosan és mélyre fojtott sírással teli hangon, néha kijön sodrából, de csak akkor, ha szerzetesi mivoltát érinti a lelkét vallató
szó. Nem kétséges: ez az ember nem
fél. Nem fog félni a kivégzés pillanatában sem. De az sem kétséges, hogy
bátorsága mögött a gonoszság és elvadultság hosszú árnyéka sötétlik.
Amint itt ül velünk szemben, a börtön
egyik szobájának homályában, mely a
beszélgetés során lassan titkokkal és
rémekkel lesz teli, megjelenik szemünk elôtt a film, melyet láttunk: Páter Kun András reverendájában kiszáll egy autóból, kezében feszület,
oldalán hatalmas revolver, a tisztelgô
gyilkosokat fogadja és utasításokat
ad: hurcolják ki a házakból és a Duna
jeges vizébe gépfegyverezzék bele a
zsidókat. A vád is ez volt ellene: a
nyilas gyilkosok falkáit vezette, ô maga is verte, korbácsolta, gyilkolta és
kirabolta az elébe ûzött embereket. De
ezen felül: szexuális bûnök rafinált
kegyetlenségeivel gyötörte a zsidó
nôket, akik a kezében magasra tartott
feszület irgalmában bízva, reverendája elé vetették magukat, kegyelemért
esdekelve. Páter Kun András fehér
fogsora kivillan borostás arcának
sötétjébôl. A börtönszoba homályában élesen kirajzolódik egyenes metszésû arcéle. Fékezhetetlen szenvedély izzik szemében.
***
– Páter, ön pap volt Miért elegyedett a napi politikába?
– Nem vettem részt a napi politikában. Isten és ember elôtt tagadom a

vádat. Közönséges koholmány minden ellenem szóló vallomás.
– Páter, miért állít olyasmit, ami
köztudomásszerint – nem felel meg a
valóságnak! ...Hiszen filmet készítettek önrôl, amikor a gyilkosok élén vezérkedett!
– Nem gyilkoltam meg soha senkit.
Nem is tudok arról, hogy mások, testvéreim, gyilkoltak volna.
– De nézze, ön egy-két embernek
megkegyelmezett. És ezek az emberek is, akik pedig hálásak önnek, vallják, hogy látták önt, amikor bikacsekkel verte áldozatait!
– (Megnedvesíti kicserepesedett
szája szélét, felnevet, ez a nevetése
szemrebbenésnyi ideig tart.) Én csak
azért tartozom felelôsséggel, amit én
tettem. És a lelkiismeretemmel legfeljebb azért van elszámolni valóm, mert
részt vettem letartóztatásokban, vagyonoknak a pártom számára történt
elkobzásában, mert tettlegesen bántalmaztam néhány személyt és azért,
mert mint a párt által kirendelt szónok, beszédeket tartottam a végsôkig
való kitartás érdekében. E beszédem
miatt – a mai rend mértékével és törvényével mérve – háborús uszítónak
vagyok tekinthetô. De egyetlen szó
sem igaz abból, hogy én bárkit is
meggyilkoltam volna. Egyetlen szó
nem igaz abból, hogy én nôket perverz módon, tüzes gumival szurkáltam volna, vagy más hasonló kegyetlenkedéseket követtem volna el. Bizonyítsa ezt valaki be nekem!...
– Aki bizonyítani tudná, meghalt.
De különben is, Páter: a bizonyíték a
bûnt bizonyossá teszi, de a bizonyíték
hiánya még nem zárja ki.
– A lelkiismeretem tiszta.
– És miben állt a tettlegesség, amit
beismer?
– Gumibottal... Nem, nem is gumibot volt... Fonott bot volt... és kézzel
is... ököllel...
– Miért vert?
– Volt okom rá. A háborús események gyors iramban torlódtak. A
vezetôk elmenekültek és mi itt maradtunk a fôvárosban, védelem nélkül.
Az évtizedek során át belénk gyömöszölt propaganda vérünkké vált. Ez a
propaganda úgy mutatta be nekünk a
bolsevistákat, hogy a személyes és
családi biztonság és fôként az egyház
elszánt ellenségeit láttuk csak bennük.
A propaganda belénk verte a hitet,
hogy a bolsevisták mögött a zsidóság
áll. A legvadabb harcok közepette itt
álltam ezzel a hittel, elébem kerültek
zsidók és én megvertem ôket...
– Megértjük a propaganda mérgének hatását tanulatlan, primitív embernél! De hogyan tudhatott ön öszszefüggést látni az ön elé ûzött egyszerû zsidó férfi vagy nô és a hatalmas Szovjetunió között?! Hát elhitte,
hogy a lábainál kegyelemért zokogó
nô hajtotta a Szovjet hadait Sztálingrádtól Budapestig?!
– Perszonaliter nem felelôs, azt én
is tudom. De az idôk viharos zajlásában, a propaganda hatása alatt felelôssé tettem a kollektívumot és ennek
tagjait bántalmaztam. Egyébként addig soha életemben nem ütöttem meg
senkit. 1944 novemberében ütöttem
meg az elsô embert. És akkor elragadott a szenvedélyek vihara. Pedig
mindjárt az elsô esetnél elítéltem magam...
– Miért ütötte meg azt az embert
novemberben?
– Mert zsidó létére tiszti ruhát húzott magára és lopott igazolványt mutatott fel.
– Az életét akarta megmenteni.
Nem gondolt erre, Páter?
– (Közömbös hangon, a megbánás
cseppnyi jele nélkül.) Sajnos, megtörtént. Arra az elsô emberre koncentráltam a hazának már akkor várt bukása
miatt érzett elkeseredésemet. Valami
elragadott... valami ár.
– Ön azt mondja, hogy a bántalmazásoknál nem érezte a kielégülés örö-

mét. Védtelen ember bántalmazásának
mélyén szadista ösztönök kielégülése
rejlik!
– Ilyen perverzitás, szunnyadó állapotban, minden lélekben rejtôzik.
– Önben is volt!
– Ha volt, csak szunnyadó állapotban. Nem tudtam róla.
– Álmaiban sem jelentkezett?
– Soha.
– Mik voltak kedvenc játékai gyermekkorában?
– Szelíd fiú voltam. Labdázni szerettem. Soha nem verekedtem, nem
birkóztam.
– Sportolt!
– Oh, igen. Minden sportban elsô
voltam. Úszásban, atlétikában, elsô
tornász voltam a nyújtón, korláton,
elsô voltam súlydobásban, gerelyvetésben. Az atlétikában tûntem ki leginkább...
– Mikor hagyta abba a sportolást?
– Rómában, amikor tanulmányaimba mélyedtem.
– Hányan voltak testvérek?
– Hárman. Én vagyok a legfiatalabb. Egyik fivérem felszentelt pap.
Én is, ô is, Rómában végeztük a teológiát. Másik bátyám édesapám foglalkozását választotta: gépész.
– Melyikük volt a szülôk kedvence?
– Szüleim egyformán szerettek
mindhármunkat.
– Vallásos szellemben nevelkedett?
– Természetesen. Egész családom
vallásos volt.
– És összeegyeztethetônek tartotta
papi lelkiismeretével azt, amit tett?
Nem is azt, ami miatt elítélték, hanem
akár csak azt, amit itt most nekünk elmondott?
– Nem tartottam összeegyeztethetônek. A hazaszeretet bennem a
vallásos meggyôzôdéssel párhuzamosan élt s a viharos hónapokban az
elôbbi túltengett.
– Milyenek voltak azoknak a napoknak éjszakái, amelyeknek nappalain embert vert?
– Nem tudtam aludni. Fájt, hogy
embert vertem...
– És másnap újra vert?!
– Igen. De lelkiismeretemmel ezek
a tetteim erôs összeütközésbe kerültek.
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rint kizárták a minorita rendbôl. A Páter amúgy is elôreálló alsó ajkát szinte elôrefeszítve, egész felsôtestével
elôredôlve, emelt hangon, mondhatni
kigyúlt hangon tiltakozik a minorita
rend eljárása ellen és az asztalra csapva mondja: ô pap és minorita szerzetes marad haláláig! Ôt szabályszerûen
nem zárták ki a rend tagjai közül, ôt
errôl hivatalosan nem is értesítették!)
– Mondja, Páter, ha az elmúlt idôkben valaki, mondjuk, tisztességes író
vagy kitûnô orvos, akit üldöztek, ismeretlenül önhöz fordult volna és azt
mondta volna: felszentelt pap vagy,
Isten nyájának pásztora, engem üldöznek, meg akarnak ölni, segíts! Mit
tett volna ön!
– (Már újból szenvtelen, szinte közömbös hangon.) Semmit. Nem védhetek meg valakit, akinek bûnösségét
az államhatalom mondta ki.
– Ezt fogja felelni, Páter, Jézus
Krisztusnak is, ha ezt a kérdést ô is
felteszi önnek?
– (Szaggatott nevetéssel.) Mielôtt
meghalok, meggyónok. Ha meggyónok, feloldozást kapok. Ha feloldozást kapok, rendben lesz a szénám,
mire a Mi Urunk elé kerülök.
– Hogyan alszik, mióta börtönben
ül?
– Nyugodtan. Nyugtalan csak akkor
volt az alvásom, amikor idegeim felmondták a szolgálatot...
– Hány éves ön, Páter?
– Harmincnégy. Négy évvel ezelôtt
szenteltek pappá.
– Szerzetesi tiszta életet élt?
– (Pillanatnyi gondolkozás nélkül.)
Igen.
– Nem volt ez terhére?
– Önök között orvos is van. Az orvos feleljen erre.
– Erôs volt küzdelme gerjedelmeivel?
– Igen. De Isten segítségével lebírtam ôket. Önmaga erejébôl ezen a téren senki sem fékezheti meg magát.
– Milyen betegségei voltak?
– Spanyolbetegségben szenvedtem,
maláriám volt és gyomorbajom.
– Az intenzív részvét érzését ismerte-e?
– Az emberi szenvedést és nyomort
akartam mindig enyhíteni. Ezért küz-

Emléktábla az egykori kórház falán – finoman megfogalmazva
– Gyónt ön ebben az idôben?
– Nem egyszer. De mint mondám, a
hazaszeretet ezekben a napokban túlharsogta bennem a lelkiismeret szavát, ezért a gyóntató intelmei süket fülekre találtak.
– Milyen volt az étvágya ezekben a
hetekben? Nem tapasztalt magán ideges tüneteket?
– De! Orvosaim két hétre el is tiltottak minden munkától, minden szerepléstôl. Idegösszeomlásom volt.
– Milyen tünetekkel járt ez?
– Teljesen kimerültem. A sok munka...
– És a sok bûn?!
–...a sok munka kifárasztott. A
Zeneszerzôk Egyesületében is fôtitkár
voltam, tanítottam is, papi funkciót is
végeztem... szóval összeroppantam.
– Mit szólt volna az édesanyja, ha
értesült volna az ön brutalitásairól?
(Csend. Hosszú csend.) Mondja, Páter, milyen álmai voltak ebben az
idôben?
– Nem emlékszem... mintha valaki
mindig üldözött, bántott volna... nem
emlékszem...
(Most az kerül szóba, hogy a minorita rend és az esztergomi egyházmegye nyilatkozatot adott ki, amely sze-

döttem a zsidók ellen. Ôk a tôke urai.
(Összekulcsolja kezét. Fanatikusan
konok a hangja. Olyan megingathatatlan most az egész ember, mint egy
élettelen szikla.) A zsidók jártak a
napfényes oldalon.
– Páter, hallott ön Auschwitzról?
Dachauról? Ravensbrückrôl? Mauthausenrôl? Több mint négymillió zsidót és még vagy tízmillió különbözô
nemzetiségû embert gyilkoltak le!
– Nem tudok róla... (Hosszú csend.)
Embertelenség, lehet... (Hosszú
csend.)
– Gázzal pusztítottak százezreket,
halálra éheztettek nôket, csecsemôket,
elégettek milliókat!
– Lehet... (Hosszú csend.) Sajnálatos...
– Nem is hallott ezekrôl a rémségekrôl?
– Hogy hallottam-e? (Hosszú
csend.) Megengedem.
– Nem érzi szükségét, hogy e rémségek hallatára most felháborodjék?
– (Halk nevetés.) Mit csináljak?
Menjek a falnak?
– Szociológiai könyvet olvasott-e?
– A Mein Kampfot Rómában. Teljesen meggyôzött.
– Olvasott-e szocialista könyveket?

– Nem.
– Hány nyelven beszél?
– Magyarul, németül, olaszul.
– Olvasott-e Hitler- vagy Mussolini-ellenes könyvet?
– Nem. De hallottam róluk...
– Mi a véleménye a kitért zsidókról?
– Ha igazán hisznek és keresztényül
élnek...
– Mint például ön, úgye, Páter?
– Igen. Ha a keresztény hitelvekben
igazán hisznek és élnek, akkor üdvözülnek. Ha nem, odakerülnek, ahova
valók!
– Ha újra kezdhetné életét, mindent
újból végigcsinálna?
– Hát nem egészen... nem! Nem
bántalmaznék többé embert...
– Csak ennyi revíziót tartana?
– Csak ennyit.
– Páter, szereti ön a szenvedôt?
– Csak ha igaztalanul szenved.
– Az ön áldozatai közül egy sem
szenvedett igaztalanul?
– Lehetséges, hogy volt közöttük...
– És ön igaztalanul szenved?
– Részben igaztalanul.
– Ki szenvedett igaztalanabbul: öne most, vagy az áldozatai a múltban?
– Én.
(Feláll. Hatalmas szál ember. Széles vállú, atléta mellû, összeüti bokáját. Megbiccenti fejét. A börtönôr szuronyának hegye sem éri el a fejét,
ahogy mennek ketten, kifelé, fel a siralomházba.)

A pszichoanalitikus
megjegyzése
Akaratlanul is felvetôdik a kérdés:
mit tud tenni az egyház és az állam
egymásba fonódott erkölcsnevelési
rendszere, ha ez a hivatásos emberszelídítô, ez a kellemes orgánumú,
szépbeszédû papember is ilyen sokat
vétett az evangéliumi tanítások ellen?
Vajon a puszta erkölcsi nevelés, ha
nem társul hozzá a hideg, elôítélet
nélküli tárgyi tudás, a valóságismeret,
képes-e a primitív ösztönkövetelésekkel szemben hatásos védôgátat emelni? Egy ember áll elôttünk, aki tanulmányai során a maximumát kapta annak, amit az erkölcstan egyáltalán
nyújthat. Harmincnégy éves koráig
megtagadta követelôzô szexuális ösztönkívánalmait. Ezzel szemben hatalmi, érvényesülési vagy, kitûnési szándék került felszínre benne. Harmincnégy éves koráig mindezt sikeres
sportteljesítményekben vezette le.
Amikor abbahagyta a sportolást, megtalálta a Mein Kampfban azt a szellemi táplálékot, amely intellektuálisnak
is értékelhetô hatásával ösztöneinek is
kalóriadús anyagot nyújtott. Tökéletesen azonosította magát egy véres
programú eszménnyel és ekkor már
készülôdött a kínálkozó alkalomra,
amikor fegyverrel a kezében majd azzá lehet, akit szunnyadó lelki mélységeiben rejtett. Csak egyszer kellett
megízlelni a verés örömét, a másokat
gyötrés izgalmát, a szadizmus embertelen és milyen nagyon is „emberi” lázát! Ettôl kezdve mindaddig, amíg ki
nem csavarták kezébôl a korbácsot,
amíg nem tették lehetetlenné, hogy a
soha lényegévé nem vált ideálja:
Krisztus nevében tüzet vezényelhessen – mindaddig azt tette, ami ellen
évtizedeken át tanult, tanított, prédikált, harcolt. Milyen ellentétek a külsôségekben! Papi öltözék és géppisztoly, szelíden bongó orgánum és a kivégzésekre felhívó harsány vezényszó! És milyen bensô antitézis: a szelídség, az önmegtagadás alázata és a
legdurvább, szadista ösztönorgiák!
A végletek sarkait a lelkiismeret, a
bûntudat szálacskái kötötték össze,
amikor „idegileg összeroppant” és orvosai kétheti pihenést rendeltek el.
Két hétig újra embernek kellett lennie,
mint korábban, harminc-egynéhány
esztendôn át s aztán hetekig ismét
nem volt „ember”. A cselekvés ôszintesége kis és szelíd adagokra elosztva
hosszú életén át lehetôvé tehette volna
foglalkozása, hivatása sikerét. Nagy
adagban és rövid idô alatt: Dante poklát idézte fel. Lehet, hogy évtizedek
lemondásaiért vett elégtételt rövidéletû irgalmatlanságával, kegyetlenségével. Úgy látszik, hogy bizonyos „kultúrák”, bizonyos „elvek” arra is jók,
hogy valamiképpen ésszerûvé, lehetségessé tegyék a megengedhetetlent.
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES
Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII. ker.,
Hegedûs Gy. u. 3.) minden szombat délután. 06-20-311-9402.
Festmények vétele! Budapesti galéria a
Dohány zsinagóga szomszédságában magas áron, azonnali készpénzfizetéssel vásárolja 19. és 20. századi neves magyar
festôk mûveit. Antik 2000 Stúdió. Üzletcím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 9.
Tel.: 06-1-344-2728, 06-20-924-5370.
www.antik2000studio.hu
Fejfájással és mozgásszervi panaszokkal küzdô betegeimet várom Szent István
körúti rendelômben csütörtökönként.
Idôpont-egyeztetés: 30/205-7375. Dr.
Rosenberg Ágnes.
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109.
Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés, gázkészülék-javítás, lakásfelújítás. Tel.: 2422028.
Háziorvosi és eü. fogl. rendelés Zuglóban, XIV., Róna köz 6. Szerda–csütörtök
15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 2518525.
Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt. István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-20496-2223, dr. Virág Péter.
Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület
és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott
Dávid Goldberg mohéllal (Németország),
aki zsidó fiúgyermekek körülmetélését
vállalja. Amennyiben az Ön családjában
ilyen szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon a 413-5580-as telefonszámon vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com e-mailen keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám szövetségébe felvehessük.
A Chevra Kadisa sírásót keres a Kozma
utcai temetôbe. Jelentkezés: 265-2458.
Vígszínházhoz közel turistáknak lakás kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.
Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásárolom, szemetét elszállíttatom, lakását
utána összetakarítom. Harsányi Ildikó, 0630-209-3463.
Irodák, lépcsôházak, homlokzatok festését vállalom. Tel.: 06-70-216-0234.
Kisiparos szobafestést, mázolást, tapétázást vállal. 06-20-944-3539.
Nagy gyalogos forgalmú helyen (iskolák, egészségügyi intézmények, busz- és
villamosmegállók közelében) üzlethelyiséget keresek. Érd.: 06-30-962-8790.
Idôs személy ápolását, gondozását vállalná gyakorlattal rendelkezô, 50-es budapesti nô (akár külföldön is). Telefon: 0620-455-4187.
Ablaktisztítást vállalok. 06-30-9643406.
Végrehajtási tanácsadás, követeléskezelés ügyvédi háttérrel magánszemélyek és
vállalkozások részére egyaránt. Tel.: 0670-388-8178.

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
ujelet01@freemail.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft
Külföldre 5760 Ft/év
USA és Izrael: 6240 Ft/év
Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:
(BIC) OTPVHUHB
IBAN:
HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes
zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

Rákóczi út elején csendes, egyszobás,
összkomfortos lakás igényes turistáknak
vagy hosszú távra kiadó. Tel./fax: 3511615.
Beteggondozást, háztartásvezetést heti 5
alkalommal, napközben vállal egészségügyi gyakorlattal rendelkezô középkorú
nô. Tel.: 06-20-547-1461.
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz megyek. 06-20-551-4580.
Izraeli gyakorlattal rendelkezô hölgy
idôsek gondozását vállalja. 06-20-9980883.
Kiadó 80 m2-es lakás a Dohány és a Klauzál utca sarkán. 06-30-684-2518.
Eladó XIII. kerületben 36 m -es, 1 szoba-hallos, kiskonyhás, Pannónia utcára
nézô, I. emeleti lakás. 12 millió. 06-20929-2186.
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Minibuszok és taxik rendelése. Reptéri
és temetôi transzferek, iránytaxi Balatonfüredre, Bécsbe és Prágába is. 06-20-9512325, peterminibusz@gmail.com
Rokkobarokko Bt. kiemelten magas áron
vásárol régi bútorokat, festményeket, mindennemû ezüsttárgyat, porcelánt, fém,
bronz, üveg dísztárgyakat, varrógépet és
bármit, ami feleslegessé vált. Telefon: 0670-665-2105.
Belvárosi, panorámás, nívós, 2 szoba +
étkezôs, 75 m2-es, összkomfortos lakás kiadó. Tel.: 06-30-213-8841.

HÁZASSÁG
18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény.
Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 3265989, reggel 8–10-ig, este 20–22-ig. Email: gyorgyi11@vivamail.hu
Jóképû, 40-es (171/75 kg, kék szemû,
barna hajú), nôtlen, gyermektelen, jó megjelenésû, jól szituált, budapesti, zenemûvészettel foglalkozó, diplomás fiatalember
csinos, gyermektelen, filigrán, hajadon
vagy elvált hölgyet keres. Azoktól vár választ, akik valóban családot, gyermeket
szeretnének. Tel.: 06-70-210-0005. Email: szirteslaszlo@yahoo.com

Halálozások
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és tisztelték, hogy
Bóday Pál újságíró, könyvtáros 2009.
február 12-én, hosszan tartó betegség
után, életének 88. évében elhunyt.
Február 20-án a Kozma utcai temetôben csendben elbúcsúztattuk. A gyászoló család. (x)
Fájdalommal tudatjuk, hogy Tausz
Ernô fogász 90. évében otthonában elhunyt. Végsô nyugalomra helyeztük a
Kozma utcai temetôben. Gyászolják:
felesége, fiai, családjuk és a rokonság.
Részvétnyilvánítás: (1) 375-3736. (x)

Hírek, események
röviden
– A WIZO a következô ülését március
24-én (kedd) 16 órakor a Frankelban tartja.
– Lichtenwörthbe utazunk 2009. április
2-án. Kérem, aki szeretne velünk tartani,
jelentkezzen Dárdai Júliánál (Népszínház
u. 27. 1/6, kedd és csütörtök 9–12 óra között) vagy Kovács Györgyné Miránál a
361-5995 telefonon délután 4–6-ig. Részvételi díj: 2000 Ft személyenként.
– A NÜB Bergen-Belseni Táborcsoportja március 25-én, szerdán délután 15 órakor
tartja összejövetelét a Hitközség Síp u. 12
sz. alatti székházának Dísztermében, ahol a
közérdekû tájékoztató után ismertetjük az
augusztus végére tervezett bergen-belseni
zarándokút tudnivalóit is. A találkozóra
minden bergen-belseni túlélôt és azok leszármazottait, hozzátartozóit meghívja és
elvárja a táborcsoport vezetôsége.
– Gyertyaláng. Megjelent a Pécsi Zsidó Hitközség idôszakos tájékoztató újságjának 2009. évi elsô száma, mely színes
felvételekkel beszámol a hitközség
chanukka-ünnepségérôl, felhívja a figyelmet a tavaszi ünnepekre, a púrimra, a
peszachra és az omerszámlálásra. Tájékoztat az április 16-i Magyar Holokauszt
Emléknap jelentôségérôl. Krausz István, a
hitközség elnöke nyilatkozik arról, hogyan szépül meg tavaszra a város
zsidótemetôje. (M.E.)
– Szeretettel meghívunk minden érdeklôdôt Domán István sorozatának
következô elôadására, melynek címe: Zsidók az ókorban. Idôpont: 2009. március
24, kedd, 18 óra. Helyszín: 1067 Bp., Hunyadi tér 3, félemelet, 6-os kapukód.
– Papolás a Bálint Házban. Megmutassuk vagy elrejtsük magunkat? Március
18-án, szerdán 19 órakor Farkas Pál buddhista tanító, Frölich Róbert fôrabbi,
Marossy Attila evangélikus lelkész, Sulok
Zoltán muszlim teológus és Török Csaba
katolikus pap Pap Ágnes újságíró-szociológussal és a közönséggel vitatják meg a
témát.

1%
Fejezzük ki hálánkat az 1944ben zsidó üldözöttek életét megmentô és ma már igen idôs koruk
miatt egyre inkább segítségre szoruló Jad Vasem-kitüntetettek
iránt oly módon is, hogy jövedelemadónk 1%-át megsegítésükre
ajánljuk fel.
Igaz Emberekért Alapítvány.
Adószám: 18040094-1-42.
Kérjük, hogy lehetôség szerint
külön adománnyal is támogassák
a kitüntetetteket. Csekk napközben igényelhetô a 341-1261 telefonszámon.

Olvasóink véleménye
Kántorkoncert Gödöllôn
Nagyon nagy élményben volt részem
egy hideg, havas februári estén, amit –
úgy érzem – meg kell osztanom e lap
olvasóival is.
A gödöllôi Királyi Kastély Dísztermébe szóló meghívót kaptam.
„Ökomenikus Kántorkoncert” – ez állt
a meghívón, és az alcím is sokat ígérô
volt: „A zene mindenkié”. Nagy
várakozással tekintettem a zenei csemegének számító esemény elé.
Nos, valóban rendkívüli élményben
volt részem.
Nem csak a produkciók nyújtottak
különleges élményt – ahogy a gregorián énekek, a liturgikus dalok a
szefárd dallamokkal összefonódva
szárnyaltak a csodálatos barokk
díszterem mennyezete felé, az a szó
szoros
értelmében
szívet-lelket
melengetô érzés volt.
De ami az egész estét egyedülállóvá
tette, az az, hogy a különbözô
monoteista egyházak jeles képviselôi,
kántorai egymás mellett állva,
esetenként még együtt is énekelve
bizonyítékát adták, hogy valamenynyiünk Ura és Teremtôje – egy.
Képviseltették magukat a premon-
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treiek, a reformátusok, a baptisták, az
evangélikusok, a görög katolikusok és
a zsidók.
A terem megtelt, sôt, még a lépcsôházban is álltak. És nemcsak hogy
állva tapsoltak a koncert végén, de
többünk szeme is gyanúsan csillogott.
Ennek az estének a legnagyobb
tanulsága az, hogy hogyan kéne,
hogyan lehetne csinálni dolgainkat.
Manapság, amikor tombol a válság,
tele vagyunk gonddal-bajjal, a média
arcunkba ordítja a rossz híreket,
embertársaink rugdossák egymást – és
minket –, rasszizmus és antiszemitizmus csapkod körülöttünk, egyszer csak
egymás mellé áll keresztény, református, evangélikus és zsidó, és együtt
fohászkodik. Talán ez a jó szó, hiszen
énekben mondták el imáikat. Szerezve
ezzel örömet maguknak és nekünk is.
Talán el kéne tanulni tôlük. Talán
meg kéne próbálni együtt. Talán jobbá
tehetnénk ezt a világot.
Még köszönetet kell mondanom.
Köszönöm a Gödöllôi Önkormányzatnak a lehetôséget, a Gödöllôi Királyi
Kastély Kht.-nak a termet, Szigeti
Péternek az ötletet és a szervezést, és
valamennyi egyháznak a részvételt.
Budai Juli

Péntek Szombat
Péntek Szombat
este
reggel
este
reggel
Márc. 20. Márc. 21. Márc. 27. Márc. 28.

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

17.00
17.30
17.40
17.30
17.30
17.50
17.30
17.40

9.30
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

17.00
17.30
17.50
17.30
17.30
18.00
17.30
17.50

9.30
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
17.50
17.50

9.00
8.00
8.00

18.00
18.00
18.00

9.00
8.00
8.00

17.50
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.50
18.00
17.30

Vidéken
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
17.40
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
17.40
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
17.40
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
16.30
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

18.00
18.00
17.30
17.00
18.00
18.10
17.00
17.00
17.50
17.50
17.50
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Március 20.
Március 21.

péntek
szombat

Ádár 24.
Ádár 25.

Március 25.
Március 26.
Március 27.
Március 28.

szerda
csütörtök
péntek
szombat

Ádár 29.
Niszán 1.
Niszán 2.
Niszán 3.

Tisztelt Olvasó!
Volt Szegedi Lakos vagy Diák!
Köszönetünket fejezzük ki, hogy több éven
át személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta
a Szegedi Zsinagógáért Alapítványt. Most is
erre kérjük: segítse elô a 106 éves csodás Új
Zsinagóga és ugyanennyi idôs székházunk –
benne szociális otthonunk, imatermünk – rekonstrukcióját. Adószámunk: 18451621-2-06.
Kérjük, egyidejûleg támogassa a Mazsihiszt
is másik 1%-ával, technikai száma: 0358.
Az alapítvány kuratóriuma
***
Tisztelt Olvasó!
Volt Szegedi Lakos vagy Diák!
Köszönetünket fejezzük ki, hogy személyi
jövedelemadója 1%-ával támogatta a Hagyomány Szegedi Zsidó Szociális Alapítványt,
amelynek fô feladata a szegedi szeretetotthon
fejlesztése, a szegedi temetô építményeinek
helyreállítása, a hagyományôrzés. Kérjük, idén
is legyen támogatónk. Adószámunk:
18460887-1-06.
Kérjük, egyidejûleg támogassa a Mazsihiszt
is másik 1%-ával, technikai száma: 0358.
Az alapítvány kuratóriuma

Gyertyagyújtás: 5.38
Szombat kimenetele: 6.43
Sábbát háchodes. Újholdhirdetés.
Jom kippur kátán
Újhold
Gyertyagyújtás: 5.48
Szombat kimenetele: 6.54

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
– szociális tevékenység, családsegítés,
idôskorúak gondozása
– tudományos tevékenység, kutatás
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– kulturális tevékenység.
Felajánlását elôre is köszönjük.
Kurcz Tamásné kuratóriumi elnök
***
Kedves Barátunk!
Amennyiben méltónak ítéli tevékenységünket, támogassa adója 1%-ával Az Élet
Menete Alapítványt!
Köszönjük adományát, és szeretettel várjuk Budapesten és Lengyelországban is programjainkon.
Adószámunk: 18184053-1-42
OTP BANK: 11707024-20453651
Kérjük, támogassa alapítványunkat!
Kézdy György – színmûvész, alapító
Gordon Gábor – elnök, alapító
Székhelyi József – színmûvész, alapító

1%

***
Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már 12 éve
mûködô
Cödoko Zsidó Szoc. Nevelési
és Kulturális Alapítvány
részére ajánlja fel.
Alapítványunk zsidó intézmények (kórház,
szoc. otthon, klubok, oktatási intézmények) és a
zsidó könyvkiadás támogatásával foglalkozik.
Adószám: 18049196-1-42
Adományát elôre is köszönjük. Az alapítvány kuratóriuma.
***

Alapítvány a Magyar
Zsidó Ifjúságért (Almazsi)
Alapítványunk a Hasomer
Hacair fô támogatója.
Köszönjük, hogy 2008-ben adójuk egy százalékával minket támogattak. Kérjük ez évben is
a támogatásukat, hogy minél több programhoz
tudjunk segítséget nyújtani. Alapítványunk
közhasznú szervezet.
Adószámunk: 18160855-1-42
Kôszegi Lajos kuratóriumi elnök
***

A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány
mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet részére felajánlották. Az így kapott 135 174
Ft-ot a Veszprém és környéke zsidósága múltjának kutatására és az Auer Lipót életérôl szóló
film készítéséhez való hozzájárulásként használjuk fel, a kuratórium döntése alapján. Reméljük, hogy a 2008. évrôl beadott bevallásukban még többen fogják 1%-os felajánlásukat
alapítványunk részére megtenni, amit elôre is
köszönünk. Adószámunk: 18927467-1-19.

***
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át a Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány,
1146 Budapest, Thököly út 83., adószám:
18170696-1-42 részére.

1075 Budapest, Síp utca 12.
Tel./Fax: +361-413-55-60
www.eletmenete.hu
***
A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány kéri, hogy személyi jövedelemadójának 1%-áról az alapítvány javára
rendelkezzen.
Az alapítvány célja:
a Mazsihisz Szeretetkórházban a korszerû betegellátási struktúra kialakítása, az intézmény egészségügyi, rehabilitációs, ápolási
tevékenységének támogatása, továbbá a kórház mindennapos mûködésének – a hitéleti
követelmények megtartásának – folyamatos
segítése.
Adószámunk: 18173503-1-42
Köszönjük a támogatását!
***

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Frankel
Zsinagóga Alapítványt!
Adószám: 18114878-1-41
***
Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-ával támogassa a
Magyar Hallássérült Zsidó Egyesületet
(MHZSE), hogy minél több programhoz
tudjunk segítséget nyújtani.
Adószám: 18055146-1-42
OTP-számlaszám: 11713005-20418083
Felajánlását elôre is köszönjünk.
Szigeti Györgyné elnök
***
Tisztelt Adományozó! Köszönjük, hogy az
elmúlt években adója 1%-ával ortodox hitközségünket és iskolánkat támogatta. Kérjük, idén is legyen segítségünkre.
A magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség technikai száma: 0107
A másik 1%-ot pedig juttassa az Amerikai
Alapítványi Iskoláért Alapítványnak, melynek adószáma: 19700557-1-42
Adományát elôre is köszönjük.
Magyarországi Autonóm
Ortodox Izraelita Hitközség
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Világhírû jiddis énekesnô, aki magyar
cigányzenésszel kápráztatta el New Yorkot
– Tudósítónktól –
Azt meséli a Carnegie Hall majd
háromezres közönségének Myriam
Fuks, hogy sokat vitatkozott azon
Roby Lakatos cigányprímással – aki
mindeközben ott áll mellette a színpadon –, vajon ki is lopta el a zenét a
másiktól. A cigányok a zsidóktól
vagy a zsidók a cigányoktól? Olyan
könnyedséggel meséli ezt, mint akin
látszik, hogy évtizedes rutinja van a
közönség szórakoztatásában. Az izraeli születésû, lengyel emigráns
családból származó, Belgiumban élô
világhírû jiddis énekessel New
York-i fellépése után beszélgettünk.
Hogy lesz egy „kóser” megasztárból meghívott vendég a magyar-belga Roby Lakatos amerikai koncertjén? Myriam Fuks, Izrael 1978-as
„Megasztár”-jának gyôztese 1986ban Belgiumban egy kocsmában hallotta muzsikálni az akkor épp 20.
életévébe lépett magyar vendéghegedûst. „Olyan volt, mint a kis Buddha.
Nyugodt, tökéletes és gyermeki, alig
nézett ki 13 évesnek” – mondja
Myriam, akiben akkor azonnal megfogalmazódott: zenélni akarok vele!
A legközelebbi találkozó alkalmával
meggyôzte Roby Lakatost, hogy ha
az etnikailag színpompás Brüsszelben akar letelepedni és itt akar muzsikálni, akkor jobb, ha számol a város tekintélyes és igényes zsidó közösségével. Ehhez ajánlotta magát
szerénytelenül Myriam, aki már akkor Európa-hírû jiddis énekesként
koncertezett a kontinensen. (Lakatos
mellesleg nemcsak hogy figyelt tanácsadójára és késôbbi barátjára, de
üzlettársaival létrehozták Brüsszel
legkeresettebb zenei éttermét, a Les
Ateliers de La Grande Ile-t, amely a
mai napig fogalom arrafelé.)
Myriam a 80-as évek közepe óta él
Brüsszelben. Azóta onnan utazik a
világ különbözô országaiba koncertezni. Elôtte Izraelben huszonévesen
az ország egyik kedvence lett. Az
1978-as vetélkedôn diadalmaskodó
Myriam azonban odahaza nem tudta
azt a karriert befutni, amit szeretett
volna. Az éles eszû kereskedôk
azonnal lecsaptak rá, és mint potenciális marketing-erôforrást alkalmazták. A samponreklámok és a vigyorgó televíziós mûsorok sûrûjében
ôrlôdött évekig. A celebritymókuskerék rabja lett. Aztán a 80-as
évek elejére megunta az állandó reklámszerepeket, az unalmas kliséket.
Váltott. És ehhez átkelt az óceán túlsó partjára, meg sem állt New Yorkig, minden álmodozó Mekkájáig. Ott
aztán belevetette magát az élet sûrûjébe. Mindent kipróbált, amit a bûnös város kínálhatott. A hedonizmus
addig tartott, amíg el nem fogyott az
a 20 000 dollár, amit az izraeli haknizásból tett félre. Olyan gyorsan
pörgött vele az élet, hogy hiába próbált meg lokálokban énekelgetni,
nemsokára azon vette észre magát,
hogy parkokban éjszakázik, és napokig arra sem volt pénze, hogy ételt
vegyen magának. Egyik tavaszi nap
a kóbor mûvészek találkozóhelyén, a
West Village-ben lévô Washington
Park padjáról figyelte éhségtôl kopogó szemekkel az embereket. Nem
messze tôle két férfi jiddis és más
folklórdalokkal szórakoztatta a
nagyérdemût. Myriam csatlakozott
hozzájuk, és döbbenten vette észre,
hogy a zenészek 10 perc alatt 70 dollárt trombitáltak össze. Az est végén
20 dollárt kapott honoráriumként.
Miután a kollégák több százzal többet rakhattak el, hiába invitálták, soha nem ment vissza hozzájuk. Inkább szólt egy orosz harmonikás
ismerôsének, és a következô héten
már duóban muzsikáltak a
Metropolitan Múzeum elôtt. Napi
500 (!) dollárt – ez ma egy szoba havi albérleti díjának felel meg a szuperdrága New York-i ingatlanpiac
szerényebb brooklyni részén – zenéltek össze! Az élet szép volt ismét,

Roby Lakatos és Myriam Fuks
üde, bohó, gondtalan. Egészen addig, amíg Myriam otthonról hírt nem
kapott arról, hogy édesanyja haldoklik. Azonnal visszament Brüsszelben
élô családjához, és ott is ragadt. A
mamája nem sokkal késôbb eltávozott. Vele együtt az asszony második
világháborús legendája is. A legenda, ami a családban szentséges történet volt: Myriam idôsebbik testvére
Auschwitzban született, és egy évig
titokban rejtegette anyja a táborban,
hogy aztán közösen szabaduljanak
fel, míg az apa a nácik áldozata lett.
Az énekesnek azonban nagyon furcsa volt, hogy ez a testvére nem jött
el a temetésre, és hogy édesanyjuk
halála után nem is állt szóba
Myriammal. A teljesen összezavarodott, immáron Brüsszelbe visszatelepedett mûvész családterápiás kezelésre is beiratkozott azért, hogy közelebb kerüljön egy sejtelméhez.
Rejtelmes családi és történelmi oknyomozás után fény derült az igaz-

ságra: Myriam édesanyja, miután a
varsói gettóból megszökött, egy németországi halálgyárba került, ahonnan egy holland fogvatartó szöktette
meg. Szerelem szövôdött közöttük, a
lány teherbe esett, és csodával határos módon több mint egy évig egy
kis faluban bujdosott a csecsemôvel,
a hollandnak köszönhetôen...
A nem mindennapi történetbôl
Myriam Fuks könyvet írt,
készülôben van egy izraeli dokumentumfilm és egy színpadi változat
is. Mindezt a rendszeres fellépések
közepette felügyeli a mûvész. Na,
sajnos nem olyan ma a világ, hogy a
jiddis népdaloknak olyan hatalmas
közönsége lenne, hogy erre ne lenne
ideje... Myriam Fuks mindenesetre
azon kevesek közé tartozik, akik ma
hiteles, karakteres és népszerû
képviselôi mindenfelé a világban a
zsidó népdaloknak.
Wallenstein V. Róbert
New York

Összetévesztették a zsinagógát a Vidám Parkkal. A bécsi
Lauder iskola növendékeinek „bejegyzése” a Dohány
vendégkönyvébe
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Két mulatság között egy kis haláltábor
Pénzhamisítók
Az RTL Klub talán nem véletlenül
illesztette be a Heti hetes és az Oscargála közé a Pénzhamisítók (Die
Fälscher) címû osztrák–német filmet.
Egyrészt utalt arra, hogy 2008-ban ez
vitte el a legjobb külföldi mozinak járó Oscart. Másrészt azt akarta, hogy
minél többen maradjunk fenn (a borzalom ébren tartja az embert) a hajnali két órakor kezdôdô díjkiosztóig.
Amit mégis nehezményezek, hogy éjfél talán nem az az idôpont, amikor az
ország ébren van.
A film erénye, hogy fontos. Fontos,
mert jó néhányan lehetünk, akik nem
tudtunk errôl a történetrôl. Még hatvan esztendô után is lehet újat mondani a holokausztról. Úgy látszik, ennek
már soha nem lesz vége. Az igaz történet 1942-ben játszódik egy
Sachsenhausen nevû helységben.
Pontosabban mielôtt odairányul a figyelem, az elsô képek a monte-carlói
kaszinót mutatják, ahol egy vagyont
veszít el fôhôsünk, azaz a színész
Karl Markovics. Majd ágyba bújik
egy gyönyörû lánnyal, aki az erotikus
együttlét után észrevesz valamit a férfi testén, és ijedten kérdezi: „Csak
nem a lágerbôl jöttél?”
Ekkor kezdôdik a film, és a jelen kameráját felváltja a múlté. Elôször Berlinben vagyunk, és még csak 39-et
írunk, amikor már kiderül, hogy profi
pénzhamisítóval, dokumentumhamisítóval van dolgunk, akinek filmbeli neve Sally, azaz Salomon Sorowitsch.
Életfilozófiája rém egyszerû: „A pénzkereset legrövidebb útja, ha csinálod a
pénzt!” Mint ahogy a filmeknél – és
néha a valóságban is – szokás, valakinek nagyon bögyében van a rendôrségen. Friedrich Herzog náci tiszt addig
jár a nyakára, míg bôven talál okot arra, hogy letartóztassa. Úgy látszik, az
nem volt elég indok, hogy zsidó. Koncentrációs táborba kerül, ahol csíkos
ruhában, csajkával a kezében látjuk viszont 75517-es rabként.

Sallyrôl hamar kiderül, hogy kitûnô
rajzoló, grafikus és festô, így aztán
sorra kapja a lágeri megbízásokat.
Örök túlélôként itt is eligazodik, képeket fest náci tisztekrôl, a falra pedig
ideológiai giccseket pingál. Innen
küzdi fel magát arra a feladatra, melyet a náci gépezet talált ki az ô és a
társai számára. Arra kényszerítik
ôket, hogy gyártsanak hamis valutát a
Bernhard-program keretében. Mindehhez kitûnô ellátást, tisztaságot,
pingpongasztalt biztosítanak a programban részt vevô foglyoknak. A náci Németország a világtörténelem addigi legnagyobb szabású pénzhamisítási akciójával akarja szétrombolni a
Brit Birodalom és az Egyesült Államok gazdaságát. Dollárból végül is
csekély (de tökéletes minôségû!) bankó készült, a fontmennyiség azonban
óriási zavart okozott. Az utolsó hetekben már csak Herzog dolgoztat velük,
saját zsebre. Sally fogolytársai azonban nem akarták szakértelmüket adni
a náci profit elôteremtéséhez, és megpróbáltak tenni valamit, hogy megállítsák a mûveletet.
A mû erénye és egyben hátránya,
hogy olyan, mintha egy dokumentumfilmet látnánk. Érzelemmentes, szikár
és sötét. Pedig a történet nem az. A
rendezô, Stefan Ruzowitzky, aki a forgatókönyvet is jegyzi, bizonyára
ilyennek akarta láttatni. A legnagyobb
része a hálóterem, a munkaszoba és a
szögesdróttal zárt udvaron játszódik.
A léha Sally a világkatasztrófa közepén válik hôssé. A tábor felszabadulásakor öngyilkossá lett társával a karjaiban kérdi: „Meghalt, hova tegyem?”
Vajon hova tette? Vajon mi lett
Salomon Sorowitsch további sorsa?
Válasz nincs. Csak a kérdések cikáznak a holokausztot túléltek fejében.
Bozsán Eta

