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Világnak Ura, tel-
jesítsd kéréseimet,
hogy javamra válja-
nak, bocsásd meg
nekem a rosszasá-
gomat, bocsásd meg

egész házam népe rosszaságát, jótéte-
ményekkel és könyörülettel, teljes
megbocsátással, és emlékezz meg ró-
luk hosszú életre, jó életre, békére, és
adj ennünk kenyeret, felvennünk ru-
hát, boldogságot és megbecsülést,
hosszú életet, hogy elmélyedhessünk
a Tórádban, adj értelmet, belátást,
hogy megérthessük mélységes titkai-
dat, küldj teljes gyógyulást minden
szenvedésünkre, tégy semmissé min-
den ránk váró súlyos ítéletet, s tedd,
hogy azoknak, akik uralkodnak, s ta-
nácsadóiknak, minisztereiknek a haj-
landósága a javunkat szolgálja –
hangzik el ez a személyes hangú, gyö-
nyörûséges ima a Félelmetes Napok
alatt, a tóratekercsek kivételekor.

Ros hásáná, a zsidó újesztendô al-
kalmat ad arra, hogy a jom kippurig,
azaz az engesztelô napig tartó idô-
szakban a zsidó emberek lelkileg
megtisztuljanak, bûneiket megbánják.
Alkalmat ad arra is, hogy számvetés
készüljön az elmúlt egy esztendôrôl,
gondokról, sikerekrôl. Egy világi
vezetônek szinte kötelessége, hogy
ezt a számvetést közösségével kap-
csolatban megtegye.

A Mazsihisz elôtti kihívások az
5776. zsinagógai esztendôt rendkívül
izgalmassá tették. Egy furcsa ver-
senyhelyzet bontakozott ki a magyar
zsidó közösségen belül, ami megkö-
vetelte egy új stratégia kialakítását. Új
eszközök kellettek, hogy meg lehes-
sen ôrizni azokat a történelmi tradíci-
ókat és értékeket, melyeket az elmúlt

HEISLER ANDRÁS

A zsidóság az élô hagyományok foglalata
FRÖLICH RÓBERT

Írjon be bennünket
a Jó Élet Könyvébe!

Miképp a pásztor vezérli nyáját, átbocsátva ôket botja
alatt, Te úgy viszel át, számlálsz meg és veszel számba min-
den élô lelket.

A nagyünnepi liturgia talán legszemléletesebb szavai
ezek. Évrôl évre elvonul minden teremtmény I.ten elôtt. E

napokban megítél bennünket, s mi az ítélet szó hallatán megrendült lélekkel,
a jövô titkaitól félve várjuk, hogy felemeli-e I.ten a botot, s átenged-e ben-
nünket egy új, teljes esztendôre.

Vizsgálja a szíveket az ítélet napján.
Feltételezzük, hogy I.ten, akárcsak az ember, másokban keresi a hibát, nem

tart önvizsgálatot. Pedig az Ô útjai nem emberi utak, mércéje nem a mi mér-
cénk. Ô e napokat saját maga vizsgálatával kezdi.

Mi a fiai vagyunk.
Akárcsak minden szülô, I.ten szeretettel fordul felénk, s ha meg is tapasz-

taljuk szigorát életünk egyes szakaszaiban, tudnunk kell, hogy szeretete nem
múlik el.

Mikor vizsgálni kezdi a szíveket, elôször sajátját figyeli meg. Lehet, hogy
bûneinkért büntetés járna, lehet, hogy felgerjedt az elmúlt esztendôben harag-
ja. Érzi a haragot. S mikor mélyebben pillant szívébe, más, erôsebb érzelem-
re figyel fel. Érzi, hogy szeret bennünket, hogy gyermekeinek javát és jobb
életét kívánja. E soha el nem múló szeretet irgalomra sarkallja a Mindenség
Urát. E szeretet jegyében miénk a reménység, hogy felemelkedik a bot, az
irgalom felülmúlja a haragot, s miénk lesz egy teljes esztendô.

E napon született a világ. Rajs hásónó az emberiség születésének napja, s
mi ajándékot várunk. Tudjuk, hogy nem érdemeljük meg, tudjuk, hogy több
bennünk a rossz, mégis bizakodunk. Mikor jajm kippur végeztével felharsan
a sófár, hisszük és bízzuk, hogy a legnagyobb ajándékot kapjuk, amit csak
I.ten adhat nekünk: egy teljes évnyi életet, lehetôséget, hogy jobbá váljunk,
esélyt, hogy boldogok legyünk és azzá tegyünk másokat, bizonyosságot, hogy
I.ten még mindig szereti gyermekeit.

Ezt a szeretetet, ezt a több ezer éves köteléket hívjuk segítségül, mikor kér-
jük: írjon be valamennyiünket a Jó Élet Könyvébe!

RADNÓTI ZOLTÁN
Éc hájim hi...

Az élet fája azoknak,
kik ragaszkodnak hozzá.

Kedves Barátaink!
A zsidó filozófia egyik alapelve, hogy a zsidó hagyomány

az isteni ihlet (Írott Tan) és az emberi tapasztalat (Szóbeli
Tan) csodálatosan értékes elegye. Ez a miénk. Szeretjük,
büszkék vagyunk rá. Évezredek óta ôrizzük, aktualizáljuk,
és adjuk tovább gyermekeinknek, tanítványainknak.

Régebben ez evidencia volt, ám ma már sokszor kérdések-
kel teli választás és nehéz döntés.

És amikor döntésekrôl és választásokról van szó, a kérdés is felmerül: ezer-
nyi nép és mozgalom mondja el ugyanezt önmagáról: mi vagyunk az „isteni
ihlet és az emberi tapasztalat” csodálatosan értékes elegye!

Akkor miért épp a zsidóság az, amiben MI hiszünk?
Miért ragaszkodunk hozzá ilyen büszkén és ilyen alázattal?
Persze mi azt válaszoljuk rá: Nem akarjuk elengedni, életünk része.
Ám a múltban az ôseinknek sokszor tették fel a kérdést, néha szelíden, más-

kor erôszakkal: Miért nem csatlakoztok olyan csoporthoz, ami kevesebb ve-
széllyel, kevesebb lemondással és kevesebb kötelezettséggel jár?

Igen, az évezredes zsidó történelem visszatérô sorskérdése volt: kell-e ne-
künk a „kiválasztottság”, ha sokszor ily’ keserû a gyümölcse?

Ám sokunk számára ez már „csak” régelmúlt és történelem. Tapasztaljuk,
ma már más világ van; az elmúlt évezredben sohasem volt ilyen jó dolga a ho-
ni zsidóságnak.

Ma már a saját döntésed, hogy merre indulsz.
Ma önmagunknak kell megtalálnunk az értékeket és az értékeset.
Ma sokkal inkább át kell éreznünk az ünnepek üzenetét, mint déd-

szüleinknek, hiszen csak akkor tudunk valóban eggyé válni vele a rohanó vi-
lágban.

Ma akkor lesz hiteles a hagyományunk önmagunk számára, ha ez a sorsvál-
lalásunk.

Ma szabad a választás!
Lehetsz: független vagy függô, ragaszkodó vagy sodródó, keresô vagy

semleges.
Ma minden csak rajtad, az egyénen múlik, a „zsidó egyén és egyéniség” pe-

dig a közösség önazonosításán.
Ma a zsidóság az egyén, a közösségünk és a hagyomány együttélése.
Október 2-án este ránk köszönt ros hásáná.
Biztos Ti is elgondolkodtatok, miért is szerettek zsidónak lenni...
Most a saját zsidóságomról szeretnék nektek írni, ami sokatokéval nagyon

hasonlatos. Az ezer ok közül egy, amiért én nagyon szeretek zsidó lenni: a tö-
kéletes Tóránk, a megörökölt istenhitünk mellett a mesés történelmünk, a le-
gendáink miatt.

kétszáz évben a magyar zsidóság
megalkotott. A legnagyobbak nincse-
nek már közöttünk. Nincsenek azok,
akik történelmünk egy korábbi
idôszakában aktívan bekapcsolódtak
Magyarország leghaladóbb zsidó
irányzatának munkájába, s részt vet-
tek a neológia arculatának formálásá-
ban. Forduljunk hát az ô bölcsességük
felé, s idézzük Goldziher Ignác gon-
dolatát: „Az a hagyomány, amely szer-
ves fejlôdésre képtelen, amely a lénye-
get érintetlenül hagyva nem képes ha-
ladni a kor kihívásaival, a holt hagyo-
mány birodalmába tartozik. A hagyo-
mányok nemzedékrôl nemzedékre
öröklôdô láncolata nem merevedhet
dogmává, egyetemes érvényû, egyút-
tal szankcionálható hittétellé. A zsidó-
ság tartózkodik a dogmatikus meg-
közelítéstôl. A judaizmus a dogmát el-
utasítja, ám a normák – teológiai, ri-
tuális, morális alapelvek és iránymu-
tatások – létjogosultságát elfogadja.
A zsidóság mindenkor az élô hagyo-
mányok foglalata volt, nem pedig
dogmák rendszere.”

A Mazsihisz többségét alkotó neo-
lógia legjobb hagyománya épp az,
hogy a „holt hagyományok” helyett a
folytonos megújulást választja, a jelen
igényeire válaszol, és megôrzi nyitott-
ságát a teljes közösség, minden zsidó
iránt. A Magyarországon élô zsidók
többségének elérése kizárólag ezzel
az attitûddel lehetséges. Az új straté-
gia szerint mindenki közösségünkhöz
tartozik, aki oda tartozónak érzi ma-
gát! Teológiai és rituális normáinkat
megtartjuk, mindez nem vallási refor-
mot, hanem közösségszervezési, kö-
zösségfejlesztési modellt jelent. A
változó világ iránti nyitottságot nem
elég szlogenként használni, hanem a

gyakorlatban is alkalmazni kell. Val-
lási és világi vezetôk újszerû gondol-
kodására van szükség ahhoz, hogy a
szervezet aktivitását minél többen
észrevegyék, értékeljék, és kapcso-
lódjanak hozzá. Ehhez következetes
politizálás, egységes kommunikáció
és hiteles cselekvés kell. Visszatekint-
ve az elmúlt zsinagógai esztendôre,
mindegyikre akadtak jó példák.

Következetes politizálás
Ki emlékszik már a tavalyi elnöki

köszöntô mondataira? Bizonyára már
csak az elnök. Mert egy éve még a
Hóman-szobor ügye közepette éppen
annak örvendtünk, hogy „a szoborral
kapcsolatban már három miniszter
deklarálta, nem értenek vele egyet.”
Azóta megoldódott s lekerült a
napirendrôl ez a kérdés, sôt, Magyar-
ország miniszterelnöke deklarálta,
megszállókkal kollaboráló politiku-
sok a jövôben nem kaphatnak szobro-
kat, és magát Horthy Miklóst is meg-
nevezte. A zsidó közösséget régóta
frusztráló kérdések egyikében tehát
elôrelépés történt. Volt aztán a
Donáth-szobor ügye – felavatás he-
lyett leszerelték –, korábban pedig a
Sorsok Háza kontrollálatlan megvaló-
sítását sikerült megakadályozni. Ergo,
a következetes politizálásnak hozadé-
ka van. A Mazsihisz közéleti súlya
megnôtt, érdekvédelmi képessége na-
gyobb lett. Mi másnak köszönhetô,
hogy a meglévô konfliktusok mellett
és ellenére a hatalommal kiegyensú-
lyozott kapcsolatot tartunk? A Szö-
vetség elvtelen kompromisszumok
nélküli, elôremutató, minden tárgyaló
fél számára elônyös kooperációkban
érdekelt. Mert szervilizmussal rövid
távú, következetes magatartással, szí-
vós kitartással azonban tartós eredmé-
nyek érhetôk el. A Mazsihisz érdek-
védelmi tevékenységének két dolog-
tól távol kell tartania magát. Nem sza-
bad pártpolitikai, ellenzéki szerepet
felvállalnia, és kerülnie kell a már em-
lített szervilizmust. Ez utóbbit még
akkor is, ha jól látható, hogy a szervi-
lis magatartást a hatalom jutalmazza.
Tudjuk, egy piacgazdaságban minden
megvásárolható. Rádió, újság, épület,
vagy akár egyetem is. Egy dolog
azonban biztosan nem: a közösség bi-
zalma. Ezt csak hiteles, következetes
magatartással lehet megszerezni, s a
Mazsihisz ezen az úton kíván járni.

Egységes kommunikáció
Egy olyan szervezet esetében,

amely évtizedekig monopolhelyzet-
ben mûködött, amelyben a tudatos
kommunikáció csak nyomokban je-
lent meg, s ahol annak szervezeti hát-
tere teljesen hiányzott, nem könnyû
megvalósítani az egységes kommuni-
kációt. Pedig a Mazsihisznek nagy
szüksége lenne rá. Tudatosság, követ-
kezetesség és ôszinteség. Ezzel tu-
dunk a zsidó közéletben versenyben
maradni. Az 5776-os zsinagógai év-
ben elôször talán az 1%-os kampány
idôszakában sikerült áttörnünk saját
korlátainkat. Korszerû eszközökkel,
újszerû képi megjelenéssel, a közös-
ségi médiában történô masszív jelen-
léttel szólítottuk meg a zsidó közös-
ség legszélesebb rétegeit. Igen, 
a zsidó közösségét, hiszen meg-
gyôzôdésünk, hogy az 1% felajánlása
a zsidó közösség tagjai részérôl
alapvetôen nem pénzügyi hozadékot,
hanem bizalmat, elkötelezôdést jelent.
Számunkra az 1%-os kampány a zsi-
dó közösség fejlesztését jelenti. Mi a
nehezebb utat választottuk. Másokkal
ellentétben mi a zsidó közösség tagja-

613 – mitikus
szám a zsidóságban.

Héberül: tárjág
micvol.

Ennek változatait
járjuk körül érin-

tôlegesen ünnep-elôkészítô, önkont-
rollt igénylô idôszakunkban.

1. MICVÁK–
PARANCSOLATOK

A Talmud Mákot 23–24. traktátusát
idézem.

Szimláj rabbi a következô biblia-
magyarázó elôadást tartotta:

Hatszáztizenhárom parancsolatot
adott Isten Mózesnek, mégpedig: há-
romszázhatvanöt tiltót, az év napjai-
nak száma szerint, s kétszáznegyven-
nyolc tevôleges parancsolatot az
ember testrészei számának megfe-
lelôen.

Dávid tizenegy parancsolatban fog-
lalta össze a 613 micvát (Zsolt, 15.):

Ó, Örökkévaló, ki idôzhet a Te sát-
radban, és ki lakhatik a Te szent he-
gyeden. Aki tökéletességben jár,
igazságot cselekszik, és igazat beszél
szívében. Nem rágalmaz a nyelvével,
felebarátjával nem cselekszik rosz-
szat, és nem hoz szégyent társára.
Megvetett a szemében az aljas, az
istenfélôket tiszteli, esküszik saját ká-
rára és nem változtatja meg. Pénzét
nem adja ki kamatra, megvesztege-

SCHÖNER ALFRÉD

613
Gondolatébresztô szám a Nagyünnepek fényében

tést az ártatlan ellen nem fogad el.
Aki ezeket cselekszi, nem inog meg
soha.

Jezsajás próféta már csak hat paran-
csolatot fogalmaz meg (Jezs. 33.15.):

Igazságban jár, egyenességet be-
szél, megveti a zsaroló nyerészkedést,
megrázza kezét, hogy ne fogjon zsaro-
ló vesztegetést, bedugja füleit, hogy
ne halljon bûnt, és becsukja szemeit,
hogy ne lássa a rosszakat.

Micha próféta háromra csökkentet-
te számukat (Micha 6.8.):

Megmondta neked, ó, ember, hogy
mi a jó, és mit kíván tôled az Örökké-
való:

Jogosságot cselekedj, kedveld a
szeretetet.

És alázatosan járj Isteneddel.
Késôbb Jezsajás próféta kettôre

csökkentette a micvák számát (Jezs.
56.1.): Így szól az Örökkévaló: Ôriz-
zétek meg a jogot és cselekedjetek
igazságot.

Majd Habakkuk próféta egyetlen
gondolatba sûrítette a parancsolatokat
(Habakkuk 2.4.):

(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon)

Az igazságos ember a hûségében él.
Igen. Hatalmas a micvá ereje.

Nagysága az emberi tettek és a lélek
szépségével mérhetô csupán!

2. GYERMEKEK–
ELPUSZTÍTOTT ÁLMOK
Szombathely közepén magasodik

a varázslatos szépségû, gyönyörû 

(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves olvasóinknak,

izraeli barátainknak,

hittestvéreinknek

egészségben gazdag

boldog új esztendôt kívánunk!
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(Folytatás az 1. oldalról)
neológ zsinagóga. Két tornya az ég felé
néz. Az épület kicsinyített mása Európa
elsô jellegzetes neológ zsinagógájának,
a budapesti Dohány utcai zsinagógának,
amelyet 1859-ben avattak fel.

Majd egy évszázadig szolgálta Vas
megye fôvárosának zsidóságát, és sorsa
az lett, mint az egykori híveké, az enyé-
szet. Ma a helyi zene, illetve mûvészet
fellegvára. Egy árulkodó márványtábla
beszél csupán arról, hogy ez a hely va-
lamikor Isten háza volt.

Szemben a helyi zsidóság mai szék-
háza. Kicsinyke, de igencsak elegáns
imaházában péntek este még száll az
imádság a magasságok felé.

A magasságok felé, a Jóistenhez, aki
nem annak függvényében hallgatja meg
az imádságot, hogy mennyien imádkoz-
nak az Ô házában.

Az elsô emeleten kultúrterem. Rend-
szeresen elôadást tartanak ott budapesti
elôadók, oktatók, mûvészek. Zsidó fó-
rum, ahol találkoznak a különbözô val-
lású vagy gondolkozású emberek. Be-
szélgetnek, vitatkoznak, igyekeznek
megérteni egymást.

Nem messze innen az egykori szom-
bathelyi elemi iskola, ma felújított belsô
térrel. Benne egy állandó kiállítás a zsi-
dóság múltjáról, évtizedek kultúrájáról,
emberekrôl. Sehol az országban, de ta-
lán egész Európában nincs ennyi
megafénykép, ilyen jól összeállított tár-
lat, amely ôrzi a virágzó élet emlékét. A
polgárok sokszínûségét, a lenyûgözôen
gazdag vallásos életet.

S most vissza: a zsinagóga és az ele-
mi iskola közötti székházhoz. A lépcsôn
felmenve, Herzl Tivadar táblája látható.
Ôrzi a zseniális gondolkodó emlékét,
aki megfogalmazta az Im tircu en zo
ággádá, Ha akarjátok, nem álom örök
értékû mondatát.

Nem messze a Herzl-táblától, ott van
egy környékbeli kicsiny zsinagóga ér-
dekesen alakult történetében értékesen
formálódott egykori két kôtáblája, rajta:
Ászeret hádibrot, a Tízparancsolat igéi.

Az egyik oldal ép, a másik eltörött.
Az egyik oldalon bén ádám

láMákom, Isten és ember közötti paran-
csolatok, a másik oldalon bén ádám
láhávero, ember és ember közötti pa-
rancsolatok. Amelyik összetört, az a bal
oldali, ember és ember közötti kapcso-
lat. A jobb oldali, amely Isten iránti sze-
retetünket, alázatunkat, reményeinket, a
szülôk iránti tiszteletet fogalmazza meg,
az a mai napig él.

Él és üzen.
A másik oldal a pusztulásról beszél.

Emlékeztet a soára, ahol több mint 4000
szombathelyi zsidó pusztult el.

A lépcsôn lefelé jövet a kultúrházban,
s már majdnem kiérve az utcára, egy
drámai hatású márványtábla látható,
mely a soában mártíriumot szenvedett
613 gyermek emlékét ôrzi:

„A szombathelyi gettóból elhurcolt
613 gyermek emlékére, akik a fasiszta
terror áldozataivá váltak.”

Hatszáztizenhárman voltak, mint a
micvák száma. No comment...

3. GYERTYAFÉNY
A TULIPÁNOK FÖLDJÉN

A híres Portugál zsinagógát, héberül:
Béth Hákneszet Haportugezi-t, a Spa-
nyolországból és Portugáliából kiûzött
zsidó közösség építtette. Hogy megért-
sük a zsinagóga építészeti szerkezetét,
tudnunk kell, miképpen kerültek a spa-
nyol és portugál zsidók Amszterdamba.

Európa mindig általános feszültségek
forrása volt; ilyen ellentét jellemezte a
katolikus Spanyolország és a protestáns
Németalföld szembenállását is. A ki-
ûzetés elôtt a spanyol és portugál zsidók
egy része kényszerûségbôl megkeresz-
telkedett – de annak ellenére, hogy fel-
vették a katolikus vallást, otthonaikban

ÁCS TAMÁS

Ötezer-hétszázhetvenhét
Mikor újévi köszöntôm címét leírtam, az volt az érzésem,

hogy alig néhány hete múlt csak, amikor az elôzô zsinagó-
gai esztendôt köszöntöttük.

Tudomásul kell venni, hogy életünk homokórája születé-
sünk pillanatában megfordíttatik, és halkan, észrevétlenül
ugyan, de a homokszemek pergése jelzi azt, amit csak az
Örökkévaló befolyásolhat: az idô múlását. Az is átfutott raj-

tam, hogy vajon hány magyar zsidó család életébe hoztak az idô „homoksze-
mei” örömöt, boldogságot, gyarapodást, és hol hagytak gyászt, bánatot, kese-
rûséget. Így igaz ez több ezer éve a teljes zsidó közösségre is. Most, amikor
küszöbön áll az 5777. év beköszönte, és zsinagógáinkban megfújják a sófárt,
mi, zsidók, a messiásra várva mindig hiszünk abban, hogy nagyszámú éveink
következôje az örömöt, egészséget, beteljesülést, sikert hozza.

A zsidó nép születetten és halachikusan is optimista. Több ezer éves törté-
nelmünk sorsdöntô eseményei, Szentélyünk lerombolása, 40 évnyi pusztában
való bolyongás, pogromok és üldöztetések, a 20. század pokla után, a
holokauszt emberi szóval leírhatatlan szenvedését túlélve is itt vagyunk, és
változásokkal teli életünkben egyetlen van, ami örök: a hitünk. A hit és a ha-
gyomány megôrzése az, ami átsegít bennünket minden ismert és ismeretlen
megpróbáltatáson.

Anélkül, hogy teljességre törekednék a tavalyi, az 5776-os esztendô mérlegé-
nek készítésénél, szinte csak címszavakban, de elmondhatom, hogy eredmé-
nyes volt munkálkodásunk. Megújult és új alapokra helyezôdött a BZSH veze-
tése, gazdálkodása a szónak személyes és dologi jelentésében is. Kimondott és
megkezdett célunk az ifjabb generáció elérése, hogy eljöjjenek zsinagógáinkba,
amelyet már megkezdtünk. Gigászi munka ez, hiszen 72 évvel a bennünket el-
pusztítani akaró világégés után még mindig vannak szent helyeink, amelyek in-
kább romok, mint szakrális kegyhelyek. A kormány által nyújtott segítséggel és
saját erôbôl, hosszas elôkészítés eredményeként, elindul a Rumbach Sebestyén
utcai zsinagóga felújítása, és kimozdult a holtpontról a csepeli zsinagóga felépí-
tése is. Természetesen a kövekbôl csak szellemiség – genius loci – árad, valódi
imádság csak embertôl szállhat Isten felé. El kell érnünk, hogy a vallásukat még
gyakorló idôs hittestvéreink kézen fogják fiatalabb családtagjaikat, és legyen
okuk zsinagógáinkba vagy egyéb zsidó kulturális intézményekbe az ifjúságot
behozni. Ezt szolgálják kulturális programjaink is. A hagyományos Zsidó Kul-
turális Fesztivált ez évben kiterjesztettük. Mûsorokat szerveztünk nemcsak a
Dohány utcai zsinagógába, a Goldmark Terembe, hanem egyéb, erre alkalmas
templomainkba is. Bátran állíthatom, hogy ez az eseménysorozat a nyárutó
kiemelkedô, nemzetközileg is elismert kulturális színfoltja Budapestnek.

Meg kell említenem, hogy eredményeink mellett a pergô homokóra gyászt
is jelzett. Az elmúlt zsinagógai esztendôben veszítettük el vallásunk egyik
ikonikus személyiségét, a mindenki által szeretve tisztelt Deutsch Róbert
fôrabbit, fakadjon áldás emlékébôl. De ahogy ôsi könyveink írják, az egyik
generáció megy, a másik jön. Tekintetünket immár az érkezôkre kell vessük,
hogy ne csak egy brisz legyen zsidó családi esemény, de minél több bar
micvó, bat micva, haszene hangjaitól legyenek hangosak zsinagógáink.

Ezúton kívánok a Budapesti Zsidó Hitközség vezetése és a magam nevében
sáná továt.

Hozzon az 5777. esztendô mindannyiunk számára békét, egészséget, jólé-
tet, istenhitünk rendíthetetlenségét!

A zsidóság az élô hagyományok foglalata

Kedves Barátaink!
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(Folytatás az 1. oldalról)

it szólítottuk meg, s nem kívántunk 1%-
os kampányunk során a társadalom egé-
széhez fordulni. A Mazsihisz új arcula-
tával, kampányának ôszinteségével, a
befolyó forrás felhasználásáról szóló
elôzetes tájékoztatással új kommuniká-
ciójának alapjait mutatta be. Van még
mit javítani, kell még sokat fejlôdni, kü-
lönösen a neológia identitásának kom-

munikálásában. De az út, amelyen elin-
dultunk, helyesnek tûnik.

Hiteles cselekvés
Ez a hosszú távú versenyben maradás

egyik fontos záloga. A néhány esz-
tendôvel ezelôtti állapothoz képest a
helyzet mára drámaian megváltozott.
Bátorság nélkül állítható, a Mazsihisz
pénzügyeinek és mûködésének transz-

(Folytatás az 1. oldalról)
Ahogy reb Tevje mondta: „a hagyomány...” – igen, az a miénk... a törvénye-

ink, a kérdéseink, a kételkedéseink, a dallamaink.
Szeretjük ôket. Egybeforrtunk. Sorsválasztás.
Itt van példának okáért az újév, amit immáron mintegy 3500 esztendeje ün-

neplünk. Ám mit is ünneplünk ros hásánákor?
Erre mindenki tudja a választ: Ezen a napon dôl el az ember sorsa: melyik

nyitott könyvbe kerül a nevünk? Az élet könyvébe vagy a halál könyvébe?
Belegondoltatok már?
Milyen döbbenetes pillanat... Félelem és remegés tölti be a napot.
Ám ha valóban ennyire ijesztô és komoly ez az ünnep, akkor miért erôl-

tetünk magunkra vidám szokásokat? Miért ünnepelünk és dalolunk? Miért
van ünnepi étkezés? Miért eszünk mézbe mártott barcheszt és almát?

Nem, nem azért, mert abban reménykedünk, hogy az élet könyvébe leszünk
beírva, hanem azért, mert ezen a napon ellátogat hozzánk a Teremtônk. Ott sé-
tál a mezôn velünk, ott ül az asztalunknál, és velünk együtt ünnepli Ádám és
Éva születését, az emberi élet megteremtését.

Ott imádkozik velünk, és hallja a dallamokat...
Beszélget velünk.
Kérdez bennünket, és mi kérünk tôle.
Megérint bennünket, és egy újabb évet ajánl fel nekünk.
Ezért kell a legszebbet és a legtöbbet adni magunkból.
Ávinú Málkénú, smá kolénú! – Atyánk, Királyunk, halljad meg a hangunkat!
Ros hásáná az önmagunknak feltett és fel nem tett kérdések ünnepe lett.
Hogyan használtuk fel a tavaly kapott lehetôséget?
Idén próbálunk-e még több jót cselekedni?
Adunk-e másnak is abból a sok szépbôl, amit az élet nekünk adott?
Átgondoljuk-e hibáinkat, és megpróbáljuk-e kijavítani azokat?
Készítünk-e számvetést, hogy milyen terveink voltak egy évvel ezelôtt, és

hogyan váltottuk ôket valóra?
Újraértékeljük-e az álmainkat, a vágyainkat, és megpróbálunk-e azokból minél

többet megvalósítani? Akarunk-e javítani a világon, de legfôképp magunkon?
És az én zsidóságom? Hol tudok még fejlôdni? Mit tudok még tanulni?

Megérintem-e az élet fáját, eszem-e a gyümölcsébôl, megpihenek-e az árnyé-
kában? Mert ros hásánákor fel kell tenni a kérdést önmagunknak: miért élek
én? És élek-e én?

Barátaim, álljunk meg egy percre!
Lehetôségünk van átgondolni az elôzô év minden pillanatát, majd elgondol-

kodni azon, hogyan fejezhetjük be félbehagyott álmainkat.
Ha el tudjuk mondani, mi végett is vagyunk a világban, akkor az Örökkéva-

ló az Élet Könyvébe fog bennünket beírni, mert vannak céljaink és terveink.
Használjuk a napokat!
Építsük önmagunkat, a családunkat, a közösségünket. Egymást.
Mert ha nem tesszük, akkor az álmaink eltûnhetnek, a vágyaink beteljesü-

letlenek maradhatnak, és az ígéreteinket nem tudjuk betartani, a semmibe
vésznek.

Ám ehhez ma kell cselekedni.
Adjuk meg a mának, amit a MA érdemel! Szabad a választás...
Ahogy Scheiber Sándor, a rabbiképzô volt rektora írta egyszer: „Legyetek

emberek és zsidók, és ez a kettô egyet jelentsen!”
Szép, édes, áldott, bôséges és békés esztendôt kívánok, amiben tudunk al-

kotni és szeretni.

parenciája lényegesen meghaladja ver-
senytársaiét. Intézményei a zsidó közös-
séget szolgálják, kóser ellátással, a ma-
gyar neológia mai napig érvényes üze-
neteivel a hagyomány megôrzésérôl, a
kor kihívásaira történô válaszokkal, a
megújulással. Mûködésünk javításának
igénye nem titok, strukturális problémá-
inkról nyílt párbeszéd folyik. De min-
den intézmény esetében valós megúju-
lási folyamatok indultak el. Nem fan-
tomintézményekrôl van szó, nem az ab-
lakba tesszük ki ôket mutogatni, hanem
egy valódi közösség igényeit szolgálják.
Iskoláink sok gyermeket nevelnek, a
kórházban valódi betegellátás zajlik,
szociális otthonainkban zsidó ápoltak
idôskorát teszik munkatársaink teljeseb-
bé, óvodáinkban a tradícióinkat felvál-
laló családok apró utódait vezetik be já-
tékosan ôseik hitébe. Ezek az intézmé-
nyek nem a semmibôl teremtôdtek, ha-
nem hosszú, organikus fejlôdés eredmé-
nyeként mûködnek. Tradícióik vannak,
s ezek a magyar zsidóság tradíciói. Erre
büszkének kell lennünk.

Iskolánkban, óvodánkban évek óta
túljelentkezést rögzítünk, ami azt jelen-
ti, szolgáltatásaik ha nem is hibátlanok,
de a zsidó közösségben elfogadottak.
Tudjuk, a zsidó kórház sem a 21. század
legmodernebb egészségügyi intézmé-
nye, de a betegek ápolásának minôsége
miatt sokan éppen ezt az egészségügyi
intézményünket preferálják. Megújult a
levéltári munkánk, a Zsidó Múzeum pe-
dig átalakítás alatt áll. Az ORZSE
könyvtárában tavaly hetvenéves intel-
lektuális adósságunk felszámolása
kezdôdött el a könyvtár állományának
rendezésével – elsô eredményei már lát-
szanak.

A jövôben azonban minél kiterjed-
tebb kapcsolatokra kell törekednünk,
minél több, egymástól eltérô profilú ci-
vil szervezettel is. A formális, szer-
zôdéses kapcsolatok erôsítik legitimáci-
ónkat, amire nagy szükségünk lesz. A
zsidó szervezetek a Mazsihisz számára
evidensen fontosak: egyrészt mert ez a
dolgunk, másrészt azért, mert ezzel je-
lezhetnénk mindenkinek, hogy mi –
szemben mások törekvéseivel – nem
akarjuk monopolizálni a zsidó életet. A
valódi, a közösség igazi igényeivel fog-
lalkozó munka hiányát intézményalapí-
tásokkal feledtetni nem lehet. A verseny
gyôztese pedig az lesz, aki ezt nemcsak
felismeri, hanem el is kezd a zsidó kö-
zösség valós igényeivel foglalkozni.

A magyar zsidóság – sajnos nem ki-
vételként – szenvedésben edzett, ütésál-
ló közösség. Tudom, hittestvéreink kö-
zött vannak, akik azt vallják: ôket ne
képviselje semmilyen hitközség. Ezzel
már csak megválasztott tisztségem okán
sem érthetek egyet. Azt viszont ki me-
rem jelenteni, hogy éppen sajátos diasz-
pórai létünk és a többségi társadalom-
hoz való bonyolult viszonyunk okán a
magyar zsidó ember képes elválasztani
a búzát az ocsútól. Azok a családok,
melyek végigélték velünk az elmúlt év-
tizedeket, tisztán látják, melyik az a
szervezet, amelyik ha kell, akár erôs el-
lenszélben is védi érdekeinket. Láthat-
ják, kik azok, akik ha nem is mindig lát-
ványos gesztusokkal, de képesek elérni,
hogy félelemérzet nélkül mehessünk
szépülô zsinagógáinkba imádkozni, és a
kipa normális része lehessen az utca-
képnek. Ezért hiszem, hogy egyre töb-
ben felismerik, nem elég hangzatos
marketinggel üzeneteket vagy üzletet
csinálni a vallásból. Ez a jelenség azért
is életveszélyes, mert ráégeti az egész
magyar zsidóságra a „megélhetési zsi-
dó” bélyeget. Azt, ami eddig csupán
nyelvi lelemény volt.

Az 5776-os zsinagógai esztendô a
Mazsihisz számára egy reményteljes
fejlôdési folyamat fontos lépcsôfoka
volt. Ezen a lépcsôn lehet továbbkapasz-
kodni, de a visszaesés, a hanyatlás veszé-
lye is mindig ott lebeg fölöttünk. Egy
biztos: szorgalom és munka nélkül nem
tudunk elôrébb jutni, s a „zsidó rene-
szánsz” kifejezés folytonos ismételgeté-
se nem helyettesíti a valódi aktivitásokat.

Tudom, mai gondjaink nemsokára a
feledhetô történelem részévé válnak, de a
zsidó hagyomány hiteles és örök marad.

A Mazsihisz elnökeként és magyar
zsidóként kívánom az Új Élet vala-
mennyi olvasójának, hogy mikor a sófár
hívó szavára összegyûlnek zsinagógá-
inkban, akár értik, akár csak hallják
imáink ôsi szövegeit, teljesedjen be
ôseink könyörgése. Valamennyi hittest-
vérem és családja, szerettei nevét írja be
az Örökkévaló az Élet Könyvébe a
beköszöntô 5777. zsinagógai esz-
tendôre.

Sáná tová mindnyájuknak!

részben ôrizték a zsidó hagyományokat.
Ôk lettek a marranók. Leszármazottaik
érkeztek meg a 16. század végén, a 17.
század elején Amszterdamba.

Hollandia fogadta ôket...
Az Amszterdamban letelepedett zsi-

dók megalapították saját helyi közössé-
güket, aminek egyik fontos mozzanata
lett a zsinagóga, az ô szavukkal Asnoge
megépítése. A munkát 1670-ben kezd-
ték el, és 1671-ben már be is fejezték. A
pénzügyi hátteret Jichak da Pinto, egy
jómódú marranó zsidó biztosította.

A külsô portálon a Zsoltárok könyvé-
nek idézete olvasható: „Nagy szeretettel
jövök a te házadba.”

A templom jellegzetessége a szefárd
stílusban kialakított belsô építészeti tér.

A keleti falon áll a lenyûgözô frigy-
szekrény, amely hat-nyolc méter széles
és mintegy négy méter magas. Anyaga
dél-amerikai dzsakaranda fa, színe vib-
rálóan szépséges, így méltó megjele-
nést ad a szent iratok lakhelyének. A
benne lévô tórák közül mindegyik a
klasszikus szefárd tórák hangulatát
idézik, tarka színkavalkádban pompá-
zó tóraruhákkal. A nyugati oldalon he-
lyezkedik el a bimá, a tóraolvasó asz-
tal, amelyhez több faragott lépcsôn le-
het feljutni.

Az egyemeletes épületben a szertartá-
sok alatt a nôk fent, a karzaton ülnek.

Unikumnak számít, hogy máig nem
vezették be az elektromos áramot, így a
belsô teret hatalmas és kisebb méretû
gyertyák világítják meg a padokon és a
csillárokon.

Számuk a micvák számának
megfelelôen 613.

Fényerejükkel, illatukkal, hangula-
tukkal azt szimbolizálják, hogy bár a
közösség Spanyolország és Portugália
után új otthonra talált, változatlan ma-
radt a zsidó valláshoz, a hagyományhoz
való hûséges ragaszkodás. A gyertyák
ápolójának munkája külön hivatás. Ô
gondoskodik róla, hogy minden péntek
este, amikor felgyúlnak a fények, a
micvák öröme világosságot adjon a sö-
tétségben, ünnepi érzéssel árasztva el az
épületet és a lelkeket.

Ünnepek elôtti elmélkedésünket egy
mondatban így fogalmazhatjuk meg:

A micvák fontossága, a kegyelet
ôrzése és a hagyomány tisztelete legye-
nek mérföldkövei annak az útnak, me-
lyen járni kívánunk!

Mennyei Atyánk, Világ Alkotója, Iz-
rael Szirtje és Megváltója. Tekints le re-
ánk a magasságokból, fogadd el elhang-
zó imádságainkat.

Atyánk, Királyunk!
Nyisd meg az ég kapuit imádságaink

elôtt, s írj be valamennyiünket az Élet
Könyvébe. A Világ Alkotója részesítse
áldásban közösségünket, asszonyainkat,
férfijainkat, idôsebbjeinket és fiataljain-
kat egyaránt. Külön hallgassa meg a Vi-
lág Alkotója áldáskérésünket azokért,
akik betegségük miatt nem lehetnek zsi-
nagógában.

Atyánk, Királyunk!
Fogadd imádságainkat! Te ismered

szívünk rezdüléseit! Hozz gyógyulást a
betegeknek, vigasztalást a gyászolóknak,
segítséget az elesetteknek, biztatást a re-
ménytelenség foglyainak. Békességet a
lelkekben! Nyugalmat Ôseink Földjén,
Izraelben! Megértést és fejlôdést itt, e
Honban!

E gondolatokkal köszöntöm Testvére-
inket, és kívánom, hogy a Világ Alkotó-
ja írjon be bennünket az Élet Könyvébe,
fogadja „kegyesen és irgalommal” fohá-
szainkat.
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Kommentár
A Haaretz.com beszámolt arról, hogy Amerikában 184 zsidó

közösség ajánlotta fel segítségét az országba érkezô menekültek
minél gyorsabb és könnyebb beilleszkedéséhez.

* * *

Csodálatos, amikor zsidó emberek micvát teljesítenek azzal,
hogy idegeneket fogadnak be és segítik ôket. „Te is idegen voltál
Egyiptom földjén” – nyomatékosítja a Tóra a parancsolat jelen-
tôségét.

Viszont nem árt, ha olvasóink (a 70 éven aluliak) tudnak róla,
hogy a holokausztot megelôzô idôkben ennél sokkal több amerikai
zsidó közösség fogott össze – fájdalom, rabbijuk vezetésével –,
hogy NE fogadják be az Európából menekülni akaró hittestvérei-
ket.

Pedig a tórai parancsolat már akkor is létezett...
kápé

Szilárd meggyôzôdésünk, hogy
az antiszemitizmus kérdésének és
az európai migráció problemati-
kájának reflektálatlan összemosá-
sa sok tekintetben megtévesztô és
manipulatív, a fölösleges félelem-
keltés pedig soha nem növeli a biz-
tonságot, ellenkezôleg – fogalma-
zott Heisler András, a Mazsihisz
elnöke Budapesten, az Aquincum
Hotelben, a Cionista Világszövet-
ség (WZO) Európai Antiszemitiz-
mus Elleni Konferenciájának
megnyitóján.

Az eseményen elhangzott beszédet
teljes terjedelmében közöljük: 

Hölgyeim és Uraim!
Mi, magyar zsidók, különleges

helyzetben vagyunk. Van egy ha-
zánk, itt, a Kárpátok ölelésében, van
történelmünk, hisz már a honfoglaló
magyar törzsekkel is érkeztek zsidók
ide, van közös múltunk, vannak kö-
zös tragédiáink. A magyarországi
zsidók hazája Magyarország, s törté-
nelme bennünket összeköt. Ezer
szállal kötôdünk az ország kultúrájá-
hoz, számunkra mindennél szebb
nyelvéhez, a folyókkal átszôtt vidék-
hez, a magyar tájhoz, a gulyákhoz, a
ménesekhez, az éjfekete pulikhoz,
vagy talán a hófehérekhez.

Ezer szállal kötôdünk Magyaror-
szághoz, és van egy különleges ka-
pocs, mely bennünket Izraellel is
összeköt. Igen, Izraellel, a világ talán
legszürreálisabb országával. Vajon
ki találta ki, hogy a kiválasztott nép
pont egy olyan helyen telepedjen le,
ahol a termôföld helyén csak a kopár
szikla vagy a rohanó homok nyaral?

Ahol nincs édesvíz, csak sós, s ritka
az életet adó esô. Ahol milliónyi el-
lenség kívánja az ország pusztulását,
s ahol még a nagy belvizet is Holt-
tengernek hívják. Izrael nekünk, ma-
gyar zsidóknak, a szerelmünk. Nem
ráció, hanem mélységes érzelem.
Sok ezer év kultúrája, a Tízparancso-
lat, a Tóraadás, az elpusztult szenté-
lyek, a Maccabeusok szabadsághar-
ca, Bar Kochba lázadása, s három vi-
lágvallás közös hazája. Izrael ma egy
korszerû ország. Légkondicionálók
zümmögésével, örökkön telefonozó
fiatalokkal, az utakon futó robogók-
kal, s a felhôkarcolók istenkeresésé-
vel. A mi identitásunk alapja e két
kultúra bennünk élô szimbiózisa. S a
magyar zsidók cionizmusára is több-
nyire ez a jellemzô. Ezt a bonyolult
lelkiséget kell megértenie a Cionista
Világszövetség képviselôinek, ha itt
akarnak eredményeket elérni.

Bonyolult feladat, s láthatóan a
WZO-nak nem sikerült megbirkózni
vele. Mert mi másnak tudható be az,
hogy a szervezés indításakor kizáró-
lag a magyarországi antiszemitizmust
nevezték meg a kongresszus hely-
színválasztásának okaként, mintha az
antiszemitizmuson kívül a magyar
zsidóság körében más említésre mél-
tó ügy nem is létezne. Bonyolult fel-
adat a helyi viszonyok megértése, de
a Világszervezet ezúttal mintha nem
is törekedett volna erre. Különben
nem felejtették volna el az 1929 óta
saját magyar tagszervezetükként
mûködô Magyarországi Cionista
Szövetséget bevonni az események
elôkészítésébe. A mélyebb helyisme-

ret hiányáról tanúskodik az is, hogy a
szervezés munkájában kizárólag a he-
lyi Chábád közösség vett részt. Jó, ha
tudják, a legnagyobb magyar zsidó
szervezet, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége büszke arra,
hogy elnöke irodájában ott lóg az iz-
raeli zászló. Jó, ha azt is tudják, hogy
a mi Zsidó Múzeumunk helyén lévô
épületben született Theodor Herzl, s
azt is, hogy egy ilyen komoly nemzet-
közi szervezetnek, mint a WZO, a
konferenciája csak akkor bírhat kellô
súllyal, ha a legtöbb magyarországi
zsidót képviselô helyi zsidó szervezet
is érdemben belekapcsolódik abba.
Senki ne értse félre a helyzetet: az én
személyes meghívásom nem jelent
érdemi együttmûködést!

Hölgyeim és Uraim!
Ha segítséget kértek volna tôlünk,

akkor nem csak a Tett és Védelem
Alapítvány munkatársai, hanem szá-
mos, különbözô álláspontot képviselô
magyar társadalomtudós volna itt je-
len az összetett kérdések megvitatásá-
ra. Ha megkérdeznek bennünket, ak-
kor mereven elzárkózunk egy olyan
személytôl, akivel Izrael Államának
hivatalos képviselôje sem volt hajlan-
dó találkozni. S ha bárki kíváncsi lett
volna véleményünkre, akkor elmond-
tuk volna, belpolitikailag nem tartjuk
egészségesnek, hogy a népszavazást
néhány héttel megelôzôen egy cionis-
ta konferencián vezetô kormányzati
politikus az antiszemitizmussal ösz-
szefüggésben a menekültekkel és az
európai migrációval foglalkozzon. A
kormány véleményét mindenki isme-
ri, álláspontja ebben a kérdésben ha-

Az alábbi cikket a Kritika címû folyóirat 2016. május-júni-
usi számából vettük át, a szerzô kérésére. A lapunknak kül-
dött változatot vitairatnak jelöli, s így függetlenül a
szerkesztôség álláspontjától, úgy döntöttünk, hogy közread-
juk. Vitairat, tehát várjuk a hozzászólásokat, véleményeket.

Az Örökkévaló tudja, mi bölcsebb ebben a dologban. Hallgatni
vagy megszólalni. Ha tévedtem, büntessen meg érte.

Zsidó nôtôl olvasom: „...ahogy én élem meg a holokauszt szó
értelmét: nekem az anyám maradt egyedül, nekem csak fizikai és
lelki fájdalmat jelent, mert ilyenkor mindig magam elôtt látom a
rokonaim ki nem érdemelt haláltusáit, akiket soha nem ismerhet-
tem meg. Mert ez fáj, nem megyek el emlékezni. Ha látok ilyen
filmet, inkább kikapcsolom, mert magamat érzem ugyanabban a
tehetetlen, kivégzés elôtti helyzetben, ami a családommal megtör-
tént. Nekem felejteni kéne, de a többiek tudják meg, hogy mi mi-
ért történt, mert akkor a gyûlölködés is elmúlhat...”

Torokszorító. Még inkább nem értem, hogyan volt képes a mi-
nap egy sajtónevezetes zsidó egyházi személy – Köves Slomó, az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Status quo Ante) =
EMIH vezetô rabbija – címbe fogalmazva ezt írni: „A Biblia né-
pének nincs szüksége Auschwitzra” (értsd: Auschwitz emlékének
ôrzésére; akárhogyan forgatom, e tétel szerintem – végsô soron és
történelmi kontextusunkban – mást nem jelenthet, még ha
kiötlôjétôl is igazából távol áll...).

Növeli Köves tételének problematikusságát, amikor kiterjeszti a
zsidók jogára, hogy létezhessenek: „A Biblia népének nem egy-
szerûen nincs szüksége Auschwitzra saját legitimációjához, de
lassan el is veszti ezt a legitimációs bázist.” Kijelentése egyértel-
mûen csúsztatás. Bizony hogy csúsztatás, ugyanis azt követelni,
hogy „Soha többé Auschwitz!” és azt képviselni, hogy a zsidók
ugyanannyira jogosultak saját államba szervezôdött nemzetként
élni, mint bármely más nációba tartozók – nem ugyanaz. Mire jó
ez a csúsztatás, mit szolgál? Kevésbé lesz a zsidó a nem zsidók
szemében szálka?

Köves Slomó a kétségtelenül létezô/növekvô megértési-
átérzési-beleélési nehézségeket is felsorakoztatja, amikor a zsidó-

Mikola migránsozott, Heisler helyretett
Egy furcsa konferencia margójára

tározott. Fontosnak tartom rögzíteni:
közös ügyeinkben együttmûködünk a
kormányzattal, és ha indokolt, akkor
képviseleti szerepünket ellátva, konf-
liktust vállalunk. De nincs közünk a
pártpolitikához, nem vagyunk a kor-
mány ellenzéke, ellenben nem kívá-
nunk propagandis-
tái sem lenni. Az
ilyesminek még a
látszatát is szeret-
nénk elkerülni, és a
látszat ezúttal meg-
tévesztô lehet.

Bevezetômben
ezért csak korábbi
gondolataimat tu-
dom megismétel-
ni. Szilárd meg-
g y ô z ô d é s ü n k ,
hogy az antiszemi-
tizmus kérdésének
és az európai mig-
ráció problemati-
kájának reflektá-
latlan összemosá-
sa sok tekintetben
megtévesztô és ma-
nipulatív, a fölösle-
ges félelemkeltés
pedig soha nem nö-
veli a biztonságot –
ellenkezôleg. A zsidóságnak minden
gyûlöletbeszéd ellen fel kell lépnie,
mert vallási tanításai és történelmi
tapasztalatai ezt indokolják. Szá-
munkra nemcsak a zsidók, hanem a
romák, a keresztények, a melegek, a
muszlimok vagy a menekültek elleni
gyûlöletkeltés sem elfogadható. A
gyûlölet maga tudniillik olyan, mint

a vírus: a társadalom egészét képes
alattomosan megbetegíteni.

Hölgyeim és Uraim!
Fontosnak tartom a pluralizmust,

az eltérô vélemények meghallgatá-
sát. Nem célom elrontani senki játé-
kát, de a ma kezdôdô konferen-

cia bennem inkább
kétségeket ébreszt,
mint reményt. Ad-
ja Isten, hogy ne
legyen igazam.
Nem kérem Önök-
tôl, hogy egyetért-
senek velem, de
arra buzdítok min-
denkit, gondolkoz-
zon el az általam
mondottakon.

Köszönöm meg-
értô türelmüket, és
kívánom mindany-
nyiuknak, hogy
boldog és szép új
évre írassanak be.

* * *

A dolog pikanté-
riájához tartozik,
hogy a magyar

testvérszervezetet, az élén dr. Kardi
Judit elnökkel, kizárták a szervezés-
bôl (a Mazsihisszel egyetemben), és
meg sem hívták. Ezek után már csak
hab a tortán, hogy a konferencia
helyszínéül szolgáló hotel arab tulaj-
donban van.

Hja, messze nyúlnak az EMIH
karjai...

Megrökönyödés
Heisler: A Magyarországi

Cionista Szövetséget, amely
1929 óta tagszervezetük, elfe-
lejtették bevonni az esemé-
nyek elôkészítésébe.

Zsido.com: Heisler a hallga-
tóság megrökönyödésére „ô-
szinte beszédében” (így, idé-
zôjelben) azt fejtegette, hogy a
Cionista Világszövetség nem
vonta be a szervezésbe a Ma-
zsihiszt (sic!), amely szerinte
1926 óta tagja a Világszövet-
ségnek. Az pedig lehetetlen, hi-
szen a Mazsihisz legfeljebb
1951 óta létezik.

Ennyit a korrekt tájékozta-
tásról.

Árt-e a holokausztra emlékezés zsidóságomnak? 
(Köves Slomó írása kapcsán)

ság szempontjából kivitelezhetetlennek és terméketlennek tekinti a
holokauszt emlékének soha véget nem érô ôrzését („Egyre keve-
sebbet jelent a holokauszt mint erkölcsi hívószó, semmitmondób-
bá és jelentéktelenebbé válnak a holokauszttal kapcsolatos emlé-
kezések, politikai kinyilatkoztatások. [...] És ez így is van rendjén,
feltéve, ha létezik új, konszenzuális erkölcsi bázis.” – miféle, te-
szem hozzá, új erkölcsi bázis, s az mit tartalmaz?), valamint meg-
hajolni tûnik az ôsi-új Izrael Államot agresszornak bélyegzô anti-
szemita vélekedés elôtt („Izrael egyre nehezebben tudja fenntarta-
ni az áldozati szerep képét, és az áldozatnak kijáró legitimációt
mindinkább ellene fordítja a kevéssé értô, de annál harciasabb pro-
palesztin propaganda.”). Elôfordulhat, vélem én, hogy az egész
mögött – az azonosulás a támadóval szomorú pszichológiai jelen-
sége mellett – az a megkérdôjelezhetô ortodox felfogás áll, amely
szerint a soá a Mindenható által a zsidókra mért büntetés volt –
asszimilációs törekvéseikért.

Egyértelmûen vitatni szükséges Köves Slomó rabbi nézetét a
holokauszt történelmi „vegyértékérôl”. Ragaszkodva ahhoz (Köves
rabbi állításával szemben), hogy a holokauszt ugyanannyira sarok-
pontja a zsidó történelemnek, mint a Babilonba való elhurcoltatás,
és a soát túlélôk felszabadulása, újrakezdési öröme/fájdalma – hiá-
ba tagadjuk – Eszter történetéhez hasonlóan része a zsidó identitás-
nak. (No meg nem lehet elégszer ismételni, a holokauszt vízválasz-
tó az általános – nem csak zsidó – történelemben.)

A holokausztot – oktatásstratégiai gondolat – az emberi kultúra,
az erkölcs teljes csôdjeként kell tanítani. Zsidók és nem zsidók
számára egyaránt. A Gonosz, a Negatívum abszolútumaként. Hoz-
zámérhetjük emberségünket és embertelenségünket. A jó tanár
(értsd: szereti hivatását, továbbá gazdag és adekvát pedagógiai
metodikát birtokol) megleli módját, hogy az akárhányadik nemze-
déknek eredményes emocionális és kognitív közelítéssel átadhas-
sa a holokauszt morálfilozófiai és történeti ismereteit. Akár a Tó-
ra értékei esetében.

Keserûen („már rabbi is?”), ám változatlan elszántsággal maradok
emlékezés-maximáimnál, amelyeket így kopogok valamiféle ösz-
szegzésbe klaviatúrámon: „Emlékezünk mindig. Akkor is, amikor
magunk vagyunk (akár négy fal között az otthonunkban vagy magá-
nyosan sétálva-bolyongva bárhol). Akkor is, ha nem akarunk. Ha
nem emlékeznénk, a gyilkosok gyôznének (eltávozott túlélô apám
mondta). Az emlékezés és a gyûlölködés nem ugyanaz. Viszont az
emlékezés és az elvetés összeférnek. Elvetjük a felmenôinkkel
szembeni embertelenségeket. Elfogadjuk a hóhérok és ha-
szonélvezôk utódait, ha elhatárolják magukat ezektôl az elôdeiktôl.
A megbocsátás, illetve megkövetés nem kölcsönös, hiszen A
HOLOKAUSZTRA EGYETLEN ÁLDOZATA SEM ADOTT
OKOT. Profánul: a zsidó mackóst nem kasszafúrásai büntetéseként
deportálták halálba... Kollektív bûnösség nincs, közösségi szinten
összegzôdô egyéni felelôsség (büntetôjogilag nem számon kérhetô)
van. Mindannyian, zsidók és nem zsidók, felelünk, hogy a
holokauszt semmilyen formában és egyetlen nép ellen irányulva se
ismétlôdjön meg. A holokausztra emlékezés zsidók és nem zsidók
közös ügye, ugyanakkor a zsidó emberek a maguk szokásai szerint
is megteszik, ami a részükrôl nem kirekesztés. Az antiszemitizmus
ellen fellépni elsôsorban a nem zsidók dolga. Mindezeknek a ma-
ximáknak történô megfelelést minden új, az összes érkezô nemze-
dék tagjainak el kell sajátítaniuk. Amiben az elôzô nemzedék legyen

képes hathatósan segíteni-ösztönözni ôket. Örökkön örökké.
Amennyiben ez a civilizációs láncolat megszakad, a világ elôbb-
utóbb visszazuhan a barbárságba. Ámen.”

Formálódik bennem a feltételezés. Lehet, hogy Köves Slomó
olyan rabbi (vallástanító), aki nem csupán veszteséget érzékel a
holokauszt emlékének halványulásában? A válaszhoz háromne-
gyed századnyi idôt visszalépek.

A holokauszttal Magyarországon is eldôlt. A zsidó vallás szerinti
nem zsidó személy (egyszerûen: amiatt, hogy az anya nem zsidó) –
a második zsidótörvénybe (1939:IV. te.) foglalt kitételek fennforgá-
sakor (alapesetben: egy szülô, illetve két nagyszülô izraelita hitfele-
kezet tagja) – szintén zsidó, így viszont – hatoljunk mélyebbre a
problémában, rátérve az antiszemita destrukció konstruktív hatására
– a zsidó nemzet (régiesen, illetve helytelenül, mert rasszistán: faj)
és a zsidó vallás egysége mellett hagyományosan elkötelezôdô zsi-
dó vezetôk nem kerülhetik ki, hogy ne számoljanak a világi, a nem
hívô, illetve kitért zsidóhoz (a halacha szerint megmaradnak zsidó-
nak...) hozzárendelôdô újabb, számukra normabontó változattal, az
apai ágú zsidó származását – vallási ceremónia (betérés) nélkül –
önazonosságba építôvel is, mint olyan valakivel, aki szintén bele-
szól a zsidó élet, valamint a zsidók és nem zsidók viszonyának
ügyeibe (amelyeket a galutra integrálódással vagy asszimilálódással
felelés amúgy is bonyolulttá tesz). Az „apai” zsidó („félzsidó”) zsi-
dóságát felmenôi sorsával – és a zsidó mivolt vállalásával (a többes
identitás mentén) – „vívta ki”. Hiszen a zsidótörvények következé-
seként (amennyiben ismét hatályosakká válnának) megint birtokol-
ná a „gázkamra-érettség” szörnyû státuszát.

Ne feledjük: az antiszemita – többek között – abban különbözik
az antijudaistától, hogy számára mindenki zsidó, ha az elôdök kö-
zött egy szem zsidó is akad. A faji alapú zsidótörvények „alkalma-
zása” a holokauszt során népirtással égette a magukat nem zsidó-
nak valló-tudók agyába, hogy – zsidók. Ettôl pedig nem védte ôket
az sem, amennyiben – esetleg – antiszemiták voltak. (Lásd ehhez
Hankiss Ágnes: „Hazájának, Nemzetének hû fiaként...” Mentesíté-
si kérelmek 1944-bôl. Hamvas Intézet, 2016. Munkafüzetek.)

Rendkívül fontos történelmi cezúráról van szó. A magyar történe-
lemben (1920) 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944. Tudniil-
lik korábbi idôszakokat társadalmi antiszemitizmus jellemez. Ám
elérkezve ezekbe az évekbe, a már létrejött polgári jogegyenlôséget
megtagadó, állami kényszerítésû antiszemitizmussal találkozik a
modern kori magyar zsidóság. Ez az antiszemitizmus a zsidók nagy
részének az életét is elpusztította (miután meggyalázta emberi mél-
tóságukat, elrabolta tulajdonukat, ellopta ingóságaikat).

Végsô soron megértem Köves Slomót. A világi kompetencia be-
türemkedésével (a holokausztnak betudhatóan) a dominóelv érvé-
nyesül, s ki tudja, hol áll meg a borulás. Ezért leszögezem, vitaira-
tomat nem valamiféle vallásellenesség szülte. Én csupán nem sze-
retem, ha bármely felekezet papja, tanítója kéretlenül kioktat, mi-
ként éljek – vagy leckéztet, hogyan értelmezzek könyveket, példá-
ul a Bibliát.

A továbbadás, átörökítés szabadságával és lehetôségével hadd
ôrizzem identitásom nélkülözhetetlen részeként a holokauszt em-
lékéhez viszonyulásomat (amihez persze emlékeznem is legyen
szabad, különösen anélkül, hogy zsidó irányból bagatellizálás
vagy relativizálás érjen).

Kérem Köves Slomót, fogadja el ezt. A részérôl ideemlegetett
Európai Unió, migránsválság és Közel-Kelet dacára.

Vö. Köves Slomó: A Biblia népének nincs szüksége Auschwitzra.
Új idôk   jönnek... Egység,   2016.   április.   Online:
http://slomo.blog.hu/2016/05/29/a_biblia_nepenek–nincs_szuk-
sege_auschwitzra

Fekete György
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A rövid múltú Patché Group a fesz-
tivál rendezôjétôl bizalmat kapott - és
joggal. A rendezvénysorozat számos
bejáratott, ismert zenekara és énekese
mellett ez a mindössze két éve létezô
kisegyüttes fejbevágóan jó program-
mal állt elô.

Névadói Pákai Petra és Cséry Zol-
tán. Pákai Petra azt a fajta hangot hoz-
ta a Goldmark Terem színpadára, ami-
vel annak idején Cserháti Zsuzsa be-
robbant a zenei életbe: lehengerlô, min-
den szem- (és hallás-)szögbôl tekintve.
Füstös, fekete hang Petráé. Mintha há-
romszáz éve jajonganá el a fekete rab-
szolgák minden fájdalmát, karcosan,
olykor iszonyú erôvel, és ugyanakkor
bársonypuha suttogással. A blues és a
soul legjobb és legszebb hagyományai-
ra épül éneklési stílusa – másrészt vi-
szont néha hirtelen váltással hottol (va-
gyis nem a dallamra, hanem az érze-
lemre improvizál). Aki hallotta valaha
is Ella Fitzgeraldot így énekelni, örven-
dezve ismerheti fel a jelenséget, amire
még a dzsesszisták közül sem minden-
ki képes (vagy nem vállalja)...

A zongorista/billentyûs Cséry Zol-
tán tökéletes zenei társa Pákainak. Ze-
nész, aki minden bandában tudja a
maximumot nyújtani. Ami itt nem
hangzott el, az az, hogy a két fiatal ze-
netanár mellesleg kultúrahordozó: is-
kolákba járnak megszerettetni a jó
muzsikát.

Ilyenbôl bôségesen adódott ezen az
estén: az általuk mûvelt fúziós zene
szinte minden forrásból merít, min-
dent magába olvaszt. Az így teremtett

A Zsidó Kulturális Fesztivál nyitónapjára idôzített koncert több komoly
meglepetéssel szolgált. Már az egyhetes mûsorfolyam programjából érzôdött,
hogy a mûvészeti koncepció kidolgozója, Gerendás Péter a számára ismerôs
terep, a zenei mûfajok felé tolta el a hangsúlyt. Nem baj az, ha a válogatás po-
pulárisabb, ugyanakkor magas minôség jelenik meg a széles kínálatban.

Für Anikót nyilván többen ismerik színészként, szinkronhangként – pedig
anyaszínházának Örkény Kert produkciójában is énekelt. Három énekes nagyle-
mez van már mögötte, és egy sor mese-cd.

„Én írófeleség vagyok” – mondta
egy alkalommal Dragomán György,
amikor valóban írók asszonyai tele-
pedtek egy asztalhoz valamely jeles
irodalmi esemény alkalmából. Csak-
hogy akkor éppen Szabó T. Anna
kapta a reflektorfényt, Gyuri tehát
indokoltan vállalhatta a másodhege-
dûs pozíciót.

Errôl és a sajátos szereposztásról is
szó esett a házaspár szakmai intimi-
tásokat is feszegetô színpadi beszél-
getése során. Dragomán György si-
keres író, néhány félreismerhetetlen
stílusú és erejû regénnyel a háta mö-

Szefárd dívák éjszakája
Háromnegyed órával a kezdés elôtt már csak az oszlopok mögött találtam

volna ülôhelyet a Hegedûsben, végül szerencsémre egyik hátsó sor szélérôl
valaki elment, így nem kellett végigállnom a koncertet.

Telt ház lent, de a karzatok is szívesen fogadták a zene elkötelezettjeit.
Gerendás Péter elôadómûvész, a Fesztivál mûvészeti vezetôje – ahogy fo-

galmazott – „érzelmi ráhangolódásra” invitálta a közönséget. Beszélt azokról
az idôkrôl, amikor lakásokon belül is csak suttogva lehetett a zsidó szót hasz-
nálni, késôbb pedig már szitokszóvá vált a kifejezés. Norvégiai tartózkodásá-
ból hazatérve, gyökereit kereste, családfakutatást végzett.

Két évtizeddel ezelôtt a figyelemfelkeltô, csalogató óriásplakátokat látva,
melyeken a zsidó fesztivált hirdették öles, színes, nagy betûkkel, nagyon
büszkének érezte magát.

A mai elôadás hölgyei – mondta – korábban is rengeteget tettek a zsidó kul-
túra népszerûsítéséért, ôk ennek az estének a fôszereplôi. Bemutatta a négy
különbözô zenei irányzatot képviselô mûvészt, majd jó szórakozást kívánt a
koncerthez.

A négy díva a kifejezés-
hez igazodva látványosan
vonult fel a zsinagógán
keresztül a „színpadra”.
Elsôként rögtön egy kvar-
tett hangzott el: a Bim-
bam és a Sálom áléchem.

Jiddis, szefárd, ladino
és magyar nyelvû számok
és „vendégdallamok” vál-
togatták egymást.

Falusi Mariann (akinek
szólóénekesi pályája is töretlen) Leonard Cohen Hallelujájával kezdett: óriá-
si hang, különleges megszólaltatás, majd Joshua Sobol Gettó c. drámájából
Jávori Fegya szerzeményével, a Gyere, táncolj velem történelmi ihletésû dal-
lal folytatta.

Bíró Esztertôl (musicalek, film, klezmerzenekarok, nemzetközi karrier)
többek között hallhattuk a Szól a kakas márt, egy szefárd dalt Nimródról, va-
lamint duetteket Falusi Mariannal: a Mit akar az esô címû jiddis népdalt, a Jaj
tulipánt, s a nagyon népszerû Bei mir bist du sheint.

Dina Pandzarisz, a macedón-görög gyökerekkel is rendelkezô virtuóz
énekesnô egyedi hangtechnikáját csillogtatva, a Nigun atik, a Durme, durme,
a Keren or és a Yo menamori d’un aire címû szefárd dalokat adta elô.

Klein Judit, a zsidó zenei világ Európa-szerte koncertezô nagykövete, töb-
bek között sokoldalú repertoárjáról, szuggesztív elôadásmódjáról híres. Ô a
Papirosn jiddis, a Dos amantes ladino dalokat, majd saját szerzeményét, a
Laylát énekelte.

Zárószámukat, a Tumbalalajkát, meg is kellett ismételniük.
A több száz fôs közönség tombolva tapsolta végig a másfél órás elôadást,

valóban fergeteges volt a siker.
A kiváló zenekar tagjai: Lamm Dávid, Hámori Máté (gitár), Szokolay Don-

gó Balázs (furulya) és Dés András (dobok).
A dívák? Elegánsak, tûzrôlpattantak, minden porcikájuk ritmust és hangu-

latot produkált, s bár elôadói stílusukat tekintve különbözôek voltak, abban
egyek, hogy nagyon profin, nagyon szerethetôen babonázták meg a nagyér-
demût.

Köszönjük!
gáljuli

A Rumbach-zsinagóga jövôjérôl
indult beszélgetéssorozat

Együttélés Háza – Együtt Élés Háza – hamarosan elkezdôdik a Rumbach Se-
bestyén utcai zsinagóga felújítása, ennek apropóján beszélgetéssorozat indult a
templomban neves szakértôk bevonásával az épület jövôbeni funkciójáról.

Az elsô találkozón a megjelent érdeklôdôkkel Toronyi Zsuzsanna, a Magyar
Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója, György Péter esztéta, az ELTE
intézetvezetô professzora, Gunther Zsolt Ybl-díjas építész és Borgula András, a
Gólem színház alapítója beszélgetett.

A felmerülô javaslatok széles skálán mozogtak. Volt, aki zsinagógaként, em-
lékhelyként, vagy éppen oktatási központként hasznosítaná a jövôben a gyönyö-
rû épületet, de volt olyan ötlet is, amely szerint mindhárom funkció megférne
egymás mellett a felújítást követôen.

ZSIDÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Itt jártak munkatársaink

Pákai Petra és Cséry Zoltán

Karácsony János és Für Anikó

A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga a második világháború óta romos,
1959 óta nem használják vallási célokra. 1980-ig laktak a hozzá csatlakozó bérla-
kásban, ekkor azonban ezt kiürítették, mert az épület életveszélyessé vált. Az
1980-as években egy állami vállalat vásárolta meg a hitközségtôl, majd 1994-ben
az Állami Vagyonügynökség tulajdonába került. 2006-ban a Budapesti Zsidó Hit-
község visszakapta, azóta látogatható, ám hitélet nem zajlik a templomban, mely-
nek legfôbb tartozékai hiányoznak, így a tóraszekrény és a padsorok is.

Kitalált világ 
Für Anikó és Karácsony János koncertje

A Hegedûs Gyula utcai, nagyon szépen helyreállított és karbantartott zsi-
nagóga terében csupán bô félórányi szólót kaptunk Für Anikótól meg a dalok
szerzôjének, Hrutka Róbertnek a zenészeitôl. A számok tematikailag a Kitalált
világ és a Nôstény álom címû lemezek anyagából álltak össze, amolyan életút-
áttekintés formájában: kislánykor, kamaszkor, szerelemkor, asszonykor (és per-
sze „vad nôstény”-kor is).

A szövegeket Bereményi Géza írta, ami azt jelenti, hogy többször kellene
meghallgatni ôket – mindenesetre ezekben is suhog Cseh Tamás ballonkabátja.
De mivel másfajta zene társul hozzájuk, az eredmény is különbözik. Für karak-
teres hangszíne, szép, tiszta artikulációja akkor is öröm, ha csak kis adagban
kapjuk. A jobbára rezignáltnak tûnô tartalmakhoz szerencsésen társult az
elôadásmód. Mégis – talán csak ezen az estén – valahogy hiányzott (nekem) a
dráma a pontos énektechnika mögött.

Nem lehet azonban szó nélkül hagyni a technikai korlátokat. A dob hangerejéhez
beállított zenekar egyszerûen lenyomta Für Anikó hangját. Hrutka jó hangszerelô,
különös, hogy senki nem hívta fel erre a nem csekély bakira a figyelmet.

Hogy a megszólalás lehetett volna eredményesebb, azt Karácsony János
illusztrálta. Két nagyon ismert régebbi sikerével – Áldd meg a dalt, Az utolsó
szerelmes dal – indított, és ez utóbbi már csak félig volt szóló, hiszen Für Anikó
adta a vokált. Az egy szál zongora kísérete sokkal teltebb hangzást és teljesebb
élményt tudott adni egy egész zenekarnál. Duettjük igazolta, hogy a színészhang
és a lírai rockhang párosítása nagyon hatásos lehet.

Hrutka zenésztársai közül érdemes kiemelni a hegedûszólót játszó muzsikust,
aki remekül koncertált a gitárossal.

A Kitalált világ címmel bemutatott összeállítás fátyolos hangulatát fél-
resöpörte a záró Nôstényállat blues, amelyet örömmel ajánlok a színésznô min-
den rajongójának: egészen új arcát ismerhetik meg!

Bedô J. István
(Folytatás a 6. oldalon)

Patché Group 
Születésnapi koncert

ötvözet különös és izgalmas,
minôsége pedig együtt más és több,
mint alkotóelemei egyenként.

A dalok némelyikét maga Petra írta,
angolul – de ebben nem kell semmi
különöset találni, az a jó dal, melynek

hallgatása közben nem zavar bennün-
ket, hogy a szöveg nem különösebben
magvas (I don’t want be alone – Nem
akarok egyedül lenni). Na de hogyan
énekli!? Húúú.

A dalok címe, szövege nem is iga-
zán érdekes, hangulatzene ez, és a
zeneszerzô mindig hagy lehetôséget
arra, hogy Petra hottoljon.

Az est szeretetreméltó vendége volt
Kálloy-Molnár Péter, aki a Pesti álom
címû lemezérôl énekelt. A hangulat-
zenék után felvidító volt hallani KMP
ironikus dalait, fôleg zárásképpen a
Bodybuilder Bluest, amelyhez a rit-
muskíséretet a közönség adta.

Bedô J. István

Nyelv zenéje 
Szabó T. Anna és Dragomán György irodalmi estje

gött (A fehér király, Máglya – a leg-
utóbbiak).

Szabó T. Anna ezerhangú költô,
megrendítôen ír szerelemrôl, anya-
ságról, játékosan köszönti költôtár-
sait, indítja el az elmúlt év meglepô
népszerûségû #verslavináját (ez lett
a kötet címe is, aki teheti, olvassa
el!). Úgy ír verset, ahogy más léleg-
zik – hinné az olvasó.

Ez olykor igaz, máskor meg az új
versgyermek hosszú, akár éppen ki-
lenc hónapnyi vajúdás után szökken
a világra, találja meg helyét a papí-
ron. És persze mûfordító is.
(Emlékeztetôül: nem az a jó mûfor-
dító, aki az idegen nyelvet ismeri tö-
kéletesen, hanem aki magyarul tud
tökéletesen...) El ne feledjem: rep-
pelni is tud, természetesen szikrázó
intellektusú a szövege.

Az estet szókoncert vezette be:
Anna zenélô versei, majd utána Dra-
gomán hasonlóképpen zenei hatású,
mégis merôben más, feszített, a lihe-
gés ritmusát követô részlete a Mág-
lyából.

És a beszélgetés során apránként
kibomlott, hogy mindkettôjük (írói)
létezését az életnek és a mondataik-
nak a ritmusa határozza meg.

Meséltek aztán az álmaikról, meg
hogy mikor és hogyan álmodnak – és
ez hogyan épül bele Dragomán regé-
nyeibe: rémálomként vagy valóság-
ként. (Nehezen szétválasztható...)
Amúgy a férfiember elszánt próza-
ista, szinte sosem nyilvánult meg
versben. Talán a tavalyi novelláskö-
tetben, az Oroszlánkórusban lehet
föllelni versnek ható részleteket,
mondta erre Anna költô.

Gyuri író azért hozzáfûzte ehhez:
Nem lehet úgy prózát írni, hogy az
embernek nincs köze a költészethez.
És némi irigységgel vegyes elisme-
réssel fogalmazta meg: A költônek
van esélye arra, hogy felszáll a
szombathelyi vonatra, és mire meg-
érkezik, megírta élete fômûvét.
(Mindketten szombathelyi diákok
voltak...) A regényírónak, még ha el-
szántan le is ül reggel a géphez,
elôadódhat, hogy négy sor a napi ter-
mése, és még azt is eldobja.

Az intimitás: Anna és Gyuri egé-
szen más életritmus szerint élnek és
dolgoznak – de az elkészült mûve-
ket, ha már elégé kiérleltnek tûnnek,
mindig megmutatják egymásnak: a
képernyôn. És azt figyelik egymás
mûvein/mûveiben, hogy a mondat, a
gondolat mûködik-e. Felolvasni nem
szabad, mert ha másik hangon szólal
meg, az már egy másik mû.

A zeneien ható szövegeket és a be-
szélgetést Juhász Gábor dzsesszgitá-
ros fûszerezte meg olykor meditáló,
máskor flamencós hatású, csöndes,
megtanulhatatlan, de mindenképpen
simogató alkalmi szerzeményeivel.

Bedô J. István



Jom kippur idén
október 11-én, ked-
den este köszönt
be. Ez az ünnep –
talán még a csak
alka lomszerûen
vallásos zsidóság

körében is – az egyik legnépszerûbb.
Ez meglepô, és egyben dicséretes is,
minthogy egyáltalán nem ez a leg-
kellemesebb ünnepünk, hiszen egész
nap böjtölünk. A zsidó böjt során –
más vallásokkal ellentétben – még a
víz fogyasztása is tilos. Továbbá az
év legtöbb böjtje napkeltétôl nap-
nyugtáig tart, ez a böjt azonban (és
ezen kívül még áv hó 9-e is) egész
napos. Mivel azonban a naplemente
idôszakát akár az elôzô, akár a
következô naphoz számíthatjuk, így
mindkét naplementét böjtöléssel
töltjük. Ez az oka annak, amit egy-
szerûbben úgy szoktunk megfogal-
mazni, hogy 25 órás böjt, még akkor
is, ha nem mindig jön ki ebbôl a több-
letbôl egy teljes óra.

Az ünnepnap másik szembetûnô
jellegzetessége a bocsánatkérés.
Ahogyan Rámbám írja a Megtérés
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VALLÁSI ROVAT

Jom kippur – bocsánatkérés
Istentôl és embertôl

Körzeti kitekintô
Szeretetkórház

A közelmúltban Deutsch Zsuzsanna orvos-igazgató és Deutsch László
fôrabbi fogadta a komáromi hitközség idelátogató harmincnyolc tagját.

A fôorvos asszony elôadásában beszélt arról, hogy a holokauszt elôtt Buda-
pesten négy zsidó kórház volt: a Szabolcs utcai, a Maros utcai, a Városmajor
utcai és az Amerikai út 57. szám alatti Szeretetház, amit 1952-ben államosí-
tottak, és ebben ma az Országos Idegtudományi Intézet mûködik.

Ez utóbbi közvetlen szomszédságában van jelenleg a zsidó kórház három
épülete, az egyes, a kettes és a hármas belgyógyászat, ahol napjainkban több
mint háromszáz beteget ápolnak. A közel félórás ismertetés után a vendégek
gyümölccsel kedveskedtek a betegeknek.

A kórház zsinagógájában Deutsch László fôrabbi arról beszélt, hogy nem
elég a szószékrôl prédikálni a szeretetrôl, de mint a régi idôkben, ma is fel-
adata a rabbiknak segíteni a beteg, szenvedô embereket gyógyulásukban, és
nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is. A fôrabbi a továbbiakban elmondta,
hogy változatlanul kóser étkeztetés van a kórházban, szépen megtartják az
ünnepeket, a szombatokat, a széderestét, a chanukkát, a púrimot.

A zsinagógában minden péntek este és szombaton közel húsz férfi imádko-
zik, természetesen a fôünnepeken még többen.

* * *
Emlékezés címmel felejthetetlen, bensôséges délutáni koncertet adott

Kövesi János elôadómûvész, emléket állítva kórházunkban elhunyt édesany-
jának és húgának. Meghívott közremûködôje St. Martin, a világhírû szaxo-
fon- és pánsípmûvész volt.

A jótékonyságból adott, mindenki szívéhez szóló koncert méltán váltotta ki
kórházunk betegeibôl a legmélyebb érzéseket és a legnagyobb tetszést.

Köszönet és tisztelet a vendégeknek!

Szeged
A swing csillagai: dixie-ünnep a zsinagógában címû programmal vette kez-

detét a Szegedi Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál, az 52 éves Molnár Dixieland
Band, Szulák Andrea és Berki Tamás fellépésével. A közel 400 résztvevô
elôtt a fesztivált köszöntô hitközségi elnök adta át a Lôw Lipót-emlékplaket-
teket és okleveleket a jeles fotómûvész, Dusha Béla Élô zsinagóga c. albumá-
val. Az elismerést az alábbiak vehették át: dr. Hekáné dr. Szondi Ildikó egye-
temi docens, önkormányzati képviselô, a Szegedi Közéleti Kávéház vezetôje
a közösség kulturális életének, ôszi fesztiváljainak szervezésében nyújtott tá-
mogatásáért; Korbay Istvánné az Otthoni Szakápolási Szolgálat képviseleté-
ben, melynek tagjai több mint tíz éve segítik karitatív munkánkat, látogatják
a MAZS megbízásából a holokauszttúlélôket, egyedül maradt, beteg hittest-
véreinket, ellátják egészségügyi problémáikat, segítenek, könnyítenek megél-
hetésükön. Hogy jól választottunk, azt igazolja, hogy a Facebookon az ötszá-
zat is meghaladta a lájkolás és a kitüntetettek gratulációinak száma. A kon-
cert tényleg dixie-show volt, és Berki Tamás csodás zsidó és izraeli dallamai,
viccei élénk tapsra ösztönözték a közönséget. A hitközség tagjai mellett nagy
számban hallgatták meg a koncertet a Közéleti Kávéház és a Hit Gyülekeze-
te tagjai.

* * *
A szeptember 6-i hangversenyt a Mazsihisz biztosította számunkra. Tizen-

nyolc év után ismét fellépett nálunk Lux Erika zongoramûvész, Alexander
Ivanov orgonamûvész és az Európai Zsinagógaközpont kórusa Izsák Andor
karnagy vezetésével, aki – szintén közel két évtizede – már ellátogatott egy-
szer az általa építészeti csodának nevezett, rekonstrukció alatt álló, eklektikus
zsinagógába. A rendezvény iránt a sok városi program miatt kisebb volt az
érdeklôdés, de így is meghaladta a száz fôt a látogatottság. Izsák Andorral a
régi ismeretség okán egy kisebb létszámú együttes jövô évi szegedi látogatá-
sáról is egyezség született. Visszatérésük emlékére a szólisták és a karnagy
Dusha Béla fotómûvész Szeged fényei c. albumának új kiadását kapták angol
nyelven, hogy még sokáig emlékezzenek fellépésük színhelyére, a több olda-
lon keresztül bemutatott szegedi zsinagógára.

* * *
A fesztivál következô rendezvényén Fekete László fôkántor, Nógrádi Ger-

gely, Zucker Immánuel, Daniel Bouaziz kántorok, Lakatos György gitármû-
vész és Neumark Zoltán zongorista „Back to the Roots – Minden zsidó zene,
ami jó” címmel szinte mindvégig tapsolásra, lábdobogásra és gyakran együtt-
éneklésre serkentette a közel kétszáz fôs közönséget.

* * *
Az Ambitus V lengyel harmonikaegyüttes is bemutatkozott zsinagógánk-

ban. A tanárokból álló zenekar több mint tíz éve alakult a Rzeszówi Egyetem
kezdeményezésére. Repertoárja igen széles, magába foglalja a számára írt
eredeti szerzeményeket éppúgy, mint Bach, Mozart, Mendelssohn, Farkas Fe-
renc, Hacsaturján, Duke Ellington mûveit. Sokfelé koncerteznek a világban,
több rádiós és tévés felvételük volt, mielôtt hozzánk érkeztek az SZTE Juhász
Gyula Pedagógiai Kar vendégeiként. Harmonikáikon a lengyel mellett zsidó
és magyar dallamok is felcsendültek. A programon közel másfél százan vet-
tek részt.

* * *
A Nemzeti Kulturális Alaptól hitközségünk támogatásával nyert sikeres pá-

lyázatnak köszönhetôen Határtalan Himnusz címmel Mendelssohn II. szim-
fóniája hangzott el 14–15-én a két zsinagógában. A Szegedi Szimfonikus Ze-
nekart Gyüdi Sándor Liszt Ferenc-díjas karmester dirigálta, közremûködött a
Vaszy Viktor Kórus, valamint Somogyvári Tímea Zita (szoprán), Laczák
Boglárka (mezzoszoprán) és Megyesi Zoltán (tenor). A koncertet a Szegedi
Filharmónia bérletesei, valamint a hitközség, a Közéleti Kávéház, a Szegedi
Magyar–Izraeli Baráti Társaság, a Hit Gyülekezete tagjai és az érdeklôdôk
kapták ingyenes ajándékhangversenyként. A közel százfôs zenekar és a nagy
létszámú kórus tizenkettedik alkalommal lépett fel vendégként a Szegedi
Ôszi Zsidó Kulturális Fesztiválok sorozatában. A telt házas földszint közön-
sége állva köszöntötte a fellépôket, kiemelten a karmestert, aki tagja az Ala-
pítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumának, és elismerésül már korábban
megkapta a közösség Lôw Lipót-emlékplakettjét. A két hitközség – Szabad-
ka, Szeged – a jövô évben is tervez közös pályázatot Temesvár bevonásával
hasonló koncertre.

* * *

Kapara-idôpontok az ortodox hitközségen (1074 Budapest, Dob utca
35.): 2016. 10. 10-én, hétfôn, 09:00 és 17:00 óra között, 2016. 10. 11-én,
kedden, 06:30 és 10:00 között.

L. A.

A brit fôrabbi úgy látja, hogy a
zsidó fiatalok burokban élnek az
Egyesült Királyságban, ezért új
projektet indított: minden évben
kivisznek 15 zsidó egyetemistát In-
diába, akik reményeik szerint
megtanulnak másokért is fele-
lôsséget vállalni – számol be a
Jewish Chronicle.

Az Egyesült Királyság ortodox
fôrabbija, Ephraim Mirvis arra biz-
tatta nemrég a zsidó fiatalokat, hogy
ne legyenek önzôk, lássanak túl saját
közösségük-világuk határain, és a
jövôben ne csak az angol zsidóságért
és Izraelért, de a világ legelesettebb
embercsoportjaiért is vállaljanak
felelôsséget. Mindezt egy új zsidó
közösségi projekt felvezetéseként
mondta el, amelynek keretében rend-
szeresen Indiába terveznek vinni zsi-
dó fiatalembereket, hogy szembesül-
jenek a legmélyebb nyomorral, és
gondolkozzanak el azon, hogy mit
tehetnének a mérsékléséért.

Az elsô csoport reményeik szerint
már idén, december végén útra is kel-
het. „Nekünk nem a nyolcnapnyi ott
töltött idô az igazán fontos, hanem
az, hogy mi történik utána. Miután az
út véget ér, ezek az emberek a nagy-
követeink lesznek a közösségben.
Miután beszámoltak a kampuszokon
és a zsinagógákban mindarról, amit
láttak, álljanak elô együtt vagy külön
a saját kezdeményezéseikkel. Hogy
pontosan mit tesznek, azt majd el-

szabályaiban (Misné Torá, Hilchot
Tesuvá), magának az ünnepnapnak
van egy különleges, belsô ereje,
amely képes bizonyos bûnöket kien-
gesztelni. Persze olyan bûnökrôl van
szó, amelyeket az ember már meg-
bánt, bevallott, és nem követi el ôket
többé, ám súlyosságuk miatt az em-
beren rajta marad egy kevés maradék
a bûnbôl, egészen jom kippurig. A
jom kippur maga ugyanis lehetôvé
teszi, hogy az ember teljesen meg-
tisztuljon, azaz belülrôl olyan hibát-
lanná váljon, mint amilyen a bûn
elôtt volt (sôt, még ha nem is köve-
tett el semmilyen bûnt, csak hiányos
személyiséggel született, vagy gye-
rekkori traumái miatt alakult ki nála
egy rossz tulajdonság, a jom kippur
akár azon is képes segíteni, ha
megfelelôen felkészülünk elôtte!).
Viszont az ember és embertársa kö-
zötti bûnöket még a jom kippur sem
tudja megbocsátani, csak ha az em-
ber jóváteszi, amit elrontott (ha kárt
okozott a másiknak, térítse meg, ha
ellopott tôle valamit, adja vissza), és
bocsánatot kér, kiengeszteli ôt (Meg-
térés szabályai 2:9).

Kérdés, hogy ha a jom kippur nem
segít ezen a téren, akkor miért pont
ilyenkor kérünk bocsánatot? Való-
ban, a bocsánatkérés egész évben he-
lyes, sôt kötelezô; nem is jó, ha az
ember halogatja. Rábénu Joná
(1180–1264) egészen odáig megy,
hogy kijelenti, a megtérés halogatása
csak a mûveletlen emberekre
jellemzô (Sááré Tesuvá / A megtérés
kapui 1:3), az igazán komoly embe-
rek egy pillanatig sem viselik el,
hogy ôk bûnösnek legyenek bélye-
gezve az égi értékrend szerint.

Ha viszont azonnal meg kell bán-
nunk a bûnünket és bocsánatot kell
kérnünk, akkor mi a jelentôsége a
jom kippurnak mint „véghatáridô-
nek”? A Tóra ezekkel a szavakkal ír
jom kippurról: „mert ezen a napon
engesztel értetek [az Örökkévaló],
hogy megtisztítson benneteket min-
den vétketektôl” (Mózes 3., 16:30).
Mivel az áll, hogy „minden vétketek-
tôl”, ezért nagyon furcsa lenne, ha
néhány vétket (az ember és ember-
társa közöttieket, amelyekért szemé-
lyesen kell bocsánatot kérnünk) nyu-
godtan meghagynánk. Azt is vegyük
figyelembe, hogy az Örökkévaló ir-
galmas, és nagy szeretettel tekint le
az emberekre. Így ha valakiben eset-
leg tüske maradt miattunk, akkor az
egy súlyos vádpont lesz ellenünk
ezen a napon, és biztosan nem hiány-
zik nekünk, hogy ez is beleszámítson
az égi kiértékelésünkbe.

Bocsánatot kérni nehéz. Legalább-
is annak, aki nem szokta meg. Em-
lékszem, az elsô néhány alkalommal,
amikor bocsánatot kértem valakitôl,
elôször elhatároztam, hogy odaállok
elé, és megmondom neki. Aztán ettôl
a pillanattól kezdve folyamatosan
nôtt bennem a feszültség, vajon hogy
fog kinézni ez a bocsánatkérés. Hiá-
ba aggódtam, mert az emberek igen
pozitívan szokták fogadni. Ha eset-
leg nem, akkor újra és újra megpró-
bálhatjuk kiengesztelni a másikat,
összesen három alkalommal (ami-
kortól kezdve mi megtettük a ma-
gunkét, innentôl úgy számítják,
mintha a másik követte volna el a
sértést ellenünk). Kedvenc bocsánat-
kérésem talán mégis az volt, amikor
a sértett azt sem tudta, egyáltalán mi-
vel bántottam meg. Ilyen is elôfor-
dul! Persze mindezt nem tudja, aki
nem gyakorolta a bocsánatkérés mû-
faját.

Fontos megjegyezni, hogy a bo-
csánatkérésnek akkor is van értelme,
ha mi magunk nem igazán értjük,
miért is kellene bocsánatot kérnünk.
A lényeg az, hogy a másikban van
egy rossz érzés, amit nekünk pár jó
szavunkba kerül eltávolítani – miért
is ne tennénk meg? Ne érezzük azt,
hogy ez hazugság, hiszen egy szóval
sem mondjuk, hogy ha most történne
a konfliktus, akkor bármit is más-
képpen csinálnánk. Helyezzük a
hangsúlyt arra, hogy nagyon sajnál-
juk, hogy megbántottuk a másikat,
rosszul esik nekünk, hogy a másik
emiatt kellemetlenül érzi magát, és
egyáltalán nem állt ilyesmi a szándé-
kunkban. 

Nyilvánvaló, hogy lelki gyakorlat-
ként is komoly elônyei vannak mind
az egyén, mind a közösség életére
nézve: az ember a saját egóját, büsz-
keségét mérsékelheti általa, miköz-
ben a közösségben növekedik a bé-
kesség, az összetartás. Mindebbôl
egy újabb magyarázatát kaphatjuk
annak, hogy miért éppen jom kippur
elôtt kérünk bocsánatot azoktól, aki-
ket megbántottunk. Ekkor ugyanis
nagy szükségünk lesz arra, hogy a
gyakorlatban is alkalmazzuk a bo-
csánatkérésrôl megszerzett ismere-
teinket a Teremtôvel szemben, ami-
kor az Ôellene elkövetett bûnein-
kért kérünk bocsánatot.

Szántó-Várnagy Binjomin 
binjomin.hu

A brit fôrabbi: ne csak 
a zsidókkal törôdjetek

döntik ôk, de az biztos, hogy képesek
lesznek a változtatásra.”

A projekt azért is nagy elôrelépés-
nek számít, mert az ortodox diákok-
nak különösen nehéz távolra utazni-
uk, biztosítaniuk kell a maguk szá-
mára a kóser étkezés és a szombat-
tartás lehetôségét. Ezt most a közös-
ség megoldja helyettük.

„Nem mindig csak azt kell kérdez-
nünk mindennel kapcsolatban, hogy
jó-e ez nekünk. Jámbor zsidóként
mindenekelôtt azt a kérdést kell fel-
tennünk, mi az, amiben mi tudunk
segíteni másoknak.”

ZZZZ ssss iiii dddd óóóó     VVVV iiii llll áááá gggg hhhh íííí rrrr aaaa dddd óóóó
Ukrajna

Lvivben (oroszul: Lvov) megemlékeztek a város zsidó múltjáról. Az ün-
nepséget azon a téren tartották, ahol egykor a legnagyobb zsinagóga és a Ta-
nulás Háza, a Bét Hámidrás mûködött. A többéves munkával rendezett terü-
leten jelenleg a „Zsinagógák helye” elnevezésû emlékhely található. A múlt-
ra emlékeztetô dekorációt Sophie Janke és Franz Reschke német építészek
tervezték. A második világháború elôtt Lengyelországhoz tartozó városban
mintegy 110.000 zsidó élt, akik a lakosság egyharmadát jelentették. 1939
szeptembere után a németek által elfoglalt országrészbôl érkezô menekül-
tekkel számuk 200.000-re növekedett, mivel a szovjet uralom nagyobb biz-
tonságot jelentett. 1941. június végén a németek megszállták a várost. A ná-
cik és az ukrán szélsôségesek által elkövetett pogromokban több ezren
vesztették életüket. A gettót 1941 novemberében létesítették, ahol 120.000
zsidót zsúfoltak össze. Többségük a holokauszt áldozata lett. A Vörös Had-
sereg 1944 júliusában ûzte ki a megszállókat Lvivbôl. A felszabadulás ide-
jén mindössze 823 zsidó volt a városban. 1979-ben mintegy 30.000, jelen-
leg 5000 hittestvérünk él Lvivben, ahol élénk vallási élet folyik, és egy zsi-
dó iskola is mûködik.

(Folytatás a 6. oldalon)

Ephraim Mirvis



A tizenegy éve megalakult zene-

kar a zsidó folklórhoz tartozó, tradi-

cionális klezmerzene követôje, szó-

szólója. Hatalmas repertoárral dol-

goznak, egyik specialitásuk – egye-

dülállóan e mûfajban – két énekesük

kétszólamú elôadása.

Az estjeiken elhangzó dallamok

témái felölelik a zsidó élet minden-

napjait és ünnepeit, ezért hol vidá-

mak, hol szomorúak – de

a szomorúságba keveredik

mindig egy kis remény, és

a vidám dalokba is egy kis

keserûség. Igyekeznek

ezeket a hagyományokat

követni mind a hangszere-

lésben (vezetô hangszerek

a hegedû és a klarinét,

amelyekhez gitár, bôgô és

dob csatlakozik), mind a

mûsorok változatos össze-

állításában. Szándékuk és

céljuk a mûfaj mind széle-

sebb körben történô meg-

ismertetése.

Együttesük tagjai: Klein

Judit és Török Judit

(ének), Zala Judit (hege-

dû), Gordon Teodóra (kla-

rinét), Temple Roland (gi-

tár), Bíró Attila (billen-

tyûs) és Garai Péter (do-

bok).

A vendég Eyal Shiloach,
az Izraelben született he-

gedûvirtuóz volt, aki már

13 évesen Isaac Sternnel

állt egy színpadon a

Mishkenot Sha’ananim
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Lengyelország

Lódzban a gettó megsemmisítésének 72. évfordulóján megemlékezést tar-
tottak, amelyen túlélôk, leszármazottak, a zsidó közösség vezetôi és a helyi
hatóságok képviselôi vettek részt. Az ünnepség a temetôben kezdôdött, ahon-
nan a résztvevôk az egykori Radegast vasútállomáson elhelyezett emlékmû-

Vitray Tamás: 64 év 
után találtam meg anyám sírját

Egy képet ôriztem magamban
róla: Eszterházy-kockás kosztüm-
ben, kis hetyke kalapban áll az ab-
lak mellett, én meg rajongva né-
zem. Így idézi föl a Borsnak Vitray
Tamás édesanyja alakját, akinek
nyughelyét Auschwitzban találta
meg nyolc-tíz évvel ezelôtt.

Egy élô legenda, akinek a neve
hallatán sportközvetítések, korsza-
kos mûsorok, beszélgetések jutnak
elôször az emberek eszébe, ráadásul
Vitray Tamás sosem arról volt híres,
hogy magánélete titkaival traktálja a
televíziókat, magazinokat. Pedig
munkássága révén nagy pillanatok
ezrének lehetett szem- és fültanúja.
Olyanoknak, amelyekrôl azóta felte-
hetôleg csak könyvekbôl értesül-
tünk. Most egy tévéinterjúban még-
is életének egy tragikus fejezetérôl
beszélt megrendítô ôszinteséggel:
édesanyja az auschwitzi haláltábor-
ban hunyt el.

„És kilencven nappal túlélte a tábor felszabadítását! Akkor már hosszú ide-
je az ottani kórházban volt, a nap minden percében készült haza, de elindulni
már nem tudott. A tábor kapuin kívül egy tömegsírban, ötszáz hasonló sorsú
közt, ott van ô is...” – Joshi Bharatnak mondta el mindezt a Joshi a legjobb
barát címû mûsorban, majd hozzátette: „Egy kicsit szerelmes voltam mindig
az anyámba, talán mert nem vele éltem, hanem a nagyanyám nevelt.”

A Bors megkeresésére a legendás riporter további részleteket is elárult
édesanyjával kapcsolatban, így azt is megtudtuk, ô maga csak felesége unszo-
lására utazott el Auschwitzba. Mindezt közel hatvanöt évvel azok után, hogy
édesanyjával utoljára látták egymást.

„Anyám már egy másik házasságban élt, másfél éves volt az öcsém, a fél-
testvérem. Talán azért is, mert ritkán láttam, ô volt számomra a nôi eszmény-
kép. Azt hiszem, egy kicsit szerelmes is voltam belé. Mindenáron azt az
Eszterházy-kockás, kosztümös képét akartam megôrizni róla, ezért nem is
akartam elmenni Auschwitz-Birkenauba. De a feleségem rávett, és több mint
hatvan évvel az események után, az ottani archívum révén jutottam hozzá a
pontos, névre szóló adatokhoz. Nem reméltem, hogy nyomára jutok bárminek
is, de azt mondták, menjünk át Birkenauba, addig a név és születési dátum
alapján utánanéznek, s mire visszajövünk, ha van adat, mind megkapom. Meg
is kaptam. A törékeny kis nôi fodrászsegédet, Kertész Annát, az akkor mind-
össze 32 éves anyámat, 1944. március 20-án terelték ki a vagonból, és ponto-
san egy év múlva, 1945. március 20-án helyezték be, ami belôle maradt,
ötszázadmagával a tömegsírba.”

Vitray már csak annyit tett hozzá halkan: „Ôk azok, akik túlélték, de vissza
többé nem jöhettek.”

ZSIDÓ KULTURÁLIS FESZTIVÁL

Klezmerész és hegedûs a Hegedûsben

Ausztria. A hohenemsi zsidó múzeum egyik tárlója

Lódz. A radegasti emlékmû

höz vonultak. 1940–44 között a lódzi gettóban mintegy 220.000 üldözött
szenvedett, többségében lengyelek, de sokakat Ausztriából, Németországból
és Csehszlovákiából hurcoltak ide. A haláltáborokba történô deportálás 1942
januárjában kezdôdött meg. Becslések szerint csak mintegy tízezren élték túl
a megpróbáltatásokat. Az Európai Unió 10 millió eurót biztosít a Radegast
vasútállomáson tíz éve létesített múzeum bôvítésére és a gettó 2019-ig
elkészülô multimédiás modelljére.

Algéria
Joël Mergui, a franciaországi zsidó hitközségeket tömörítô szövetség elnö-

ke az Actualité Juive lapban elmondta, hogy az észak-afrikai országban a
mintegy 200.000 francia keresztény sírja mellett 50.000 zsidó sír is található.
2003-ban a francia és az algériai kormány megállapodott a temetôk
megôrzésérôl és gondozásáról, ami a zsidó sírhelyekre is vonatkozik. A fran-
cia konzulátus, valamint a helyi hatóságok segítségével a közösség képvise-
letében Serge Benhaim 2014-ben a temetôket végiglátogatta, és ellenôrizte ál-
lapotukat. Mergui kijelentette, hogy mindössze ezer veszélyeztetett helyzetû
sír van, amelyek sorsáról még dönteni kell. Algériában a függetlenség 1962-
ben történt kikiáltása elôtt mintegy 150.000 hittestvérünk élt. Számuk 1971-
re ezer, 1982-re kétszáz fôre csökkent. Az országból távozó zsidók többsége
Franciaországot választotta, és csak tíz százalékuk alijázott Izraelbe. Hivata-
losan jelenleg nincs zsidó Algériában. Valószínû azonban, hogy néhányan a
helyi környezetbe beilleszkedve, az országban maradtak.

Ausztria
Kevesen tudják, hogy a Vorarlberg tartományban lévô, 15.000 lakosú

Hohenems városban 1991-ben egy zsidó múzeum nyitotta meg kapuit. A
gyûjtemény a régió egykori közösségeinek életét mutatja be. 1617-tôl van írá-
sos bizonyíték a zsidók jelenlétérôl, akik késôbb egy zsinagógát és egy

mikvét is létesítettek. A hitközség tagjai jelentôsen hozzájárultak Hohenems
gazdasági életének fellendítéséhez. Nevükhöz kötôdik az elsô kávéház, az
elsô bank és más vállalkozások alapítása. A fénykor a 19. század hatvanas
éveiben volt, amikor 600 zsidó élt a városban, akik a lakosság 12 százalékát
tették ki. A holokauszt az itteni zsidókat sem kerülte el, az utolsó deportálás-
ra 1942-ben került sor. A Kristályéjszaka pusztítása megkímélte a zsinagógát,
de az épületben tûzoltószertárat rendeztek be, és berendezését megsemmisí-
tették. Az elmúlt években a templomot részben helyreállították, és a korábbi
zsidó negyed 1996 óta a történelmi örökség részét képezi. Az 1617-ben léte-
sített temetôben mintegy 500 sír található. A városkában egyetlen zsidó, a
frankfurti származású Hanno Loewy, a múzeum igazgatója él. Fontos ese-
ménynek ígérkezik, hogy jövôre az elsô zsidók letelepedésének 400. évfordu-
lója alkalmából megrendezik a városból elszármazottak utódainak évtizeden-
ként ismétlôdô találkozóját, amelyre az USA-ból és a környezô országokból
már mintegy kétszázan jelentkeztek.

Kovács

Zenei Központ megnyitóján. Számos

világhírû együttessel lépett és lép fel,

ezenkívül zenei irányítója a Cfáti

Nemzetközi Klezmerfesztiválnak,

ahol mesterkurzust is vezetett.

A Klezmerész a koncert során

mintegy tizenöt számot adott elô,

mindegyiket vastapssal díjazta a kö-

zönség. A Chiribim, Chiribommal

kezdtek, majd a Klezmer Medley,

kombinálva a Szól a kakas márral,

ötletesen és új megközelítésben bû-

völt el. Ebben és a következôkben:

Klezmer in F, majd Shalom

Aleichem, hangzott fel Eyal hegedû-

je. Valóban zseniális mûvész, akinek

játéka során sír, kacag, remeg-resz-

ket, önálló életet él a hangszer. Nem

kell dalszövegismeret ahhoz, hogy a

lelkek húrjai is megszólaljanak.

Török Judit és Klein Judit, az

együttes bravúros énekesnôi, a

Limonchiki, az Ot azoy kapcsán

kapták a közönség nagy elismerését,

Karlebach Medleyje s a Klezmer

Dance pedig Eyalé volt, aki lejött a

„színpadról”, s mint egy kávéházi

muzsikus ment hegedûjével padsor-

tól padsorig.

Egy gyönyörû, kabbalisztikus ima

az Ana B’koach, melyet az együttes

egyik cfáti vendégszereplése során

hallott, majd vett fel repertoárjába,

és eddig nem sokan hallhatták.

Kifejezôereje és a két énekesnô két-

szólamos elôadása különleges él-

ményt adott. A Bei mir, a Klez-

merész egyik sikerszáma most sem

okozott csalódást. Következett Eyal

a Jiddise máme és a Monti-csárdás

zseniális megszólaltatásával. A ven-

déghegedûsnek jutott még egy egy-

veleg a Hegedûs a háztetônbôl, me-

lyet végigénekelt és tapsolt a nagy-

érdemû. Török Judit és a zenekar az

Ale Briderrel búcsúzott, majd Klein

Judit bemutatta a csapatot, a zene-

kar vezetôje, Garai Péter pedig

megköszönte a jelen lévô Kunos Pé-

ternek, a BZSH-Mazsihisz ügy-

vezetô igazgatójának, Ács Tamás-

nak, a BZSH elnökének és a VII.

kerület polgármesterének, Vatta-

mány Zsoltnak a lehetôséget és a tá-

mogatást.

Mindenképpen idekívánkozik,

hogy kivétel nélkül minden egyes

hangszeres mûvész remekelt, a 82

éves (!) billentyûs, Bíró Attila bravú-

ros játéka külön is megérdemel egy

dicséretet.

Gratulálok a szervezôknek, a zene-

karnak, Eyal Shiloachnak, a támoga-

tóknak! Felejthetetlen este volt!

gáljuli

Fotó: Fejér Bálint

Eyal Shiloach
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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-(1)-767-8262-es

számon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Október 2. vasárnap Elul 29. Erev ros hásáná: 6.03
Október 3. hétfô Tisri 1. Ros hásáná 1. Táslich
Október 4. kedd Tisri 2. Ros hásáná 2.
Október 5. szerda Tisri 3. Gedáljá böjt
Október 7. péntek Tisri 5. Gyertyagyújtás: 5.53
Október 8. szombat Tisri 6. Szombat kimenetele: 6.55

Sábbát suvá
Október 11. kedd Tisri 9. Erev jom kippur. Kol nidré. (5.40)
Október 12. szerda Tisri 10. Jom kippur, mázkir. (6.47)
Október 14. péntek Tisri 12. Gyertyagyújtás: 5.39
Október 15. szombat Tisri 13. Szombat kimenetele: 6.42

VEGYES

Programajánlat

Hírek, események
röviden

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Okt. 7. Okt. 8. Okt. 14. Okt. 15.

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. 18.30 9.00 18.30 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. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.30 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 18.00 8.00 17.35 8.00
Alma u. 2. 18.00 9.00 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
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. 18.35 9.00 18.35 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
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.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.30 19.00 8.30
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
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
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

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

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

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javí-
tása soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz
megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp.,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaud-
varhoz közel. 06-30-222-3016, 06-1-
356-9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyvnyom-
tatás, névjegykészítés a Mammut I.-ben,
(III. em. 312-es üzlet), a II. és VI., kerü-
letben. Messinger Miklós, 06-20-934-
9523, www.rcontact.hu

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
festményeket, ezüsttárgyakat, étkészle-
tet, cukordobozt, tálcát stb., Kovács
Margittól kerámiákat, herendi porcelá-
nokat, régi álló-, fali-, asztali órákat, bú-
torokat, márványszobrokat stb. Teljes ha-
gyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem készpénzzel. Értékbecslés
díjtalan. 06-20-280-0151.

Sar-El önkéntes programunk ôsszel
és télen is folytatódik, gyere velünk te is
segíteni! Csoportok indulnak: október
30-án, november 10-én, december 11-én.
Információ: Deutsch János, +36-20-233-
8454, janos.deutsch76@freemail.hu,
vagy az Izraeli Kulturális Intézetben
minden kedden, 16–17 óra között.

Fiatal értelmiségi pár (mérnök, böl-
csész) életjáradéki vagy eltartási
szerzôdést kötne. Lovas Zsolt: 06-30-
487-6169.

Otthonápolást vállal házi betegápolói
képesítéssel, amerikai ajánlólevéllel kö-
zépkorú hölgy. 06-30-680-9365.

Órajavítás, faliórák felújítása ga-
ranciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45.
06-70-505-5620, www.jungoras.hu

VIII. kerületi, Bezerédi utcai mûem-
lék házban utcai, magasföldszinti, 110
m2-es, négy és fél szobás, két mellékhe-
lyiséges, világos, azonnal költözhetô la-
kás eladó. Irányár: 37 millió Ft. 06-30-
836-2655, 06-20-921-0300.

Idôs emberek mindennapi életének
szervezésében segítenék (orvosláto-
gatás, bevásárlás, séta). Ha szükséget
szenved törôdésben, gondoskodásban,
segítségre szorul mindennapi életvite-
lében, szeretettel várom hívását. Bori-
Szabó Orsolya. 06-30-600-5530.

– Esküvô. Szeptember 18-án, vasár-
nap tartotta esküvôjét Szkala Zoltán,
Oren ben Ávrohom és Székács Eszter,
Eszter bász Mordechaj. Az esketési
szertartást Deutsch László fôrabbi és
Szilágyi Gábor kántor végezték.

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!

* * *
KOBA 

DETEKTÍVIRODA: 
06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

APRÓ-
HIRDETÉS

Kis görbe utca:
eldobott dinnyeszelet.
Köveid: fekete magok,
elleptek a legyek.

Zsinagógád homloka:
kitömött borjú homloka.

Kis zsidóid pajesza göndör,
laskát lapít sovány kezük,
nincs áruházuk, csak istenük,
szél hátán jöttek Betlehembôl.

Ki látta Mózest kócszakállal?
Minden éjszaka erre jár,
vizet fakaszt a kövekbôl, vizet
fakaszt a falakból
s járdád hajnalra csupa sár.

Kedvetlenségem rád tekint,
tûnôdô szemem hátranéz,
zsidóleányka köszön vissza,
szeme hatágú rettegés.

Egy szalmaszál most fölrepül,
elevenek látjátok-e?
A kis zsidólány sárga csontja
repül a sárga semmibe.

Anyjához száll: zöld gáz az ûrben,
apjához száll: lámpaernyô a Holdon,
öccséhez száll: négyszögû, 
száraz szappan
egy túlvilági kirakatban.

Kis utca, kis utca, Európa
mákszem utcája, fekete
saradban a halál nyomát
gyöngülô szemmel látod-e?

Elköltözöm belôled mindörökre,
csak emlékeim hagyom itt:
szélmalom-fáid majd megôrlik,
madaraid majd fölzabálják.

EMLÉKEZÉS 
EGY RÉGI UTCÁRA

CSOÓRI SÁNDOR:

OKTÓBER

Spinoza Színház (1074 Budapest,

Dob u. 15.)

Október 6. (csütörtök) 19 óra:

Szek(A)szualitások(K) – zenés ko-

média

Október 10. (hétfô) 19 óra:

Heller Ágnes-est: Menekültek és

egyéb események

Október 13. (csütörtök) 19 óra:

Jávor – zenés játék

Október 19. (szerda) 19 óra:

Börcsök Mária estje: „Közös taka-

rónk, ha már szétesett”

Október 20. (csütörtök) 19 óra:

Herzl – kávéházi dráma

Október 26. (szerda) 19 óra: Gá-

bor György: Talmud, Tóra és a

többiek

Október 27. (csütörtök) 19 óra:

ALMA – Liberálisok Klubja

Amikor most Rióban Szilágyi
Áron kardvívásban megszerezte
második egyéni aranyát, én ön-
kéntelenül Singer Martinra gon-
doltam, aki tavaly az európai
Maccabiádán elsô lett a kardver-
senyen, és elnyerte a rendezôk ál-
tal adományozott Kabos Endre-
kupát. A zsidó Kabos Endre az
1936-os berlini olimpián egyéni-
ben és csapatban is olimpiai baj-
nok lett. Ugyanabban a vívócsar-
nokban, ahol 2015-ben a Mac-
cabiada versenyeit rendezték Hit-
ler után 79 évvel. Ki gondolta vol-
na? És jövôre Tel-Avivban a 20.
jubileumi Maccabiadára került
sor. Singer Martin duplázhat.

– Hogy kezdôdött ez a szerelem a

kardvívással? – kérdeztem a most 22

éves bajnoktól.

– Lehettem olyan 8-9 éves, amikor

az egyik osztálytársam levitt a BSE-

be, a Városmajorba. Az elsô pillanat-

ban megragadott a vívás, a vívóte-

rem varázsa. Ellentétben a bátyám-

mal, aki minden alkalmat megraga-

dott, hogy szabotálja az edzéseket.

Szegény édesanyám nem is kínlódott

vele, érezte, hogy ebbôl a gyerekébôl

sohasem lesz vívó. Engem viszont

szorgalmasan és örömmel vitt edzés-

re, versenyekre, és egyre büszkébb

lett az eredményeimre. Az országos

és budapesti gyerekversenyeken leg-

alább 10 aranyérmet szereztem. Ju-

nior világbajnokságon és Európa-

bajnokságon bronzérmet szereztem.

Tizenegyszeres magyar bajnok va-

gyok egyéniben és csapatban. Az

edzôm Gárdos Gábor, akinek a lá-

nya, Gárdos Judit, szintén eredmé-

nyesen vett részt a berlini Mac-

cabiádán. Miután 4-5 évvel ezelôtt a

BSE tönkrement, az MTK vette át a

szakosztályt. Szakfelügyelônk Pézsa

Tibor olimpiai bajnok lett. Ô is na-

gyon sokat segít, hogy egyre jobb le-

gyek.

– A család hogy fogadja sikeres

tagjának eredményeit?

– Egy bátyám és két nôvérem van.

A lányok is sportoltak, mûvészi tor-

náztak. Ma ezt modern gimnasztiká-

nak hívják. Anyukám szintén spor-

tolt, ezért viselte a szívén, hogy a

gyerekei is csináljanak valamit. A

szüleim elváltak. Mi az anyukámmal

maradtunk. Ô sajnos nemrég rákban

meghalt.

Amikor Berlinben aranyérmet

nyertem, automatikusan hívtam te-

lefonon. A nagymamámnak tudtam

elújságolni az örömhírt, és közben

anyukámra gondoltam. Sírtam, zo-

kogtam. Eszembe jutott, hogy éve-

ken keresztül télen-nyáron, hóban-

sárban, kora reggel 6 órakor edzés-

re vitt. Sok értékes idejét áldozta

rám.

– Munka, tanulás hogy áll most?

– Valamennyien a Lauderban érett-

ségiztünk. Én az Óbudai Egyetem

villamosmérnöki karára jelentkez-

tem. De másfél év után rájöttem,

nem ez az én pályám. Átmentem a

Szent István Egyetem építéstudomá-

nyi karára. Ezt szeretem, ezen a terü-

leten képzelem a jövômet. Közben

OKJ-s képzésen vívóedzôi képesí-

tést szereztem, és már tanítok is óvo-

dás lurkókat.

– Vége a nyárnak, kezdôdik a felké-

szülés a hazai és nemzetközi verse-

nyekre, meg a nyári 20. jubileumi

Maccabiádára. Mi vár Singer Mar-

tinra?

– Edzôtábor, majd versenyek, és

természetesen különös szorgalom-

mal készülök Tel-Avivra, a világjá-

tékokra. Nagy álmom a magyar vá-

logatottság is. Kijutni egy olimpiá-

ra, és ott eredményesen szerepelni.

Valamint megállni a helyem az

egyetemen, majd sikeresen lediplo-

mázni.

Amikor Szilágyi Áron Rióban

nagyszerû vívással megszerezte má-

sodik olimpiai aranyát, a riporter így

kiáltott fel: „Ismét fényesen csillog a

magyar kard.” Ôszintén reméljük,

hogy jövôre a Maccabi Világjátékon

a duplázó Singer Martin tiszteletére

mi is úgy kiálthatunk fel, hogy ismét

fényesen csillog a magyar zsidó fiú

fényes kardja.

Molát Ferenc

Singer Martin kardja
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SPÁNN GÁBOR

Százalék
A nyár elején közzétettek egy felmérést a magyaror-

szági antiszemitizmusról. A közismert szociológiai in-
tézet 2000 fôs mintán tesztelte a kérdést. Vezetôjük az
egyik kereskedelmi tévén elmondta a számomra lehan-
goló eredményeket. Ne ijedjen meg a Kedves Olvasó,
nem fogom táblázatokkal, számokkal untatni. Egyet
azért mondok. A társadalomtudós szerint a megkérde-
zettek – és egyáltalán válaszolók – közül 46% vállalta
nyíltan, hogy ô antiszemita. Elhangzottak még számok
arról, hogy hányan vannak az ún. látens antiszemiták.
Ôk úgy nyilatkoztak, hogy ellenszenvük csupán annyi:
nem vennék szívesen, ha gyerekük zsidóval járna vagy
házasodna, nem társulnának zsidó származásúval az
üzleti életben, és nem szívesen lennének zsidó ember
lakószomszédai. Azt már én teszem hozzá, hogy ezt a
riportot kivéve, az ügy visszhangtalan maradt.

De hogy ne csak a mi portánk elôtt söpörjek, az anti-
szemitizmus – ma már tudjuk – annyira világjelenség,
hogy ott is „van rá igény”, ahol nincs élô zsidó. Ameri-
kában mindig volt, méghozzá fontos társadalmi, politi-
kai és kulturális tényezôként. Beleolvasva a szûkebben
vett szakmámba vágó filmes-tévés irodalomba, annak
találtam nyomát, hogy a világ leghíresebb rajzfilmgyár-
tó stúdiójának alapító atyja és névadója, Walt Disney,
született és kôkemény antiszemita volt. Nyíltan vallotta,
hogy legyen bármilyen tehetséges rajzoló, animátor
vagy zenész, az ô stúdiójába zsidó nem jöhet dolgozni.
Az 1900-as évek közepe a rajz- és animációs film arany-
kora volt. Ekkor született az Oscar-díjas és máig játszott
Disney-produkciók tömege. Belgiumban éveken át ol-
vasók százezreinek szerzett örömet a kirobbanó sikerû
Hupikék Törpikék képregénysorozat, mely az ismert,
aranyos kék színû törpök hányattatásait görgette hétrôl
hétre. Készítôje egy Peyo nevû rajzoló volt. Az úr gon-
dolt egy nagyot, és a törpecsalád hányattatásaiból készí-
tett egy filmsorozatra elegendô rajzot, és azzal bekopog-
tatott Walt Disneyhez. A munka mestermû volt, Disney

azonnal meglátta benne az üzletet, de miután megsúg-
ták neki, hogy Peyo zsidó származású, azt mondta, kö-
szöni, számára a téma érdektelen. A belga nem volt rest,
átment szinte az utca túloldalára, és bejelentkezett
ugyanezzel a Columbia Pictures-nél. A szerzôdés per-
cek alatt megköttetett, és elindult világhódító útjára –
késôbb a Sony pátyolgatása mellett – a tévésorozat,
amely milliókat hozott alkotójának, gyártójának. Ez volt
az az eset, amikor mûködött a deus ex machina, az iste-
ni igazságszolgáltatás.

Ugyancsak amerikai sajtófelületen olvastam, hogy
az USA autógyártásának ikonikus alakja, Henry
Ford, megveszekedett antiszemita volt. Miközben
elôbb detroiti, majd többfelé települt gyárai szalagjai-
ról jöttek le a szebbnél szebb autótípusok, zsidó mér-
nök vagy konstruktôr nála nem rúgott labdába. Adó-
dott, hogy születésnapja közeledtével felesége nagy
partit szervezett az ünnepelt milliárdosnak. Kastélyuk
közelében egy tengerészgyalogos-laktanya mûködött.
Fordné úgy döntött, beszél a bázis ezredesi rangú pa-
rancsnokával, hogy az érkezô vendégek tiszteletére
hosszú kocsifelhajtójukon díszegyenruhás tengerész-
gyalogosok sorakozzanak fel. Felhívta az ezredest, be-
mutatkozott, és kérte a segítségét. A fôtiszt tudta, hogy
egy Fordnak nem lehet nemet mondani, és biztosítot-
ta, hogy 3 szakasz díszegyenruhás katona idôben ott
lesz. Az asszony még hozzátette: Ezredes úr! Egyetlen
kikötésem van, a katonák között nem lehet zsidó!

A parancsnok ezt is megígérte. A megadott idôben
csöngettek, Fordné maga nyitott ajtót, és arcára fa-
gyott a mosoly. A bejárat elôtt hófehér díszegyenruhá-
ban feszesen szalutált egy ébenfekete afroamerikai
törzsôrmester. Mögötte felsorakozott a három szakasz,
természetesen szintén csupa feketébôl. Fordné ennyit
mondott: Ôrmester úr! Itt valami tévedés lesz.

Mire a katona válasza ennyi volt: Asszonyom! Az ki
van zárva, Moskovits ezredes sosem téved...

...és ideje van a nevetésnek
– Akarja, hogy kirendeljünk önnek egy védôügyvédet? – kérdi az ügyész a

vádlottól
– Köszönöm, inkább egy jó tanút szeretnék.

* * *

A skót meg a fia kirándulni mennek. A búcsúzásnál azt mondja a feleség:
– Aztán ne felejtsd el levenni a gyerekrôl a szemüvegét, ha nincs semmi lát-

nivaló!
* * *

Orosz rendôri jegyzôkönyvbôl: „A holttesten 10 és 20 kopejkás érme
nagyságú bemeneti sebeket találtunk. A sebek összfelülete 3 rubel 20 kopej-
ka.”

A világ hivatalosan is legidôsebb
embere, a 113 éves Yisrael Kristal
holokaszttúlélô a 100 éve az elsô
világháború miatt elmaradt bár
micvájára készül haifai ottho-
nában.

Lánya, Shulimath Kristal
Kuperstoch arról tájékoztatta a DPA

hírügynökséget, hogy körülbelül 100

családtag vesz majd részt az

eseményen: „megáldjuk ôt, tánco-

lunk vele, együtt örülünk majd” –

számolt be terveikrôl.

Édesapja épp az elôzô héten ünne-

pelte 113. születésnapját, hiva-

talosan márciusban ismerték el a

világ legidôsebb emberének.

100 éve, 13 éves korában azért

maradt el a bár micvája, mert édes-

apja a fronton harcolt az elsô

világháborúban az orosz hadsereg-

ben, édesanyja pedig már három éve

nem élt.

1903-ban született a ma

Lengyelországhoz tartozó Zarnow

városában, 1920-ban költözött

Lódzba, hogy beálljon dolgozni a

család cukrászdájába. Egészen addig

vitte az üzletet, amíg a náci megszál-

lók gettóba nem terelték a zsidókat,

innen Auschwitzba került. Feleségét

és két gyermekét megölték. 1950-

Ékev szombatján tartották Beer
Dominik (Smuél Ámrom ben Elijáhu
Méir HaLévi) avatási ünnepségét a
Bethlen téri zsinagógában.

A bár micva fiú csodálatosan olva-
sott a tórából. Csengô hangja betöl-
tötte az egész templomot. A kántori
teendôket Kerekes Béla látta el, de a
szertartás végén közösen énekeltek
Fekete László fôkántorral. Deutsch
Péter rabbi büszkén szólt tanítványá-
hoz, kiemelve a Beer család hûségét
a Bethlen téri zsinagógához, hiszen
Domi édesapját, Beer Györgyöt is itt
szólították elôször a tórához. A rabbi
megható szavai után az édesapa kér-
te Isten áldását fiára és adott útrava-
lót, megemlékezve a nagyszülôk és a
dédszülôk szellemi örökségérôl, a
zsidó hagyomány fontosságáról. A
száznál is több ünneplô barát sírva-
nevetve hallgatta a beszédeket.
Dominik ékesszólóan köszönte meg
édesanyjának, édesapjának, család-
jának és az egybegyûlteknek, hogy
vele tartottak ezen a csodálatos na-
pon, amikor a zsidó közösség teljes

Egyre szaporodik azon körzetek
száma, ahol nôt választanak elnök-
nek. Ha jól számolunk, a Szabolcs
megyei székhely immár az ötödik a
sorban az ORZSE, Veszprém, Sal-
gótarján és Dél-Pest után.

jogú tagjává avatták. Megemlítette a
Dózsa és a Bethlen téri körzetek csa-
ládias, szeretô légkörét, aminek
köszönhetôen még közelebb került a
zsidó valláshoz.

A díszteremben tartott bôséges
kidussal folytatódott a szertartás,
ahol Markovics Zsolt, a Dózsa körzet
frissen beiktatott rabbija is szólt az
ünnepelthez.

Arab látogatók a Pozsonyi Pikniken. És nem történt semmi

Nôi elnök 
a nyíregyházi
hitközség élén

A nyíregyházi hitközség a közel-
múltban idôközi vezetôségválasztó
közgyûlést tartott, melyen elôször
módosították az alapszabályt, majd
leszögezték, hogy a titkos szavazás-
sal megválasztásra kerülô háromtagú
vezetôség mandátuma 2019 tavaszán
jár le, igazodva a Mazsihisz jelenlegi
vezetôségének mandátumához.

Az új vezetôség összetétele: dr.
Ungvári Istvánné dr. Klein Éva el-
nök, Somos Péter és Färber György
alelnökök.

Az új elnöknek és az új vezetésnek
gratulálunk, s munkájukhoz sok si-
kert kívánunk!

Száztizenhárom éves bár micvá

ben érkezett Haifára második

feleségével és fiával, itt is

cukrászként helyezkedett el.

Lányától és fiától számos unokája és

dédunokája születetett.

Amikor megkérdezték tôle, mi a

hosszú élet titka, Kristal azt vála-

szolta, hogy nem tudja, mert hite

szerint minden az égben dôl el, és

nem tudhatjuk, mi miért történik.

„Voltak okosabb, erôsebb, szebb

emberek is, mint én, akik már nin-

csenek közöttünk. A mi dolgunk az,

hogy minden erônkkel próbáljuk

jóvátenni a múltat, visszahozni azt,

ami elveszett.”




