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elnök ügyvezetô igazgató

Nincs olyan állam, olyan kormány a vi-
lágon, amely tétlenül tûrné területének
folyamatos támadását, lakosainak folya-
matos veszélyeztetését, és ne tenne meg
mindent védelmükre.

A modern zsidó államot megalakulása
óta folyamatosan fegyveres fenyegetések,
támadások érték az arab világból, és
hosszú idônek kellett eltelnie ahhoz, hogy
a palesztin lakosság többsége tudomásul

„...és nem hallgattak Mó-
zesre, a nehéz munka és a
türelmetlenség miatt. És
szólt az Örökkévaló Mó-
zeshez, mondván: Menj el
(újra) és mondd meg a Fá-
raónak, Egyiptom királyá-
nak, hogy bocsássa el Izra-
el fiait országából. És
mondta Mózes az Örökké-
valónak: Hiszen Izrael fiai
nem hallgattak rám, ho-
gyan hallgatna rám a Fá-
raó, amikor én nehézbeszé-
dû vagyok?” 

(2Mózes, 6,9–12).

MINT KÖZTUDOTT, Mózes

beszédhibás volt, azaz dadogott.

Különbözô kommentátorok sokféle-

képpen magyarázták ennek feltétele-

zett okát. Rábbénu Niszim, a híres

kodifikátor szerint Mózesnek azért

kellett dadognia, hogy az emberek

ne mondhassák, azért sikerült neki

meggyôznie a zsidókat, hogy végül

elfogadják a Tórát, mert simabeszé-

dû demagóg volt. Mivel eleve rossz-

beszédûnek született, nyilvánvaló

volt, hogy „az Isten beszél a szájá-

ból”.

Egy Áhávát Jonatán címû kom-

mentárkönyv szerzôje arra a kérdés-

re, hogy miért volt Mózes hibásbe-

szédû, így válaszol: azért, mert a

„zsidók nem hallgattak rá”. Nem

akarták elfogadni, hogy neki külde-

tése van. Nem volt iránta bizalom,

ezért nem volt képes hozzájuk össze-

függôen beszélni. Ha nincs bizalom,

a vezetô hite is megrendül küldetésé-

nek létjogosultságában. Ha a nép

hallgatott volna rá és elfogadja ôt,

Mózes nem lett volna nehézbeszédû.

Végül egy másik vélemény szerint

azért dadogott, nehogy a jövô nem-

zedékek azt higgyék, az „aranyszájú”

Mózes pusztán nagyszerû retorikájá-

val gyôzte meg a Fáraót, és a zsidók

nem isteni csoda által szabadultak

meg a rabságból.

* * *

SMUEL MOHOLIVER, az elsô

cionista rabbik egyike, a mai modern

korba ágyazva magyarázza meg Mó-

zes dadogását, annak értelmét, jelen-

tôségét és ...elônyét.

Az elsô cionista kongresszus meg-

nyitásakor a rabbi arra kérte a jelen-

levôket, fedjék be fejüket és beszél-

jenek jiddisül. Az elsô kérést még

csak-csak elfogadták, bár sokan nem

voltak vallásosak, de a második ese-

tében dr. Cohen-Bernstein – többek

nevében – tiltakozott. „Drága rabbi

uram – mondta –, az elsô kívánságát

szívesen teljesítjük, még ha nehe-

zünkre esik is. De jiddisül egész egy-

szerûen alig tudunk. Ezen a nyelven

nem tudjuk gondolatainkat úgy kife-

jezni, mint oroszul. Ha netán a kül-

döttek közül valaki nem beszél oro-

szul, annak biztosítunk tolmácsot.”

Ima a Seregek Urához

Miért nem volt Mózes
jó prédikátor?

(Váérá hetiszakasz)
Moholiver rabbi erre mosolyogva

azt mondta: „Nem azért kértem önö-

ket arra, hogy jiddisül beszéljünk,

mert nem tud mindenki oroszul. Az

ok ennél sokkal fontosabb. Ezt a tár-

gyalások menete és üteme teszi

szükségessé.”

A küldöttek értetlenül néztek a

rabbira, az pedig folytatta: „Önök jól

tudják, hogy Mózes mesterünk dado-

gós ember volt. Felmerül a kérdés,

miért küldött az Örökkévaló egy

ilyen embert a Fáraóhoz, miért nem

egy pergôbeszédû, jó szónokot, aki

beszédével lehengerelte volna a Fá-

raót. Ha ilyen valakit bíz meg a fel-

adattal, az bizonyára kivágott volna

egy hosszú drósét szabadságról,

igazságról, testvériségrôl s ki tudja,

még mirôl. Szárnyaló retorikájában

pedig teljesen megfeledkezett volna

a lényegrôl, mármint arról, hogy el-

érje a zsidók szabadon bocsátását.

Mózes viszont, aki dadogott, meg-

elégedett három lényegre törô szó-

val: Bocsásd szabadon népemet! Hát

így áll ez a mi esetünkben is – fejez-

te be okfejtését a rabbi. Tudom én –

mondta –, hogy önök mind jó szóno-

kok, hogy lángoló beszédet tudnak

tartani Erec Jiszráélról, de a retoriká-

ba úgy belemerülnek, hogy a napi-

rend lényeges pontjaihoz sosem ju-

tunk el. Viszont ha jiddisül beszél-

nek, ami nem megy oly gördüléke-

nyen, akkor biztosan röviden és lé-

nyegre törôbben fognak beszélni.”

* * *

„HISZEN IZRAEL FIAI nem

hallgattak rám, hogyan hallgatna

rám a Fáraó?” (uo.).

Mózes tartott attól, hogy ha Izrael

fiai nem hallgatnak rá, a Fáraó azzal

üt vissza, hogy ha a zsidók nem akar-

nak szabadok lenni, akkor Mózes

nem is beszélhet az ô nevükben.

Ugyanakkor attól is félt, hogy ha ne-

tán a Fáraó azt mondja, menjetek Is-

ten hírével, és a nép meg nem akar el-

menni, Isten nevét szentségtelenítik

meg... (Ámosz Cháchám, a Dáát

Mikrá Tóra-kommentárban).

A botcsinálta kígyó
„S ha azt mondja nektek a Fáraó:

tegyetek valami csodát – mondd

Áronnak, hogy vegye a botját és

dobja a Fáraó elé, hogy kígyóvá vál-

tozzék!” (2Mózes, 7,9).

A szabadulás folyamata ebben a

szakaszban teljesedik ki. Mózes és

Áron tárgyalnak a kegyetlen Fáraó-

val, aki hallani sem akar a zsidó nép –

ekkor még héber törzsek, Jákob fiai –

szabadon engedésérôl. Nem ismeri el

Istenüket, akinek a nevében beszél-

nek, és nem bolond elengedni több

százezer rabszolgát, akik ingyen épí-

tik neki a piramisokat. Ebben a sza-

kaszban a tíz csapásból hét követke-

zik be, s ekkor már a Fáraó hajlandó

részleges engedményekre.
Naftali Kraus

Izraelnek joga van
az önvédelemhez!

vegye a békekezdeményezéseket és elis-
merje Izrael létezését, elfogadja a békés
egymás mellett élés elvét.

Izrael eleget tett vállalt kötelezettségei-
nek és 2005-ben teljes egészében kiürítet-
te a Gázai övezetet, lehetôséget adva ezzel
az ott élôknek arra, hogy saját maguk
szervezzék meg életüket, s nyugodt hét-
köznapokon építsék országukat, fejlesz-
szék gazdaságukat.

A kivonulás utáni békés fejlôdést 2007-
ben megakasztotta az, hogy a Hamasz
terrorszervezet fegyveres erôszakkal
megdöntötte a demokratikusan megvá-
lasztott Palesztin Hatóságot a Gázai öve-
zetben, és egy terrorista miniállamot ho-
zott létre.

Ez a terrorista csoport folyamatosan
rakétákkal támadta a zsidó állam déli ré-
szét, majd egymillió békés ember életét és
biztonságát veszélyeztette.

Célpontjai mindig lakott területek, óvo-
dák, iskolák, kórházak voltak, céljuk pe-
dig kizárólag az, hogy minél több izraelit
öljenek meg, korra, nemre, vallásra,
pártállásra való tekintet nélkül, félelmet,
rettegést keltsenek a polgári lakosság kö-
rében.

A létrejött tûzszünetet számtalanszor
sértették meg újabb rakétatámadások-

jog szerint az államokat is, de míg min-
den egyes ember saját maga döntheti el,
él-e ezzel, addig egy állam vezetôinek kö-
telességük polgáraik érdekében az önvé-
delem gyakorlása.

A Gázában hatalmon lévô terrorista
csoportok túszként tartanak több mint
egymillió civil lakost, katonai bázisaikat
lakóházakba, iskolákba, mecsetekbe tele-
pítették, és büszkén hangoztatják, hogy
semmilyen árat sem sajnálnak azért,
hogy elpusztítsák a zsidó államot, annak
több mint hatmillió lakosát elûzzék, meg-
gyilkolják.

Magyarországnak, a Magyar Köztársa-
ság Kormányának, a parlamenti pártok-
nak egyértelmûvé kell tenniük – mint azt
tette több európai politikus és George W.
Bush amerikai elnök is –, hogy a konflik-
tusban az önvédelmet gyakorló Izrael
mellett állnak és elítélik a tûzszünetet fel-
mondó és azt sokadszori felhívásra is el-
utasító Hamasz-terroristák provokáló,
agresszív támadásait.

Felkérünk minden magyarországi civil
szervezetet, hogy álljon ki a gyilkos terro-
rista támadásokkal szemben önvédelmet
gyakorló izraeli nép mellett.

Magyar Zsidó Kongresszus

kal, s Izrael példátlan türelmet tanúsított,
mikor ezekre csak a legszükségesebb
mértékben válaszolt.

A tûzszünet meghosszabbítására tett ja-
vaslatokat Gázából visszautasították és
megsokszorozták a kilôtt rakéták számát,
munkájukat végzô, otthon pihenô embe-
reket gyilkoltak meg.

Minden embert megillet az önvédelem
joga, és ugyanez megilleti a nemzetközi
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Körzeti kitekintô

1%
Fejezzük ki hálánkat az 1944-

ben zsidó üldözöttek életét meg-
mentô és ma már igen idôs ko-
ruk miatt egyre inkább segítség-
re szoruló Jad Vasem-kitün-
tetettek iránt oly módon is, hogy
jövedelemadónk 1%-át megse-
gítésükre ajánljuk fel. 

Igaz Emberekért Alapítvány.
Adószám: 18040094-1-42. 

Kérjük, hogy lehetôség szerint
külön adománnyal is támogas-
sák a kitüntetetteket. Csekk
napközben igényelhetô a 341-
1261 telefonszámon.

WIZO-sok jótékony
„haknija” chanukkára

Kiszlév 25. – egyszerû dátum a
naptárban, ugyanakkor egy fontos
nap a Szeretetkórház életében, illet-
ve a WIZO-s lányok munkájában.

A tavalyi és az azelôtti esztendôk
hagyományát követve, ebben az év-
ben is nagy izgalommal és szeretettel
érkeztek meg az önkéntes WIZO-s
hölgyek, hogy a kórház büféjében
már elôzetesen összeállított chanuk-
kai figyelmességeket szétosszák a
betegek között.

Egész évben gyûjtik a pénzt, írják
a pályázatokat, hogy az önként vál-
lalt kedvességekre a szükséges anya-
giakat biztosítani tudják.

A betegek közül volt, aki csak
ágyában fekve, de szerencsére a
többség séta közben vette át az aján-
dékokat. A csomagba az orvosokkal
is egyeztetett finomságok kerültek,
amik természetesen kóser termékek,
és a betegek állapotához, betegségé-
hez is igazodnak.

A szeretettel végzett önkéntes
munkába némi szomorúság is ve-
gyül, hiszen a szorgoskodó hölgyek
látják, tudják, hogy vannak olyan be-
tegek, akiknek csak ôk jelentik a kül-
világot, a barátot, az ismerôst, azt,
aki „Boldog chanukkát!” kíván.

A kórház betegeinek meglátogatá-
sa és megajándékozása után az ön-
kéntesek gyorsan autóba ültek és át-
siettek az Újpesti Szociális Otthon-
ba, ahol nagy örömmel fogadták a
váratlanul érkezô csapatot. Itt is,
akárcsak a kórházban, minden ellá-
tott ajándékban részesült.

A kis csapat a munka végeztével
reményét fejezte ki az intézmények
vezetôinek, hogy tevékenységüket
az elkövetkezendô években is vállal-
ni tudják, és igyekezni fognak az
anyagiak elôteremtésében.

Köszönetképpen álljon itt az ön-
kéntesek névsora: Frankl Judit,
Lancz Éva, Markusz Erzsébet, Pintér
Andrea, Salamon Edit.

L.

Veszprém
Bár még nem érkezett el kiszlév hónap 25. napja, a kö-

zösségi házban frissen sült fánk édeskés-olajos illata ter-
jengett. A terített asztalokra gyümölcsöt, finom sütemé-
nyeket helyeztek a sorban érkezô tagok. Régen nem látott
ismerôsök találkoztak újra, hiszen Tapolcáról, Ajkáról,
Balatonalmádiból is jöttek hittestvéreink az összejövetel-
re, melyet a közelgô chanukka ünnepének szenteltünk.
Hamarosan körünkben köszönthettük Schweitzer József
nyugalmazott országos fôrabbit és volt tanítványát, Verô
Tamás rabbit is.

Az ünnep történelmi hátterének ismertetése után Verô
Tamás Jákob életének mozzanataival foglalkozott az ak-
tuális hetiszakasz alapján. Ôt követte Schweitzer fôrabbi
a Szentírásról tartott rendkívül érdekes elôadásával.
Mondandóját idézetekkel, irodalmi párhuzamokkal szí-
nesítette, amit a közösség nagy élvezettel hallgatott. Kü-
lönös figyelemmel fordultunk azon részletek felé, me-
lyekben nagyapjáról, Hoffer Árminról, a Veszprémben
27 évig szolgált tudós rabbiról, a Rabbiképzô Intézet
késôbbi híres tanáráról is szót ejtett.

Az érdekes elôadások után hagyományos chanukkai
éneklés következett, majd a sütemények és a fánk fo-
gyasztása mellett sokáig beszélgettek a vendégek és a kö-
zösség tagjai.

A veszprémi kile hálával és szeretettel gondol vissza a
szép délutánra, megköszönve a micvát, amit feleségével,
Ágnes asszonnyal együtt a Veszprémben élt ôsök tiszte-
letére Schweitzer József, az új generáció nevében pedig
Verô Tamás teljesített.

Wittmann Zsuzsa

Kaposvár
Kiszlév 15-én megszületett kicsiny közösségünk legif-

jabb tagja: Porath Korontos Inez. A névadó ünnepségen
Klein Ervin fôkántor funkcionált. A Magyarországon ta-
nult édesapa, Porath Sharon izraeli orvos és az édesanya,
Korontos Brigitta zongoratanárnô közös életük helyszí-
néül – kilénk nagy örömére – Kaposvárt választották. Az
istentisztelet után az izraeli és a magyar nagyszülôk,
nagybácsik és nagynénik jelenlétében a szülôk kidust ad-
tak. Az újszülött anyakönyvi bejegyzését Schônberger
András fôrabbi végzi majd. Ô az, aki az ifjú szülôket vé-
gigkísérte, tanította és hitünk erejével támogatta az ünne-
pek és a hétköznapok hosszú során át. A kislány héber
neve: Keset bat Saron. A keset magyarul szivárványt je-
lent. Szivárványt, ami önmagában a szépség, de sokkal
több ennél: a Szövetség jele.

Spitzer Edit

Budapesten jártunk
Vasárnap reggel a Menház elôtt

várakozó autóbusz jelezte, hogy a
komárnói hitközség és szimpati-
zánsai kirándulni indulnak Buda-
pestre. Az elsô percekben, még az
indulás elôtt, Piczek Ferenc kö-
szöntötte a résztvevôk nevében
Pasternák Antalt kerek születés-
napja alkalmából. Számtalanszor
beszámoltunk arról, hogy a régió
más településeinek lakói is aktívan
bekapcsolódnak a közösség életé-
be, ezúttal azonban nem ôk jöttek
Komárnóba, hanem mi mentünk
értük, hogy közösen töltsünk el
egy feledhetetlen napot Magyaror-
szág fôvárosában.

A tatai és bicskei megálló után
érkeztünk meg a Dohány utcához,
ahol elôször a Zsidó Múzeumot te-
kintettük meg szakszerû vezetés-
sel, majd a zsinagógával és annak
kertjével ismerkedhettünk. Mind-
két idegenvezetônktôl sok hasznos
információt hallottunk. Délelôtti
programunk a Hôsök temploma
melletti emlékfánál ért véget. A
szabadidô alatt sokan sétáltak vé-
gig az egykori pesti zsidónegyed
utcáin. Délután kettôkor indult to-
vább buszunk a Bethlen térre,
ahol már szeretettel vártak régi
ismerôseink, a körzet tagjai, akik
nemrég városunkban jártak, és az
ô látogatásukat viszonoztuk. Kál-
mán Tamás, a körzet elnöke és
egyben fôkántora köszöntötte cso-
portunkat.

Az ô és Altmann Sándor samesz
vezetésével megtekintettük a zsi-
nagógát, az új játszóteret és a dísz-
termet. Deutsch Róbert fôrabbi
beszélt a körzet múltjáról és
jelenérôl, szívhez szóló tanítása
nagy hatással volt a jelenlévôkre.
A téli imateremben gazdagon terí-
tett asztalok vártak. Paszternák
Tamás, a KZSH koordinátora
megköszönte a szívélyes fogadta-
tást, és átadta hitközségünk aján-
dékait a körzet vezetésének.

A fôrabbi külön köszöntötte kö-
zösségünk elnökét, Pasternák An-
talt, aki a kirándulás elôtti napon
ünnepelte 60. születésnapját. Volt
még közös éneklés Kálmán Tamás
vezetésével, majd Magén István
kért szót, aki zsidó tárgyú köny-
vekkel ajándékozta meg a vendé-
geket.

A férfiak átvonultak a délutáni
imára a templomba, majd abban a
reményben vettünk búcsút a Beth-
len téri közösségtôl, hogy legköze-
lebb Komárnóban találkozunk.

Aki azt gondolná, tovább már
nem lehetett fokozni az élménye-
ket, téved. Az utat Az Élet Menete
Alapítvány jótékonysági koncertje
koronázta meg. A Dohány utcai
zsinagógában városunk nevét
feltüntetô lapok jelezték csopor-
tunk helyét. Az esti programra
újabb hittestvéreink is csatlakoz-
tak hozzánk, így a csapat száma
meghaladta a 40-et.

A tartalmas és élményekben
gazdag nap után a késô esti órák-
ban érkeztünk vissza Komárnóba,
ismét útba ejtve Bicskét és Tatát.

Köszönet illeti Paszternák Ta-
mást, a kirándulás megálmodóját,
Haas Juditot és Pasternák Antalt,
akik a szervezésben segítségére
voltak, Weiss Alizt a szlovák
nyelvre történô tolmácsolásért, a
Bethlen téri körzet vezetôit és Gor-
don Gábort, Az Élet Menete Ala-
pítvány elnökét.

PA

Talmud-tóra a Károli kör-
zetben...

Felkerestem a Károli Gáspár téri
talmud-tórát, ahol a tanulás rend-
jérôl és tapasztalatairól Radnóti Zol-
tán rabbival, valamint Nádas Eszter
és Kunos Vera foglalkozásvezetôkkel
beszélgettem. Éppen a vasárnapi
programon vettünk részt, ahol négy
gyermek játszott nagy elmélyültség-
gel, Kunos Vera vezetésével. A szí-
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és lisztigényüket szíveskedjenek

február 1-jéig jelezni a
Hitközség Szertartási

Osztályának
az alábbi elérhetôségeken,

írásban.
Postacím: 1075 Budapest,

Síp utca 12., 1. em. 18.
Tel./fax: 413-55-26

E-mail:
szertartas@mazsihisz.com
Honlap: www.szertartas.hu

Olvasóink véleménye

nes, barátságos helyiségben sokféle
játék állt rendelkezésre. Különösen
kedvelik a kesztyû-bábfigurákat, me-
lyekkel bibliai történeteket is el lehet
játszani.

A vasárnapi oktatást Kunos Vera
és Nádas Eszter vezeti. Dalok, játé-
kok segítségével ismertetik a hagyo-
mányokat. Ezeken az órákon általá-
ban négy-hat gyerek vesz részt, élet-
koruk 3-8 év. Két hébert tanuló cso-
port is mûködik, összesen nyolc fô
részvételével. A kezdôkkel Kunos Ve-
ra, a haladókkal Nádas Eszter fog-
lalkozik. A gyerekek nagyon szeret-
nek ide járni, van, aki még bár micva
után is eljön. Pénteken az istentiszte-
let alatt ugyancsak tartanak foglal-
kozást nyolc-tíz gyerek részére. Az
oktatás felelôse mind tartalmi, mind
módszertani szempontból Radnótiné
Verô Anikó.

...és a Nagyfuvarosban
A Nagyfuvaros utca 4. sz. alatti

körzetben az asztalnál a tanfolyam
vezetôje, Somkúti Vera, Zucker Im-
mánuel kántor és négy gyerek ült.
Somkúti Vera az ORZSE dolgozója,
aki 2002-ben judaisztika szakon dip-
lomát szerzett.

A gyerekek közül négyen állandó
résztvevôk, az ötödik idônként jön el.
Ketten a Scheiber Sándor Gimnázi-
um és Általános Iskola tanulói, ket-
ten pedig állami iskolába járnak. A
gyerekek különbözô korúak, egyikük
már elvégezte az általános iskolát,
de mégis visszajár.

Az órán elôször a chanukkai
elôkészületek, az imák, énekek és ál-
dások kerültek szóba. Elôadták a jel-
legzetes ünnepi dalokat, köztük a
Máoz cúrt, természetesen héberül.

Ezt követôen foglalkoztak a héber-
rel is. Leírták a trenderlin látható
négy betût, és megbeszélték ennek
jelentôségét.

A dalokat Zucker Immánuel kántor
úr tanította be nekik. Nagyon szép
dolog hogy számos elfoglaltsága
mellett szakít idôt erre a munkára,
pedig, mint megtudtuk, négy nap
múlva lesz az esküvôje, ami ugyan-
csak sok elôkészülettel jár. Kéré-
sünkre elmondta, hogy díjtalanul
végzi ezt a munkát.

Megtudtuk azt is, hogy a Nagyfu-
varos utcai körzetben ötféle rendsze-
res foglalkozást tartanak: kedden-
ként héber nyelv, szerdánként tal-
mud-tóra oktatás kisgyerekeknek,
csütörtökönként talmud-tóra oktatás
felsôs gyerekeknek Darvas István
rabbi úr vezetésével, vasárnap pedig
két csoport részére van foglalkozás.

Somkúti Vera a beszélgetés során
elmondta, hogy a csoportok minden
szükséges eszközzel el vannak látva.
A gyerekek tanulását játékokkal is
igyekeznek színessé és szórakoztató-
vá tenni.

Munkájukhoz sok segítséget nyújt
a körzeti elnök, Streit Sándor, aki a
BZSH-nak is elnöke, és szívügyének
tekinti mind az öt csoport eredmé-
nyes munkáját. Darvas István rabbi
úr is minden segítséget megad tevé-
kenységükhöz.

Dr. Balázs Pál

Kapolka Gábor fotóesszéi
Az 1974-es születésû fotómûvész szívesen jár az ún. zsidónegyedben, és ott

lencsevégre kap házakat, embereket, tárgyakat. Gyakran megfordul
fényképezôgépével ortodox zsinagógákban. Mûveibôl érdekes kiállítást rende-
zett „Embermesék” címmel. Mivel a kisember szónak pejoratív zöngéje van, ô
tendenciózusan közelrôl munkálkodó vagy imádkozó, esetleg daloló embereket
mutat be. Felkeresve az Ecseri piacot, megörökítve az utolsó kerékpárszerelôt,
járt Diósgyôrben, a forró kohók melegében dolgozó verejtékezô munkások kö-
zött, Amerikában a színes bôrûek lakhelyét látogatta meg. Az Ima a harmatért
címû képsorokat ortodox körökben készítette. Látunk tóraavatást, tóraírást,
lülovrázást, férfiak táncát ünnepi alkalmakkor, rabbikat, pajeszos kisfiúk néz-
nek ránk a képrôl. Fényképesszék a kiállítás mûfaji megjelölése. Valóban: ké-
pei beszédesek, ha odafigyelünk, megértjük, hogy történetet mondanak el. Me-
sélnek. Talán valaki egyszer meg is írja, hogy mirôl.

D. G.
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Rendhagyó és a körzetek közötti
párbeszédet, jó viszonyt erôsítô ren-
dezvénysorozatba kezdett a budai
körzet. Ott jártamkor éppen Kardos
László, a zuglói zsinagóga kántora
énekelt, egyéni és új színt hozva a
nagy múltú közösségbe. A körzet
vezetôi minden péntek estére más és
más kilék kántorait hívják meg ven-
dégszerepelni. Verô Tamás rabbival az
új kezdeményezésrôl és a Frankel
programjairól, látogatottságáról be-
szélgettünk.

– Mi volt az apropója, oka a kántor-
meghívásoknak?

– Színesíteni szerettük volna a
szombatfogadásokat és bemutatni
más körzetekben mûködô kántorok
hasonló, de mégis egyedi hangzású
kabbalát sábbátjait.

– Eddig kik voltak vendégeik, és
még ki várható?

– Nálunk énekelt már Kozma
György, majd Kardos László, de meg-
hívtam Schwezoff Dávidot is.

– Csak fiatal kántorokat látnak ven-
dégül?

– A mostani sorozatban igen, de
lesz még egy alkalom, amikor

idôsebb kántorokat is meghívunk ven-
dégszerepelni.

– A vendégkántorok hozhatják saját
dallamaikat vagy ragaszkodniuk kell
a frankelos stílushoz, nuszákhoz?

– Is-is. Amikor idejönnek, ôk ma-
guk puhatolják ki a helyi jellemzôket
és elvárásokat, de mivel senki sem
tud kibújni saját bôrébôl és az általa
tanultak hatása alól, minden péntek
esténk más és más. Következô kü-
lönlegességünk terveink szerint az
lesz, hogy kórusokat (Hegedûs, rab-
biképzô) hívunk meg.

– A felkért kántorok kapnak tiszte-
letdíjat, vagy ez csak gesztus a
részükrôl?

– Nem kapnak pénzt a látogatásu-
kért.

– Tartanak-e napi imákat, és ha
igen, mekkora részvétellel?

– Hétfô és csütörtök reggel tar-
tunk istentiszteleteket, de el kell is-
mernem, nem mindig jön össze a
minján. Péntek esténként viszont
közel százan jönnek el, szombat
délelôttönként pedig átlagban 20
férfi és 10 nô van.

– Milyen más vallási és világi prog-
ramokat kínálnak?

– Talmud-tóránk két csoportban, re-
mekül mûködik. Jó és hozzáértô taná-
raink vasárnap 10.00 és 12.00 között
várják az érdeklôdôket, 15–20 gyerek
jár rendszeresen, és havonta egyszer
kisgyerekes „családi talmudot” is tar-
tunk közel 100 ember részvételével.
Meg kell említeni még havilapunkat,
a Budai Sófárt (ide ír többek között
Buda jó tollú kántora, Biczó Tamás is
– SZIP), és van egy hetilapunk, amely
érdekes vallási tanulmányokkal, hazai
és nemzetközi témákat felölelô cik-
kekkel 3 éve minden péntek este ott
van a hívôk padján.

Az Arató Judit vezette Micve Klub
jól prosperál, fennállása óta számos is-
mert politikust, mûvészt és közéleti
személyiséget látott vendégül. Honla-
punk látogatottsága is folyamatosan
emelkedik. Legutóbb például Szakonyi
Péter, a Magyar Hírlap volt munkatár-
sa, a Napi Gazdaság népszerû és
emblematikus „100 leggazdagabb ma-
gyar” címû különkiadásának szer-
kesztôje volt a budai körzet vendége.

SZIP

Attól, hogy zsidó, még lehet igaza...
Izrael napok óta – levegôben és szárazföldön egyaránt – hadmûveleteket

folytat Gázában a Hamasz katonai infrastruktúrája ellen. A támadás oka: a
Hamasz rendszeresen rakétákkal lôtte a zsidó állam határ menti területeit. E
rakétákat annyira irányozták hadicélpontokra, amennyire Hitler V1 és V2-
eivel igyekezett óvni Anglia civil lakosságát a légitámadások borzalmaitól.
Hiszen a Hamasz maga mondja, hogy számára minden zsidó élet elpusztítása
gyôzelem, beleértve a mindenképpen bûntelen csecsemôket és a magatehetet-
len öregeket is. Háborog a mûvelt világ, Európa több fôvárosában tömegtün-
tetéseken ítélik el a zsidó államot.

Bevallom, nem értem, vagy inkább nagyon is értem ezeket az életféltô meg-
mozdulásokat, kiállásokat, felhívásokat. Hát kérem, szabadon és arcunkat
megôrizve lehet zsidózni. Itt az alkalom! Nem lényeges, hogy a palesztin
fegyveresek válogatás nélkül vették célba Izrael polgárait, hogy parancsnoki
posztjaikat, harcirányító kommunikációs központjaikat, sôt rakétáik indítóáll-
ványait iskolákban, lakóházakban rejtették el. Ez mind nem számít. Ami szá-
mít, hogy ilyenkor az európai antiszemitizmus, amely egyébként – az ôsi
földrész kulturális-erkölcsi hagyományai miatt – talán leginkább rej-
tôzködésre kényszerülô gyûlölése a zsidó embereknek, kitörhet a holokauszt-
tal maga állította korlátai közül. Igaz, nem folyik patakokban vér a Gázai öve-
zet városaiban, származása-vallása okán köztereken nem ütnek halálba vasru-
dakkal senkit sem (az addig jólelkûnek ismert szomszédjai helyeslô röhögé-
sével kísérve), nincs iparszerû mészárlás gázkamrákkal és elgázosító teherau-
tókkal, azonban a vagy ötszáz elesett palesztin „harcos” mellé odaszámolha-
tó tíz-tizenkét életét vesztett civil is.

Szörnyû volt Drezda lebombázása annak idején. Ám talán nem kellett vol-
na a náci államnak a totális világuralmat célzó – és kezdettôl fogva terrorista
eszközöket alkalmazó (Varsó, Coventry!) – háborút indítania. Ugyanígy ret-
tenetes akár egyetlenegy vétlen arab ember életének kioltása. Hamasz-tagok
gyerekeinek áldozatul esése nem kevésbé torokszorító ifjú rab-
binövendékekénél (utalok egy nem régi palesztin terrorakcióra). Ellenben e
gyermekek felnôtt társadalmának, amelybe ôket a születés véletlene helyezte,
Izrael számtalanszor felkínált békejobbját kellene elfogadnia. Ahelyett, hogy
elpusztításáért „szorgoskodna”.

Azt mondják némelyek, az izraeli válaszcsapást szándékosan idôzítették az
USA új elnökének hivatalba lépése elôttre. Viszont a palesztin „rakétázás”
megelôzô felerôsítése szintén idôzített volt (amiképpen a Hamasz elzárkózá-
sa a lejárt fegyverszünet meghosszabbításától)!

Hát én ilyen meggondolásokból következôen nem bocsátkozom az Izrael és
Hamasz közti hadviselés arányossági mérlegelésébe.

Felszólítom honfitársaimat, nem zsidó és zsidó származásúakat egyaránt,
követeljük az összes palesztin szervezettôl, különösképpen a Hamasztól, fo-
gadják el Izrael létezését, béküljenek meg vele.

A tények szerint a Hamasz a terrorista. Izrael a terrorizmus ellen küzd. A
terrorizmus (és a velejáró gleichschaltolás) minden ember életét-szabadságát-
méltóságát fenyegeti. Izrael a hadmûveleti területre folyamatosan enged se-
gélyszállítmányokat az ottani palesztin lakosoknak, hadserege pedig tényleg
maximálisan törekszik az ellenséges katonai célpontokat szelektíven támad-
ni. Mindezek alapján országunkban is ki-ki megfogalmazhatja véleményét.

Hogy hová álljon Magyarország. Az egyetemes igazsághoz, amelyet a Kö-
zel-Kelet alapkonfliktusában a földkerekség zsidó országa képvisel, vagy a
martalócok, a zsákmányszerzést korunkban is nemes tettnek tekintô Hamasz-
katonák részigazságai mellé. A munkát, az alkotást, a szeretetet választjuk,
vagy a gyûlölködésre szavazunk. Bízom benne, ez nem kérdés.

Ui. Az írás elküldésekor hangzott el tévéhíradókban, hogy negyven halálos
áldozata van egy palesztin iskola elleni izraeli támadásnak.

Másik megfogalmazásban: nem tudni, mi okból lôtt az izraeli tank az isko-
lára, hiszen az ENSZ megadta a zsidó hadvezetésnek az épületnek mint me-
nekültbázisnak a koordinátáit. Ez a felfoghatatlan szörnyûség ugyanakkor
nem változtat a dolgok lényegén. Sôt, vegyük azt is számításba, hogy ez ide-
ig az ilyen cselekményben bûnös katonákat Izraelben felelôsségre vonták, to-
vábbá nemegyszer elôfordult kapcsolódó palesztin provokáció, illetve tragi-
kus baleset (lôszerraktár felrobbanása emeletes lakóházban).

Fekete György

A Nadav nemzetközi
programja lehetôséget

biztosít ezekben a nehéz
napokban

IZRAEL 
TÁMOGATÁSÁRA 

3 hetes önkéntes munka
keretében. Csoportok
indulnak januárban és

februárban 10 fô jelentkezé-
se esetén. Érdeklôdni: 
06-20-233-8454 vagy

374-3062, illetve
lljano@freemail.hu

Frankel – hétköznap gondok,
péntek este százan

129. zsoltár
Sokat gyötörtek ifjúkorom óta – mondja Izrael –, sokat

gyötörtek ifjúkorom óta, de nem bírtak velem. Hátamon szán-
tottak a szántók, hosszú barázdát húztak. De igazságos ám az
Isten; levette rólam a gonoszok jármát. Szégyent is vallanak,
meghátrálnak Cion ellenségei; olyanok lesznek, mint a
háztetôn nôtt fû, amely elszárad, mielôtt kitéphetnék: nem
gyûjtheti be az arató, ölébe a kévekötô. Nem is mondhatják rá
az arra járók: Az Örökkévaló áldása rátok, megáldunk ben-
neteket az Örökkévaló nevében!

Megszégyenülnek Cion ellenségei

„Akkor lesz
béke az ara-
bokkal, ha job-
ban fogják sze-
retni a saját
gyermekeiket,
mint amennyi-
re bennünket
g y û l ö l n e k . . .
Azt meg tud-
juk bocsátani
nektek, hogy
megölitek a fi-
ainkat. De azt
soha nem fog-
juk megbocsá-
tani, hogy a ti-
eitek megölé-
sére kénysze-
rítetek ben-
nünket.” 

Golda Meir

Blogbarangoló
Tehát: az izraeli átlagember napjai mostanában a geográfia

függvényei lettek, vagyis attól függ, hogy valaki hol lakik. Ha a dé-
li, veszélyeztetett területeken, akkor egyszerû a képlet: az átlagem-
ber, fôleg az átlagasszony – fél. Félti a gyerekeit, a férjét, annak ál-
lását, rokonait. Nem hôs és nem hôsködik; nem békeharcos és nem
tüntet, hogy fejezzék már be, hanem ellenkezôleg, azért tüntettek,
hogy ne hagyják már ôket szenvedni az (ön)gyilkos banditák tá-
madásaitól.

***
Aki messzebb lakik, Tel-Avivban vagy mondjuk Tel-Aviv és Haifa

között, az a fatalista Izrael vidám életét éli, illetve a mindenütt
leselkedô orvtámadó terroristáktól nem fél és  nem tart. A problé-
mák, egyfajta sorrendben: a gazdasági helyzet, a növekvô munka-
nélküliség, a megélhetés. A morál meglehetôsen magas, akiket be-
hívtak, azok 99%-a eleget tett a behívónak. Mindenki dicséri a
hadsereg elhatározását: nem beengedni az újságírókat a hadmû-
veleti területekre, így nem tudnak kárt okozni, mint a két évvel
ezelôtti libanoni háborúban.

N. K. blogja
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Herczog László, az ortodox hitközség elnöke mondta a sevá bráchot egyi-
két a Nagyfuvaros utcai zsinagógában, Zucker Immánuel kántor
esküvôjén

Van egy régi mondás: Hatvan felé,
hazafelé …

Elértem én is a hatodik X-et. Az
emberi kor határainak jelentôs kito-
lódását tekintetbe véve, a hatvan év
közel sem jelenti semminek a végét.
Nem is szólva arról, hogy láttam én
már harmincéves öregeket és hetven-
éves fiatalokat. Embere válogatja,
kinek milyen a beállítottsága. Nem
vitás, hogy az életkörülmények nagy
szerepet játszhatnak és mindkét
irányban befolyással lehetnek, de
úgy érzem, végsô soron mégis maga
az ember dönti el, hogy koravén
vagy örök fiatal kíván-e lenni.

Ha nem is a végelszámolás ideje a
hatvan év, bizonyos összegezésekre
feltétlen elegendô okot és anyagot
adhat. Egy többé-kevésbé értelme-
sen leélt, eredményes élet ekkor már
eljut arra a pontra, hogy úgy tekint-
hetünk rá, mint teljes egészre, na-
gyobb szóval élve „életmû”-re.

Ahogy az ember visszagondol a
leélt évekre, az elért eredményekre,
elégedetten vagy kissé keserûen ve-
szi tudomásul, hogy mi milyen mér-
tékben sikerült és mi az, ami kima-
radt az életébôl. Ha én visszaperge-
tem az életemet, azt mondom: elége-
dett vagyok. Mindig reális álmaim
voltak, ezért ezeknek számottevô ré-
sze megvalósult. Tudomásul vettem,
hogy nem csak az a jó énekes, aki a
Metropolitan színpadán énekel, és
nem csak az a jó kántor, aki a világ
legnagyobb zsinagógájának pulpitu-
sán áll. Néhány sztár jórészt tiszavi-
rág-életû, múló uralma, pályafutásuk
kiszámíthatatlan kimenetele soha
nem vonzott. Itt persze nem azokról
a valóban kiemelkedô mûvészekrôl
beszélek, akik a „sztár” státust kivé-
teles tehetségükkel és sokéves meg-
feszített munkájukkal kiérdemelték.
Az ilyen sztárok ragyogása tartós és
megérdemelt.

A magam részérôl mindig arra tö-
rekedtem, hogy a szakmán belül
megbecsült, a közönség, a hallgató-
ság által kedvelt énekes és kántor le-
gyek. Sokszor vetôdik fel a kérdés,
hogy egy karrier során milyen gyak-
ran éreztük, hogy amit csináltunk, az
most valóban a csúcs volt. Nagy
mûvészektôl hallottam, hogy ez nem
volt gyakran megismétlôdô élmény
számukra. Arthur Rubinstein egyszer
azt nyilatkozta: „Volt hat-hét olyan
koncertem, ami tényleg nagyon jól
sikerült.” Mondotta ezt az akkor már
a nyolcvanas éveiben járó világhírû
zongoramûvész, több évtizedes pá-
lya után. A mûvész, aki mindig jobb-
ra, szebbre törekszik, ritkán van ma-
radéktalanul megelégedve a pillanat-
nyi teljesítménnyel.

Mértéktelen öndicséretet fôként a
középszerûek köreiben hallottam.
Egyébként az sem hasznos, amikor
az önmarcangoló hozzáállást visszük
túlzásba. Igenis örüljünk a jó teljesít-
ménynek, a sikernek, még akkor is,
ha úgy érezzük, ennél lehetett volna
még jobb.

Én az önmagát keményen kritizáló
mûvész és kántor típusa voltam és
vagyok, így az én pályám sem
bôvelkedett olyan pillanatokban,
amikor maradéktalanul elégedett let-
tem volna magammal. A mércét ma-
gasra állítottam, a tôlem telhetô leg-
jobbat kívántam adni, de soha nem
másokhoz, hanem önmagamhoz
mérten. Kevés ez? Sok? Engem elé-
gedetté tett, és úgy érzem, ered-
ményre is vezetett.

Hatvanhárom operaszerep, har-
minc operett- és musicalbeli alak,
számos oratórium, rengeteg dal, va-
lamint a zsidó egyházi zene egy óri-
ási skálán átívelô repertoárja: ezt
nyújtottam át több mint kétezer szín-
padi elôadáson, sok száz koncerten,
számtalan szombati és ünnepi isten-
tiszteleten. Áldott emlékû szüleim,
akiknek szeretete soha egy pillanatra
sem hagyott el, bizonyára büszkén és
elégedetten szemlélnék ezt a pályát,
melynek elindítása az ô érdemük, ki-
alakulását figyelemmel kísérték, és

Istennek hála, a beteljesülés egy ré-
szét is megérték, látták.

Álmaink közül egyesek valóra vál-
nak, mások nem. Négyévesen kán-
torosdit játszottam, és ha nem is tu-
datosan, de lélekben már erre készül-
tem. Késôbb, ezzel párhuzamosan,
az operaénekesi pálya felé fordul-
tam. Az hogy nekem mindkettô „be-
jött”, egyrészt ritkaság, másrészt a
beteljesült álmokon belül voltak és
vannak olyan nyílt vagy titkolt vá-
gyaim, melyek soha nem váltak va-
lóra.

Sok nagy szerepálmom közül tel-
jesült: a Rigoletto és a Gianni
Schicchi címszerepe, a Bajazzók
Toniója, a Don Giovanni Leporellója
és még számos gyönyörû szerep.
Emellett huszonhat operát, operettet,
musicalt rendeztem, örömömre.

Sokfelé énekeltem szerte a vilá-
gon, láttam, tapasztaltam, élménye-
ket szereztem.

2007 nyarán valóra vált egy nagy
álmom: felléptem a Magyar Állami
Operaházban.

A be nem teljesült vágyak közül
két operaszerepet említek: Puccini A
köpeny címû operájában Michele
bárkagazda szerepére mindig na-
gyon vágytam. Ugyanígy Donizetti
Szerelmi bájitalának Dulcamara
doktorára, valamint Tiborcra a Bánk
Bánban. Mindig fájó pontja lesz az
életemnek, hogy ezt a gyönyörû sze-
repet nem énekelhettem el.

Rendezôként a pályámtól Verdi
Nabuccóját kérem számon, de hát
egy ember életébe nem fér bele min-
den.

Kántorként is ôrzök egy valóra
nem vált álmot: elôimádkozni a
Rumbach utcai zsinagógában. Ez
sajnos már csak álom marad.

Szeretek tanítani, és ez irányú am-
bícióimat van alkalmam kiélni, ezért
hálás vagyok a Teremtônek. Magyar-
országi elôadásaim, tanításaim szín-
helye többnyire az ORZSE, ahová
mindig boldogan térek vissza.
Elôadtam a debreceni és a budapesti
zenemûvészeti fôiskolán is. Szere-
tem a fiatalokat, az egyetemi és
fôiskolai hallgatókat, boldog va-
gyok, ha kurzusaim során olyat
nyújthatok, amit a késôbbiekben
használni tudnak.

Magyarországi látogatásaimkor
elôimádkozom a Dohány utcai zsina-
gógában, amivel szintén egy álom
teljesült, hiszen ezer szál fûz ehhez a
gyönyörû templomhoz. A rab-
biképzô, a Thököly, a Hegedûs, a
Bethlen, a Hunyadi, valamint Kapos-
vár, Debrecen, Pécs zsinagógái mind
szívemhez nôttek, és mindig öröm,
amikor bármelyikben funkcionálha-
tok.

Hatvan év... örömök, csalódások,
sikerek, kudarcok... egy színes em-
beri élet.

Rengeteg barátom van szerte a vi-
lágon. Családom ragaszkodása mel-
lett az ô szeretetük éltet. Kell-e több
a boldogsághoz?

Sándor György fôkántor
Indianapolis, USA

Hatvan felé...
Egy elégedett fôkántor a boldogság titkáról

– Megemlékezés. A Munkácsy Mi-

hály utcai egykori árvaház falán elhe-

lyezett Gidófalvy Lajos-emléktáblá-

nál megemlékeztek a zsidó gyereke-

ket mentô ezredesrôl. A Himnusz el-

hangzása után Bôsze József ny. alez-

redes, a Gidófalvy Emlékbizottság el-

nöke idézte fel 1944 karácsonyát,

amikor is a nyilasok az árvaház lakó-

it a Duna-partra hajtották, hogy tar-

kón lôjék ôket. Gidófalvy és a XIII/1.

Hírek, események
röviden

KISKA ezred katonái akadályozták

meg a szörnyû tragédiát, visszavezet-

ték ôket az otthonba, majd állandó

ôrséget álltak. A hôst a Jad Vasem az

Igaz Embereknek járó címmel, okle-

véllel és plakettel tüntette ki. A beszé-

det követôen megkoszorúzták az em-

léktáblát, Lazarovits Ernô, a Mazsi-

hisz külügyi vezetôje pedig a zsidó

tradíció szerint kavicsot helyezett el,

és meghajlással tisztelgett. A Szózat

hangjai zárták az ünnepséget.

– Izrael békéjéért istentisztelet

keretében zsoltárokat mondtak a

Dob utcai és a Dessewffy utcai orto-

dox templomban, jelentôs részvétel

mellett.

Örökkévaló Istenünk, a Sere-
gek Ura, Izrael Istene!
Te parancsoltad nekünk Tó-

rádban, mondván: Halljad, Iz-
rael! Ti ma készültök a harcra
ellenségeitek ellen, ne csügged-
jen szívetek, ne riadjatok meg
és ne rettegjetek tôlük; mert az
Örökkévaló Istenetek az, aki
veletek megy, hogy harcoljon
érettetek ellenségeitekkel, hogy
megsegítsen benneteket!
Most pedig ellenségeitek há-

borognak és gyûlölôid felemel-
ték fejüket. Néped ellen titkon
ármánykodnak és tanácskoz-
nak ellenük. Gyertek, mond-
ják, irtsuk ki e népet, hogy ne is
emlékezzenek többé Izrael ne-
vére!
Légy Izrael katonáival, néped

küldötteivel, akik ma hadba
vonulnak ellenségeink ellen!

Erôsítsd és bátorítsd ôket, pe-
reld perünket, harcold harca-
inkat, tarts elôttünk védôpaj-
zsot és kelj fel, hogy segíts ne-
künk és válts meg bennünket
kegyedben...
Kérünk, esdeklünk, Örökké-

való, segíts meg!
Kérünk, esdeklünk, Örökké-

való, segíts meg!
Kérünk, esdeklünk, Örökké-

való, hadd járjunk sikerrel!
Kérünk, esdeklünk, Örökké-

való, hadd járjunk sikerrel!
Adj hát nekünk segítséget az

ellenséggel szemben, hisz az
emberek segítsége mit sem ér.
Isten nevében gyôzni fogunk,
elleneinket ô tapossa el!

Az izraeli tábori fôrabbi, Ronecki ezre-
des által komponált ima

A hadba vonulók imája
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Hegedûs
Több mint 500-an, fôként fiatalok és középko-

rú családosok jöttek el az ünnepségre. Teljesen
megtelt a tágas, nagy zsinagóga, amelynek még a
karzatán is álltak hívek. A mincha és a mááriv el-
mondása után Klein Ervin fôkántor recitálta az
áldást, majd gyújtotta meg a gyönyörûen meg-
munkált, impozáns chanukija lángjait. A rendez-
vény házigazdái Deutsch László fôrabbi és Zoltai
Gusztáv elnök voltak, emellett több vallási és vi-
lági vezetô is eljött, megjelent többek között
Grósz Andor kecskeméti elnök, Egri Oszkár, a
Mazsihisz Jogi Osztályának vezetôje, az ORTT
tagja és még sokan mások. Klein Ervin fôkántor
és a jeles alkalomból régi tagok vendégszereplé-
sével kibôvített férfikar ezt követôen hagyomá-
nyos dalokat adott elô.

A Benjámin óvodások énekkara nem elôször
lépett fel zsinagógában. A legapróbb, éneklô
makkabeusok létszáma állandóan változik, de
népszerûségük és dalaik „aranyossági foka”
ettôl még ugyanolyan magas marad. Az ôket
kísérô óvónôtôl megtudtam, hogy a városszer-
te ismert vallási óvodában a gyermekek rend-
szeres zenei képzést kapnak, a nagyobb ünne-
pek népszerûbb dalaira pedig mindig külön
megtanítják és felkészítik ôket. Emellett per-
sze rendszeresen énekelnek közismert óvo-
dás, világi szerzeményeket is. Kis ének-
karuk nemcsak zenével, hanem moz-
gással is igyekezett emléket állítani
az ünnepnek, a gyerekek az egyik
dal éneklése közben például
gyertyalángot formáztak keze-
ikbôl.

Deutsch László fôrabbi rö-
viden ismertette az ünnep
hagyományait, történetét,
és külön szólt arról: cso-
dák nemcsak a múltban
voltak, vegyük észre,
hogy életünk fontos pil-
lanataiban is velünk van
az Örökkévaló, például
a közlekedési balesetek
elkerülése során. A
fôrabbi ezt követôen
chanukka történetével
kapcsolatban tett fel
kérdéseket a közösség-
nek, a jó válaszokért
járó jutalom egy-egy
trenderli volt.

A szünetben a körzet
vezetôi szalámis szend-
vicsekkel és finom lek-
város fánkokkal vendé-
gelték meg a híveket,
majd a Sabbathsong együt-
tes koncertje következett. A
népszerû és a zsidó hagyo-
mányok ápolásában elöl járó
zenekar vidám és szomorú dalo-
kat adott elô, az éneklésbe szokás
szerint bevonták a közönséget is. A
koncert egészen az esti órákig tartott.

SZIP

Szeged
Chanukka elsô napján – a löwi hagyományok

felelevenítéseként – gyertyánkat a szegedi Dóm
téren gyújtottuk meg, egyidejûleg az adventi
koszorú gyertyájával. A reprezentatív népmûvé-
szeti vásárral tarkított rendezvényen a négy tör-
ténelmi egyház nevében Cserháti Sándor evan-
gélikus vezetô lelkész és Markovics Zsolt fôrab-
bi beszélt. Az ünnepi alkalmon a több ezer sze-
gedi mellett részt vett a város és történelmi egy-
házaink vezetése, valamint Parragh László és
Nemesi Pál, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara, illetve a Csongrád megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnökei.

Chanukka harmadik napján a hitközség dísz-
termében tartott közel 200 fôs ünnepségen a kö-
zösség elnökének köszöntôjét követôen a gyer-
tyákat Markovics Zsolt fôrabbi gyújtotta meg,
Kellerman Itzhak elôimádkozó közremûködésé-
vel ismertetve a nem szorosan a Bibliához
kötôdô történetet. Az ünnepség mûsorát az ara-
di hitközség kórusa és fiatal vendégmûvészei
tették teljessé. Az ízletes vacsorát a Szeretetott-
hon népkonyhája biztosította, az elmaradhatat-
lan fánkkal együtt. Szép eseménye volt a prog-
ramnak az aradi hitközségi elnök, Ionel
Schlesinger 70. születésnapi köszöntése. A va-
csorát követô fergeteges hangulatot a Golda
Meir szalonzenekar biztosította. Volt tánc, vo-
natozás, éneklés, a fény, a világosság örömteli
ünnepe. A közösség természetesen chanukka
többi gyertyagyújtásán is szép számmal vett
részt. Az ünnep valamennyiünké volt, aradi,
makói, hódmezôvásárhelyi, orosházi vendégek-
kel. A történelmi társegyházak vezetôi közül is

többen megtisztelték programjainkat jelenlétük-
kel.

L. A.

Zugló
Idén a második gyertya meggyújtása napján

benépesült a zsinagóga. Már az ünnepi progra-
mot megelôzôen is vidám gyermekcsivitelés és
a felnôttek smúzolása hallatszott. Több korosz-
tály volt kíváncsi rá, hogy a hagyományos szer-
tartást követôen mivel rukkol elô az ott zajló
eseményekre igényes fôrabbi.

Az utóbbi években egy napon több helyszínen
is színes chanukkai mûsor várta az érdek-
lôdôket, s most sem volt ez másként. A fellépô
mûvészek idôre érkeztek, és a perceik meg vol-
tak számlálva … innen oda, onnan ide hakniztak.
Természetesen ebbôl a közönség semmit nem
vett észre.

Elismerés nekik, a fel-
lépôknek: Klein
Juditnak, aki
m i n t

m i n d i g ,
most is elbû-
völte a jelenlévôket,
Varga Ferenc Józsefnek, a
Mikroszkóp Színpad egyik nagyágyújának
a sok vidám percért, és a kiváló vers- és próza-
mondó Garai Róbert színmûvésznek. Fogyott az
ízes fánk, a mosolyt nevetés váltotta fel, a kicsi
Eszter, a körzet vallási vezetôjének bûbájos uno-
kája idén érezte elôször, hogy színpadra termett,
és ezt több alkalommal be is bizonyította. Kedve-
sek voltak a talmud-tórások is, gondosan kidolgo-
zott elôadásuk sikert aratott.

Volt – mint mindig – ünnepméltatás, majd a
fôrabbi egy hangulathoz illô sanzont (!) énekelt,
Kardos László kántor pedig hagyományos dal-
lamokkal tette meghitté az eseményt.

A zavartalan lebonyolítás a körzet elnöke és
felesége érdeme volt.

G. J.

Szombathely
A Fények Ünnepének elsô estéjén szép lét-

számban jelent meg a közösség. Vasadi Péter, a
Lauder iskola tanára egy vetélkedô segítségével
idézte fel az eseményt, majd természetesen a
gyertyagyújtásra is sor került. A nyertesek – az
egész kile – jó étvággyal fogyasztották el
késôbb a nyereményt, az ízletes fánkot. Köszö-
net illeti Jelinek E. Györgyöt, Wéber Katót és
segítôiket.

Hunyadi tér
Évek óta visszatérôen megállapítható: a nagy

érdeklôdés miatt az ünnepi programokon kicsi-
nek bizonyul az arra hivatott helyiség. Idén közel
százan jöttek el (sokan elsô ízben) a több mint
százéves templomkörzetbe, hogy részesei legye-
nek az elsô gyertya meggyújtásának, hallhassák
Domán István ünnepi dróséját, Vencel György
kántort, és élvezzék a mûsort. A fôrabbi igényes
áttekintést adott chanukka jelentôségérôl, majd
egymást követték a fellépôk. A Scheiber Sándor
iskola drámatagozatos tanulói egy alkalomhoz
illô kis jelenetet adtak elô, ez alkalommal is Nagy
Ágnes betanításában. Ôket Dávid Viktória
elôadómûvész követte, a Hunyadi téri körzet ren-
dezvényeinek egyik kedvence jiddis-zsidó dalo-
kat énekelt Szirmai Zoltán zongorakísérete mel-
lett. Efrájim Kishon mulattató prózáját Garai

Róbert színmûvész-szinkronszínész
olvasta fel.

Ezután a zene vette
át a vezetô

szerepet,
és a

L a u d e r
Javne már

igazán profinak szá-
mító klezmeresei, a Zmirim

diákzenekar adta elô repertoárjának leg-
javát. A fiatalokat mûvészeti vezetôjük, Nagy
Anna, a Budapest Klezmer Band harmonikása
mutatta be. Rajta és a közönségen kívül még
Radó Anna koordinátor dúdolta az ismert szá-
mokat, mozgott s tapsolt a hibátlan és pergô rit-
musra. Ha a Hunyadi térieken múlik, ha a sok
tapson, még most is zenélnek …

A dúsan terített ünnepi asztal a Nôcsoport
hölgyeinek volt köszönhetô.

Dél-Pest
Az 5769. évi ünnepségen 125 vendég vett

részt a körzet által rendezett vacsorán. Aki el-
jött, nem bánta meg: nagyon jó volt a hangulat
és finom a vacsora.

Amikor az utolsó napon az ima dallamára
meggyújtották a színpadon álló chanukijában a
nyolc lángocskát, bizony néhányunknak eszébe
jutott, hogy ez maga a Csoda.

Már az is kissé pikáns volt, hogy az erzsébeti
MSZP-székház kölcsönözte dísztermét erre a
célra. Ezt az épületet zsidó iparosok építették a
20. század elején az Ipartestület székházának.
Ennek megfelelôen a helyszín kényelmes, ünne-
pélyes és „történelmi” volt.

Az elôkészületi munkákból a kile szinte min-
den tagja kivette a részét, mindenkinek köszö-
net jár, aki a szervezésben, terítésben, tálalásban
segítségünkre volt. Külön köszönet illeti
Krizsák Ferencet a vacsora elkészítéséért.

Új hagyományt is teremtettünk: megalapítot-
tuk a „Segítô Kezek” díjat, mellyel a jövôben
minden chanukka alkalmából azokat jutalmaz-
zuk, akik év közben kiemelkedô munkájukkal
segítették a közösség mûködését.

Elismerés és köszönet jár Fináli Gábor vallá-
si vezetônknek az ünnepi est megszervezéséért
és levezetéséért.

Bízunk abban, hogy akik nagy ünnepeinken
velünk vannak és jól érzik magukat, meg fog-
nak találni minket péntek este és szombat reggel
is.

Salgótarján
A hagyományoknak megfelelôen chanukkai

ünnepségen látta vendégül tagjait a hitközség a
nógrádi megyeszékhelyen lévô Tarján vendég-
lôben, ahol ünnepi dekoráció és elegáns teríték
fogadta a megjelenteket, köztük a környékrôl,
Cered községbôl, illetve Budapestrôl érkezette-
ket. Az ünneplôket Tóth Klára elnök köszöntöt-

te, aki megemlékezett a közösség eltávozott
tagjairól, Gótai László elnökrôl, Keszler

Jenô elôimádkozóról, Menczelesz
Gyulánéról, Goldmann Máriáról és a

temetôgondnoki teendôket évtizede-
kig ellátó Pántyik Elemérné Julis-

káról. Örömteli eseményekrôl is
beszámolt, ilyen volt Rékasi Bea

és Stahl Jariv házasságkötése
és fiuk, Royí születése. A kile
nevében gratulált a
szülôknek, a büszke
nagyszülôknek és a déd-
nagymamának. Ugyan-
csak a gyertyagyújtás
elôtti percek kedves
színfoltja volt Unger
Károlyné Jutka köszön-
tése, aki ezen a napon
ünnepelte 83. születés-
napját. Ezután felkérte
a volt elnököt, Lôwy
Lajost a nyolc láng fel-
lobbantására és az áldá-
sok elmondására, majd
pedig felhangoztak a
Máoz cúr jól ismert dal-
lamai.

Mindezt mintegy félórás
koncert követte, amelynek

során Takáts Judit zongora-
mûvész Debussy két zongo-

radarabját adta elô, Polnauer
Flóra énekesnô pedig

chanukkai és izraeli dalokkal
tette még emlékezetesebbé az al-

kalmat. A magas színvonalú prog-
ram és az elôadók közvetlensége ál-

talános tetszést aratott. Az ízletes ebéd
és természetesen az elmaradhatatlan

fánk elfogyasztásával és jókedvû baráti
beszélgetéssel fejezôdött be az ünnepség. A

hitközség azon idôs tagjai részére, akik szemé-
lyesen nem tudtak eljönni az összejövetelre, ház-
hoz szállították az ebédet.

Bódi Tóth Elemér

Kaposvár
Schôner Alfréd professzor, az ORZSE rektora

értékes elôadással tisztelt meg bennünket. Rit-
kán van részünk abban, hogy ilyen fantasztikus
elôadó méltatja nálunk az ünnepet.

A következô napon kedves barátunk, Klein
Ervin fôkántor tartott egy hangversenynek is
beillô gyönyörû péntek estét a kile részére.

A nyolcadik gyertya meggyújtását megelôzô
délutánon a Csiky Gergely Színház népszerû
mûvészei vendégeskedtek nálunk. Fergetegesre
sikerült elôadásukban népszerû operett- és mu-
sicalrészletekkel, vidám kuplékkal, sanzonok-
kal szórakoztattak bennünket.

Pécs
Az ünnep utolsó napján a Fürdô utcai imaház-

ban tartott istentisztelet után a rokonok, érdek-
lôdôk, gyerekek elôtt Schönberger András
fôrabbi gyújtotta meg a nyolc gyertyát. Ezt
követôen a Lauder Javne Zeneiskola diákjainak
Zmirim klezmerzenekara egyórás, nagy sikert
arató mûsorával szórakoztatta a jelenlévôket. A
közösség hölgytagjai a mûsor utáni jókedvû
hangulat közben az általuk sütött fánkokkal kí-
náltak meg mindenkit.

(folytatjuk)
(M. E.)

Chanukka – tarka (színes?), mint a gyertyák
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Retro, avagy elôdeink életérzése
a holokauszt után. Új Élet, 1946.

A „Jiddise máme”
számunkra imádság...

Villamoson utaztam. Az Új Élet november 28-i száma volt a kezemben. Éppen
György Endre cikkét olvastam a Jiddise máméról, az áldott, a felejthetetlen, az
örök Jiddise máméról, amikor két mellettem ülô beszélgetésére lettem figyelmes:
„Igen, és akkor színház után bementünk egy kávéházba, nem volt hozzá sok ked-
vem, de Juci mondta, hogy nagyon jó dizôz énekel ott. A Tiroli bocit és a Jiddise
mámét énekelte. Társaságunkban nagy vita alakult ki, hogy melyiket énekelte
szebben, énszerintem …” Tovább nem bírtam hallgatni, valami fojtogatta a torko-
mat, és gyorsan leszálltam a villamosról. De úgy látszik, ezen a napon végig kel-
lett innom a méregpoharat. Alig tettem pár lépést, amikor az egyik ház falán va-
lamelyik színházunk vasárnap délelôtti mûsora hívta fel a figyelmemet. „Az év
legkedveltebb slágerei” – hirdette a plakát. És itt következett egy felsorolás,
amelyben a többi között az állt: Habos fánk, Tiroli boci, Jiddise máme, Aj, aj, aj
stb.

Nem akarok hosszú kommentárt fûzni a tényekhez, nem akarom leírni mindazt,
amit éreztem ezek láttán, csak egyszerûen és kereken ki akarom kérni magunknak
azt, hogy avatatlan, szentségtörô kezekkel belenyúljanak abba, ami nekünk szent.

Mindenkinek, akiben egy kis érzés van, érezni kell, hogy a mi számunkra a Jid-
dise máme több, mint hatásos, hangulatkeltô énekszám, több, mint egy divatos
sláger, számunkra imádság, valami, amit a szívünkön melengetünk, és valami,
amit könnyes szemmel és vérzô lélekkel éneklünk a krematóriumok és tömegsír-
ok, vagonok és lágerek, sárga csillag és gettó, gyermekkorunk péntek estéi felidé-
zésekor. Nem tûrjük és nem engedjük, hogy kávéházak és mulatók érzés nélküli
és szórakozást hajszoló vendégei azon vitatkozzanak, hogy a hiányos öltözetû
dizôz melyiket énekelte szebben: a Jiddise mámét vagy a Tiroli bocit.

Fehér Zsuzsa

Nem térünk ki!
Írta: Weisz Miksa debreceni fôrabbi

A napokban Debrecen zsidóságát is megtisztelte „a jó pásztor” missziós társula-
ta. Templomi áhítatba merült kegyes szólamokkal és kitért zsidók segédletével ne-
künk is leforgatták azokat a lemezeket, amelyeket a tél folyamán a fôvárosi zsidó-
ság megtérítése céljából indítottak el. Nincs szándékunkban e hasábokon teológiai
vitákat folytatni, nemcsak a helyszûke miatt, és mert az ilyen disputákból az isten-
hit eszméjének tekintélye szokott rendszerint aláásatni, mint azt a régi idôkbôl tud-
juk, hanem azért is, mert ezeken a vitákon mohón kapnak majd azok, akik a vérben
forgó, félszemû Wotán népe pribék ördöghadainak erkölcseire esküsznek változat-
lanul, még mindig romlott ösztönénjük elfajulásában. Arról sem akarunk szólani,
hogy milyen elhibázott és visszataszító, a jó szándékot joggal kétségbe vonható
elôttünk azoknak a renegát zsidóknak teátrális, álarcos vallomásokban kitörô, térítô
porondokon való megjelenése, akik nem bírták a szenvedéseket. Keresztvíz alá ál-
lottak, s hogy befogadóik elôtt bizonyságot tegyenek meggyôzôdés nélküli meg-
gyôzôdésükrôl, térítô beszédeket tartanak a zsidó szentírás verseinek tiszta forrás-
vizébe, amelybôl egyszer ittak és hazájuk szináji földjérôl világgá csobogott, követ
dobnak. A hírhedt Pablo Christiani meg Geronimo de Santa Féktôl is csak annyi-
ban különböznek, hogy a megváltozott politikai konstellációk folytán nincsenek ab-
ban a hatalmi helyzetben, hogy pogromokra, vérvádakra és fosztogatásra hajlamos
tömegeik jelenlétében azokkal szövetkezzenek, akik a „szent szeretet” jegyében úgy
akarják a hitetleneket meggyôzni az egy igaz hitrôl és az üdvösséget úgy akarják rá-
juk kényszeríteni, ha a földet számukra elôbb pokollá változtatják, hogy azután an-
nál biztosabban nyerjék el így a mennyei üdvösséget, de elôbb idelenn máglyákon
égetik meg és vagyonaikból szervezett alapossággal fosztogassák ki ôket. Tiltako-
zunk és fölemeljük szavunkat, hogy bennünket, zsidókat hitetlennek deklaráljanak
éppen azok, akik troglodita erkölcsben jártak még akkor is, amikor a mi ajkainkon
már régen Isten tíz igéje nyilatkozott ki az egész világnak! Tiltakozunk, hogy ben-
nünket olyanoknak tüntessenek fel néptömegeik elôtt, akik megtérítésre rászorultak
vagyunk, és a többség jogán látszólagosan azt az érzést tartják ébren, hogy a kisebb-
ségben élô Izrael még mindig az a terrénum, ahol mindenki elôtt nyitva áll szabad
prédául, vallási pártállása folytán is.

Mi vagyunk a többség – kiáltott rá Rabbi Józsuára egy pogány –, nektek a több-
ség után kell mennetek. Jöjjetek, csatlakozzatok hozzánk, és hagyjátok ott az is-
teneteket.

Rabbi Józsua mosolyogva kérdezte:
– Pogány, vannak-e gyermekeid?
A pogány sóhajtva felelt:
– Négy gyermekem van, és mennyi

velük a bánatom! Az egyik erdei istent
imád, a másik mezei istent, a harmadik
tûz elôtt térdel, a negyedik a csillagok-
kal szemez. Mindig veszekednek,
nincs békesség közöttük.

És erre Rabbi Józsua így szólott:
– Balga pogány! Hát saját magatok

között sem tudtok megegyezni. Ho-
gyan kívánhatod, hogy hozzátok csat-
lakozzunk? Ti magatok sem vagytok
egymás közt egy véleményen, hogy kí-
vánhatod, hogy mi egy véleményen le-
gyünk veletek?!

Rabbi Józsua szavaival üzenjük
térítôinknek: Elég volt! Térítsenek
elsôsorban és mindenekelôtt maguk
között, és minden bizonnyal nagyon,
de nagyon sok fölszántatlan ugarlélek-
re fognak találni, amelyekben még a
csírája sincs meg az isteni szellemnek.
Az ilyen térítésre való kirándulások
semmiképpen sem válnak elônyére a
felekezeti békességnek: „a békesség
útjának”. Megkérdezzük a mi térítôin-
ket, hát tulajdonképpen melyiküknek a
vallását vegye magára a megmaradt
zsidóság, a Torquemada Tamások és az
Arbuez Péterek vagy szellemi örökö-
seik, a Kun páterek és a Kiss Szalézek
meg a többi hozzájuk hasonló vallását?
Vagy azoknak a keresztényegyházi pa-
pi méltóságoknak a vallását fogadjuk
el, akiknek zengzetes ajkairól hosszú
éveken át mást se hallottunk térítô út-
jukon a gyáva és reszketô zsidó lelkek
megszédítésére, az evangélium szavai-
val: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és megterheltette-
tek, és én megnyugosztallak titeket”,
és mégis a feltámadás napján éppen
hívô seregét „ôskeresztény testvéreim-
nek” szólítva meg hatalmas orgonazú-
gás közepette mutatta meg az igazi
utat, hogyan kell a sárga csillagos zsi-
dókat kiutasítani és kifelé indítani?

Nem tántorodunk meg! Értsék meg,
minden erôlködésük meddô: nem
hagyjuk el apáink hitét! Megmaradunk
zsidó vallású zsidóknak! Maimo-
nidesszel együtt valljuk és hirdetjük
továbbra is rendületlenül, hogy „a min-
denható Isten – áldott legyen a neve –
egyetlenegy, hogy semminemû Hozzá
hasonló egység nincsen, és hogy egye-
dül Ô a mi Istenünk, volt, van és lesz!”
Ez a mi megalkuvás nélküli hitünknek,
egyetlen Istennek rendületlenül való
vállalása! Ez a „zsidóságnak a
kereszténységrôl” és kellene „a keresz-
ténységnek is a zsidóságról” való
punktum saliense hogy legyen, ame-
lytôl mi soha el nem szakadunk és nem
is fogunk sohasem: Egy az Isten –
minden ember egyformán istenfia az
egyetlen Atyának! Egy az isten – egy
az emberiség.

„MENTSÉTEK MEG GYERMEKEINK LELKÉT!”

A hatéves hóhérok
Írta: dr. Benoschofsky Ilona

Van Budapest közvetlen közelében egy árvaház. Zsidó árvaház. Tündérszép
parkban, nagyon jól felszerelt házban együtt lakik 50 kis zsidó gyerek. Nagyon
kicsik, óvodáskorúak, a legnagyobb közülük hatesztendôs, a legkisebb kettô. Fur-
csa jelenet játszódott le a napokban ebben a gyermekotthonban.

Az óvónô néhány másodpercnyi távollét után belépett az egyik játszószobába,
és azt látta, hogy a gyerekek közül az egyiket szabályosan felakasztották. A gye-
rekek Amerikából kaptak játékcsomagot, a játékok között ugróköteleket. Ebbôl a
kötélbôl készítették a hurkot, ráhúzták egyik társuk nyakára. És a kötél másik vé-
gét áthúzták a bordásfalon. Ha az otthon nem olyan jó, mint amilyen, és az
óvónôk nem olyan gondosak, mint amilyenek, a felakasztott gyerek nyilván meg-
fullad. Így levágták a kötélrôl, és amikor az óvónô is magához tért, felelôsségre
vonta a gyerekeket. A gyerekek nagyon higgadtak voltak, és azt a felvilágosítást
adták, hogy a társuk nem más, mint Szálasi, az pedig csak igazán megérdemli,
hogy felakasszák és meghaljon.

Aki csak egy kicsit járatos a gyermeklélektanban, az jól tudja, hogy a kisgye-
rek számára nem érvényes az az elv, hogy minden dolog csak önmagával azonos,
a gyermek számára teljesen elfogadott, hogy egy ember más személy is egyben.
Az óvónô nem is jutott semmi eredményre. A gyerekek ragaszkodtak ahhoz, hogy
a felakasztott gyerek Szálasi, és nagyon nyugodtan és nagyon hivatalos hangon
kitartottak amellett, hogy az csak igazán nem túlzás, ha Szálasit felakasztják.

Sokféleképpen lehetne ezt a kis történetet értelmezni. Lehetne csodálkozni a
gyereken, aki szó nélkül belement abba, hogy ô Szálasi, és hogy ôt most kivég-
zik. Lehetne azt állítani, hogy ez a történet az antiszemitizmus magjára mutat rá:
kell lenni mindenütt, minden közösségben kell lenni valakinek, aki felé a többiek
agressziója levezetôdik, és a baj egyedül az, hogy évszázadok óta mindig a zsidó-
ság az, aki felé a népek agressziója támad.

Mégis, a legmegdöbbentôbb momentum a gyerekek jól értesültsége és tájékozott-
sága. Ismételjük: ezek a gyerekek árvaházban élnek, a családok beszélgetéseit nem
hallják, rádiót nem hallgatnak, újságot nem olvasnak. Jól értesültségüket sehonnan
máshonnan nem szerezhették, mint a saját emlékanyagukból. De az emlékezetük
Szálasival van tele, gyilkossággal és a büntetéssel, amit Szálasi megérdemel.

Nem tudom, akadt-e már statisztikus, aki a népszaporulat törvényei értelmében
kiszámította, hogy egy generáció és kettô múlva mennyi lesz a zsidóság száma.
Nem tudom, fordult-e már néppel elô, hogy fiataljait olyan arányban és gyereke-
it 91%-ban kiirtották volna. De azt tudom, hogy az a 15 000 gyerek, aki Magyar-
ország területén életben maradt, az sem él igazán. Az üldöztetés esztendeit átélt
gyermekeink sohasem lesznek teljes értékûek többé, lelkükben soha be nem
hegedô sebként cipelik a félelmet, a rettegést és a jogos büntetés utáni vágyat.

Egy nyolcéves gyerek arra a kérdésre, hogy „mi szeretnél lenni”, nagyon hatá-
rozott hangon felel, pillanatnyi késedelem nélkül, mint aki a kérdésre már felké-
szült: „Hóhér, az én családomat is kiirtották, én is ki akarok másokat.”

Az a kérdés, bele kell-e, bele lehet-e nyugodni abba, hogy gyermekeink lelkét
soha be nem hegedô sebek égessék. Lehet-e úgy élnünk, hogy nem próbálunk
meg minden lehetôt, és a lehetôségeken túl nem próbálunk-e meg minden lehetet-
lent, hogy gyógyulást próbáljunk hozni a megszenvedett gyermeki lelkekbe. Tu-
dom, hogy anyagi lehetôségeink igen csekélyek, kiválóságaink közül sokan el-
pusztultak. Mégis, azt hiszem, maradék anyagi és maradék szellemi erônket ösz-
sze kellene fogni, gyógyulási módozatokat keresni és találni.

Pest utcáin svéd és dán autók szaladgálnak, és az autók oldalán ékes felirat:
„Mentsétek meg a gyermekeket!” Az elsô éhezés nehéz napjain túl vagyunk már.
Itt lehetne az ideje, ha a test megôrzésén túl a lelkiekre is lenne gondunk.

Orvosok, nevelôk, pszichológusok dolgozzák ki minél elôbb a gyógyulás lehet-
séges módszereit. Legyen feladat és reggeltôl reggelig tartó program: „Mentsétek
meg gyermekeink lelkét!”

Mi van a deportáltak
hazahozatalával?

Nyílt levél Millok államtitkárhoz

Kormánybiztos Úr!

Számtalan sorstársam nevében írom Önnek ezt a nyílt levelet, de nemcsak Ön-
nek, Kormánybiztos Úr, hanem a kormány és a kormányzat minden illetékes fak-
torához. Írom ezt a levelet a végsô elkeseredés határán, vigyázva, hogy az érde-
keltség ellenére elfogulatlan tudjak maradni, és különösen vigyázva arra, hogy az
elkeseredés által diktált szavakat, az illendôség elve szerint, elfogadható formá-
ban juttassam kifejezésre.

Bizonyosan emlékszik Kormánybiztos Úr arra a nagygyûlésre, amely a múlt év
végén a pesti izr. Hitközség székházában zajlott le, és amelyen megjelent Ön is,
mint hazahozatali kormánybiztos, megjelent továbbá a köztársasági elnök úr hit-
vese, valamint Várnai Zseni, a költônô, aki elôadta „A fiad visszatér” címû
megrendítô versét, amely könnyekre fakasztott bennünket, mert a hallgatóság so-
raiban voltak sokan, akik visszavárták (de sajnos még ma is visszavárják) fiukat,
lányukat, férjüket, én és sok hittestvérem a feleségüket.

Ezen az ülésen szívhez szóló szavakban nyilatkozott meg Tildy Zoltánné nagy-
tiszteletû asszony együttérzése a hozzánk intézett beszédében, és államtitkár úr
felszólalásában elmondotta, hogy mindent megtesz érdekünkben, helyesebben
hozzátartozóink hazahozatala érdekében, csak legyünk türelemmel, mindenki, aki
életben maradt, haza fog kerülni. Némi kis megnyugvással és megkönnyebbülés-
sel távoztunk errôl az ülésrôl, mert hittünk Önnek, de most meg kell mondanunk,
hogy súlyosan csalódtunk, mert az elmúlt háromnegyed esztendô lefolyása alatt
nem történt semmi, ma is ott tartunk, ahol másfél év elôtt tartottunk: hisszük és
reméljük, hogy hozzátartozóink életben vannak, de sem hírt nem tudnak adni ma-
gukról, és mi sem írhatunk nekik, sem hazahozatalukról nem történt azóta sem
semmiféle intézkedés.

Olvassuk a lapokban a híreket, hogy még harmincezer deportált zsidó van Né-
metország amerikai zónájában.

Mi van ezekkel, Államtitkár úr? Mi van a feleségemmel és a többiek hozzátar-
tozóival? Ma: 1946-ban, él Magyarországon sok ezer ember, akinek hozzátarto-
zója a viszonylag nem nagy távolságra lévô Németországban él, és ma, amikor
órák alatt lehet eljutni a világ egyik részébôl a másikba, ezek nem tudnak egymás-
ról semmit, azt sem tudja az egyik, hogy él-e a másik. Jól van ez így? Nem kelle-
ne és nem kellett volna ez ellen tenni valamit? Most, amikor kormányférfiak kint
jártak a nagyhatalmaknál, nem lehetett volna a sok fontos kérdés után a számunk-
ra legelsô fontosságú kérdést beiktatni a tárgyalások menetébe? Én emlékszem,
hogy az elsô világháborúban a hadifoglyok állandó összeköttetésben voltak hoz-
zátartozóikkal: leveleztek, sôt még csomagokat is küldhették. Hát ennyire vissza-
fejlôdött volna minden huszonöt év után, hogy akkor ezt meg lehetett szervezni
és ma nem? Olyan nehéz lett volna akár egy-két üzemen kívül helyezett bombá-
zó repülôgép beállításával ezt a postaforgalmat lebonyolítani?

Senki nem mondhatja, hogy türelmetlenek vagyunk, nem mondhatja, hogy nem
voltunk megértôk az elkerülhetetlen nehézségekkel szemben, de sajnos a türelmi
próbák terheit nem bírjuk, és ezért fordulok Önhöz e nyílt levéllel, hogy választ
kapjak, valami ígéretfélét, hogy szerencsétlen hozzátartozóink hazahozatala érde-
kében végre, a felszabadulás után másfél esztendôvel, történni fog valami érdem-
leges és eredményt hozó lépés.

Vagyok Kormánybiztos Úrnak egyébként igaz tisztelôje:
Singer Béla kalaposmester, VII., Wesselényi-u. 13.



Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII. ker.,
Hegedûs Gy. u. 3.) minden szombat dél-
után. 06-20-311-9402.

Festmények vétele! Budapesti galéria a
Dohány zsinagóga szomszédságában ma-
gas áron, azonnali készpénzfizetéssel vá-
sárolja 19. és 20. századi neves magyar
festôk mûveit. Antik 2000 Stúdió. Üzlet-
cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 9.
Tel.: 06-1-344-2728, 06-20-924-5370.
www.antik2000studio.hu

Fejfájással és mozgásszervi panaszok-
kal küzdô betegeimet várom Szent István
körúti rendelômben csütörtökönként.
Idôpont-egyeztetés: 30/205-7375. Dr.
Rosenberg Ágnes.

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
nagyméretû és kisebb festményeket,
EZÜSTTÁRGYAKAT, porcelánokat, ré-
gi álló-, fali- és díszórákat, BRONZ-, FA-
ÉS MÁRVÁNYSZOBROKAT, barokk
bútorokat, TABERNÁKULUMOT,
SZEKRETERT, RENESZÁNSZ DOL-
GOZÓSZOBÁT veszek. (Hibásakat is.)
Teljes hagyatékért elsô vevôként a legma-
gasabb árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN.
Tel.: 214-4850, 06-20/323-4104.

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

76 éves, özvegy, újpesti tanárnô ismeret-
ség hiányában mûvelt, jóérzésû barátokat
keres. Szabadidômben szeretek olvasni,
koncertekre, kiállításokra járni. Telefon:
06-1-369-9983 (az esti óráktól 22 óráig).
Jeligéje: „Ôszinte barátság”.

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

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

Gyûjtô vásárol ezüsttárgyakat, cukordo-
bozt, gyertyatartókat, tálcákat, gyümölcs-
tálakat, evôeszközkészleteket (hiányosat
is), judaikatárgyakat stb. T.: 06-20-476-
7144.

Könyvnyomtatás, füzetkészítés, színes
nyomtatás, plakátnyomtatás. Messinger:
315-0264.

A Chevra Kadisa sírásót keres a Kozma
utcai temetôbe. Jelentkezés Kálmán Ta-
más igazgatónál: 413-5500/127.

VIII. ker., Horánszky u.-ban 120 m2-es
lakás hosszú távra kiadó. 06-20-410-
2113.
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES

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

Orosz, angol korrepetálását vállalom.
06-20-410-2113.

Idôsgondozást, felügyeletet, ápolást,
takarítást vállalok napközben. Bejáró-
nôi teendôkben jártas, megbízható kö-
zépkorú hölgy vagyok. Kérésre referen-
cia biztosítható. Tel.: 06-30-845-3801,
egész nap.

Ágybérletet vagy kiadó szobát keresek
olcsón lakásom renoválása miatt. A je-
lentkezést a kiadóba várom, „Sürgôs” jel-
igére.

Minibuszok és taxik rendelése. Reptéri
és temetôi transzferek, iránytaxi Balaton-
füredre, Bécsbe és Prágába is. 06-20-
951-2325, peterminibusz@gmail. com

Belvárosi, panorámás, nívós, 2 szoba +
étkezôs, 75 m2-es, összkomfortos lakás
kiadó. Tel.: 06-30-213-8841.

XIII. Pozsonyi úton, Szent István park-
nál 35 m2-es, 1 szobás, magas emeleti, ut-
cafronti, napfényes, fiatalos otthon hívó-
liftes Bauhaus téglaépületben eladó. 06-
20-805-4844.

A BZSH licites eladásra meghirdeti az
alábbi ingatlanokat:

Budapest IV., Csányi u. 26. házas ingatlan
(168 m2). Igen rossz mûszaki állapotú,
két épületbôl álló ingatlan. Az önkor-
mányzat helyreállítási kötelezésével ter-
helt. Induló ár: 14 761 000 Ft. Érdeklôd-
ni a 413-5515 telefonszámon munka-
idôben 1/2 11 óráig lehet.

N A P T Á R
Január 16. péntek Tévét 20. Gyertyagyújtás: 4.03
Január 17. szombat Tévét 21. Szombat kimenetele: 5.13
Január 23.  péntek Tévét 27. Gyertyagyújtás: 4.13
Január 24. szombat Tévét 28. Szombat kimenetele: 5.22

Újholdhirdetés
Január 25. vasárnap Tévét 29. Jom kippur kátán
Január 26. hétfô Svát 1. Újhold
Január 30. péntek Svát 5. Gyertyagyújtás: 4.23
Január 31. szombat Svát 6. Szombat kimenetele: 5.32

Halálozások

Budapest VIII., Baross u. 117. VIII. eme-
leti, 45 m2-es, kettôszobás, panel örökla-
kás, közepes mûszaki állapotú. Induló ár:
8 100 000 Ft. Érdeklôdni a 413-5515 te-
lefonszámon munkaidôben 1/2 11 óráig
lehet.

Budapest III., Árpád fejedelem sor 1.
VII. emeleti, egyszobás, 37 m2-es, panel
öröklakás, rossz mûszaki állapotú. Induló
ár: 6 074 000 Ft. Érdeklôdni a 413-5568
telefonszámon munkaidôben 1/2 3 óráig
lehet.

Budapest XIII., Visegrádi u. 33/A II.
emeleti, komfortos, egyszobás, 54 m2-es,
rossz mûszaki állapotú öröklakás. Induló
ár: 7 757 000 Ft. Érdeklôdni a 413-5568
telefonszámon munkaidôben 1/2 3 óráig
lehet.

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jan. 23. Jan. 24. Jan. 30. Jan. 31.

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

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

Mély fájdalommal és megrendü-
léssel tudatjuk, hogy Deutsch Fe-
renc, Efrájim ben Zeév 91 esztendôs
korában elhunyt. Feri bácsi életét hû-
en mutatja be a www.centropa.hu
internetes oldalon vele készült inter-
jú és fényképgyûjtemény. Gyászol-
ják: felesége, Edit és testvére, Pista,
sógornôje, unokaöccse, a rokonok és
a barátok.

Hírek, események
röviden

– Az ORZSE zsinagógájában em-
lékeztek meg leányom, Koszto-
puloszné Weil Júlia halálának egy-
éves évfordulójáról. Julika barátai
szervezték a megható eseményt. Ez-
úton köszönöm meg Schôner Alfréd
fôrabbi úrnak, Komoly Judit tan-
székvezetônek, leányom barátainak,
tanárainak, volt évfolyamtársainak,
hogy olyan szeretettel gondoltak rá.
Édesanyja.

– Ezúton köszönjük meg Szántó
György úrnak és munkatársainak,
hogy ünnepeinket és rendezvényein-
ket a küldött finom falatokkal – az

HÁZASSÁG

A Balázs Pál Alapítvány 2009.
április 5-én, vasárnap, 10 órától
rendezi a talmud-tóra versenyt.
Helyszín: Bálint Ház (Bp. VI.,
Révay u. 16.). A pályamunkák
beadásának határideje: 2009.
március 12., csütörtök, helye:
Amerikai Alapítványi Iskola
igazgatóhelyettesi iroda, 2. eme-
let.

Témakörök
I. 12. és 13. évfolyam, fôiskolás,

egyetemista korcsoport

A zsidó felvilágosodás, a
haszkala kérdései

a) a felvilágosodás (die
Aufklärung) európai hatása a
zsidóságra (Pope, Locke, Vol-
taire, Diderot, Rousseau, Kant) –
(Cromwell, Dohm, Gregoire)

Moses Mendelssohn – zsidó
emancipáció

Lessing

b) az emancipáció a világban
USA: 1785, virginiai alkot-

mány – 1787, szövetségi alkot-
mány – 1791, alkotmánymódosí-
tás

Franciaország: 1790, Napóleon
Ausztria: 1815, bécsi kongresz-

szus

– maszkilokc) 1867, a magyar-
országi emancipáció hatása a hit-
községi rendszerre

II. 10. és 11. évfolyam
A zsidó költészetrôl a spanyol-

országi kalifátusok idejében
Salamon ibn Gabirol (1040 kö-

rül) – elégikus héber költészet
Mózes ibn Ezra (1070–1140) –

szelichák
Jehuda Halévi (1085–1145) –

cionidák + Kosztolányi Dezsô
fordításai

A költô mûveibôl – Kuzari ér-
telmezése

III. 7., 8., 9. évfolyam
Saját vers középkori zsidó

költôk szellemében – elégia,
szelicha, cionida a mai korszel-
lem tükrében

IV. 4., 5., 6. évfolyam
Rajz vagy más manuális alko-

tás + fogalmazás szukkot
ünnepérôl

V. 1., 2., 3. évfolyam
Rajz vagy más manuális alko-

tás peszachról és szóbeli kom-
mentárja

VI. Óvodások
Rajz, ének, szavalat (kórus-

ban) chanukka ünnepérôl

otthoni ízeket idézve – tették öröm-
telivé. Az Israel Sela Otthon lakói.

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

Megözvegyült, diplomás, jó megjelené-
sû barátom részére 45–55 közötti, stabil
partnert keresek. „Szimpátia” jeligére a
kiadóba.

18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi
sorsok segítése, a társkeresés számomra
hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 326-
5989, reggel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-
mail: gyorgyi11@vivamail.hu

Salom társközvetítés. Tel.: 316-0265.

Oslóban élô, 58 éves festômûvész keresi
élete párját vallásos, kedves, csinos hölgy
személyében. Francia vagy ivrit nyelv
ismerete elôny. Fényképet kérek és kül-
dök. „Oslo” jeligére a kiadóba.

A második világháború üldözettei, a de-
portáltak, a gettóba kényszerítettek, a mun-
kaszolgálatosok maradékai és utódai a béke,
a hosszú távú béke érdekében emelik fel sza-
vukat.

A jelenlegi háború bennünket is érint, mert
Izraelben 250 000 magyar zsidó, illetve annak
leszármazottai élnek, akiknek sorsa számunk-
ra nem lehet közömbös.

Izrael megalakulása óta az arab országok
nagy része nem hajlandó a zsidó  államot elis-
merni, bár az arab tömegek nagy része békét
és jobb életet szeretne. A béke fontos pillére a
közös ôsatyákra épülô zsidó-keresztény-
mohamedán vallás. Az emberiség számára el-
fogadhatatlan az állandó fegyveres konfliktus
fenntartása, az öngyilkos merénylôk és
rakéták bevetése. Egyértelmû, hogy a Hamasz
felrúgta a tûzszünetet, és rakéták özönét zúdí-
totta Izraelre. Érthetôbb lenne a közel-keleti
helyzet, ha a sajtó, a rádió, a televízió bemu-
tatná az iszlám országok és vallási irányzatok
egymás közötti harcát és az arab áldozatok
több millióra tehetô számát.

Ne feledjük: Izrael ellen több sikertelen há-
borút indítottak arab szomszédai. Emlékez-

zünk arra, hogy Izrael állam megalakulását

követôen az arab országokból életüket ment-

ve menekülnie kellett nagy és jelentôs zsidó

közösségeknek. A menekülteket Izrael és a

világ befogadta.

Európa nem felejti a hatmillió zsidó el-

pusztítását, akik közül hatszázezer magyar

állampolgár volt (ebbôl százezer fô keresz-

tény vallású, de zsidó származású). A mara-

dék európai zsidóság jelentôs része az ôsúj-

hazában teljes jogú állampolgárként kíván

élni. Ezen tényeket sem felejthetjük el, ami-

kor a béke érdekében emeljük fel szavunkat.

Nem fogadható el, hogy az évezredek óta

fenyegetett zsidó nép (zsidó vallású állam-

polgár) államának helyét és biztonságát a

nagyhatalmak nem képesek véglegesen ren-

dezni.

Munkaszolgálatosok Országos 
Egyesülete

Nácizmus Üldözötteinek Országos
Egyesülete

(2)

ÁHÁVÁT HÁBRIJOT – (héber) az em-
beriség szeretete. Egyesek szerint azon cse-
lekvô micva alapján, hogy „szeresd felebará-
todat, mint önmagadat” (3Mózes 19,18),
amire Hillél azt mondta, hogy „ami neked
rossz, azt ne tedd másnak sem”. Mások sze-
rint ez csak zsidókra vonatkozik, míg nem
zsidókra vonatkozólag az ~ csak közvetett
micva (l. o.), amit egy misnai (l. o.) mondás-
ból fejtünk ki: Légy Áron tanítványai közül
való, békeszeretô, békére törekvô, ember-
szeretô, aki közel hozza az embereket a Tó-
rához (Ávot 1,12).

ÁHÁVÁT JISZRÁÉL – (héber) a zsidó-
ság szeretete, vagyis a legendás zsidó szoli-
daritás alapja, a „szeresd felebarátodat, mint
önmagadat” (3Mózes 19,18) alapján. Rabbi
Akiba azt mondta erre, hogy ez egy „nagy
szabály” a Tórában, míg az ôt megelôzô
Hillél még ennél is tovább ment, mondván,
hogy „ez maga a Tóra”.

(Bölcseink részletezik e micvát, mondván,
hogy lelkük isteni forrását tekintve a zsidók
mindannyian mintha édestestvérek lenné-
nek. Ezért kell, hogy ugyanolyan kedves le-
gyen a zsidó embernek hittestvére élete, csa-
ládja, vagyona és jóléte, mint a sajátja. Van-
nak, akik minden reggel, az ima elôtt ezt
mondják: „Ezennel magamra vállalom az ~
tevôleges parancsolatát.” Chászidok hozzá-

teszik, hogy az ~ mintegy elôkészület az
áhávát hásémhez.

ÁKDÁMUT – arameus nyelvû dicshim-
nusz, melyet sávuot (1. o.) ünnepén olvasunk
fel a zsinagógában, a napi tóraolvasás elôtt.
A 90 strófából álló ~ – melynek szerzôje
Méir ben Jichák Nehoráj wormsi elôimád-
kozó volt, aki a mûvet a XI. században írta –
az Örökkévaló és Izrael dicséretét zengi ne-
héz, veretes arameus nyelven.

ÁKÉDÁ – (héber, szó szerint megkötö-
zés, feláldozás) Ábrahám utolsó megpróbál-
tatása, amelyben az Örökkévaló arra kérte,
áldozza fel egyetlen fiát (Sárától), Izsákot.
Izsák, aki akkor már felnôtt volt (a hagyo-
mány szerint 37 éves), nem tanúsított ellen-
állást. Az utolsó pillanatban egy égi hang
megakadályozta a megpróbáltatás gyakorlati
kivitelezését (lásd 1Mózes 22. fejezet). A
mai napig az ~ érdemében esdeklünk bocsá-
natért ros hásáná (l. o.) és jom kippur (l. o.)
napján. A midrás szerint Ábrahám ôsapánkat
tíz megpróbáltatás érte, és az ~ volt a legne-
hezebb mind között.

ÁKUM – rövidítés: ovéd kochávim
umázálot; vagyis aki a csillagokat és/vagy a
csillagképeket imádja. Általánosítva a bál-
ványimádók gyûjtôneve.

N. K.
(folyt köv.)

A szerkesztôség bizonyos kommentá-
rokkal nem mindenben ért egyet.

VVVVaaaa nnnn     ffff oooo gggg aaaa llll mmmm aaaa dddd ????

Békét a Közel-Keleten!
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– Tudósítónktól –
Meglepô, de annál örömtelibb hírt

közölt a december eleji Forward cí-
mû amerikai zsidó lap: Oscar-díjra
esélyes filmek közé válogatták be a
magyar származású holokauszt-hôs,
Szenes Hanna tragikusan fiatalon vé-
get ért életét bemutató új dokumen-
tumfilmet.

Blessed is the match (Áldott a kap-
csolat, kapcsolódás) – the life and
the death of Hannah Senesh. Ezzel a
címmel kerül a világ filmszínházaiba
ez az egész estés dokumentumfilm,
amely azon kívül, hogy portrét rajzol
a 23 évesen magyar fasiszták által
kivégzett leányról, bemutatja az
egyetlen (!) olyan cionista misszió
történetét, amely Palesztinából szer-
vezett zsidó önkénteseket arra, hogy
európai zsidókat mentsenek ki az an-
gol csapatok segítségével. A 37 fôs
zsidó légió többsége odaveszett, de
néhány túlélôt sikerült megszólaltat-
nia a filmeseknek.

Az alkotás Hanna verseibôl, sze-
mélyes feljegyzéseibôl, halála utolsó
napjáig, 1944. november 7-ig veze-
tett naplójából is válogatva mutatja
be ezt a rendkívül sokoldalú hôst.
Azt a fiatal pesti lányt, aki 1941-ben
emigrált Palesztinába, és akit még
Izrael államelnöke, Simon Peresz is
személyesen ismert a háború alatti
közös palesztin pionírség idejébôl.
Az elnök tisztelgô szavai mellett a
britek nagy hírû történésze, Sir Mar-
tin Gilbert is mesél a modern Jeanne
d’Arc életérôl. A Roberta Grossman
rendezte amerikai filmrôl kiderült,
hogy benne van abban az elit 15-ös
csoportban, amelynek tagjai versen-
genek az Oscar-díjért. A Magyaror-
szágon eddig még bizonytalan
idôben bemutatandó alkotásról janu-
ár végén döntik el, hogy bekerül-e
abba az ötös exkluzív kategóriába,
amelyrôl a szakmai zsûri a legvégén
ítélkezik. Bizonyos kommentátorok

Szenes Hanna-dokumentumfilm – Oscar-díj?! Egy legenda nyomában
Lapunk má-

sik helyén elô-
deink holoka-
uszt utáni élet-
érzésérôl köz-
lünk összeállí-
tást – a korabeli
Új Élet nyomán.
Még vagyunk
néhányan, akik
emlékszünk a
plébániák elôtti
hosszú-hosszú
sorokra, melye-
ket azok az em-
berek alkottak, akik a „hitváltástól” remélték életük megmentését.
Megemlítendô, hogy a felszabadulás utáni magyar rabbinátus a
pikuách nefesre (életveszély) hivatkozva felmentette ezen hittest-
véreinket a hitehagyás vádja alól. A szerk.

Van a Ferencvárosban, nem messze a Tompa utcától, egy kis polgári ház,
amelyben – szemben a környék 50–100 lakásos monstrumjaival – csak 20-an
laknak. Mellette minden új, csillog-villog, szállodák, új építésû vagy felújított
házak, egyszóval a rehabilitált Ferencváros. Ez a kicsi, több mint 100 éves
ház azonban megmaradt eredeti formájában, pedig nincs mûemlékvédelem
vagy hasonló, átalakítást tiltó szabályozás alatt. Talán véletlen, talán sorszerû
jelzés, de az utca neve: Angyal utca.

Az Angyal u. 29. lépcsôháza szépen ki van festve, szinte vakítóan fehér.
Ahogy belépünk, rögtön feltûnik a bejárat mellett a falból dombormûként
kitüremkedô kereszt, fölötte az Isten mindent látó szemét jelképezô három-
szög. Egyszóval nem egy szokványos társasházban járunk, nem gyakran lát-
ni ilyet Budapesten.

Karácsonyi Györgyné közös képviselô szerint sok legenda övezi a keresz-
tet, és magát a házikót is. Itt, az Angyal u. 29. földszintjén lakott annak ide-
jén Füst Milán, a kereszt építésének okaira és körülményeire pedig a legvaló-
színûbb teória a negyvenes évekre nyúlik vissza. Még a zsidótörvények ide-
jén lakott a házban egy zsidó ember, tôsgyökeres ferencvárosi, aki az egyre
durvuló és erôsödô zsidóüldözés miatt, életét mentve, felvette a keresztény
vallást. Késôbbi sorsáról nem tudni, de az biztos, hogy a keresztet ô építette.
Annak emlékére, hogy kereszténnyé lett – kényszerûségbôl. Bizonyítékot
akart kiállítani arról, hogy igazi, jó keresztény. Hogy mindenki láthassa, eb-
ben a házban csak keresztény emberek laknak. Magyarán, hogy ne vigyék el
a nyilasok …

A különös sorsú és eredetû kereszt azóta is ott áll az Angyal u. 29. lép-
csôházában. Bár a kommunizmus alatt a szépen díszített épületrôl leverték az
angyalszobrokat, a reliefeket, a kereszthez nem mertek, nem akartak nyúlni.
Néhány éve a bepiszkolódott corpust a ház egyik lakója saját pénzébôl felújít-
tatta.

Ma már szinte senki nem él a régiek közül, a mostani lakók többsége pedig
nem törôdik a szoborral, de a turisták és a lokálpatrióta vénával megáldott vá-
rosiak gyakran bejönnek, kérdezôsködnek a kereszt eredetét illetôen. Min-
denki azt hiszi, hogy templom, kápolna állt itt, vagy minimum nagyon vallá-
sosak a ház lakói.

Pedig ez a titokzatos kereszt ennél sokkal többrôl szól, benne van a 20. szá-
zad zsidó sorsának minden tragikuma, kényszere és abszurd, gyilkos változása.

SZIP

A Rezsô térnek külön aurája van.
Nemcsak azért, mert valaha itt mû-
ködött egy zsidó imaház, ahol Fara-
gó Vera a gyerekkorát töltötte. Ez
még Szenes Andor (Iván édesapja)
idejére tehetô. Szintén ennek a kor-
szaknak a „terhére írható”, hogy ezen
az ajtón lépett be Kálmán Imre, Fé-
nyes Szabolcs. Itt szólalt meg az a
zongora, melybôl csodák születtek.
Világnagyságok találkozóhelye lett,
mely nem szûnt meg a késôbbiekben
sem. Hiszen Hofitól kezdve Latabár
Kálmánig itt mindig nagy volt a mû-
vészi jövés-menés. Szenes Iván a
Rezsô téri kertet átengedve Faragó
Verának, gyerekkorát áttette az Ope-
rettszínházba, ahol Honthy Hanna
öltözôjében kezdett „játszani”.

Aztán még késôbb tévéstúdió mû-
ködött e helyen, ahonnan Szenes
Andrea jelentkezett világhírû riport-
alanyaival.

Iván megint kitalált valamit, hogy
öregbítse a Rezsô tér hírnevét. 2008
szilveszterén Pódiummá varázsolta
az egyik szobáját, ahol méltó körül-
mények között (mégis családi kör-
nyezetben) átadhatták a Kornay Ma-
riann Alapítvány díját Balázsovits
Editnek. Edit azzal érdemelte ki az
elismerést, hogy az Imádok férjhez
menni címû elôadásban Victoria sze-
repét annyi bájjal, annyi frivolsággal
játssza, hogy feltûnt az egyetlen élô
szerzônek. Ha Maugham vagy Ná-
das Gábor élnének, ôk is egyetérte-
nének Iván választásával. Ez az a da-
rab, melyet elôször a József Attila
Színházban Darvas Iván és Bodrogi
Gyula vittek korszakos sikerre. Az
elsô díjjal Ullmann Mónika, a máso-
dikkal a Mikroszkóp Színpad két fi-
atalja: Szántó Szandra és Kokas Pi-
roska büszkélkedhetnek.

szerint erre nagyon jó esélye van!
Pláne azután, hogy a film már eddig
is bezsebelt néhány megtisztelô elis-
merést és díjat olyan fesztiválokon,
mint a varsói, a hongkongi, a Los
Angeles-i vagy a londoni.

A filmben több olyan dokumentu-
mot is a nézôk elé tárnak, ame-
lyekrôl eddig még senki nem tudott,
lévén a család bizalmasan kezelte
azokat. Az alkotók szerint különösen
igaz ez arra a részére a személyes
tragédiának, amelyet Hanna édes-
anyja is átélt, aki a fasiszták zsarolá-
sa miatt szemtanúja volt lánya kínzá-
sainak. Hannát mártíromsága – az,

ahogy a britek repülôjérôl 23 évesen
ejtôernyôsként landolt Európában,
majd Magyarországra sietett volna,
azért, hogy ott a bevagonírozás elôtt
álló sorstársait megpróbálja meg-
menteni, és végül a közös haza pri-
békjei különös kegyetlenséggel ta-
szították a halálba – Izraelben nem-
zeti hôssé emelte. Földi maradvá-
nyait a világégés után az új haza
Herzl-hegyére szállíttatták, hogy az
utókor méltóképp tisztelegjen elôtte.

Budapesten, valahol az Izabella ut-
ca magasságában egy aprócska park
jelzi: voltak e nemzetnek is zsidó nôi
hôsei, még ha ezt nem is mindenki
gondolja így manapság.

További információ a filmrôl:
www.blessedisthematch.com

W. V. R., New York

Legendárium a Rezsô téren
Átadták a harmadik Kornay Mariann mûvészeti díjat

És most valamit arról a
mûvésznôrôl, akirôl a díjat elnevez-
ték. Mariann édesanyja olaszliszkai
szôlôtermesztô családból érkezett,
édesapja pedig Kisvárdáról. Kornai
József ortodox pesti bankár volt, aki
ebben a vallásos szellemben nevelte
fel egyetlen leánygyermekét. Kornay
Mariann színészi tehetsége hamar
megmutatkozott, a színi iskola elvég-
zése után az egykori Budapest Varieté
népszerû konferansziéja lett. Partne-
rei nem kisebb „nagyágyúk” voltak,
mint Latabár Kálmán vagy Feleki Ka-
mill. 50 éven keresztül Szenes Iván
felesége, s mint ilyen, saját mûvészi
pályáját feladta, hogy férjének olyan
hátteret biztosítson, amelyben a slá-
gerkirály szárnyalhat. Talán innen a
legendárium, hogy szerzôi esteken
így konferálták be: következik
Kornay Mariann született Szenes
Ivánné. Legfelejthetetlenebb bohóza-
ta, melyet a televízió idôrôl idôre le-
ad, az a Szenesember, melyben part-
nere Latyi volt. Ez esetben a szenes-
ember tényleg az, és nem Szenes-em-

ber. Minden tiszteletem mellett, mert
volt szerencsém Mariannt közelrôl is-
merni, a legjobban a Fészek-estéket
irigyeltem tôle. Híres asztaltársaságá-
ban olyan nagyságok ültek, mint Ki-
rályhegyi Pál, Csikós Rózsi, Fényes
Szabolcs, Simonyi Magda. Nem tud-
tam vele olyan semleges témáról be-
szélgetni, hogy egy-egy Királyhegyi-
idézettel ne ajándékozzon meg. Ma-
gamban ezért is neveztem el
„humorkirálynônek”.

Végakaratában az állt, hogy min-
den évben adjanak díjat egy fiatal
színésznônek, aki a könnyû mûfaj-
ban jelentôset alkot. Értem én vég-
akaratát, hiszen egész életében
szembesült azzal, hogy a „könnyû
mûfaj nem mindig könnyû”.

Ezen a 2008-ról 2009-re átfordult
éjszakán Mariann velünk volt. A fa-
lakról ô mosolygott ránk, a vetítôbôl
az ô filmje pergett. Lánya, Andrea és
férje, Iván mindent megtettek azért,
hogy úgy érezzük, a ház asszonya
nem lehetett más, csak Mariann.

(bozsi)

Szenes Iván és Balázsovits Edit (Oláh Csaba felvétele)

K ü l f ö l d i  k i t e k i n t ôK ü l f ö l d i  k i t e k i n t ô
• Az év végén tartott választások eredménye növelte a zsidó származású

képviselôk számát a washingtoni törvényhozás mindkét házában. Az USA

felnôtt korú lakosságát tekintve a zsidók aránya 1,7 százalék. A 99 tagú Sze-

nátusnak 13, a 435 fôs Kongresszusnak 32 zsidó tagja van, ami 13,1, illetve

7,4 százalékot jelent. 1961-ben 2,3, 1981-ben 5,6 százalékos volt a zsidók

aránya a Kongresszusban. Hivatalos statisztikák szerint a Szenátusban csak a

protestáns és a katolikus, a Kongresszusban még a metodista vallású

képviselôk száma is meghaladja a zsidókét.

• A JTA zsidó hírszolgálat jelentése alapján az alijázók száma 2008-ban

16 500 volt, ami az elôzô évhez képest 16 százalékos csökkenést jelent. Az új

bevándorlók 35 százaléka a szovjet utódállamokból, egyötöde Nyugat-Euró-

pából, 19 százaléka az USA-ból, illetve Kanadából, 10 százaléka pedig Etió-

piából érkezett Izraelbe. Eli Cohen, a Jewish Agency alijaosztályának vezetô-

je szerint az elhúzódó világgazdasági válság miatt a bevándorlás növekedése

várható 2009-ben, mivel az ország viszonylagos stabilitása vonzóerôt jelent.

Az Izrael állam fennállása óta eltelt hatvan évben az új olék száma meghalad-

ta a hárommillió fôt.

• A dél-amerikai és a karibi államok vezetôinek a brazíliai Costa do Sauipe

üdülôhelyen tartott csúcsértekezlete során Inacio Lula da Silva brazil,

Christina Fernandez de Kirchner argentin és Hugo Chávez venezuelai állam-

fô közös nyilatkozatot írt alá, amely elítél „mindenfajta vallási diszkrimináci-

ót és türelmetlenséget, különösen az antiszemitizmust és az iszlámellenessé-

get”. Az elnökök kijelentették, hogy mind saját országukban, mind nemzet-

közi szinten „erôsíteni kívánják az emberi jogok tiszteletben tartását”. Ronald

S. Lauder és Jack Terpins, a Zsidó Világkongresszus és a Latin-amerikai Zsi-

dó Kongresszus elnökei méltatták a deklaráció fontosságát. Dél-Amerika és a

karibi térség országaiban jelenleg mintegy 460–480 ezer zsidó él.

• Chanukka alkalmából elsô ízben vett részt hivatalban lévô lengyel állam-

fô egy zsinagógában rendezett vallási szertartáson. Sajtójelentések szerint az

ünnep elôestéjén Lech Kaczynski elnök felkereste a varsói Nozyk zsinagógát,

ahol meggyújtotta az ünnepi lángot. Mati Pavlik rabbi hangsúlyozta, hogy „a

látogatás fontos eseményt jelentett a közösség számára”. Piotr Kadlcik, a hit-

község elnöke kijelentette, hogy az államfô „elbeszélgetett az emberekkel,

nyitott és barátságos volt”. A varsói Kultúra Palotája elôtti téren elhelyezett

óriási gyertyatartón az elsô lángot Hanna Gronkiewicz-Waltz, a lengyel

fôváros polgármestere gyújtotta meg. A háború elôtt az ezeréves múltra

visszatekintô közösségnek 3,5 millió tagja volt, jelenleg csak 3500-4000 zsi-

dó él Lengyelországban.

kovács


