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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Tévedések szelíd korrekciója (2. oldal)

Olimpia: kínai gesztus (5. oldal)

Fiatalok oldala (8. oldal)

11. Zsidó Nyári Fesztivál

Dudu Fischer

Azi Schwartz

Gryllusék

Benzion Miller

Horgas Eszter

Dohány utcai zsinagóga
Dávid D’Or koncertje augusztus 31., 19.00

Nemzetközi Kántorkoncert szeptember 1.,
19.00
Benzion Miller
Azi Schwartz
Yaakov Lemmer
Fekete László
Jeruzsálemi Kántor Kórus
Zongorán közremûködik Neumark Zoltán

Kétnapos klezmermaraton szeptember
2–3., 19.00
1. nap Budapest Klezmer Band és a
Pressburger Klezmer Band (Szlovákia)
2. nap Max Klezmer Band (Lengyelország),
Pannónia Klezmer Band

„Operettôl a Singersig”
László Boldizsár és a Cotton Club Singers
All Stars 
szeptember 4., 19.00
Fellépnek: Berle Rosenberg, Cseh Antal, Ko-
vács Péter, László Boldizsár, Legeza Balázs,
Mezôfy Gabi, Fehér Gábor, Zsédenyi Adri-
enn, Szûcs Gabi és Kozma Orsi. Közremûkö-
dik a Pannon Filharmonikusok, vezényel
Gyüdi Sándor

60 éves Izrael
Dudu Fischer koncertje szeptember 7.,
19.00

Lengyel Intézet
Dybuk szeptember 2.
„Két világ határán”
Kiállítás Andrzej Wajda, a világhírû filmren-
dezô színes grafikáiból

Szlovák Intézet
„Testvériség?”
Kortárs Festészeti Kör Triennálé
Kiállításmegnyitó: szeptember 2.

B55 Galéria

Megnyitó: szeptember l.
Barabás Zsófia, Moizer Zsuzsa és Soós Nóra
kiállítása
„Sonja Krasner gyûjteménye”

Ráday Galéria
Megnyitó: augusztus 31.
Moreno Pincas festômûvész kiállítása

Casa della Musica
Chagiga tánciskola
Augusztus 31. – szeptember 4.

Izraeli Néptánc Kurzus

Zsidó Filmnapok az Uránia Nemzeti Film-
színházban

„A kövek üzenete” szeptember 4–8.

Klezmizrach – A világ zsidósága
Shlomo Bar és a Fellegini KlezmerGipsy
koncertje szeptember 8., 19.00

Rumbach utcai zsinagóga
Volt egyszer egy kis zsidó augusztus 31.,
17.00
Jiddis népdalok Kányádi Sándor fordításában
Szalóki Ági, Gryllus Dániel és Gryllus Vil-
mos koncertje

Alma, vida y corazón – Szfárád világa
szeptember 2., 19.00
Spanyol est
Közremûködik:
Budai Miklós – ének, lant, gitár
Jánosházi Péter – cselló
Pintér Ágnes – ének, reneszánsz hárfa

Vira Lozinsky jiddis dalestje szeptember
4., 19.00
Zongorán közremûködik Regina Driker

Zsidóság a zenében – a zsidó zene világa
szeptember 7., 19.00
A Millennium Révfúvós Kvintett koncertje

Uránia Nemzeti Filmszínház
A világ zenéje
(klezmer-dzsessz, roma-dzsessz, világzene)

Nikitov (Hollandia) szeptember 1., 19.00

Palya Bea Quintet szeptember 3., 19.00

Ladányi Andrea estje szeptember 4., 19.00

Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter Sziá-
mi estje szeptember 6., 21.00

JAZZY CHANSON DUO

MOVIES FOR THE BLIND

Horgas Eszter Bernstein-estje  szeptember
7. (17.00) 20.00
A kiváló fuvolamûvész idén a 90 éve született
zseniális karmester és zeneszerzô Leonard
Bernsteinnek állít emléket koncertjével.
Közremûködik: Vukán György, Lantos Zol-
tán, Meláth Andrea, Kovács Tamás

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
Ódry Színpad
Szilágyi Andor: Leander és Lenszirom szep-
tember 7., 15.00
Mese felnôtteknek és gyerekeknek 2 részben
Rendezô: Alföldi Róbert

Ruttkai Éva Színház
Sabbathsong Klezmer Band szeptember 4.,
19.00
„Sabbathsong Menni Amerika”
Sztárvendég: Tabányi Mihály „harmonikakirály”

Bulizóna az A38 hajón
Fergeteges koncertek a Zsidó Nyári Fesztivá-
lon kiváló magyar worldmusic, etno-, klezmer-
és rockegyüttesek közremûködésével.

Magna Cum Laude augusztus 30., 21.00

Vodku
Besh O Drom szeptember 7., 19.00

Budapesti Olasz Kultúrintézet

Lôwenberg Dániel, Sípos Cecília és Tokody
Ilona kamarazenei estje  szeptember 1., 19.00

Adler Trió (Izrael) szeptember 2., 19.00
A harmonikás trió Izrael egyik legnépszerûbb
együttese. Gazdag repertoárjuk a klasszikustól
a popig, a soultól a countryig terjed.

Lucidarium (Olaszország) szeptember 4.,
19.00
„Ain neue Lid”
A 16. századi német ajkú (áskenáz) zsidóság
zenéje

Karinthy Színház
Szeptember 2., 19.00
Gábor Andor: Dollárpapa
Komédia két részben

Szeptember 3., 19.00 Müller–Seress:
Szomorú vasárnap
Szereplôk: Piros Ildikó, Mikó András, Gyôry
Péter és Neumark Zoltán
Rendezô: Huszti Péter
A Soproni Petôfi Színház vendégjátéka a Ka-
rinthy Színházban

Duna Palota
Evangélium Színház

Augusztus 31., 15.00
Bölcs Náthán
Drámai költemény két részben

Mednyánszky Galéria
augusztus 31.
Róth Anikó festômûvész és Szalma Edit
festô- és grafikusmûvész kiállítása
Az emeleten: Kapolka Gábor fotómûvész ki-
állítása

AUGUSZTUS 30–SZEPTEMBER 8.
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Körzeti kitekintô
Frankel – bár micvák

Máté Alexet Böhálotchá hetisza-
kaszánál avatták felnôtt férfivá nagy-
szülei jelenlétében, akik ma is itt él-
nek Budapesten. A család többi tag-
ja Amerikából jött haza erre a fontos
eseményre. Csütörtök reggel ünne-
pélyes keretek között, a tfilin felra-
kása után szólították a tórához
Joszefet, akinek szombaton volt a dí-
szesebb ünneplése. Tórai részt is fel-
olvasva, a haftarai mondatok recitá-
lásával, az ôsi dallamokkal elmon-
dott áldásokkal és a kiduson elmon-
dott beszédével kivívta mindenki el-
ismerését.

Dési Áron (Áháron ben Johanan),
Dési János fia bár micvájára sok ba-
rát és ismerôs is eljött. A fiatalember
szép dallamokkal mondta el a
bráchákat, majd a rabbi és Kovács
Tibor Isten áldását kérték rá. Nagyon
szép kiduson, jó hangulatban ünne-
pelték Áront.

Emesz Dávid (Binjámin Ávráhám
Zöév ben Jákov) felnôtté avatását
Mátot hetiszakaszánál tartották. Az
áldások elmondása után a csodálatos
kiduson örömben, boldogságban ün-
nepelték Dávidot.

Mázl tov, mázl tov, mázl tov
mindhárom ünnepeltnek!

Jánoshalma
A zsinagógában a mártírok napján

emlékeztek a túlélôk és a hozzátarto-
zók, valamint az együtt érzô helybé-
liek a holokauszt áldozataira.

64 évvel ezelôtt Jánoshalmán is el-
rendelték, hogy a helység zsidó lako-
sai a templom udvarán gyülekezze-
nek. 1944. május 9-én a csendôrség
megkezdte a zsidók összegyûjtését
és elszállítását a bácsalmási gettóba.
370 személyt: nôt, férfit, fiatalt, ag-
gastyánt, gyermekeket és kisbabát
hurcoltak el, s mindezt néhány nap
alatt hajtották végre.

A megsemmisítô és munkatáborok
poklából alig néhányan tértek vissza
Jánoshalmára.

Az életben maradottak az idén is
megrendülten emlékeztek a vészkor-
szakra. Elôször Kurcz Ferenc, a Já-
noshalmi Zsinagóga Fennmaradásá-
ért Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke köszöntötte a megjelenteket, köz-
tük Czeller Zoltán polgármestert.
Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök le-
velének felolvasása után Biczó Ta-

Pontosan tíz éve halt meg dr. Be-
nedek Pál újságíró, író Izraelben,
Tel-Avivban. Az Új Kelet c. napilap
szerkesztôje volt 1956-tól élete utol-
só napjáig.

Magyarországon a jogi egyetem
elvégzése után újságíró lett, a Ma-
gyar Rádió munkatársa. Családi ne-
veltetése, továbbá bergen-belseni lá-
gerélményei okán elkötelezett zsidó-
nak érezte magát, s így egyértelmû
volt, hogy amint tehette: Izraelben
telepedett le. Akkor az Új Keletet
még Marton Ernô szerkesztette. A
kitûnô lapot igen nívós, tekintélyes
személyiségek írták, s dr. Benedek
közöttük vált az izraeli magyar nyel-
vû közösség egyik szellemi
vezetôjévé. Munkásságáért Nordau-
díjjal tüntették ki. Gyakran ült a jeru-
zsálemi Kol Jiszráél mikrofonja elé,
s igen sok elôadást tartott népes hall-
gatósága elôtt. Humoráért, csillogó
intellektusáért rajongtak érte.

Temetésén sok százan búcsúztat-
ták a járkoni sírkertben, köztük bará-
tai, Dan Ofry és Naftali Kraus. Válo-

más kántor beszédében arra figyel-
meztette az utódokat, az ô feladatuk
is bizonyítani, hogy 6 millió európai
zsidó, köztük 600 ezer magyar em-
berélet feláldozása nem volt, nem le-
het hiábavaló.

Ezt a gondolatot erôsítette Himmer
Veronika és Raáb Gábor irodalmi
idézetekkel, héber dalokkal, énekek-
kel összeállított, múltra emlékezô
mûsora, valamint a zsinagógában ez
alkalomra készített „Az élet menete”
fotókiállítás és Dancs Miklós „Uta-
zás Izraelben” címû festmény- és fo-
tókiállítása.

A zsinagóga külsô falánál, a jános-
halmiak emléktáblája elôtt a kör-
nyékbeli, mélykúti és katymári áldo-
zatokról is megemlékezve mondták
el a kádist.

Az idén „60 éves Izrael” létrejöttét
a Kulturális Központban ünnepelték
a résztvevôk. Az izraeli és a magyar
himnusz eléneklése után Sere Mihály
igazgató és Kurcz Ferenc köszöntöt-
te a megjelenteket. Raáb András, a
kiskunhalasi hitközség elnöke meleg
szavakkal nyitotta meg Dancs Mik-
lós kiállítását. Az alkotó személyes
élményeit, tapasztalatait osztotta
meg az érdeklôdô közönséggel.

Nagy Anita énekével tette felejthetet-
len ünneppé a rendezvényt.

Keszthely
A péntek esti istentisztelet elôtt

nagy volt a készülôdés. Izraelbôl,
Szderot városából érkezett 50 fôs
csoport. Ez az a város, ahol az ott
élôk naponta szembesülnek a halállal
a rakétatámadások miatt. A keszthe-
lyiek közül sokan meghatódtak, ami-
kor Goldschmied István elnök a
megtelt zsinagógában imádkozott
elô, ami a háború elôtt még termé-
szetes volt. Ezután kiduson láttuk
vendégül az egybegyûlteket. Szalai
István alelnök megható szavait
Goldschmied Eszter tolmácsolta. Az
alelnök úr családja nevében ajándé-
kot adott át a csoport vezetôjének,
majd kötetlen beszélgetés kezdôdött.
Volt olyan fiatal, aki a repeszdara-
bok okozta sérüléseit mutatta. Egy
középkorú hölgy a férjét veszítette
el, mert a kertjükbe csapódott a raké-
ta. A csoport vezetôje elmondta, ôk
ilyen veszélyek közepette sem hagy-
ják el városukat: „erôs nép vagyunk,
nem hagyjuk magunkat!” Reméljük,
a Mindenható elhozza izraeli testvé-
reinknek a várva várt békét.

csak akkor, ha nem tekintik magukat
hitközségnek. Maradjanak egyesületi
szinten. Ne írjanak semmiféle okmá-
nyokat, mert nemcsak hogy nem fo-
gadják el, hanem az országban hagyo-
mányosan és szabályosan megfelelôk-
ben is kételkedni fognak. Annyit
azonban megjegyeznék, hogy akinek
reformer volt a nagyapja, annak uno-
kája már a legritkábban lesz zsidó.

Mi lehet a megoldás? Az EMIH-et
mint tévedést fel kell oszlatni. Nem
lesz nehéz, mert tagságuk nemigen
van. De a Chábádot mint egyesületet
komolyan kell venni, tárgyalni kell
vele, és minden fontos projektjüket tá-
mogatni kell. El kell ismerni az eré-
nyeket, amelyeket a könyvkiadásban,
elôadásaikban, aktivitásukban elértek.
Nem kivételezve, mert más szellemi
mûhely is produkált jó könyveket, tar-
talmas elôadásokat, mûködtetett isko-
lákat, és nincsenek rózsás helyzetben
e pénzszûke-világban. Ôket sem lehet
kizárni a támogatás rendjébôl.

Befejezésül hadd idézzek egy kivá-
ló író nagyszerû sorozatának 18. da-
rabjából, amit Jeremiásról írt. Bizo-
nyára nem véletlenül szedette vasta-
gon ezt a mondatot: „A széthúzás átka
hatalmába kerítette a zsidó népet,
ebbôl a csapdából nagyon nehéz sza-
badulni.”

Felelôsen gondolkodva, a kivezetô
út megtalálható.

Nem szívesen foglalkozom az
alábbi témával világi lapokban, val-
lási kérdésekkel igen, de materiális
problémával nagyon nem. Bonyolult
dolog. Jobb megvitatni felekezeti saj-
tóban. De Köves Slomónak, az
EMIH rabbijának a legkülönbözôbb
világnézetû médiákban megjelenô
írásaira, nyilatkozataira kénytelen
vagyok reagálni. Elöljáróban elmon-
danám, Köves Slomó rabbit 12 éves
kora óta ismerem, kölcsönösen sokat
tanultunk egymástól. Vagy 30 évig
funkcionáltam a Vasvári Pál utcai
zsinagógában, amely a legrégebben
mûködô pesti zsidó imaház, és kb. 20
éve chábád rabbi vezetésével mûkö-
dik. Oberlander Báruch rabbit nagyon
tisztelem, nemcsak azért, mert nagy-
apja tanított, apja bátyámnak osztály-
társa volt, hanem azért is, mert az álta-
la Magyarországon megalapított
Chábád Egyesület sok szép könyvet
adott ki, sok érdekes elôadást szerve-
zett. Beszédeit nagy figyelemmel kí-
sértem. Éppen azért méltatlannak tar-
tom, hogy Köves rabbi úr, aki szeme-
im elôtt izmosodott ifjú titánná, min-
den cáfolat ellenére mereven ragasz-
kodik több tévedéséhez. Például a
Mazsihisz nem neológ szervezet, ha-
nem a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége. Tagja többek között
az Autonóm Izraelita Ortodox Hitköz-
ség. Alelnöke Herczog László, az or-
todoxia elnöke. Azért csatlakoztak,
mert bizonyos kérdésekben egy nyel-
ven kell beszélni. Tagja még a debre-
ceni Status Quo Ante Hitközség is,
azon a jogon, hogy ott alakult meg 23
szervezettel 1928-ban a Status Quo
Szövetség. Illetve a Hajdúság
fôvárosában volt a székhelyük. Nehéz
lenne azt mondani, hogy a legtöbb
templom, amely a Síp utcához tarto-
zik, neológ volna. A Hegedûs Gyula
utcai, a Nagyfuvaros utcai és még né-
hány, úgynevezett neológ zsinagóga
szertartása közelebb áll az ortodox-
hoz, mint a Köves Slomó által neológ-
nak nevezetthez.

A Síp utcai hitközség hivatalosan
Pesti Izraelita Hitközségnek vagy
Kongresszusinak nevezte magát. A
neológ meghatározás azért problema-
tikus, mert ha egy külfölditôl megkér-
deznénk, mit ért e szó alatt, azt felel-
né, ahol a bima elöl van, ahol szomba-
ton is orgona szól, vegyes kórus mû-
ködik, az elválasztást férfiak és nôk
között nem veszik komolyan, a rabbi
és a kántor ornátust viselnek. De hi-
szen most már ilyen zsinagóga az
egész országban talán kettô vagy há-
rom van. A Dohány, a szegedi, és nem
is tudom, van-e még olyan hely, ahol
e forma szerint imádkoznak. De akkor
a többi hová sorolható? A legtöbben
gondolkodás nélkül azt mondanák,
hogy status quók. Na, most vagyunk
bajban. Akkor kit illet ez a megneve-
zés?

Az az állítás sem állja meg a helyét,
hogy nem volna baj, ha 5-6 hitközség
munkálkodna, és akár versenyezné-
nek egymással. Többszörösen sem
volna jó. A hitközség nem iskola,
amelynek tagjai akár még versenyez-
hetnének is egymással, hanem
érdekérvényesítô szervezet, és mint
ilyen, a tapasztalat szerint: kettô nem
több, mint egy; három kevesebb, mint
egy; négy kevesebb, mint nulla.

Az érdekérvényesítés megsemmisí-
tésének kipróbált módszere a fantom-

szervezetek számának korlátlan növe-
lése. Egymással szembeállítják eze-
ket, legitimitásukat, állásfoglalásukat
megkérdôjelezhetik, megkontrázhat-
ják. A másik gond, hogy alig 150 év
alatt hihetetlen erôs, gazdag intéz-
ményrendszert alakítottak ki ôseink.
Templomokat, iskolákat, kórházakat,
óvodákat, szeretetotthonokat építettek
és mûködtettek. Mindez elképzelhetô
lett volna számos apró hitközség tevé-
kenysége nyomán? És most a mara-
dék intézmények és a szociális intéz-
kedések mûködésérôl ki gondoskod-
na? Csak azt halljuk, hogy kapni. A
feladatok vállalásáról nem esik szó.
Arról nem beszélve, hogy ez a nézet a
status quo szellemmel ellentétes. Ve-
szélyes csatornát nyitottak meg, ala-
kulhat akár 18 hitközség, talán meg is
fog történni. A torta nem lesz na-
gyobb, csak semmire nem fog pénz
jutni.

A kárpótlások kezdetén, a kilencve-
nes évek elején a tárgyalóasztalnál
vagy egy tucat szervezet képviselôje
foglalt helyet, és egymással vitatkoz-
tak. A tanácskozást vezetô miniszter
felállt, és közölte: ha közös nevezôre
jutottak, jelentkezzenek, akkor foly-
tathatják az értekezletet. Ezért szûkült
le a tárgyalódelegáció a jelenlegi for-
mára.

Magam mindig a zsidóság egységé-
ért küzdöttem. Úgy látszott, nem re-
ménytelenül. De elfogadhatatlan,
hogy okmányokat, még ha helyesen
kitöltik is, ne fogadják el az utca
címétôl függôen („Dob utca”, „Síp ut-
ca”). A Mazsihisz szervezeti szabály-
zatának gondos szövegezése a rend-
szerváltás után felvette Joszef Káró
szabálygyûjteményének elismerését.
És ezt a rabbik többsége komolyan is
gondolta. A londoni székhelyû Euró-
pai Vallásos Szövetség személy sze-
rint is több, Síp utcához tartozó rabbi
jámborságában nem kételkedett, lát-
szott az alagút végén valami fény.
Már-már a közeledés elérhetônek tûnt,
amikor derült égbôl villámcsapásként
ért minket a hír az EMIH megalakulá-
sáról, amely egységesnek mondja ma-
gát, bár egyetlen szervezet – az egyéb-
ként tisztes Chábád – áll mögötte.
Óvodájába nem vettek fel egy pesti
felnôttképzésben tanuló és tanító izra-
eli fiatalember gyerekét, mert mint
mondták: túl vallásos, mit szólnának
hozzá a többi szülôk. Érdekes, a neo-
lógnak kikiáltott Benjámin Óvoda,
amely a minden zsidót képviselô
Mazsihisz-hez tartozik, szeretettel fo-
gadta a gyermeket.

Mojse Moskovits, a Kisvárdáról
származó, sokáig külföldön élô, de
késôbb visszatért és szülôvárosában
eltemetett bölcs határozottan állította,
hogy a Magyarországon falvakban,
kisvárosokban ténykedô rabbik hosszú
sora semmivel sem maradt el lengyel
vagy litván kollégáktól. Ez az egyéb-
ként nagyon tisztelt lubavicsi rabbira is
vonatkozik. Nagy egyéniség volt, de
nem az egyetlen. Senki sem marasztal-
ható el, ha nem ôt tartja mesterének,
hanem a pozsonyi Hászám Szojfert,
vagy éppen a belzi, a szaploncai,
urambocsá, a szatmári rabbit. Szelek-
tálni, ajtót bezárni nem lehet, hogyha
hitközségnek mondjuk magunkat.

Jöhetnek és jönnek reformerek, mo-
dernek és még modernebbek, a hagyo-
mánytól már teljesen idegenek, az aj-
tót elôttük sem szabad bezárni, de

2008. évi ifjúsági pályázati eredmény
(Mazsihisz)

Pályázó megnevezése Megítélt támogatás
Bne Akiva 2 000 000

Habonim Dror Egyesület 1 000 000

Hanoar Hatzioni Egyesület 1 800 000

Hasomer Hacair Egyesület 2 500 000

KIDMA Magyarország Közhasznú Egyesület 1 200 000

Maccabi Vívó és Atlétikai Club 2 500 000

Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 2 000 000

ZSISZ (közös progr.) 1 000 000

Összesen: 14 000 000

A náci korszakot Budapesten átélt és bizonyos feltételeket teljesítô zsidó
túlélôk 1900 euró összegû kifizetésben fognak részesülni a Claims Conference
Budapest Alapjától. Az új megállapodásra a Claims Conference-nek a német
kormánnyal folytatott tárgyalásai nyomán került sor.

A Budapest Alap azok részére teljesíti a kifizetéseket, akik jelenleg Kelet-
Európában, a volt kommunista országok valamelyikében vagy a volt Szovjet-
unió valamelyik utódállamában élnek. Nem jogosultak kárpótlásra a Buda-
pest Alaptól azok, akik korábban kaptak vagy jelenleg kapnak a következô
programok közül bármelyikben kifizetést: Kelet- és Közép-európai Alap
(CEEF)/Article 2 Alap/Hardship Alap/Német Szövetségi Kárpótlási Törvény
(BEG) alapján/az Izraeli Pénzügyminisztérium „Nácizmus Üldözöttei” törvé-
nye alapján nyújtott kárpótlások.

A programra a jelentkezési határidô 2009. augusztus 6.
Örökös – házastárs, amennyiben nincs: gyermek(ek) – jogosult lehet, ha a

túlélô minden kritériumnak megfelel, és 2008. június 4-én vagy ez után bár-
meddig még élt. Az örökösnek 2009. augusztus 31-ig írásban értesítenie kell
a Claims Conference-et kérelmezési szándékáról. Az örökösnek a Claims
Conference-tôl igényelhetô Örökösi Kérelmezési Csomagot (HAP) kell be-
nyújtania, legkésôbb 2009. november 6-ig.

A német kormány korábbi jogosultsági feltételei alapján a Budapest Alap
olyanoktól is elfogad kérelmet, akik édesanyjuk üldöztetése során magzatok
voltak. A kérelmezô jogosult lehet, ha édesanyja az 1944. március és 1945.
január közötti idôszakban az üldöztetés alatt terhes volt, és a kérelmezô min-
den egyéb kritériumnak megfelel.

Ez a közlemény a jogosultsági kritériumoknak csak kivonata, és nem meg-
határozó a jogosultság megítélésében. A Budapest Alap jogosultsági kritériu-
maira vonatkozó teljes információ a www.claimscon.org honlapon található.

A német kormány által megkövetelt rövid és egyszerû nyilatkozatokat a
Claims Conference 5790 olyan túlélônek elküldi, akik jogosultak lehetnek a
kifizetésre. Az is beadhat kérelmet, aki nem kap ilyen levelet, de úgy gondol-
ja, hogy jogosult lehet.

További információ: Claims Conference, 1066 Budapest, Lovag u. 5.
Tel.: 889-3330, 889-3331, 374-3078. E-mail: Budapest@claimscon.org,
www.claimscon.org

DEUTSCH GÁBOR

Tévedések szelíd korrekciója
A Claims Conference kifizetéseket teljesít 
a holokauszt budapesti zsidó túlélôi részére

Dr. Benedek Pál zcl.

gatott írásai szép kötetben jelentek
meg. Halála tizedik évfordulóján Iz-
raelben kegyelettel emlékeztek meg
sokoldalú közösségerôsítô tevékeny-
ségérôl.

A mikrofon elôtt



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

Keresem Schwartz Zsuzsát, Szántó
Zsuzsát, Breuer Verát vagy osztálytár-
saikat, akik az 1948/49-es tanévben a
pesti zsidó gimnáziumba (Abonyi) jár-
tak. E-mail: evamandel@orange.fr.
Weisz Éva Marika (Eva Mandel), pos-
tacím: 19 Bd. de Montmerency, 75016
Paris, France. 

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ nagyméretû és kisebb festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, por-
celánokat, régi álló-, fali- és díszórá-
kat, BRONZ-, FA- ÉS MÁRVÁNY-
SZOBROKAT, barokk bútorokat,
TABERNÁKULUMOT, SZEKRE-
TERT, RENESZÁNSZ DOLGOZÓ-
SZOBÁT veszek. (Hibásakat is.) Tel-
jes hagyatékért elsô vevôként a legma-
gasabb árat fizetem, KÉSZPÉNZ-
BEN. Tel.: 214-4850, 06-20/323-4104.

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

Háziorvosi és eü. fogl. rendelés Zug-
lóban, XIV., Róna köz 6. Szerda–csü-
törtök 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós,
tel.: 251-8525.

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

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbi-
testület és a Mazsihisz vezetôsége
megállapodott David Goldberg
mohéllal (Németország), aki zsidó fiú-
gyermekek körülmetélését vállalja.
Amennyiben az Ön családjában ilyen
szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkez-
zen a Rabbiságon a 413-5580-as tele-
fonszámon vagy a rabbitestu-
let@mazsihisz.com e-mailen keresz-
tül, hogy a gyermeket Ábrahám szö-
vetségébe felvehessük.

Gyûjtô vásárol ezüsttárgyakat, cu-
kordobozt, gyertyatartókat, tálcákat,
gyümölcstálakat, evôeszközkész-
leteket (hiányosat is), judaikatár-
gyakat stb. T.: 06-20-476-7144.

Kárpótlási jegyéért a jövô években is
a legtöbbet fizetem. Kérésre házhoz
megyek, készpénzzel. Tel.: 06-30-323-
1976.

Vígszínházhoz közel turistáknak la-
kás kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.

Könyvnyomtatás, füzetkészítés, szí-
nes nyomtatás, plakátnyomtatás.
Messinger: 315-0264.

25 éves tapasztalattal régiségek resta-
urálását vállalom. Hittestvéreknek
kedvezmény: 06-30-989-8499.

Kárpótlási jegyet legmagasabb áron
vásárolok. 06-20-575-1411, 334-2620.
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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

Fogorvosi magánrendelômet,
amely 25 éve mûködik, a XIII., Pan-
nónia u. 5. (1. csengô) alá helyezem.
2008. szeptember 2-tôl kedden és
csütörtökön 16–19 óráig várom régi
és új betegeimet. A teljes körû fogor-
vosi ellátáson túl lehetôség van hip-
nózisban történô kezelésre is. Beje-
lentkezés: +36-20-808-5580. Dr.
Diamant János fogszakorvos, hyp-
nodonta.

Eladó 48 m2-es, egyszobás, összkom-
fortos, felújított öröklakás a VII. ker.,
Damjanich utcában. Tel.: 364-2979.

Takarítást, háztartási munkát vállalok
referenciával. 06-70-548-9278.

Keressük a Nemes, Neulander
Neumann és Stern családok tagjait,
illetve leszármazottaikat. Nemes
Zoltán kántor, zenész, tanár, leánya,
Nemes Anna (Panni), Neulander
Manó Ercsibôl és Neulanderné Stern
Aranka, Neumann Móric leszármazot-
tai (Vácról). Mrs. Vicki Horowitz,
975-50th. St. Brooklyn, NY 11219,
USA. Tel.: 1718-854-2927.

A budai körzet felvételt hirdet
sámeszi munkakör betöltésére. Érdek-
lôdni lehet irodánkban személyesen
(1023 Frankel L. út 49.) vagy tele-
fonon (326-1445), 7–13 óra között.

Tokaj-Hegyalján, Mádon felújított
kúria eladó 140 m2-es lakással,
parkosított udvarral, gondozott kert-
tel. Vállalkozásra kiválóan alkalmas
(a Zichermann család kereskedése

N A P T Á R
Augusztus 22. péntek Áv 21. Gyertyagyújtás: 7.25
Augusztus 23. szombat Áv 22. Szombat kimenetele: 8.31
Augusztus 28. csütörtök Áv 27. Jom kippur kátán
Augusztus 29. péntek Áv 28. Gyertyagyújtás: 7.12
Augusztus 30. szombat Áv 29. Szombat kimenetele: 8.16

Újholdhirdetés
Augusztus 31–szept. 1 vasárnap–hétfõ Áv-Elul újhold

Halálozások

Kántorkoncert 
a Pávában

Szeretettel meghívjuk 2008.
augusztus 24-én, vasárnap, délután 16
óra 30 perckor kezdôdô koncertünkre
a Páva utcai zsinagógába (Bp. IX.
kerület, Páva u. 39.). Fellépnek: Biczó
Tamás, Fekete László, Jakal Zoltán,
Székelyhídi Hajnal, Szilágyi Gábor,
Vencel György. Zongorán kísér:
Neumark Zoltán. A belépés ingyenes.
Helyfoglalását kérjük, lehetôsége
szerint erôsítse meg a pavazsina-
goga@gmail.com e-mail címen.
Bôvebb információ új web-
oldalunkon: www.pavazsinagoga.hu

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Aug. 22. Aug. 23. Aug. 29. Aug. 30.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.00 9.30 19.00 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.35 8.00 19.20 8.00
Alma u. 2. 19.35 8.00 19.20 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 19.30 7.30 19.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.00 19.00 9.00
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.30 18.00 9.30
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.35 9.00 19.20 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.20 8.00 19.10 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.20 8.00 19.10 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

volt). Irányár: 14 millió Ft. Tel.: 06-
30-925-4683.

Megbízható, középkorú nô takarítást
vállal. 06-20-377-1975, 270-8842.

HÁZASSÁG

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
Solt Lászlóné szül. Grász Amália
küzdelmes életének 96. évében
örökre megpihent, (x)

Szunyog Imre 57 éves korában
váratlanul visszaadta lelkét Terem-
tôjének. Városában, Makón minden-
ki ismerte szorgalmáról, példás
munkaszeretetérôl. Sokan kedvelték
jellegzetes édesipari termékeikért ôt
és testvérét, Gizellát. A jángori
temetôben tartott szertartáson Mar-
kovics Zsolt fôrabbi búcsúztatta az
elhunytat. A mintegy másfél száz,
szegedi és helyi gyászoló közös
kádist mondott.

Fel, a Fesztiválra!
Budai Miklós és Jánosházi Péter (lant és cselló) duója

adott kellemes zenei aláfestést az augusztus 30-ától 11.
alkalommal megrendezésre kerülô Zsidó Nyári Fesztivált
hagyományosan megelôzô sajtótájékoztatónak a Hit-
község Dísztermében.

Ez alkalommal az írott és elektronikus média
képviselôi, a kritikusok szinte megtöltötték a termet.
Érezhetô és érthetô volt az érdeklôdés.

Vadas Vera, a Zsidó Idegenforgalmi Központ és a fesz-
tiválok elsô embere üdvözölte a megjelenteket, majd –
végigmoderálva a rendezvényt – helyet, teret adott jó
néhány esemény meghatározó személyiségének.

Zoltai Gusztáv üv. igazgató köszöntötte a támogatók
nevében megjelenteket, köztük Gulyás Kálmán
államtitkárt (Kiss Péter kancelláriaminiszter képvise-
letében), a sajtó reprezentánsait, majd elmondta: a
Fesztivál az elmúlt idôszakban bebizonyította, hogy
szilárd alapokon állva ápolja a tradíciót, vállalkozva a
gazdag zsidó kultúra bemutatására, széles körû megis-
mertetésére.

Zoltai ezt követôen átfogó tájékoztatást adott az újdon-
ságokról, s bejelentette az esemény meglepe-
tésvendégének, Steven Spielbergnek valószínû érkezését.

Vadas Vera felkérésére néhány idén (is) fellépô szólt
saját produkciójáról, ezzel is kedvet csinálva a médiák
általi népszerûsítéshez.

Szalóky Ági az egyik Rumbach u.-i zsinagógai program
mûvészeként Kányádi fordította jiddis népdalokra hívta
fel a figyelmet, Fekete László fôkántor kántorkoncertre
és egy jeruzsálemi énekkar meghallgatására, Lôwenberg
Dániel az Olasz Kultúrintézetben megrendezendô kama-
razenei estre, Huszti Péter színmûvész rendezôként a
soproni színház „Szomorú vasárnap” vendégjátékára,
Nógrádi Péter a Szlovák Intézetben megtekinthetô
Kortárs Festészeti Kör Triennáléra, Bródy Anna a
Spinozában látható „Címzett ismeretlen” darabra,
Horgas Eszter Leonard Bernstein-estjére invitált min-
denkit, Ladányi Andrea egy Uránia filmszínházbeli tán-
cos programhoz, Tabányi Mihály és Masa Tamás pedig
bigband-hangzású klezmerzenekaruk meghallgatásához
csináltak kedvet.

Mindezek után Szalóky Ágnes egy szefárd dallal lepte
meg a közönséget, Vadas Vera pedig tájékoztatást adott a
megújult jegyvásárlási lehetôségrôl az Intertikettnél, s
nem utolsósorban a csökkentett jegyárakról.

A sajtótájékoztató után a már megszokott mennyiségû
és minôségû svédasztal várta a sajtó munkatársait, az
esemény résztvevôit.

gjuli

Cionista tábor
Füreden

Vári György az elôadók között

Program:

Augusztus 19-én: Vári György
beszél az izraeli irodalomról (Ámosz
Oz: Mikhael, Mikhael).

20-án: Pelle János beszél az 1945
utáni zsidó nemzeti mozgalmakról.

21-én Darvas István rabbi
elôadása: Nép-e a zsidó vagy
nemzet? (Zsidó nép és nemzet a for-
rások alapján.)

22-én: Kürti Csaba (JMPoint)
elôadása: A zsidó közösségépítés
online és offline módjai.

Seres Attila (Sófár Egyesület):
Alternatív zsidó média, mint a poli-
tikum eszköze.

http://www.cionista.hu/hir.php?
id=

MEGHÍVÓ
Rendezvénysorozat a Frankel Leó úti zsinagóga 

120 éves évfordulója alkalmából

Augusztus 31., vasárnap
08.00: Sáchrit – reggeli ima

09.00: Villányi András fényképkiállításának megnyitója. Beszédet
mond: Láng Zsolt II. kerületi polgármester és Benedek István Gábor író.

10.00: Az ORZSE, a Mazsihisz, a BZSH és a budai körzet közös emlék-
napja. Az ünnepi konferencia díszvendégei: Aliza Bin-Noun, Izrael
állam nagykövete és Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi.
Moderál és beszédet mond: Schôner Alfréd fôrabbi.

I. rész. Elôadók: Schôner Alfréd fôrabbi, Radnóti Zoltán rabbi, Darvas
István rabbi, Markovics Zsolt fôrabbi, Frölich Róbert fôrabbi, Domán
István fôrabbi.

13.00–14.00: Ebédszünet (süti, kávé)

14.00: II. rész. Moderátor: Schôner Alfréd fôrabbi. Elôadók: Kivovics
Péter, Lichtmann Tamás, Staller Tamás, Hrotkó Larissa, Vajda Károly,
Vári György.

17.00: Holokauszt-emlékmû avatása (III. ker., Bécsi út 134., a Kossuth
Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium elôtti park, volt
téglagyári gettó). Beszédet mond: Bús Balázs, a III. kerület pol-
gármestere és Haraszti György történész. Az avatást Horváth Csaba
fôpolgármester-helyettes végzi.

18.30: A Goldmark Kórus ünnepi koncertje

Szeptember 5., péntek
17.00: A Budai Zsidóságért Oklevelet átadja: Tordai Péter elnök, Verô
Tamás és Radnóti Zoltán rabbik. Oklevelet kap: Doff Imre fôkántor,
Erbst Hermann, Friedmann Józsefné, Kovács Tibor, Reich János.

18.30: Ünnepi istentisztelet

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

Salom társközvetítés. Tel.: 316-0265.

Zsuzsanna Nemzetközi Társ-
közvetítô, www.atars.hu, 06-20-988-
6839, 06-1-266-5401.

Keresek Sydney-ben élô jó barátom-
nak (75/175/80) egészséges, derûs, fi-
atalos, rendezett körülmények között
élô, hasonló gondolkodású, kellemes
megjelenésû, 65–70 év körüli hölgyet,
aki hajlandó Sydney-ben élni, remél-
hetôleg húsz boldog évre. Érdeklôdés
Györgyi asszonynál. Tel.: 326-5989,
reggel 8–10-ig, este 20–22-ig.

156/50/62 éves, fiatalos, filigrán,
vidám, házias, szeretetre és megbe-
csülésre vágyó hölgy vagyok. Káros
szenvedélyem nincs. Szeretek utazni,
színházba járni, olvasni. Hasonló
adottságokkal rendelkezô, Német-
országban élô, magyarul beszélô,
komoly úr fényképes levelét várom,
70 éves korig. „Szeretet” jeligére.
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Frölich Róbert fôrabbival, dandár-
tábornokkal a Tábori Rabbinátus fel-
újított irodájában találkoztunk. A
Wesselényi utcában lévô, igényesen
kialakított, kétszintes ingatlanban
fent titkárság, irodák, külön húsos és
tejes részbôl álló kóser konyha, míg
az alsó szinten könyvtár, mellette pe-
dig egy katonai és civil imakönyvek-
kel, tábori kipákkal felszerelt ele-
gáns imaterem mûködik. Itt, igénye-
sen berendezett irodájában fogadja
vendégeit a fôrabbi, akinek munka-
társai közül a mindig jókedvû és 
pozitív Torontáli Róbert fôtörzs-
ôrmester szintén katona.

– A rabbinátus 2004 elejétôl mû-
ködik ezen a helyen.

– Korábban hol volt az irodájuk?
– A HM III-ban, a Hûvösvölgyi úti

honvédségi objektumban végeztük
munkánkat. Azért is költöztünk ide,
mert sokkal könnyebb megközelíte-
ni. Ez egy kész komplexum, ha be-
mutatom, sokkal nagyobbnak fog
tûnni, mint amilyen valójában. A két
szintbôl álló ingatlanban fönt iroda-
helyiségek vannak, lent pedig maga
a lényeg: egy könyvtár és egy imate-
rem. A háború óta nem volt példa ar-
ra, hogy egy honvédségi objektumon
belül zsidó imaterem – frigyszek-
rénnyel és mindennel, ami kell – mû-
ködjön. Ezt sikerült elérnünk.

– Imatermüket mikor, mennyi
idôközönként szokták használni?

– Nyilván nem minden nap és min-
den reggel, de rendszeresen össze-
szedjük tagjainkat, és istentisztelete-
ket tartunk számukra. A különbözô
zarándokünnepek, valamint chanuk-
ka és púrim alkalmából szintén ren-
dezünk itt ünnepségeket.

– Csak a honvédség körébôl jön-
nek ide imádkozni?

– Bárkit szívesen látunk, de ezekre
az alkalmakra alapvetôen katonák,
hozzátartozóik, illetve azon civilek
jönnek el, akik valamilyen kapcso-
latban vannak a magyar honvédség-
gel.

– Más nemzetek Magyarországon
szolgáló katonái is szoktak itt imád-
kozni?

– Nem, csak eseti jelleggel. Ide az
jön be, aki akar. Igénybe venni azon-
ban csak azok szokták, akikre a vo-
natkozó kormányrendelet kiterjed:
az aktív és nyugdíjba vonult katonák
és közalkalmazottak, illetve az ô csa-
ládtagjaik.

– Ez nagyságrendileg hány fô?
– Ezt a Honvédelmi Minisztérium

is nagyon szeretné tudni! (Rejtélyes
mosoly.)

– Diplomatikus válasz.
– Ebben semmi diplomácia nincs,

csak azt gondolom, hogy ez egy
olyan adat, ami nem tartozik senkire.
Sem a honvédségre, sem a civil vi-
lágra. Jó páran vannak, több százan.

– Az imaterem hány fô befogadá-
sára képes?

– Negyven ülôhely és 20–25 álló-
hely van.

– Amikor ünnepségeket tartanak,
általában meg szokott telni?

– Meg.
– Mióta van, mûködik a magyar

honvédségen belül is Tábori
Rabbinátus?

– 1994 óta. A rendszerváltásig a
hadseregen belül mindenfajta vallás
gyakorlása tilos volt. A rendszervál-
tás után az egyik elsô dolga volt a
honvédségnek, hogy elkezdte szer-
vezni a tábori lelkészi szolgálatot. A
munka 1990-ban kezdôdött el, én
1991-ben kapcsolódtam be. Elôször
mint szakértô segítettem munkáju-
kat, majd 94-ben, három év
elôkészítô munka után jött létre a tá-
bori lelkészi szolgálat. Egy katolikus
tábori püspökség, egy protestáns tá-
bori püspökség és a rabbinátus irodá-
jának létrehozásával.

– Az elôkészítô munkáról mondana
néhány szót? Hiszen ekkor a sem-
mibôl kellett létrehozni egy mûködô
intézményt.

– Ez egy érdekes és izgalmas kor-
szak volt. Ezekben az idôkben lépett

• José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke és Sir Jonathan
Sacks, Nagy-Britannia fôrabbija az
„Európa nagy zsinagógája” címet
adományozta a brüsszeli Régence ut-
cában lévô, 1878-ban épült temp-
lomnak. Albert Guigui fôrabbi az ün-
nepségen kijelentette, hogy „abban a
társadalomban, ahol a félelem és a
gyûlölet egyre erôsödik, az Európai
Unió meggyôzôdéssel hirdeti, hogy
az európai átalakulásnak nemcsak a
gazdasági érdekeken kell alapulnia,
hanem a vallási és szellemi fellendü-
lésen is. A megjelentek elmondták
franciául és hollandul az ünnepi al-
kalomra írt imát Európáért. A litur-
giai szertartást Benjamin Müller
fôkántor végezte, akit az Európai
Unió kórusa kísért.

• A PAP lengyel hírügynökség je-
lentése szerint a második világhábo-
rú óta elsô ízben avattak rabbikat a
varsói rabbiszemináriumban, ahol
kilenc, az USA-ból, illetve Izraelbôl
érkezett növendék kapott diplomát.

A zsidó vallási és kulturális élet fel-
lendülése 1989-ben, a rendszerváltás
után kezdôdött, de a szeminárium
csak 2005-ben nyitotta meg kapuit.
Rabbi Salom Stambler, az intézet
igazgatója történelminek nevezte 
az eseményt, amelyen Michael
Schudrich, Lengyelország fôrabbija
elnökölt. A második világháborúban
a nácik 3,5 millió lengyel zsidót öl-
tek meg, számuk jelenleg néhány
ezerre tehetô.

• Beatrix holland királynô litvániai
látogatása során kegyelettel emléke-
zett azokra a diplomatákra, akik a
második világháború idején több
ezer zsidó életét mentették meg. A
királynô Kaunasban felkereste a
Chiune Sugihara egykori japán kon-
zul tiszteletére létesített emlékházat,
ahol külön részleg mutatja be Jan
Zwartendjiknek, Hollandia ideigle-
nes konzuljának a tevékenységét is.
Zwartendjik az üldözöttek számára 
a Holland Antillákhoz tartozó
Curaçãóba szóló, míg Sugihara ja-

pán vízumot állított ki. Felmérések
szerint a két diplomata mintegy hat-
ezer zsidó életét mentette meg.
Embermentô tevékenységüket em-
lékmû örökíti meg Litvániában, Izra-
el pedig Jád Vásem-éremmel tüntette
ki a bátor diplomatákat.

• A 11,5 millió lakosú Zimbab-
wéban jelenleg mintegy 350–400,
többségében idôs zsidó él. A tartós
válságtól sújtott ország közösségét a
dél-afrikai székhelyû Afrikai Zsidó
Kongresszus is támogatja, melynek
ügyvezetô igazgatója, Mose Silber-
haft rabbi a JTA Zsidó Hírügynök-
ségnek kijelentette, hogy Zimbab-
wéban semmi sem kapható, ezért
gyógyszert, élelmiszert, sôt fer-
tôtlenítô tablettákat is küldenek 
hittestvéreiknek. Hararéban és
Bulawayóban zsinagógák és nappali
iskolák is mûködnek, de a tanulók
többsége nem zsidó. A vallási életet
egyetlen rabbi irányítja, aki
Bulwayóban tartózkodik. Hylton
Solomon hitközségi elnök szerint a
közösség tagjait egyelôre nem érintet-
te az erôszakhullám, de súlyos gondot
okoz a gazdasági krízis. A hetvenes
években hittestvéreink száma mint-
egy 7500 volt, jelenleg csak hat (!)
zsidó gyermek él az országban.

kovács
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Vallásos zsidóknak is ajánlható a katonaélet
Interjú Frölich Róberttel, aki fôrabbi és magas rangú katona egyben

Egyenkipa

Frölich Róbert

ki a Magyar Honvédség a Varsói
Szerzôdésbôl, és kezdett integrálód-
ni a NATO felé. Megjelentek a
különbözô NATO-katonák, és
megkezdôdött a kapcsolatfelvétel a
nyugat-európai országok és az Egye-
sült Államok hadseregével. Az elsô
körben úgymond tapasztalatokat
gyûjtöttünk arról, hogy melyik or-
szágban miként szervezik saját tábo-
ri lelkészségüket. Mivel alapvetôen a
NATO felé irányultunk, elsôsorban
az idetartozó országokban gondol-
kodtunk. Ezeket a tapasztalatokat
összevetettük, és ráhúztuk az akkori
magyar valóságra…

– Ez hogy nézett ki a gyakorlat-
ban?

– Az amerikai hadseregben nincs

külön rabbinátus, mivel egy tábori
lelkészi szolgálat van, amely nem ta-
gozódik ágakra. A parancsnokok ve-
tésforgó rendszerrel váltják egymást,
hol egy protestáns lelkész, hol egy
katolikus pap, hol egy rabbi vagy ép-
pen imám a „fônök”. Ez Magyaror-
szágon elképzelhetetlen lenne, így
ezt a szisztémát elvetettük, és inkább
saját lehetôségeinkben és korlá-
tainkban gondolkodtunk.

– Hogyan került a honvédség kö-
zelébe? 

– Landeszman Gyuri megkérdezte
tôlem a Síp utca egyik folyosóján,
hogy „Akarsz tábori rabbi lenni?”
Akkor beugrott a Svejkbôl Otto Katz
figurája, és rávágtam, hogy persze,
hogyne (nagyot mosolyog, és látszik,
hogy még ennyi év múltán is élvezi a
szituációt). 90–91-ben, amikor ez az
egész elkezdôdött, még senkinek
sem volt fogalma arról, hogy mit
építünk, és annak milyennek kell
lennie. Szép lassan, 3 év alatt kikris-
tályosodott a feladat.

– Beszéljünk a jelenrôl is, a mosta-
ni rendszerükrôl: milyen feladatokat
látnak el, és melyek a fô tevékenysé-
geik?

– A sorkatonai szolgálat megszû-
nésével nekünk is át kellett értékelni
mûködésünket. Míg a sorkatonaság
idején gyorsabban cserélôdtek az
emberek, a hivatásos és szerzôdéses
hadseregben egy stabil állománnyal
dolgozunk. Akkori feladatrendsze-
rünk kimerült az érdekvédelemben, a
vallásgyakorlás biztosításában és lel-
ki segély, gondozás nyújtásában.
Alapvetôen a sorkatona lelkét pá-
tyolgattuk.

– Mint egy pszichológus?
– Nem, mint egy rabbi. Akihez be

lehetett jönni és elbeszélgetni vele,
és én is kimentem, és kerestem eze-
ket a találkozási lehetôségeket. Lak-
tanyákba is jártam. A mai, stabil ál-
lománnyal rendelkezô honvédséget
úgy kell kezelni és mûködtetni, mint
egy hitközséget. Nemcsak a rendez-
vényekkel és az istentiszteletekkel,
hanem személyes kontaktussal és ál-
landó kapcsolattartással. Feladatunk
ezenkívül, hogy különbözô katonai
rendezvényeken megjelenjünk, kép-
viselve a hazai zsidó közösség ezen
részét. Emellett ellátjuk a honvédsé-
get irodalommal, összeállítottunk

egy könyvtárat, amely abszolút
„mindenevô”: a Delfin könyvektôl
kezdve a Talmudig minden megtalál-
ható itt.

– Kik látogathatják ezt a tényleg
sokszínû könyvtárat?

– Bárki bejöhet, de kölcsönözni
nem, csak helyben olvasni lehet.

Olyan ez, mint egy közkönyvtár.
Érdekessége, hogy szerkesztettünk
egy külön katonai imakönyvet. De
szeretnénk csinálni egy saját luáchot
és egy tisztességes, részletesebb ka-
tonai imakönyvet is.

– Mennyiben különbözik egy kato-
nai imakönyv egy normál ima-
könyvtôl?

– Hogy stílszerû legyek, kicsit kö-
rül van metélve (kaján mosoly)…

– Mégpedig?
– Olyan imakönyvet szerettünk

volna gyártani, amelyet alapvetôen
missziókban használhatnak katoná-
ink. A misszióban nincs idô arra,
hogy levezessenek egy péntek esti is-
tentiszteletet vagy éppen egy szom-
bat délelôtti, 2,5–3 órás imát. Ennek
megfelelôen gondosan mérlegelve és
súlyozva – mintául és alapul véve az
amerikai és európai imakönyveket –
állítjuk össze a mi könyveinket. Az
ismeretterjesztés ezen kívül is na-
gyon fontos feladatunk, több mint 10
éve kiadtunk például különbözô fü-
zeteket az ünnepekrôl. Ezenkívül já-
runk és elôadást, tanfolyamot tartunk
a különbözô katonai intézmények-
ben, a Zrínyin, a Bolyain és Szent-
endrén. Vezérkari tanfolyamokon is
tartunk elôadást.

– Miben merül ki ez a fajta isme-
retterjesztés?

– Abból indulunk ki, hogy a zsidó

katona tudja magáról, hogy zsidó.
Nekünk a nem zsidó parancsnokok-
hoz kell szólnunk, elmondva és meg-
magyarázva nekik, hogy melyek egy
zsidó katona kötelezettségei.

– Milyen témákat vesznek át eze-
ken az alkalmakon?

– Mindenfélét, zsidó történelem és
rituálé alapfokon. Ezeken a tanfo-
lyamokon nincs sok idônk, éppen
ezért röviden, tömören elmagyará-
zunk néhány alapfogalmat. Például
hogy mi a különbség a zsidó és nem
zsidó ünnepek, a kóser és nem kóser
étkezés között, illetve hogy melyek a
vallásos zsidó katona azon kötele-
zettségei, amelyeket parancsnokának
figyelembe kell vennie. Megelôzve
következô kérdését, van ilyen. Van a
magyar honvédségen belül vallásos
zsidó katona.

– Életmódja és lehetôségei meny-
nyiben különböznek egy átlagos ka-
tonáétól?

– Kóser ellátást kap, szombatot
tart. Élhet a vallásszabadság alkot-
mányban biztosított jogával.

– Gondolom, ezt a felettesei tudtá-
val és engedélyével teheti meg.

– Igen, és erre valók ezek a külön-
bözô tanfolyamok.

– A vidéki laktanyákba le szokott
járni?

– Annyi már nincs belôlük, mint a
régi idôkben, de idônként meg szok-
tam látogatni ôket. Vidékre ünnepsé-
gek alkalmával szoktam menni, és
ha van ott zsidó, akkor elbeszélge-
tünk egy kicsit. Ô megkeres engem,
vagy éppen én keresem meg ôt.
Minján azonban a vidéki laktanyák-
ban nincsen.

– Említette, hogy lelki segélyt is
nyújtanak. Milyen ügyekben szokták
megkeresni?

– A lelki segély ma már nem mû-
ködik, de a sorkatonai idôszakban
nagyon sok olyan eset volt, hogy a
zsidó gyerek a védett zsidó közegbôl
bekerült a hadseregbe. Ezt a sokk-
szerû élményt kellett segíteni, olda-
ni, túlélni; én mentem és segítettem.

– A sorkatonaság vagy a profi
hadsereg idején volt nagyobb igény
a vallásra, az istentiszteletekre?

– Ez egy jó kérdés! (Elgondolkoz-
va simogatja szakállát.) Nagyjából
ugyanakkora az igény. Alapvetôen
itt nem a mindennapi vallásgyakor-
lás a fontos, hanem a zsidó identitás
megélése. Hogy még azok is eljön-
nek ünnepségeinkre, akik nem feltét-
lenül sajmer sábeszok. A hadsereg
nem különbözik a társadalomtól,
ugyanúgy tagozódik és ugyanolyan
sokszínû. Mondjuk, ortodox katoná-
val még nem találkoztam.

– Korábban civilként dolgozott,
végezte rabbinikus feladatait. Nehéz
volt átállni a katonai életmódra?

– Egy izgalmas, új világ volt, és
persze furcsa érzés volt bekerülni a
katonaságba, amely elôl a nyolcva-
nas években még menekültek a fiata-
lok. Egy ismeretlen, de nem ellensé-
ges közegbe, amelyben kíváncsian
és szeretettel fogadtak bennünket.
Beöltözésünk elôtt 3 évig civilként
dolgoztunk, így nem ért meglepetés-
ként, amikor „felszereltek” bennün-
ket. A „katonai ruházatiból” be kel-
lett szerezni a szükséges egyenruhát,
esküt tettünk és írtunk alá, de elôtte
még egy katonai gyorstalpalón is
részt kellett vennünk Szentendrén.
Felkészítésünk fizikai és elméleti
részbôl állt, bár akkor már nagyjából
megismertük a közeget és hierarchi-
áját. A felkészítô egy hónapja alatt
megtanultuk, mi az az alaki kikép-
zés, lôgyakorlatokon vettünk részt,
és fizikai állapotfelméréseken vol-
tunk. Alapvetôen hasznos idôszak
volt.

– Hogyan tudta összeegyeztetni
alapvetôen laza, könnyed stílusával
a katonaságra azért jellemzô szi-
gort?

– Egész jól. A rabbinátus – ahogy
a tábori püspökségek is – egy vallási
szervezôdés, a katonai fegyelmet és
a merev hierarchiát igazából nem kö-
vetelik meg tôlünk. Munkatársaim-
nak például nem kell engedélyt kérni
az ajtón való belépéshez. Nem va-
gyok 50 csatában edzett parancsnok,
hogy játsszam a katonásdit… Egy
szükséges, minimálisan elvárható és
törvényben rögzített szinten túl tehát
nem kell katonának lennünk. Felette-
sem mondjuk nekem is van, a honvé-
delmi miniszter. Két életet élek egy-
más mellett: vezetem a Tábori
Rabbinátust és a Dohány körzetet. A
kettô igen jól megfér egymás mel-
lett.

Szilágyi Iván Péter
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Olimpia: kínai gesztus
Megkezdôdött az olimpia, és ez-

zel az izraeli „fejfájás”, amire – úgy
látszik – a kínaiak megtalálták a
megfelelô orvosságot. A háttér: a
kínaiak meghívták a megnyitóra a
magas rangú vendégeket, köztük
Simon Peresz izraeli államelnököt
is. Igen ám, de az ünnepség péntek
este volt, jóval a szombat beállta
után. Peresz a magánéletben nem
kimondottan ortodox, de mint izra-
eli államelnök nem hajlandó szom-
baton utazni, ezért még idôben ér-
tesítették az olimpiai bizottságot és
a hatóságokat, hogy legnagyobb
sajnálatára nincs módjában részt
venni az eseményen. Ezenkívül fel-
merültek kásrutproblémák is, mi-

Ortodox Union vezetôi közölték,
hogy a kanadai szarvast, amely a kó-
ser állatok tórai listáján szerepel,
megnyugtató módon azonosították,
és így az – kóser vágás után – ehetô.

Szakértôk szerint a szarvas húsa
jobb, ízletesebb, mint a marhahús, és
egészségesebb is, mert kevésbé zsí-
ros.

Profi „szombatszegô” 
Jeruzsálemben is

Mint azt már hírül adtuk, Bné
Brákban, Izrael legvallásosabb vá-
rosában él és virágzik – a városhá-
za hathatós támogatásával – a
„szombatszegô” intézménye. Most
Jeruzsálemben is megirigyelték és
utánozzák a jó példát, és a Mááriv
híradása szerint Jeruzsálem
Mattersdorf negyedében mûködik
egy Achszin Abu-Ali nevû arab fia-
talember, aki jutányos áron meg-
gyújtja és eloltja a villanyt, ha
szükséges, vagy mûködteti a
légkondit, de ehhez azt kell monda-
ni neki, hogy „nagyon meleg van”,
ugyanis nem szabad egy nem zsidót
egyenesen megkérni, hogy kapcsol-
ja be. Így, ha kimegy a biztosíték,
azt mondják neki, hogy „sötét
van”, és ô máris teszi a dolgát.

Az ultraortodox negyedben köz-
zétett plakátok tanúsítják, hogy
Abu-Ali „biztonsági szempontból le
van informálva, megbízható, is-
mert taxisofôr, aki az elmúlt 25 év-
ben a környéken mûködött”.
Szombatonként egy bódéban talál-
ható, amelyre ki van írva az „ár-
jegyzék”, melynek alapján dolgo-
zik: egy gyújtás (vagy oltás) 30
sekel, egy szülônô kórházba szállí-
tása taxiján 100 sekel (nem drága)
stb. A bódéban telefon is van, de a
közel lakók általában személyesen
jönnek, mivel szombaton telefonál-
ni sem szabad, csak akkor, ha élet-
mentésrôl van szó.

Naftali Kraus

Tóraszekrény Jeruzsálemben, ajtaján a Tízparancsolattal

Sírkôavatás Makón

A Biblia Éve – másutt
Az olasz televízió (RAI) októberben „bibliamaratont” rendez, 

amelynek keretében Róma fôrabbija, Riccardo di Segni és XVI.
Benedek pápa párhuzamosan olvasnak fel a szent könyvbôl. A pápa
a Börésit könyvébôl olaszul idéz, majd a fôrabbi ugyanazt a fejezetet
héberül olvassa fel. Ezután 1200-an egy héten keresztül nonstop
olvassák az Ó- és Újtestamentumot.
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Mostantól lehet internetezni is

vel Izrael elnöke hasonló okokból
csak kósert eszik.

Azonban a kínaiakat más fából
faragták. Ôk nem hajlandók elfo-
gadni a nemleges választ. Miután
behatóan tanulmányozták a kér-
dést, elhatározták, hogy ripsz-ropsz
építenek egy szállodát a stadion kö-
zelében, amelyben Peresz és kísére-
te lett elszállásolva, úgyhogy Izrael
szombattartó elnökének csupán
200 métert kellett gyalogolnia ah-
hoz, hogy a megnyitón részt vehes-
sen.

Peresz értékelte a kínai gesztust,
és a válasz ezúttal pozitív volt.

A vendéglátók megoldották a
kásrutproblémát is az ottani
chábád-küldöttek segítségével, egy
sor séf már kialakította a kóser ét-
lapot, amely Pereszt és kíséretét
várta a helyszínen. Nem biztos,
hogy a pesti ortodox rabbi is enne
abból, amit ott, Pekingben
(ki)fôznek, de az izraeli VIP-nek
szánt lakomák egyértelmûen kóser-
nak számítanak. Ez Pereszt és kísé-
retét tökéletesen kielégíti…

(A kínai megoldás a 200 méteres
gyaloglással eszembe juttatta Ben-
Guriont, Izrael alapító miniszterel-
nökét, akinek Peresz tanítványa
volt. A hatvanas években, amikor
Churchill meghalt, B.G. is hivata-
los volt a temetésre, amely „termé-
szetesen” szombat délelôtt volt. Az
„öreg”, aki nem kevésbé volt nem
vallásos, mint tanítványa, kijelen-
tette, hogy ô, mint az egész zsidó
nép miniszterelnöke, nem utazik
szombaton. Hanem gyalog megy…

Akkor és ott nem 200 méterrôl
volt szó, és az angol királynô – ab-
ban a hiszemben, hogy B.G. autón
nem utazik szombaton – felajánlot-
ta neki a négylovas királyi hintót,
de az „öreg” gyalog ment, és vele az
egész slepp, diplomaták, újságírók,
köztük barátunk, Tomi Lapid, a
Mááriv akkori londoni tudósítója…)

Chászid internet
A vallásos zsidók nem kultiválják

az internetet, ahogy annak idején
bojkottálták a tévét is. „Megrontja a
gyerekeket” – mondják, és azokra a

pornóoldalakra gondolnak, amelyek
valóban nem erkölcsnemesítôek,
hogy finoman fejezzük ki magunkat.

Ez így igaz. Azonban az is igaz,
hogy tévé nélkül el lehet lenni, de
komputer és internet nélkül alig.
Egyre több vallásos ember kénytelen
a megélhetése érdekében komputert
vásárolni, és egyre több rabbi kény-
telen ezt megengedni, ilyen vagy
olyan feltételek és megszorítások
mellett.

Most frontáttörés történt az érzé-
keny témában, miután a belzi chászi-
dok bét dinje (rabbinikus bírósága)
egyezményt írt alá a Rimon nevezetû
internetcéggel, amely a chászidok
rendelkezésére bocsát olyan „meg-
szûrt” oldalakat, amelyek nem tar-

talmaznak ártalmas anyagokat, de
kielégítik a chászidok szakmai igé-
nyeit.

Elsô volt a belzi rebbe, Jiszáchár-
Dov Rokéách, aki sávuot kimene-
telekor tartott beszédében hangsú-
lyozta, hogy fontosnak tartja olyan
körülményeket teremteni, melyek kö-
zött a hívek nyugodtan használhatják
a megélhetésükhöz szükséges inter-
netet, anélkül, hogy kitennék magukat
„ártó anyagok hatásának”. Már más-
nap elkezdôdtek a tárgyalások a
Rimonnal.

Ahogy hírlik, további chászid cso-
portok követik a belzieket, és sokan
egyénileg csatlakoznak fel a „szûrt”
anyagokat szállító Rimonhoz.

Jesivabócher titoksértése
Jeruzsálemben a nyári (nem

ôszi!) barackszezon egyik kedves
mellékzöngéje volt Barack Obama
amerikai elnökjelölt hajnali láto-
gatása a Siratófalnál. Miután meg-
kapta a kellô felvilágosítást a rab-
bitól, leírta kívánságlistáját egy cé-
dulára, és azt bedugta a Kotel kö-
vei közé.

Az esetnek nem sok szemtanúja
volt, de egy is elég: alighogy
Obama távozott, egy szemfüles
jesivabócher magához vette a cet-
lit, és azt jó pénzért a Máárivnak
eladta. Az rögtön közzé is tette az
égiekkel folytatott levelezés ezen
ékes példáját, amelyben a demok-
rata jelölt kéri, az Örökkévaló vi-
gyázzon rá és családjára, segítse ôt
munkájában stb. Nincs direkt ké-
rés a megválasztására, de ez magá-
tól értetôdik.

Vallásos körök élesen elítélték a
bócher viselkedését, mondván,
hogy megszegte rabbénu Gersom
utasítását a levéltitok megsértésé-
vel, pusztán nyerészkedés céljából.
A hírek szerint jesivája kicsapni
készül a szégyentelent. Smuel
Rabinovits, a Kotel rabbija szerint
a bócher viselkedése minôsít-
hetetlen volt.

Kóser szarvas Kanadában
Hosszas huzavona után a legna-

gyobb amerikai kásrutszervezet, az

Messze, mint Jeruzsálem Makótól …
A legendák, szájhagyományok

szerint a 13. század végén a Makó
nemzetség vitéze lóháton, kis csa-
patával úgynevezett hosszú, erôltetett
menetben elindult, és viszontagságos
körülmények között meg is érkezett
Jeruzsálembe. Akkor idôben és
távolságban is igen hosszú és veszé-
lyes volt ez a híressé vált út. Ezért
maradt meg a közismert mondás:
„Olyan messze van, mint Makó
Jeruzsálemtôl!” Napjainkban ez már
csak pár órás repülôút kérdése.

Közel 270 évvel ezelôtt telepedtek
le a Maros menti városban a nyers-
bôrrel, mezôgazdasági termékekkel
kiválóan kereskedô zsidó dinasztiák.
Nekik köszönhetô a településnek és
vonzáskörzetének hagymaexportáló
hírneve. Késôbb, a vérzivataros
idôszakokban, több hullámban
kivándorolt a családok nagy része –
Izraelbe vagy más földrészekre.
Napjainkban sajnos már csak
néhányan élnek itt, az alföldi
„óhazában”. Az ôsi gyökerek, val-
lási hagyományok határtalan tisz-
telete, szeretete azonban évente
többször is hazaszólítja hazánk
távolba szakadt fiait, leányait.
Idôsek és ifjak immár hagyományos
vándorútra kelnek Jeruzsálembôl
Makóra. Így történt ez a közelmúlt-
ban is, Izrael megalapításának hat-
vanadik évfordulóján. Az idén már-
ciusban és júniusban már voltak,
várhatóan novemberben ismét jön-
nek Makóra a kései utódok.
Márgálit Dávid, az izraeli Makói
Zsidók Világszövetségének elnöke
szervezi az Eötvös utcai híres zsi-
nagóga meglátogatását, az emlék-
szertartások sorozatát. Nem utolsó-
sorban pedig Vorhand Mózes mártír
csodarabbi jángori temetôben lévô
mauzóleumához zarándokolnak a
hithû utódok, ott nyugvó ôseikre is
emlékezve.

Vorhand Milán, a messze föld-
részeken legendásan híres cso-
darabbi dédunokája egyébként nem-
régen vásárolta meg a zsinagógához
közeli 23-as számú, nagyméretû,
alápincézett, új építésû polgárházat,
amely 150 látogató befogadására,
elszállásolására alkalmas. Kóser
konyhával is rendelkezik. Több
mint 30 millió forintba került a
mutatós épület. Mikvéje ezer
liternél is több víz tárolására alkal-
mas. Ezenkívül a fôtéri Bástya
Hotelben szintén sok zarándok
szállhat meg, a zsidó vallás által
elôírt körülmények között. Báron
Zsuzsanna, a helybeli hitközség és a
zarándoklat ügyeit is évek óta
felvállalva, agilis temperamentumá-
val mindent megtesz a siker
érdekében. Remélhetôleg még igen
sok generáción keresztül fenn-
maradnak ezek a páratlan intenzi-
tású hagyományok, szokások az
utódok szellemi, lelki épülésére, az
ôsi hit és megmaradás erôsítésére.

Olasz Tibor

Sírkövet állítottak Ráchel Teitelbaum sírjánál. A város talán legvallásosabb
asszonya távozott az örök életbe. Bizonyította, hogy a legnehezebb
körülmények között is megtartható a kóser háztartás, a jámbor élet. Mojse
Weiszberger budapesti ortodox fôrabbi szövegezte meg a sírfeliratot, és min-
jen jelenlétében, szépszámú tisztelô elôtt avatta fel.

Beszédében hangsúlyozta a fenti erényeket, és elmondta: volt egy hely a
városban, amelyet a zarándokok felkereshettek, terített asztal és szíves fogad-
tatás várta ôket. Sokáig Jichák Weisz sajchet a kedvéért járt le Makóra.
Amikor elgyengült, akkor fia Pestrôl szerezte be számára a megfelelô élelmet.
Utolsó leheletéig ôrizte a jiddiskájtot. Most emlékét ôrzi a sírkô és hozzátar-
tozóinak, ismerôseinek szeretete, tisztelete.
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Olvasóink véleménye

Hallássérültek izraeli körutazása

A Magyar Hallássérült Zsidók Egyesületébôl 22-en keltünk útra, Szigeti
Györgyné elnök és az MSE Tours szervezésében.

Izrael megalakulásának 60. évfordulóján repültünk – régi dédelgetett
álmunk megvalósulásaként – a Szentföldre. A Ben Gurion repülôtéren a nagy
tapasztalattal rendelkezô (korábban siket fiatalok sportoktatásában vett részt)
Schumacher Judit idegenvezetô fogadott bennünket. A 9 napos túra alatt min-
denhol hihetetlen toleranciával és tapintattal várták a csoportot, pl. a kézbe
adott programokról „kimeszelték” a hallássérült megkülönböztetô jelzôt.

– Tudósítónktól –
Naiv olvasó, aki úgy gondolja,

hogy amíg a Gázai övezet a terroris-
ták paradicsoma, a Jordán nyugati
partja a béke és a jó szándék szigete.
És ha emellett feltételezi, hogy nincs
kapcsolat a legitim palesztin kor-
mány által irányított terület és a ter-
rorszervezetek közt, úgyszintén na-
gyot téved.

A Hamasz és egyéb terrorszerve-
zetek ugyanúgy megtalálhatóak az
Abbasz-kormány által irányított
Nyugati Parton is.

Nem véletlen, hogy amikor izraeli
katonák ezen a fertályon a terroristák
letartóztatását szeretnék végrehajta-
ni, a „békés” lakosság kôzáporral fo-
gadja ôket, hogy a terroristák házait
védjék.

A nábluszi városházán több számí-
tógépet foglaltak le biztonsági
erôink, melyek tárolt anyagaiból ki-
derül, hogy a Gázai övezet és a Nyu-
gati Part között aktív Izrael-ellenes
terroristacsoportokat támogató kap-
csolat volt és van. Náblusz veze-
tôinek a terrorszervezettel való szo-
ros együttmûködésére utal, hogy úgy
az oktatásban, mint a kereskedelem-
ben vezetô szerepet tölt be a
Hamasz. A terrorszervezet iskolákat
és egyéb közintézményeket mûköd-
tet. Úgy tûnik, nemcsak Gáza, de ez
a terület is Hamasz-vezetés alá kerül,
a palesztin lakosságot is terrorizálva,
akkor is, ha anyagi meggondolások
miatt ez nem publikus részükrôl.

Hiába szeretnének békét a polgári
lakosok, ki vannak szolgáltatva a ter-
rorszervezeteknek, amelyek közül
már nemcsak a Hamasz, de a
Hezbollah, az Iszlám Dzsihád, és
nem utolsósorban az Al-Kaida is je-
len van térségünkben.

Az imámok agymosást tartanak az
istentiszteletek során a lakosság ré-
szére. A mecsetek pedig ragyogó bú-

Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

A Korczak-emlékmû elôtt

Jeruzsálem, Galilea, Kármel-hegy, Haifa, Názáret, Capernaum, Golan-
fennsík, Tiberias, Jordán völgye, Qumran, Massada, Tabgha, Sion-hegy – min-
denhol tisztelegtünk a zsidó és nem zsidó emlékek elôtt. Lubickoltunk a
Földközi-tengerben, a Holt-tengerben, a Jordán folyóban és a Vörös-tengerben.

Láttunk katona fiatalokat, mindenhol békesség volt.
A Siratófalnál elcsodálkoztunk az egekig magasló falrésekbe szorított

kérôcédulákon (kvitli). A teret hátrálva, a visszatérés reményében hagytunk el.
Cesarea amfiteátrumában a legmagasabb sorba felmászva az orrunkban

élvezhettük a tenger illatát, a testünkön pedig a dübörgését (a morajlást mi
nem halljuk…).

Genezáret tavát körbehajóztuk, és meghatódtunk a magyar himnusz „lát-
tán”. Amikor a kapitány felhúzta a piros-fehér-zöld zászlót, egyszerre
éreztük, hogy magyar zsidók vagyunk.

Haifában keveselltük az idôt. A Bahai virágoskert, a mélyben elterülô város
és a mélykék tenger lélegzetelállítóan szép volt.

A Jád Vásemben felsorolták a gyerekek neveit, de ezt mi nem hallottuk: az
áldozatokra emlékeztünk. A lengyel orvos emlékére felállított dombormû 
felejthetetlen, ahogy öleli a reá bízott zsidó gyermekeket.

A libanoni határhoz közel egy „pihenôben” ejtôernyôs katonaáldozatok
fényképeire bukkantunk. Megrázó volt.

Petrában, a 45 fokos „erôltetett menetben” ámultunk a sziklába vájt sírhe-
lyeken, templomokon. Közben egyik 74 éves sorstársunk lovagolva elôzött
meg bennünket.

A finom és bôséges kóser búcsúvacsorát Eilatban, vidám hangulatban
fogyasztottuk el. Itt a társaságunkban levô hallássérült színésznô jelbeszéddel
adta elô Arany János Családi kör címû versének részletét. Ezzel kívántuk
megköszönni a családias, szeretetteljes légkört, amit izraeli utazásunk alatt
tapasztaltunk. Az estén részt vett idegenvezetônk magyar anyanyelvû édes-
anyja is.

Hála és köszönet minden szervezônknek és Istennek, hogy ott lehettünk.
Takátsné Földi Zsuzsanna

és Szigeti Györgyné MHZSE-elnök

Gyász

vóhelynek számítanak a terroristák
számára.

Az izraeli hadsereg terroristaelle-
nes akciói miatt a lakosságot sztráj-
kokkal befolyásolják a kereskedôk.

A palesztinoknak juttatott nemzet-
közi segélyekkel olyan testületek
rendelkeznek, mint a nábluszi önkor-
mányzat, mely Hamasz-kézben van.

Fentiek válaszul szolgálhatnak az
e sorok írójához intézett kérdésre,
hogy miképpen kerülhet például a

magyar kormány által a Palesztin
Hatóság részére adományozott pénz
terroristák kezébe.

Állításom, sajnos, bár egyesek
számára „mókásnak” találtatott, be-
igazolódott. Nem kellett ehhez más,
csak pl. a nábluszi polgármesteri hi-
vatal segítsége, bár a kapcsolatok
magasabb szinten is jelen vannak.
Ugyan a nábluszi vezetôk közül né-
hányan már a hûvösön ülnek, de ha-
sonló gazfickók vígan rendelkeznek
a segélyekkel, saját zsebüket és a ter-
rorszervezetekét gazdagítva. (Arafat,
mint a béke barátja, mûködése alatt
remek példát szolgáltatott az effajta
konspirációkhoz.)

Több jármûvet is elkobzott az izra-
eli hadsereg egy razzia során a Nyu-
gati Parton, melyek a Hamasz isko-
labusznak álcázott harci jármûvei
voltak.

Ennyit a békére törekvô Palesztin
Hatóság által ellenôrzött területrôl,
ahol messzemenôen elzárkóznak a
„békét aláásó terrorszervezetektôl”,
akárcsak Arafat tette egykoron!

Abbasz elnök, aki mintha mit sem
sejtene a Hamasz és társai jelen-
létébôl háza táján, „jól fejlett
igazságérzetétôl indíttatva” élénken
tiltakozik hazánk Kelet-Jeruzsálem-
ben folytatott építkezései miatt. Mert
így Kelet-Jeruzsálem – melyet Pa-
lesztina fôvárosaként maguknak kö-
vetelnek – lakosságának arab többsé-
ge megszûnhet a közeljövôben.

A Hatnapos Háborúban hazánk ál-
tal elfoglalt területeken folytatott
építkezéseket leállító határozati ja-
vaslatot – melyet Líbia kezdeménye-
zett az arab államok részérôl az
ENSZ Biztonsági Tanácsánál – az
USA, élve vétójogával, elutasította.
Abbasz elnök véleménye szerint ez a
béketárgyalásokat nehezíteni fogja.

Arról, hogy a Hamasszal kötött
tûzszüneti megállapodást hogyan

megjelenéséig nem történik több tá-
madás ellenünk – egy péntek este a
jeruzsálemi óvárosban, midôn egy
izraeli turistacsoport az Oroszlános
Kapunál haladt, egy palesztin fegy-
veres lövéseket adott le a muzulmán
temetôbôl. Két izraeli életveszélyes
sérüléseket szenvedett. A csoporthoz
tartozó biztonságiak válaszoltak a lö-
vésekre, de a terrorista elmenekült.

Lehet, hogy nem összehangolt cse-
lekedetek a fentiek, de ezek tükrében
nem csoda, ha (enyhén szólva) egyre
bizalmatlanabbak lesznek az izraeli
lakosok az itt élô arabokkal szemben.

Jómagam bármikor, bárhol, min-
den félelem nélkül szálltam buszra,
közlekedtem arab piacokon baráta-
immal – olykor izraeli katonák fi-
gyelmeztettek minket, menjünk visz-
sza, mert a hely nem biztonságos.

Még azok után sincs bennem szo-
rongás, hogy amikor a Tel-Aviv cipôs
utcája melletti falafeleshez igyekez-
tem, lányom inkább saját lakásába
hívott ebédre, s ha nem rá, hanem fa-
lánkságomra hallgatok, akkor most
nem írom e sorokat, mert vitánk után
öt perccel az üzletet felrobbantotta
egy öngyilkos terrorista.

Amikor pedig nahariai betegem-
hez igyekeztem volna egy napon, aki
a Gaton 30.-ban lakott, és akitôl
pontban fél kettôkor szoktam távoz-
ni, hogy elérjem az utca végén a vo-
natállomást, szintén lányom sugalla-
tára lemondtam a vizitet, mert kissé
gyengélkedtem. Pontban fél kettôkor
a Gaton 42. szám elôtt ért célt egy
Hezbollah által küldött rakéta, mely
kioltotta egy 42 éves fiatalasszony és
egy 9 éves kisgyermek életét. Az is a
lányomnak köszönhetô, hogy a hai-
fai Remez felrobbantásakor nem ott
tartózkodtam.

Lehet, hogy ô az én védô-
angyalom? De ez már egy másik
téma…

sértették meg, mélyen hallgat a má-
sik oldal, hiszen azt nem a Hamasz,
hanem kenyeres pajtása, az Iszlám
Dzsihád követte el, mondják.

Izraelnek nemcsak a Gázában
mûködô és az Abbasz által vezetett
Nyugati Partra is befurakodott ter-
rorszervezetekkel kell számolnia,
hanem az Izraelben élô palesztinok
mostanában elharapódzott terrortá-
madásaival is, bár ezeket igyekeznek
egyéni akcióknak feltüntetni.

Legutóbb – reméljük, e sorok

Mindenesetre örömmel tölt el,
hogy a Knesszet elfogadta a törvény-
javaslatot, miszerint elkobozhatják a
palesztin merénylôk vagyonát, vala-
mint a tartózkodási engedélyt is
megvonják a merényletben részt
vevô kelet-jeruzsálemi illetôségi pa-
lesztinoktól. Talán ez a törvény 
elrettenti a terrorszervezetekkel
együttmûködô izraeli arabokat, akik
állandó tartózkodási engedély birto-
kában vannak. Egyúttal azt is jóvá-
hagyta az izraeli törvényhozás, hogy

a palesztinok nem részesülhetnek
kárpótlásban az izraeli terrorellenes
akciók során elszenvedett károkért.

Bízunk benne, hogy a Knesszet a
többi olvasatban is jóváhagyja a tör-
vényt, s hogy az visszatartó erôvel
rendelkezik majd a terrorcselekmé-
nyeket támogatók soraiban.

Közben Ehud Olmert – fentiek
után ki tudja, miért – úgy nyilatko-
zott, hogy az izraeli arabokkal szem-
beni megkülönböztetés a zsidó la-
kosság részérôl nem indokolt, sôt
társadalmunkat át kell nevelni. Indo-
kolatlan, hogy a zsidó lakosság úgy
érezze, veszélyt jelent számukra az
arab jelenlét.

Nem hiszem, hogy miniszterelnö-
künk, aki körül egyébként is forr a
levegô, jó helyen és jó idôben tette e
kijelentését, amikor az egész ország
megrendülten látta, amint a jeruzsá-
lemi támadó egy csecsemôt kétszer
igyekezett lopott buldózerével a föld-
del egyenlôvé tenni. Majd ezek után
egy jeruzsálemi arab sztárügyvéd
úgy nyilatkozott, hogy nem volt jo-
guk az izraelieknek a tömeggyilkost
lelôni. Olmert biztosította az izraeli
arabokat, kormánya támogatja, hogy
a társadalom elválaszthatatlan részei
legyenek, és, hogy ne érje ôket hátrá-
nyos megkülönböztetés. Beszámolt
arról is, hogy csökkent az arabok kö-
rében a munkanélküliség és nôtt a

diplomások száma. Személyes ta-
pasztalatom, és a hazánkba látogató-
ké is, hogy az izraeli arab falvakban
lévô házak nagysága és minôsége
meghaladja a hasonló zsidó települé-
seken levôkét, úgy a komfortot, mint
a berendezést illetôen.

Valamint az is, hogy nemcsak az
arabok körében, de az izraeliekében
is sok olyan család található, akik a
létminimum alatt élnek. Statisztikai
adatok nem bizonyítják, hogy a lét-
minimum alatt élôk között nagyobb
százalékban lennének izraeli arabok
(akik egyébként az izraeli összlakos-
ság közel 20 százalékát teszik ki),
mint zsidók.

Olmert fenti nyilatkozata az izrae-
li többségnél „kiverte a biztosítékot”,
de azért nem sikerült a közvélemény
figyelmét elterelni miniszterelnö-
künk korrupciós ügyérôl. Minden
kétséget kizáróan bebizonyosodott,
hogy egy amerikai pénzember,
Talansky, több százezer dollárral
vesztegette meg ôt. Így az ôszi elôre-
hozott választásokon Olmert már
nem indulhat.

A nagy esélyes Cipi Livni.
Várakozással tekintünk az ôszi

események elé, de miután békét is
szeretnénk, ezért készülnünk kell a
háborúra.

Schlesinger Hanna
Tel-Aviv
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Mivel a Képes Családi Lapok a ne-
héz idôkben az antiszemita propa-
gandaáradat szennyére, a folyamato-
san ömlô ellenôrizhetetlen, tudo-
mánytalan, bizonyíthatatlan vádakra
való reagálásra kényszerült, egyre
kevésbé elégítette ki a család külön-
bözô korosztályainak olvasói igé-
nyeit. Különösen így volt ez a hábo-
rú kitörése után, az egyre gátlás-
talanabb antiszemita publicisztika 
térhódításakor. Mégis, olykor-olykor
egyetemes értékû írásokkal találkoz-
hatunk, melyek méltán számíthatnak
a mai olvasó érdeklôdésére.

Az 1940. november 12-i számban
jelentôs terjedelmû cikket olvasha-
tunk arról, hogy Delhiben, hetvenkét
éves korában elhunyt Schwaiger Im-
re, „a tehetséges festô és nagynevû
mûértô, a Távol-Kelet, fôként India
és Tibet ôsi mûvészetének nagy tu-
dású kutatója. Schwaiger Imre sze-
gedi zsidó családból származott.
Hosszú évtizedek óta külföldön élt,
részben Londonban, részben Bom-
bayben és Delhiben, de esztendôket
töltött India és Tibet, fôként Nepál
városaiban is, sôt, ellátogatott olyan
területekre, ahol még alig járt fehér
ember, és ahová még híre sem jutott
el az európai civilizációnak”. A zsi-
dóságot napról napra érô támadások
ellensúlyozásának egyetlen módja
volt: az értékek felmutatása. Persze

csak visszafogottan, szemérmesen és
kulturált módon, mellôzve azt a jo-
gos büszkeséget, melyet a valóság,
az ország tudományos, kulturális és
gazdasági életében való részvételünk
méltán indokolt volna.

Schwaiger Imre neve alig ismert.
„…évtizedeket töltött külföldön, […] ha
csak tehette, ellátogatott Budapestre
és szülôvárosába, Szegedre, az expe-
díciókon megszerzett legértékesebb
mûtárgyakat Budapestre küldte,
hogy az itteni Kelet-Ázsiai Múzeu-
mot gazdagítsa.” A nagy mûveltségû
kutató, Hopp Ferenc, a Calderoni-
féle látszerészcég tulajdonosa, ötször
utazta körül a Földet, üzleténél job-
ban érdekelte a mûvészet, gyûjtemé-
nyét még életében az országnak
ajándékozta, de az „a legkevésbé
sem volt rendszeresnek, még kevés-
bé teljesnek mondható”. Felvinczi
Takács Zoltán, a múzeum anyagának
gondozásával megbízott nagy hírû
tudós és egyetemi tanár mélyen fáj-
lalta, hogy a „Kelet-Ázsiai Múzeum-
ban csak nagyon kevés az indiai
anyag, s ami még súlyosabb hiány:
egyetlen darab sem képviselte a
Hopp-gyûjteményben a Kelet ókori
mûvészetét”. A múzeum fejlôdésnek
indult, az Andrássy úti villában
Xantus János, Szemere Attila, Zichy
Ágost, Pulszky Károly gyûjteményét
is elhelyezték, sôt, ide került néhány

„Mert az ország, ahová most be-
mégy, hogy birtokba vedd, nem
olyan, mint Egyiptom földje, ahon-
nan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a
magot, a lábaddal kellett öntöznöd,
mint a zöldségeskertet. Az a föld pe-
dig, ahová most átkeltek (a Jordá-
non), hogy birtokba vegyétek, he-
gyes-völgyes föld, az égbôl hulló esô
vize itatja. Az Örökkévaló, a te Iste-
ned viseli gondját annak a földnek,
állandóan szemmel tartja azt Iste-
ned, az Örökkévaló, az év elejétôl
az év végéig” (5Mózes 11,10–13).

MÓZES itt, utolsó beszédeinek
egyikében, ismét összehasonlítást tesz
Egyiptom és Kánaán között. Most
már nem arról van szó, hogy vissza-
sírja a nép az ottani életet, hiszen már
eltelt a 40 év, kihalt a rabszolgasorban
született generáció, de Mózes azért
nem mulasztja el, hogy kidomborítsa
Erec Jiszráél elônyeit Egyiptommal
szemben. A Nílus országában soha-
sem esik az esô, a mezôgazdaság lét-
alapja az öntözés. Izrael országában
pedig az esôtôl függ, van-e mit enni.

Melyik a jobb?
A midrás egyértelmûen az ereci ég-

hajlatot tartja annak.
Nem olyan, mint Egyiptom földje –

idézi Rási a Szifré nevû midrás-
gyûjteményt, majd hozzáteszi: hanem
jobb.

Málbim szerint az Írás magyaráza-
tot ad arra vonatkozóan is, az Örökké-
való miért nem Egyiptomot adta a zsi-
dóknak, hiszen az egyiptomiak, akik
évszázadokon át elnyomták és kihasz-
nálták Jákov fiait, rászolgáltak volna,
hogy elûzzék ôket földjükrôl.

Igen ám – mondja az Írás –, de
Egyiptom nem olyan jó, mint Kánaán.
Ott sohasem esik az esô, a földeket ön-
tözni kell. Erecben viszont a mezôgaz-
daság természetes úton, a csapadék
ciklikussága révén mûködik.

* * *
NACHMANIDES szerint azonban

az Írás egyszerû, nem aggádikus értel-
mezése éppenséggel ennek az
ellenkezôjét sugallja. Nem olyan,
mint Egyiptom – hanem rosszabb. Ezt
a mózesi figyelmeztetés részeként
kell értelmezni, miszerint ha betartjá-
tok a parancsolatokat, egy tejjel-méz-
zel folyó országot kaptok, ahol az
Örökkévaló biztosítja számotokra az
esôt, ezáltal a jó termést. De ha nem,
akkor országotok olyan sem lesz,
mint Egyiptom, ahol végül is a Nílus
vizével termôvé lehet tenni a földet.
Erecben csak akkor van víz, ha esik az
esô. Így, ha nem viselkedtek az isteni
elvárásnak megfelelôen, Isten nem
áldja meg az Országot életet adó
esôvel, s akkor az Ország nagyon
rossz lesz számotokra, mert nem te-
rem majd meg földjén semmi, és még
fû sem nô a hegyek lankáin.

* * *
SMUÉL BEN MEIR (Rásbám), az

ismert racionalista kommentátor a
midrástól függetlenül az egész gondo-
latmenetet feltételes módban folytatja.

A Tóra vonatkozó fejezetein végig-
húzódik az az eszmeáramlat, misze-
rint feltétlenül be kell tartani az isteni
parancsolatokat, ugyanis Erec való-
ban jobb, mint a többi ország, de csak
akkor és azoknak, akik Isten útját jár-
ják. Azok számára, akik az isteni tör-
vényeket elvetik, rosszabb, mint a
többi ország. Ugyanis Egyiptomban –
mondja – mindenkinek van kenyere,
aki nehéz és fáradságos munkával
megmûveli a földeket, lett légyen az
érdemdús vagy vétkes ember. Nem
úgy Erecben, ahol az isteni Gondvise-
lés csak akkor küldi az életet adó esôt,
ha az emberek megfelelôen viselked-
nek. Ha nem – akkor jön a szárazság…

És valóban. Mindjárt a fentebb idé-
zett versek után következik a Smá
második fejezete, amely úgy kez-
dôdik: „Ha engedelmesen hallgattok
parancsolataimra, amelyeket ma pa-
rancsolok nektek, ha szeretni fogjátok
az Örökkévaló Isteneteket és teljes
szívvel szolgáljátok ôt, akkor esôt
adok földetekre a maga idejében, ko-
rai és kései esôt… vigyázzatok, hogy
szívetek el ne csábítson benneteket, el
ne hajoljatok és ne szolgáljatok más
isteneket, mert akkor fellángol az
Örökkévaló haragja ellenetek, bezárja
az eget, és nem lesz esô és a föld nem
hozza meg termését” (uo. 11,13–17).

Nem olyan, mint Egyiptom

Egyértelmû, hogy ez esetben nem
tudományosan meghatározható idô-
járásról van szó, hanem az isteni bûn
és bûnhôdés megnyilvánulásáról.
Ezek után nem csoda, hogy a korabe-
li zsidók között is voltak olyanok,
akik vissza-visszavágytak abba az or-
szágba – Egyiptomba –, ahol ugyan
vízzel és verejtékkel kellett a földet
öntözni, de nem voltak kiszolgáltatva
az isteni hatalomnak, amely számon
kérte tetteiket.

* * *
AZ ÍGÉRET FÖLDJE nemcsak

klímájában különbözik Egyiptomtól.
Amikor Mózes megáldja a népet, és
kilátásba helyezi, hogy „nem lesz ben-
ned és közted magtalan, sem ember,
sem állat között”, és azt is, hogy „eltá-
volít az Isten tôled mindenfajta egyip-
tomi nyavalyát és betegséget, amiket
jól ismertél” (uo. 7,14–15), akkor
olyan konkrét betegségekrôl beszél,
mint a trachoma, a különféle bôrba-
jok, a lepra vagy a dizentéria.

S amikor a nép fél a honfoglaló há-
borútól, a válasz erre ismét csak
Egyiptom. „Emlékezz vissza – mond-
ja Mózes a népnek –, mit tett az Örök-
kévaló a fáraóval és egész népével”
(uo. 7,18).

Figyelemre méltó, hogy Mózes –
példaként – mindig Egyiptomot emlí-
ti, soha nem Szichont vagy Ógot, nem
Ámálékot, netán Midjánt. Ennek oka
az, hogy az említettekkel vívott hábo-
rúk ún. természetes harcok voltak,
ahol gyôzelmüket a saját erejüknek 
és ügyességüknek tulajdoníthatták, 
míg Egyiptomban nyilvánvalóan „az
Örökkévaló tette”, az ô akarata szerint
történtek a dolgok.

A szidra tele van Erec Jiszráél di-
cséretével. Az egyik ilyen idézet
Szánheribtôl, Asur királyától szárma-
zik. Amikor Jeruzsálemet ostromolta
egy renegát zsidó, Rávsáké révén,
megpróbálta a nép Istenbe és királyá-
ba vetett hitét és bizodalmát megin-
gatni. Tette ezt oly módon, hogy meg-
üzente ellenfeleinek, ne higgyék,
hogy megmenekülhetnek tôle, ahogy
a környezô népek sem voltak képesek
támadását kivédeni. Majd azt mondta:
„várjatok, amíg elviszlek benneteket
egy, a tiétekhez hasonló országba”
(Jesája, 36,17).

Bölcseinknek feltûnt, miért nem azt

ZSOLTÁROK KÖNYVE

A 65. zsoltár
A most következô zsoltár a megbocsátó és csodatevô Örökkévalónak szóló

háladal, aki meghallgatja a költô imáját, és áldást küld a Földre. A zsoltár, cí-
mét leszámítva, három részre osztható:

1. Bevezetô sorok.
2. A Mindenható hatalmának ábrázolása.
3. Isten szeretete és áldása a Földön.
Következzék a vers fordítása:
A karmesternek, Dávid zsoltára, háladal. Elnémul Elôtted a dicséret, Cion

Istene, beteljesül Számodra a fogadalom. Az imákat meghallgatod, Hozzád
fordul minden halandó. Bûneim túlnôttek rajtam, vétkeinket mégis megbocsá-
tod. Boldog, akit kiválasztasz, akit közeledbe engedsz, hogy udvarodban la-
kozzék, betelve házad javával, csarnokod szentségével. Csodáid igazával
hallgass meg, segítô Istenünk, távoli földrészek, messzi tengerek Bizodalma,
akinek ereje hegyeket emel, szilárdsággal övezve ôket. Lecsillapítja a tenger
moraját, hullámok háborgását és nemzetek zúgását. Távoli népek félik jelei-
det, Napkelet és Napnyugat lakóit megörvendezteted. Áztató esôvel gondos-
kodsz a földrôl, bôséggel gazdaggá teszed, Isten patakjából árad vize, gabo-
nájukat megszerzed, bizony elkészíted azt. Barázdáit megitatod, göröngyeit
elsimítod, záporokkal lágyítod meg: megáldod növényzetét. Jóságod eszten-
dejét megkoronázod, útjaid bôséget árasztanak. Életre kel a puszta oázisa, s
a lankák örömbe öltöznek. Magára ölti a rét a nyájat, s a völgyek gabonába
burkolóznak, ujjonganak, dalra is fakadnak.

A zsoltár címében szereplô héber sír szó jelentése (a mai héberben is) egy-
szerûen ’dal’, ’ének’, ’költemény’, mi azonban háladalnak fordítottuk, mert a
Zsoltárok könyvében többnyire az öröm és a hála költôi alkotásaira használ-
ják. (A soron következô, hasonló mûfajú zsoltár címében is ugyanezt a szót
találjuk.)

Az 5. mondat végén található kifejezést kétféleképp lehet érteni. Ez volta-
képp birtokos szerkezetû, héberül: kdos hékhalekhá (= csarnokod szentsége).
Ezért valószínûbbnek tetszik, ahogyan mi is fordítottuk, vagyis ezt a két szót
az elôzô mondatrész („házad javával”) szinonimájaként fogtuk fel. Mások
azonban úgy vélik, ez valójában egy felcserélt jelzôs szerkezet (tehát appozí-
ció történt), s ebben az esetben a kifejezés a Szentélyre utal. Singer Leó is így
ülteti át: „templomod szentélyének”.

A következô két vers Isten végtelen hatalmát szeretné bemutatni. A magas
hegyek és a végtelen hullámok, a tenger és a szárazföld az ókori ember sze-
mében a legnagyobb csodálatot váltották ki. Úgy érezték, mindezeket Isten
rendezte és rendezi el. És ha Ô le tudja csillapítani a tenger habjait, mennyi-
vel inkább képes megnyugtatni a zúgolódó népeket! A 9. vers a Föld legtávo-
labbi pontjain élôkrôl szól, akikben Isten alkotásai tiszteletet ébresztenek. Ám
a Föld szélein élôk nemcsak félve figyelik Isten jeleit, de a Mindenható meg
is tudja ôket örvendeztetni. Róluk a régiek úgy gondolták, ôk köszöntik a reg-
gelt, illetve ôk búcsúztatják az estét, mert náluk, Keleten, jóval hamarabb kel
föl, illetve Nyugaton jóval késôbb áldoz le a Nap. A vers második fele (szó
szerint: „a reggel és az este megtalálói”) tehát nem más, mint a mondat elsô
része alanyának szinonimája, a távoli égtájakon lakók költôi megfogalmazá-
sa. Persze, sokan ezt másképp értelmezik. Singer Leó például így fordít: „ha
megérik a reggelt és az estét, ujjongásra készteted”.

A 10. verstôl a költô Isten jótetteit sorolja fel, amelyekkel megáldja a ter-
môföldet. Az áldás a Közel-Keleten mindenekelôtt a kellô csapadékban nyil-
vánul meg. A héber gdud szó a Bibliában fôként csoportot, csapatot jelent, de
a késôbbi, talmudi irodalomból tudjuk, hogy a talaj mûvelését akadályozó ki-
sebb halom, földgöröngy is lehet (Érubin 93b). Isten „útjai” minden bizonnyal
az eget jelentik, ahonnan az áldást hozó esô érkezik. Mások azonban úgy vé-
lik, ez a földi utakra vonatkozik, hiszen minden az Örökkévalónak köszön-
hetô. Ahogyan az étkezés elôtti hagyományos zsidó imádság is fogalmaz: Is-
ten „hozza elô a kenyeret a földbôl”.

Raj Tamás

mondta-ígérte, hogy egy jobb vagy
szebb országba számûzi ôket. Azért –
válaszolták –, mert akkor biztosra vet-
ték volna, hogy hazudik. Hiszen ilyen
– szebb, jobb ország Erecnél – nincs…

Amikor a gazdag koplal
„Áldottabb leszel minden népnél”

(5Mózes 7,14).
MÓZES ezen ígéretét N. Z. Berlin,

a híres Náciv akként értelmezi, hogy
„ámbár a népek nyugalomban élnek és
dolgoznak, te pedig állandóan hábo-
rúra kényszerülsz, mégis áldottabb le-
szel náluknál”.

Mások szerint az áldás szövege úgy
is értelmezhetô, hogy a népek maguk
fogják Izraelt áldani.

A Jeruzsálemi Talmud azt mondja,
„ha egy nem zsidó megáldott, mondjál
rá áment”, mert a fenti vers erre feljo-
gosítja ôt (Jeruzsálemi Talmud,
Bráchot, 8,8). Még azt is hozzáteszi,
hogy ha egy nem zsidó Istent áldja,
arra is áment kell mondani.

* * *
BÁÁL-SÉM-TOV egyszer éppen

elôimádkozóként tevékenykedett a
zsinagógában, amikor hirtelen félbe-
szakította imáját. Kisietett az utcára,
ahol egy paraszt éppen fát árult. A
cádik megvett tôle egy szekérnyit, s
utasította, szállítsa a tanházba. Ezt
követôen szólt tanítványainak, hogy a
fa árán felül adjanak az embernek pá-
linkát, annak fejében, hogy elszállítot-
ta a tüzelônek valót a tanházba.

Az eladó meghatódva hálálkodott:
áldva legyen a zsidók Istene, akinek
ilyen szent népe van. Biztos vagyok
benne, ha nem egy zsidó veszi meg
tôlem a fát, nem kaptam volna semmit
sem a szállításért.

A tanítványok nagyon meglepôdtek
azon, hogy Báál-Sém-Tov félbeszakí-
totta imáját, s ráadásul olyan minden-
napos dologgal foglalkozik, mint fa
vásárlása. Nem is hagyták szó nélkül,
és megkérdezték, hogy tehetett ilyet.

Tudtomra adták, hogy az egekben
felettébb haragszanak azokra a falusi
zsidókra, akik a mérésnél és számo-
lásnál becsapják a parasztokat. Kény-
telen voltam befogni az égi vádló szá-
ját azzal, hogy elértem, hogy ez a nem
zsidó ember áldja a zsidók Istenét –
hangzott a felelet.

Naftali Kraus

(Ékev hetiszakasz)

ZSIDÓSÁG RÉGI TOLLAL

Lapozgatás egykori zsidó újságokban
Mottó:

„Az elhagyott vonásokat
fölveri a vadon.”

(Székely Magda)

kivételes darab Kossuth Lajos
porcelángyûjteményébôl is.

„Igazán nagy lendületet azonban
az adott a múzeum fejlôdésének,
hogy felkarolta azt Schwaiger Imre,
aki a múzeumban most ôrzött több
mint ötezer mûkincsnek mintegy
egyharmadát ajándékozta. […] Neki
köszönhetô, hogy ma már a budapes-
ti Hopp Ferenc Múzeumban tanul-
mányozható Kelet-Ázsia ókori mû-
vészete, néhány nagy becsû tárgy
képviseli a Kr. elôtti második évez-
red gazdag indiai népmûvészetét is.

Hatalmas Buddha-szobrokat, régi
indiai festményeket, faragványokat,
hímzéseket, csontból, kôbôl, bronz-
ból, aranyból, ezüstbôl készült dísz-
tárgyakat küldött Schwaiger Imre
Budapestre, az Andrássy útra Indiá-
ból, Tibetbôl, Nepálból, de Japánból
és Kínából is” – írja a cikk (g-j)-vel
jelölt szerzôje.

Nagy ívû karrier, izgalmas, bátor,
kalandokban bôvelkedô életpálya
bontakozik ki elôttünk. A szegedi fi-
atalember ügyes festônek indult, de
feltehetôen nem érzett elegendô elhi-
vatottságot a festészet iránt, inkább
esztétikával, tudományos és mûvé-
szettörténeti tanulmányokkal foglal-
kozott. Különösen érdekelte Kelet-
Ázsia, kiváltképp India, Tibet, Ne-
pál. Távol-Keletrôl hozott mûkin-
cseibôl mûkereskedést nyitott Lon-
donban, mely hamarosan divatba
jött, és Anglia legelôkelôbb és leg-
gazdagabb gyûjtôi vásároltak nála,
mint például a világháborús hadügy-
miniszter, a Hampshire nevû meg-
torpedózott hadihajón életét vesztett
Lord Kitchener. Érdekes megjegyez-
ni, hogy röviddel a hadügyminiszter
halála után érkezett meg az a néhány
kínai festmény, melyeket még ô ren-
delt meg, és a háború után

Schwaiger a Hopp Ferenc Kelet-
Ázsiai Múzeumnak ajándékozott. A
húszas évek elején hatalmas mûke-
reskedést alapított Delhiben, mely a
világ egyik legjelentôsebb Kelet-
Ázsiai gyûjteménye is volt. Késôbb
Nepálra specializálta magát, a
Gaurizankar lábánál kialakult külön-
leges stílusú népmûvészetet tanul-
mányozta és gyûjtötte. Indiában élô
nepáli elôkelôségek, katonatisztek,
konzulok voltak a barátai, szoros
kapcsolatot ápolt a maharadzsával is.
De ugyanígy érdekelték ôt az egy-
szerû kereskedôk, munkások, föld-
mûvesek is, akiknek révén a Himalá-
ja hegyvidékének a világtól elzárt tá-
voli zugaiba is eljuthatott.

Csalhatatlan szemû, biztos ítéletû
mûkereskedô volt. Rendkívüli tiszte-
letnek örvendett tudományos és mû-
vészeti körökben is. Delhiben lévô
palotájába bejáratos volt a társadalmi
elit krémje. Különösen azok a ma-
gyarok szerették, akiket a sors Indiá-
ban vagy másutt összehozott vele, és
akiknek „Schwaiger Imre mindig
rendelkezésére állott; ha kellett, ta-
náccsal, ha kellett, pénzzel, ha kel-
lett, összeköttetéseivel”. Amikor
1940-ben meghalt, a budapesti Ke-
let-Ázsiai Múzeumra kitûzték a
gyászlobogót, és még sok indiai és
angliai múzeumra és tudományos in-
tézetre is.

Jó lenne valamiképpen megôrizni
azoknak az emlékét, akik öregbítet-
ték jó hírnevünket, a zsidóságét és a
magyarságét egyaránt, és akikre, ha
közösségünket bántják, büszkén hi-
vatkozhatunk. Gondoljunk rá és a
gyûjtemény többi neves szaporítójá-
ra is, ha a Kelet-Ázsiai Múzeum me-
sés szépségû kincseiben gyönyörkö-
dünk.

Magén István
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Vallási versengô
1. Miért takarjuk el a szemünket

a Sömá elsô mondatánál?
a) Mert ilyenkor a legenda szerint

a Sechina (isteni dicsfény) vakító
fényt áraszt.

b) Hogy ne szemünkkel tapasz-
taljuk meg, hanem fülünkkel hallgas-
suk a hitvallomást.

c) Hogy semmi ne vonja el a
figyelmünket.

2. Miért teszünk három lépést
hátra az osze sálom szavaknál?

a) Hogy bizonyítsuk, senki nincs
közelünkben Istenen kívül.

b) Mert a királytól sem volt szabad
hátat fordítva kimenni a terembôl, s
liturgiánk gyakran királynak nevezi
Istent.

c) Mert a 3-as szám a kabbala
szerint ünnepi jelleggel bír (pl. sálos
rögálim).

3. Miért fordulnak meg a Löchá
dodi utolsó szakaszánál a zsi-
nagógában?

a) A bejárat felé fordulva köszön-
tik a „szombat-menyasszonyt”.

b) Régen a falakra írták a szaka-
szokat, és az utolsó a hátsó falra
került.

c) Lótné is hátrafordult Szodomá-
ból menekülve, és sóbálvánnyá vál-
tozott. (Ezért is sózzuk meg a mocit
elfogyasztása elôtt.)

4. Mit jelent az a szó: löhávdil?
a) Tétessék különbség!
b) Csináljunk havdalát!
c) A skajach szinonimája.
A megfejtéseket szeptember 15-

éig kérjük beküldeni az Új Élet
szerkesztôségébe (1075 Budapest,
Síp u. 12.), „Rejtvény” megjelölés-
sel. A szerencsés megfejtôk könyv-
jutalomban részesülnek.

Az Új Élet ifjúsági oldala a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával jelenik meg.

FFiiaattaallookk  oollddaallaa
D

ugdoshatják a mai gazdagok
a házaik falába épített trezo-
rokba vagy akár a bankok

páncéltermeibe a vagyonukat, hur-
colhatják, mint bolond macska a
kölykét. Lichtensteinbe és egyéb
adóparadicsomokba, soha egyikük-
nek sem lesz olyan kincstára, mint az
én nagyanyámnak volt. Kék volt,
mint a nyári ég, vagy mint a búzavi-
rág, illatos és gyönyörû.

Ugye már el is találták, a kamrá-
ban felállított zsírosbödönrôl van
szó.

Négyéves sem voltam még egé-
szen, amikor megcsömörlöttem a
földön sorakozó, ropogós sós és ko-
vászos uborkától, csípôs ecetes pap-
rikától, és felállva rá elértem a lek-
városüvegeket. Hatévesen meg már
a befôtteket is. A drága, féltett
dunsztosok ott sorakoztak kívánato-
san a polcokon, legelöl a méltóságo-
san felezett, hámozott ôszi- és sárga-
barack, mögöttük szigorú rangsor
szerint a sápadtra ázott cseresznye,
a repedezett héjú ringlószilva és a
többiek. Csak
meg kellett
szurkálni var-
rótûvel a meg-
kívánt csemege
tetején a perga-
men bekötôpa-
pírt, pár nap
múlva már vette is le nagymama
hümmögve, fejcsóválva, és tálalta az
asztalra.

De most nem róluk akarok írni,
hanem a zsírosbödönrôl. Nem jár-
tam közgazdaság-tudományi egye-
temre, de annyit azért konyítok a do-
loghoz, hogy ha egy állam kincstára
üres, akkor üres a polgárok hasa is.
Mikor a zsírosbödönt Tomi unoka-
öcsémmel ketten sem bírtuk arrább
tolni, akkor nagymama, a kékfestô
kötényéhez fogva a háromkilós házi-
kenyeret, vette a nagykést és hatal-
mas karéjokat szelt, vastagon kent,
sót, paprikát szórt, megtörölte a
gyertyás orrunkat és kilódított ben-
nünket a ház elé hógolyózni, hóem-
bert építeni. Legizgalmasabb a
bôdön alja volt, szép darab pörköket,
töpörtyûdarabokat lehetett ott talál-
ni, ami vészes jel lehetett a hátsóud-
varban hízó libára nézve.

De hát 1936 tele, az nem ilyen tél
volt. Nagymama kis katonákat vágott
a kenyérbôl, a bödön aljához, olda-
lához kente, és igazságosan, falaton-
ként adta a szánkba. Hiába mentünk
újra és újra kunyerálni, kihessentett
bennünket a konyhából. Bizony még
a szokásos hétköznapi héjában fôtt
krumpli vacsorákhoz sem jutott zsír,
márpedig az igen fojtós csúsztató
nélkül.

– Mikor hozol már haza egy kis
pénzt, te vén mihaszna? Mindenbôl
kifogytam, legalább egy kis libaap-
rólékot kellene venni, mit tegyek fel
az asztalra szombaton?

– De hát honnan hozzak, ha senki-
nek sem kell kefe, ecset, meszelô?
Három hete alig látjuk a napot, ál-
landóan szemerkél ez a csontáztató
esô. Ki sem bújik a paraszt a házá-
ból, még szántani sem, nemhogy a
városba menjen vásárolni.

Már március közepe fele jártunk,
közeledett a peszach, de csak nem
akart kijavulni az idô.

– Miért büntet bennünket így az
Örökkévaló? Hiszen már el kellene
kezdeni libát tömni, lisztet kellene
hozni a malomból, meg ezernyi más
dologra volna szükség.

Ott lapultunk az asztal végében To-
mi unokaöcsémmel, hallgattunk,
mint a sült hal, pedig mi bezzeg jól
tudtuk az Örökkévaló haragjának
okát. Nap mint nap késpenge segítsé-
gével csúsztattuk ki a réz- és nikkel-
érméket a konyha falán lógó Keren
Kájemet perselybôl, nyalánkságok-
ra, színes üveggolyókra költve el a
szent célra szánt filléreket, az Ô pén-
zét.

Szomorú szombat következett ránk.
A barchesz megtörése után hiába vár-
tuk a gôzölgô húslevest, az édes para-
dicsomszósszal nyakon öntött húsfa-
latokat. Sárgarépa, tök és krumpli, ez
volt a menü. Nagyapó szégyenkezve
állt fel az asztaltól, de nagyanyó is
alig mert a szemünkbe nézni.

Tomika még nagyóvodás volt, én
már iskolába jártam, igaz, elsô
osztályos pocokként, tehát nekem
kellett határozni. Még tartott a szén-
szünet, nem tudták fûteni a termeket
az állami iskolákban, így hát más el-
foglaltság híján nekivághattunk a
városnak. A két szenesvödör csakha-
mar megtelt. Elsônek a bankigazgató
feleségénél, Schwimmer néninél ko-
pogtattunk a Borsvezér utcában.
Gyönyörû kertje volt, nyaranként so-
kan bámulták a kerítésen keresztül
százszínû tulipánjait. Ô vödrönként
tíz fillért adott, megvette mind a ket-
tôt, sôt, újabb két vödörrel is rendelt,
ha hajlandóak vagyunk szétteregetni
az ágyások közt. Azt ugye tudják,
mert már sokszor megírtam, hogy a
Búza téren laktunk, nem kellett az
áruért messzire menni. Igaz, aktuális
szerelmem, a Reich Marika éppen
arra járt a barátnôivel, meglátott,
ujjával befogta, elfintorította pisze
orrocskáját, nyelvet öltött rám és
szamárfület mutatott, de estére egy
pengô harminckét fillér csörgött a

z s e b ü n k b e n .
Mit mondjak,
fájó szívvel
csúsztattuk be
még a réz két-
filléreseket is,
egy nikkel
húszfilléresnél

mindketten meginogtunk a jó szán-
dékban, hiszen a Züssmann Henrik
vegyeskereskedésében öklömnyi
krumplicukrot lehetett volna venni
érte. Egyetértést látva Tomika szemé-
ben, már éppen zsebre akartam vág-
ni a pénzt, de a kezem nem engedel-
meskedett az akaratomnak, vagy az
Ô égbôl lenyúló keze meglökött, és a
húszfilléres becsörrent a perselybe.
Így ment ez másnap is, Marika
megint rajtakapott bennünket, most
fityiszt mutatott. Egy világ omlott
össze bennem, de kitartottunk a
szándékom mellett.

Másnap, kora hajnalban, az eresz-
csatorna megszokott csorgása he-
lyett vasalt szekerek zörgésére, ló-
nyerítésre, paták dobbanására éb-
redtem. Kitártam az ablak fatábláit,
majd belevakultam a fényességbe.
Hétágra sütött a nap! A szerdai nap!
A kirakodóvásár napja. Késô délutá-
nig ott sûrítettünk, segítettünk hátra-
mozdítani a piactéren. Este nagyapó
a virilista polgárok büszkeségével
két piros hasú nagybankót vágott ki
az asztalra. Tellett belôle mindenre.
Mikor másnap déltájban a kis kézi-
kocsival, harminc kiló hófehér nul-
lásliszttel megjöttünk a malomból,
már friss libatöpörtyû rotyogott, illa-
tozott a vasporral kifényesített spar-
herden. Nagyanyó akkora kenyeret
dagasztott, hogy az kétoldalt kilógott
a szakajtóból, és a Stern Samu alig
bírta bevetni a kemencébe. Nagy-
anyó – bár ez nem volt szokása –
húsz-húsz fillért nyomott a kezünkbe,
nagyapó pedig az ô tudta nélkül, ti-
toktartás ígérete mellett, egy-egy
ezüstrengeteget, összesen két pengôt
adott. Vasárnap azután a villamoson
gyerekjeggyel, ülôhelyen, nem pedig
szokásunk szerint az ütközôn lógva
robogtunk el a délelôtti matiné
elôadásra a Korona moziba, hogy
pirított tökmagot ropogtatva nézzük
végig a Hét tenger ördöge címû film-
remeket. Szerelmi téren is rendbejöt-
tek a dolgok. A szünetben egy tízfillé-
res Tibi csokoládéval a kezemben
felmentem az erkélyre, ahol Marika
és líceumi barátnôi páváskodtak, és
bár indulás elôtt degeszre ettem ma-
gamat friss meleg házikenyérrel, li-
batöpörtyûvel, lilahagymával, és
minden irányból bûzlöttem, Marika
mégis megengedte, hogy a kezét fog-
va izguljam át a második felvonást.
Így a leszakadt keresztárboc kötelei-
be kapaszkodva érte vívtam halálos
párbajt a galád gyarmati kormány-
zóval.

Kinn csípôs, friss levegô várt ben-
nünket, egy könnyû zápor futott vé-
gig a városon, néhány tócsát hagyva
maga után. A szél már szétkergette a
felhôket, az Avas hegy felett szivár-
vány hirdette a békét.

Az auschwitzi krematórium füstös
kéménye még sehol sem látszott.

Csomós Róbert

Búcsú a szarvasi
tábortól

Amikor 1991-ben elfogadtuk
Moshe Jahoda, a Joint vezérigazga-
tója felkérését, hogy vállaljuk el a
szarvasi tábor konyhájának kósersá-
gi felügyeletét és vezetését, nem gon-
doltuk, hogy 18 évig leszünk itt.

Isten segítségével szeptember else-
jén befejezzük feladatunkat, haza-
utazunk Izraelbe gyerekeinkhez,
unokáinkhoz és dédunokáinkhoz.

Szeretnénk megköszönni a Joint
vezetôségének és dolgozóinak szere-
tetét, támogatását és bizalmát az idôk
folyamán. Hálásak vagyunk a tábor
vezetôinek és dolgozóinak a kitûnô
együttmûködésért és a kölcsönös tá-
mogatásért, így tudtuk elérni a töké-
letes üzemeltetést.

Mindenki láthatta odaadásunkat
és figyelmünket, és az eredmény nem
maradt el. Ugyanakkor éreztük azt a
sok szeretetet a gyerekektôl s a renge-
teg idôs hittestvérünktôl, akik vendé-
gei voltak a tábornak.

Külön fejezet az Újpesti Otthon la-
kóinak szeretete és ragaszkodása a
táborhoz, és fôleg Ági nénihez.

Annak ellenére, hogy mi Bné Brák-
i ortodox izraeliek vagyunk, remek
kapcsolatokat építettünk ki úgy az
ortodox, mint a neológ rabbikkal és
hitközségekkel.

Ezúton szeretnénk elbúcsúzni min-
denkitôl, akik ismernek, és akiket mi
ismerünk, kívánunk boldog új évet,
jó egészséget és sikert az életben.

A Mindenható vigyázzon rátok,
ránk és egész Izrael népére.

Soha nem felejtô sok szeretettel:
Ági néni és Smuel bácsi

„Anya, itt jó, de reggel volt egy
bogár a fogmosómban, gyere ér-
tem, haza akarok menni.”

„Anya, ma sokáig zuhanyozhat-
tam, mert direkt ezért korán fel-
keltem, de minek, mert délután
fürödhettünk is a medencében,
csak lányok!”

„Jaj, Anya, nagy baj volt, mert
egy kisfiú is beleugrott a meden-
cébe, és emiatt mindenkinek ki
kellett jönnie.”

„Anya, éjjel a vécében sáb-
bátkor égett a villany, nem tud-
tam jól aludni.”

„Már vannak barátnôim, de
nem tudok velük beszélni, csak
értem ôket.”

„Ennyi gyerek, és mindenki zsi-
dó! Itt különben csak zsidók van-
nak.”

„Énekeltünk ebéd közben, és
nem csak én nem tudtam a szöve-
get.”

„Ciki volt, mert székre kellett
állnom az ebédlôben, és úgy ünne-
peltek a szülinapomon. Ajándé-
kokat is kaptam, és megtapsol-
tak!”

„Fáj a fejem, és 38 fok volt a lá-
zam, feküdni kell, de vannak mel-
lettem, és orvos is megvizsgált.”

„Áldásokat tanultunk, majd fel-
írom, és akkor elmondhatod az
Apuval”.

„Van már sport és hóra, nagyon
helyes a fiú, aki tartja a táncot!”

„A táborvezetô és a Zsuzsa so-
sem alszik, a hangosanbeszélôt
kezelik és peulákat tartanak.
Majd elmondom, mi az.”

„Anya, már majdnem tudok
imákat.”

„Te tudod, Anya, hogy hányat
írunk zsidó számítás szerint?
Majd megmondom otthon.”

„Jelmezeket csinálunk krepp-
papírból és rongyokból az
elôadásra, és én hosszú ruhában
leszek Eszter királynô!”

„Jaj, mindenem koszos, de láto-
gatóvasárnap kapunk vadi új pó-
lót.” „Voltak öregek buszokkal, és
sokan sírtak.”

„Megy a hasam, Ági néni külön
fôzött nekem diétásat.”

„Smuel bácsi az az Ági néninek
a férje, és nagyon vallásos.”

„A Sziszi és a Reni szerelme-
sek.”

„Ma címcsere volt, mindenki
felírta a telefonszámát azoknak,
akikkel majd találkozni akar.”

„Állati jó lett a vasárnapi
elôadás, képzeld, Anya, 360-an
énekeltünk és kiabáltunk és tán-
coltunk, és ott voltak szülôk is, és
a gyerekeikkel ki is mehettek a
városba.”

„De jó, hogy idén Ti is eljötte-
tek, tavaly csak álltam a kerítés-
nél és végig sírtam, úgy vártalak
benneteket. Ez titok volt. Zsuzsa
adott Mars csokit.”

„Anya, jövôre majd a második
turnusba kérj!” „Meg a harma-
dikba is.”

„Annyira jó volt! Vittek ben-
nünket evezni a Körösre, csak sok
volt a szúnyog, de van krémem!”

„Van itt híres szülô gyereke, és ô
sem tud még semmit.”

„Anya, tudod, hogy te bûnöket
követsz el? Majd elmondom ott-
hon.”

„Viszek ajándékot, én csinál-
tam, de ne mutasd meg senki-
nek.”

„Sajnos már csak két nap. Ké-
szülünk a búcsúbulira.”

A zsíros-
bödön

Levelek Szarvasról
1990-ben vagy 91-ben kaptam az

elsôket? Már nem is emlékszem. A
(ma már szinte retrónak számító)
titkokat soha nem tartalmaz(hat)ó
postai levlapok Szarvasról, a nem-
zetközi táborból érkeztek. Számom-
ra tajrász emesz igazságtartalom-
mal… Belátom, gyerekekrôl lévén
szó, azért nem kellett volna mindent
készpénznek venni. Ma már tudom.
Tán mások is. Mégis, unokáink tá-
borozása esetén ugyanazzal a ma-
jomszeretettel, bizalommal kezdjük
újra és újra indulásuk elôtt az aggó-
dást, a számtalan (általuk percek
alatt elfelejtett) hasznos tanács osz-
togatását, ôk már vérvörösek a
dühtôl, mi azt hisszük, melegük
van, és gyorsan intézkedünk, száll-
jon le a buszról, mert „az apjának is
magas volt a vérnyomása”.

Szóval azoktól az évektôl kezdve
érkeztek levelek és lapok, kisisko-
lásoktól, majd nagykamaszoktól.

Jó, hogy volt és van, no meg lesz
is Szarvas, ahol már a második ge-
neráció énekel, táncol és tanul,
amennyiben „még” van mit elsajátí-
tania. Azok a gyerekek, akik a nyi-
tás éveiben segítôként, mádrichként
tevékenykedtek, mára táborvezetôi
és egyéb „felnôtt” pozíciókat tölte-
nek be.

Valamit tud és valamit ad ez a tá-
bor, nem vitás…

gju

REJTVÉNYEK

Melyik ünnep melyik szertartását látjuk a festményen?


