
Ára: 200 FO RINT

A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA

76. évf. 17. szám 2021. szep tem ber 15.
Tisri 9. 5782

A Budapesten tartózkodó Ferenc
pápa a Szépmûvészeti Múzeum
Márványcsarnokában fogadta a
Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa és a magyar
zsidó közösségek képviselôit. A
magyar neológ felekezetet Heisler
András, a Mazsihisz elnöke és – a
kórházban lévô Frölich Róbert
országos fôrabbi helyett – Radnóti
Zoltán fôrabbi képviselte. A
Mazsihisz és a magyar zsidóság
ajándékaként Ferenc pápa egy
ezüstbôl készült és mészkôbe
helyezett tóramutatót kapott. 

Ferenc pápát – aki a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus buda-
pesti zárómiséjére érkezett – Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes és
Erdô Péter bíboros, Esztergom-
Budapest érseke fogadta a Liszt
Ferenc repülôtéren. A katolikus egy-
házfô ezután a Szépmûvészeti Múze-
umban fogadta Áder János köztársa-
sági elnököt, Orbán Viktor minisz-
terelnököt és a magyar püspöki kar
tagjait.

Ezután került sor a tizenkét tag-
egyházat tömörítô Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT) és a magyar zsidó
közösségek képviselôivel való
találkozásra a múzeum márvány-
csarnokában.

A Mazsihiszt Heisler András
elnök és – a kórházban lábadozó
Frölich Róbert országos fôrabbi
helyett – Radnóti Zoltán fôrabbi
képviselte, míg a zsidó reform-
közösségek részérôl ott volt a Szim
Salomtól Guba Gergely, valamint
Kálmán Gábor a Bét Orim képvise-
letében. Nem voltak jelen a
Szépmûvészeti Múzeumban az
Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség (EMIH) és a Magyar-
országi Autonóm Orthodox Izraelita
Hitközség (MAOIH) képviselôi. 

A MEÖT részérôl többek között
ott volt Steinbach József református

Ferenc pápa
találkozása zsidó

vezetôkkel Budapesten

Frölich Róbert országos fôrabbi

Heisler András átnyújtja a Mazsihisz ajándékát

Az ajándék

püspök, a MEÖT elnöke, Balog
Zoltán református püspök, Fabiny
Tamás evangélikus elnök-püspök,
Kondor Péter evangélikus püspök,
Papp János, a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke és Pataky
Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház
vezetôje.

Ferenc pápa: Szimbolikus,
hogy ros hásáná és jom 
kippur között találkozunk

Ferenc pápa ülve fogadta az egy-
házak képviselôit és olasz nyelven
olvasta föl köszöntôbeszédét. A
katolikus egyházfô a keresztény és a
zsidó közösségek testvéri kapcso-
latát a budapesti Lánchídhoz hason-
lította, amely összeköti a fôváros két
partját, majd közös egységre hívott
fel az antiszemitizmus ellen. Mint
fogalmazott: a zsidók és a keresz-
tények nem az idegent és az ellen-
felet, hanem a barátot és a testvért
akarják látni egymásban. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a
magyar zsidó közösségekkel való
találkozója szimbolikus módon
éppen a ros hásáná és a jom kippur
közé esik, majd arról beszélt:
közösen kell munkálkodni rajta,
hogy a gyûlölet hullámai ne
söpörhessék el a jó viszonyt, hiszen
az antiszemitizmus veszélye még
mindig itt lappang Európában, és
ennek a gyújtózsinórját el kell
eloltani.

A pápa Radnóti fôrabbinak:
Imádkozzanak az én
egészségemért is

Ferenc pápát a neológ zsidóság
nevében Radnóti Zoltán fôrabbi
köszöntötte, aki a kórházba került
Frölich Róbert országos fôrabbi által
írt üdvözletet tolmácsolta Róma
püspökének. Radnóti a beszédet –
gesztusértékû módon olasz nyelven,
majd magyarul is – így vezette fel:
most Frölich Róbert országos fôrab-
bi helyett szól, akinek mielôbbi job-
bulást kíván a zsidóság. Erre
válaszul a pápa késôbb, amikor kezet
fogott a fôrabbival, azt válaszolta

angolul: Imádkozzanak az én
egészségemért is!

Frölich Róbert országos
fôrabbi üzenete

Minden parancsolatod igaz.
Hamissággal üldöznek, segíts meg!

Csaknem kiirtottak a földrôl, mert
nem hanyagoltam el rendeleteidet –
áll Dávid zsoltárában.

Két nagy monoteista hit, két,
évezredes tanításokkal, máig
érvényes üzenetekkel bíró vallás
találkozik e percekben. A zsidóság
és a kereszténység közös hitbeli
öröksége, mindannyiónk számára
szent hagyománya az ellentétekkel
terhelt múlt ellenére is bevilágítja a
jelent, s jelzôfényül szolgál az
emberiség közös jövôje számára.

A zsoltárköltô király szavai az
ûzött, hajszolt, netán halálra szánt
ember reménységét festik elénk. Az
idegenét, aki hazájától, kultúrájától,
szeretteitôl messze kényszerül élni, s

a bizonytalanság árasztja el minden
napját.

„Ti ismeritek az idegen lelkét” –
írja Mózes.

Igen, mi, zsidók és keresztények
egyaránt ismerjük, milyen idegennek
lenni, tudjuk, mit jelent, mikor
hitünkért, meggyôzôdésünkért
üldöznek, halálra szánnak bennünket.
Ugyanakkor azt is tudjuk,
történelmünk során számtalanszor
tapasztaltuk meg, hogy azok, akiknek
szívében jelen van Isten szeretete és
félelme, meglátják a másikban az
isteni szikrát, tisztelik az embert,
Isten képmását, és igaz szeretettel
fordulnak embertársuk felé. Miként
Isten, úgy ôk is, ragaszkodva a
szeretet és könyörület isteni attribú-
tumához, kinyújtják kezüket, s lelkük
elér az idegen lelkéhez.

Szeretjük azt gondolni, hogy vilá-
gunk az a kis tér, melyben élünk.
Feltételezzük, hogy a fizikai létünk
korlátai lelkünk és szellemünk korlá-
tait is jelentik. A világot betöltô Isten
példája átértékelteti e gondolkodás-
módot.

Amiképpen a zsidó és keresztény
kultúra egyaránt megtermékenyítô-
leg hatott a világra, úgy tudnunk
kell, hogy minden kultúra kölcsön-
hatásban áll egymással, keverednek
és nemesebbé, kiérleltebbé teszik
egymást. Tanultunk, tanulunk
egymástól, és e tudás nyomában
bölcsebbek, belátóbbak, s talán
türelmesebbek is lettünk.

E kölcsönösség lehetetlen, ha
bezárjuk önmagunkat. A provincia-
litás röghöz köt, nem engedi a
szellem szabad szárnyalását.

Az elmúlt évtizedekben sokat tet-
tünk azért, zsidók és keresztények,
hogy a bennünket elválasztó,
vészterhes múlttal megterhelt falak
leomolhassanak. Sokat tettünk, hogy
egymásban ne az idegent, hanem a
jövendô barátot, emberségünkben
testvérünket lássuk.

A világ zsidósága e napokban ôszi
nagyünnepeit üli. Ros hásáná és jom
kippur központi gondolata a tsuvá, a
metanoia, a megtérés. „Isten nem
kívánja a halandó halálát, hanem
hogy megtérjen útjairól, és éljen.”

E mai, történelmi találkozó
reménysége, hogy megtérünk
útjainkról, s tovább élünk együtt,

zsidók és keresztények, egymás irán-
ti tiszteletben, embertársi megértés-
ben s igaz testvéri szeretetben.

Ehhez kérem ma az emberiség
Istenének szeretô segítségét.

Heisler András: Emelkedett
hangulatú volt a találkozó

Emelkedett hangulatú találkozónk
volt Ferenc pápával, nyilatkozta
Heisler András honlapunknak az
eseményt követôen. A keresztény
egyházak részérôl Steinbach József
református püspök köszöntötte a
pápát, a zsidóság részérôl pedig
Frölich Róbert betegsége miatt
Radnóti Zoltán fôrabbi. Nagyon
elegánsnak és fontosnak tartom,
hogy Radnóti fôrabbi azzal kezdte
beszédét, hogy olaszul kívánt job-
bulást az országos fôrabbinak –
emelte ki a Mazsihisz elnöke.

A pápának általa átadott
ajándékról Heisler András elmondta:
exkluzív ajándékot szerettek volna
adni a pápának a Mazsihisz és a
magyar zsidók nevében, ezért esett a
választás egy olyan ezüst tóramu-
tatóra, amelyet egy hasáb alakú, süt-
tôi mészkôbe helyeztek, és egy
díszes, hófehér dobozban adtak át
Ferenc pápának.

Az ajándékunk szimbólumairól azt
mondtam el a katolikus egy-
házfônek, tette hozzá Heisler
András, hogy a jád, a tóramutató a
közös kincsünkre, a Bibliára utal, a
süttôi mészkô pedig a jeruzsálemi
szent köveket idézi, hiszen
Jeruzsálem mindannyiunk szent
városa, nemcsak a zsidóké, hanem a
keresztényeké is. Az ajándékot azért
éppen egy hófehér színû, egyedi
díszdobozban adtuk át, mert a fehér a
tisztaságra, Ferenc pápa gondol-
kodásmódjának tisztaságára utal.

A tóramutatót Havas Zsuzsa
ezüstmûves készítette, Dávid
Gábor és Tausz Gábor Ezra ter-
vezték a csomagolást, amelyet
Strausz György kôfaragó és Bihari
Kristóf üvegmûvész készítettek el
süttôi mészkôbôl és üvegbôl. Az
ajándékozásról szóló szöveget Vári
György írta, majd Balázs Gábor
héberre, Szûcs Tamás pedig latinra
fordította. 

Kácsor Zsolt/Mazsihisz
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Kán tor kon cert
Klein Er vin em lé ké re

Új pes ten ha gyo mány, hogy az ôszi nagy ün ne pek elôtt – a ke rü le ti ön kor -
mány zat ál tal szer ve zett Új pes ti Vá ros na pok ke re té ben – kán tor kon cert re in vi -
tál ják az érdeklôdôket. A ti ze dik, ju bi le u mi hang ver seny al kal má ból ez út tal is
zsú fo lá sig meg telt a Berzeviczy ut cai zsi na gó ga. A közremûködôk az es tet a ta -
valy el hunyt Klein Er vin fôkántor, az ORZSE egy ko ri ta ná ra em lé ké nek aján -
lot ták.

A meg je lent ven dé ge ket – köz tük Klein Er vin öz ve gyét, lá nya it és öc  csét, va -
la mint Varju Lász ló és Hajdu Lász ló or szág gyû lé si képviselôket, Dé ri Ti bort és
Cser di né Né meth An gé lát, Új pest, il let ve Rá kos pa lo ta pol gár mes ter ét, Bedô
Ka tát, Új pest kul tú rá ért, ok ta tá sért, tár sa dal mi kap cso la to kért és kom mu ni ká ci -
ó ért felelôs al pol gár mes ter ét, Vaj da Ká rolyt, az ORZSE rek to rát, és nem utol -
só sor ban Székelyhidi Haj nal ope ra énekest, az ORZSE mû vész ta ná rát, a kon cert
mû vé sze ti vezetôjét – há zi gaz da ként Szerdócz Er vin, az Új pest-Rá kos pa lo ta
temp lom kör zet rab bi ja kö szön töt te.

A vá ros rész ne vé ben Bedô Ka ta szólt a meg je len tek hez, hang sú lyoz va, hogy
az ön kor mány zat és a hit köz ség kö zött kitûnô az együtt mû kö dés. Vaj da Kár oly
örö mé nek adott han got, hogy a hang ver seny re ér ke zett érdeklôdôk a nyár és a
zsi na gó gai év vé gén – fe le ke ze ti ho va tar to zás nél kül – az zal a cél lal gyûl tek ösz -
 sze, hogy együtt tölt se nek né hány ih le tett órát. Az ORZSE rek to ra ezt követôen
az ôszi nagy ün ne pek jelentôségérôl és az ün ne pi imák egyetemességrôl szólt.

Szerdócz Er vin sze mé lyes han gon em lé ke zett meg Klein Ervinrôl, aki nek ma -
ga is ta nít vá nya volt. Nagy tu dá sú, ked ves, vis  sza hú zó dó em ber nek ne vez te,
aki nek ke ze alatt több kán tor ge ne rá ció nôtt fel. A ne ves Mes ter apai ágon rab-
bicsaládból, anyai ágon kán tor fa mí li á ból szár ma zott; kán tor ként, késôbb fôkán-
torként a Do hány, majd a He ge dûs Gyu la ut cai zsi na gó ga fôrabbija mel lett dol -

Az ün ne pi cso kor
jelentôsége

Zsi dó szo kás, hogy jom kippur ki -
me ne te le után, alig hogy et tünk va la -
mit, el kezd jük az ün ne pi sát rat – a
szukkát – épí te ni, hogy meg le gyen a
két ün nep kö zöt ti fo lya ma tos ság. A
zsi dó ság gya kor lá sá ban nincs egy
perc nyi szü net sem, alig hogy be fe je -
zünk egy micvát, már is itt a
következô. Nincs lég üres tér...

„És ve gye tek ma ga tok hoz az elsô
na pon dísz fá nak gyü möl csét, pál ma -
ága kat és sû rû lom bú fá nak és fûz fá -
nak a gal  lyát, és vi gad ja tok az Örök -
ké va ló, a ti Is te ne tek szí ne elôtt hét
na pon át.” (3Mózes 23:40.)

Szukkot, a sá to ros ün nep

A szukkot, a sá to ros ün nep, egyi -
ke a há rom za rán dok ün nep nek. Ez a
zsi dó ság leg vi dá mabb és leg szí ne -
sebb ün ne pe, ame lyen vi gad ni
micva, pa ran cso lat. Kü lö nö sen két
dologjellemzô rá: az egyik az ün ne -
pi cso kor, a má sik pe dig az ün ne pi
sá tor, me lyet a sza bad ég alatt ál lí ta -
nak fel.

A cso kor négy faj ta növénybôl
(árbáá mi nim) áll: etrog (cit-
rusgyümölcs); luláv (pál ma ág);
hádász (mir tusz ág); árá vá (fûz fa ág).
Mind er re az ün nep alatt na pon ta ál -
dást mon dunk, és a Hosáná-
körmenetben kör be vis  szük. (In nen
ered a ho zsan na ki fe je zés.)

Az ün ne pi sá tor nak szim bo li kus
je len té se van. Böl cse ink sze rint a sá -
tor ban la kás em lé kez tet ben nün ket
az egyip to mi ki vo nu lás ra, ami kor
ôseink a negy ven évi pusz tai ván dor -
lás so rán sát rak ban él tek.

***
Az ün ne pi csok rot adó nö vé nyek

jelentôségérôl böl cse ink so kat ér te -
kez tek. Egy is mert midrási té tel a
négy különbözô faj ta nö vényt Iz ra el
fi a i nak különbözôségével ve ti ös  sze,
mi sze rint:
• az etrog olyan, mint a zsi dók.

Amint az etrognak íze és il la ta
van, úgy van nak zsi dók, akik ben
meg ta lál ha tó mind a tó ra, mind a
jó cse le ke de tek.

• a luláv is olyan, mint a zsi dók.
Amint a lulávnak, az az gyü möl -
csé nek, a da to lyá nak íze van, de
il la ta nincs, úgy van nak zsi dók,
akik ben van tó ra tu dás, de nem
tûn nek ki jó cse le ke de tek kel.

• a hádász is olyan, mint a zsi dók.
Ahogy a mir tusz ág nak van jó il la -
ta, de nincs íze, úgy van nak zsi -
dók, akik jó cselekedeteikrôl is -
mer tek, de nem ta nul tak tó rát.

• az árá vá is olyan, mint a zsi dók.
Ami ként a fûz fa ág nak nincs sem
íze, sem il la ta, úgy van nak zsi dók,
akik ben sem a tó ra, sem a jó cse -
le ke de tek nem ta lál ha tók meg.
Er re mond ja az Örök ké va ló: köt -

tes se nek egy cso kor ba, így ki egé -
szí tik egy mást. (Midrás Vájikrá
rábbá)

Az is te ni sá tor 
Je ru zsá lem ben

A fé lel me tes na pok ko mor áhí ta tát
követôen az em be rek nagy öröm mel
ün nep lik a szukkotot, ami kor ott -
hagy ják ál lan dó la ká su kat, hogy egy

Így néz ki Meá Seárim szukkotkor

A kán to rok és a kó rus. Kö zé pen Szerdócz Er vin rab bi
A szerzô fel vé te le

he tet egy olyan sá tor ban tölt se nek,
amely jó ha egy szél fu val lat ra ös  sze
nem dôl. En  nyi elég is a micvához.

Oly an  nyi ra kön  nyû ez a micva,
hogy – böl cse ink el be szé lé se sze rint
– egy íz ben még a nem zsi dók is
meg iri gyel ték.

Íme a tör té net.
Az idôk vé gén – mond ják a tal -

mud böl csei – jön nek majd a vi lág
né pei, és a zsi dók mel lett ôk is ké rik
jus su kat a túl vi lá gi üdvösségbôl.

Mond ja ne kik az Örök ké va ló: Aki
szom bat elôtt szor gos ko dott (va gyis
elôkészítette ma gát a túl vi lá gi élet -
re), az ehet szom ba ton is (ma gya rán:
min den ki azt eszi, amit fôzött ma gá -
nak).

Vi lág Ura – ér vel nek majd –, a
zsi dók nak ad tad a tó rát, nem ne -
künk, mi ért ké red raj tunk szá mon a
meg nem tar tá sát? Mit te het tünk
vol na? Mi há bo rúz tunk, vá ro so kat
épí tet tünk, pénzt ver tünk, és mind -
ezt azért csi nál tuk, hogy a zsi dók
nyu god tan és za var ta la nul fog lal -
koz has sa nak a tó rá val! És kü lön -
ben is, Vi lág Ura, ha már errôl van
szó, a zsi dók min dig meg tar tot ták a
tó rát?

Er re az érv re ne héz a Jó is ten nek
vá la szol ni, ezért azt mond ja a pa -
nasz ko dók nak (akik ké rik, hogy
most, visszamenôleg kap ják meg a
tó rát, és ígér nek min dent...): Na jó,
van egy kis kön  nyû micvám, a
szukká, a sá tor, men je tek és tart sá -
tok meg. Men nek is, mind egyik épít
ma gá nak egy sát rat a há za te te jé re.
Mi re azon ban ki süt a nap és me leg
lesz, mind egyik új sü te tû sá tor la kó
ott hagy ja a szukkát, és el me ne kül,
mint ha so se lett vol na ott... (Ávodá
zárá 3–4. alap ján)

***
Mi ért csi nál juk a sát rat jom kippur

után? – te szi fel a kér dést a midrás.
„Azért, mert ros hásáná az íté let

nap ja, ami kor az Örök ké va ló tör -
vényt ül a vi lág né pei fe lett, jom
kippurkor pe dig meg pe csé te li azt.
Na már most, nem tud juk, mi az íté -
let, akár szám ûze tés re is ítél tet het -
tünk. Ezért csi ná lunk sát rat, és
szám ûze tünk la ká sunk ból, mert az
Örök ké va ló ezt oly bá ve szi, mint ha
ré szünk lett vol na a ba bi ló ni ai szám -
ûze tés ben.” (Psziktá d’ráv Káháná
29.)

Ér de kes mó don szukkot ün ne pé -
nek ju tott a leg na gyobb sze rep az
eljövendô, az igen áhí tott mes si á si
kor ban.

Szukkot elsô nap já nak háftárá-
jában ol vas suk fel Zechárjá pró fé ta
apo ka lip ti kus jö ven dö lé sét az idôk
végérôl, mi sze rint a vi lág né pei
nagy har cot vív nak egy más sal Je ru -
zsá lem ben, és min den ki, aki ezek
után élet ben ma rad, el is me ri az
Örök ké va ló min den ha tó sá gát. Ez -
után pe dig a né pek el za rán do kol nak
Je ru zsá lem be, hogy ott meg ül jék
szukkot ün ne pét. (Zechárjá 14.,
16–17.)

A zsol tá ros könyv re írott midrás-
ban sze re pel ez a vers: „Is mert az
Örök ké va ló Jú de á ban, és Iz ra el ben
nagy a ne ve. És vala Sálemben (Je -
ru zsá lem ben) sát ra, és lak he lye
Cionban.” (Zsol tá rok 76,2–3.)

Mit je lent az, hogy sát ra Je ru zsá -
lem ben? Az Örök ké va ló már a vi lág
te rem té se kor – mond ja a midrás –
szukkát épí tett ma gá nak Je ru zsá -
lem ben, s ab ban így „fo hász ko dott”:
Bár úgy len ne, hogy fi a im (már mint
a zsi dók) szót fo gad ja nak ne kem, és
ne kell jen le rom bol ni a Szen télyt.

Mi u tán pe dig a sok vé tek mi att a
Szen tély még is rom ba dôlt, az Örök -
ké va ló így „fo hász ko dott”: Vaj ha
el tûn ne a rossz ösz tön, mely bûn be
vi szi fi a i mat, ôk pe dig meg tér né nek,
hogy si et tet hes sem a Szen tély fel -
épí té sét. (Sochér tov 76.)

Örö münk évad ján
Szukkot – a már em lí tet te ken kí -

vül – egy ben a be ta ka rí tás ün ne pe is.
A föld mû ves nép iga zán ak kor tud
örül ni és vi gad ni, ha egész évi mun -
ká já nak ered mé nyét, a be ta ka rí tott
ter mést már a mag tár ban, szé rû ben
vagy hor dók ban tud ja. Eh hez tár sul
még, hogy most már fel me het Je ru -
zsá lem be, a szép sé ges fôvárosba, a
szent vá ros ba, ahol kü lö nös él mény
vi gad ni. Pe dig na gyon so kan tar tóz -
kod nak ez idô tájt ott, de a Misna
sza vai sze rint „so ha nem mond ta
sen ki, hogy szûk ne kem a hely Je ru -
zsá lem ben” (Ávot 5,5.). És nem vol -
tak ki csa pon gá sok sem, mert ettôl
meg véd ték ôseinket a tó ra tör vé -
nyei.

Ere de ti for rá sok ból tud juk, ho -
gyan zaj lot tak le ezek az ün nep sé -
gek, mi ként gyü le kez tek a külön-
bözô vi dé kek la ko sai, mi lyen ze nei
kí sé ret tel vo nul tak, ho gyan fo gad ták
a kívülrôl jövôket.

Tud juk, hogy szukkot min den
nap ján egy se reg ál do za tot mu tat tak
be a Szen tély ben, töb bek kö zött het -
ven ök röt – a vi lág het ven nép ének
lel ki üd vé ért kö nyö rög ve. Ezen kí vül
min den ál dott nap meg tar tot ták a
víz me rí tés – bét hásoévá – ün nep sé -
gét is. En nek a szo kás nak az ere de te
a pró fé tai vers: „és me rít se tek vi zet
uj jong va” (Jesájá 12:3.).

Az ál dás jel ké pe ként szukkot
félünnepének min den nap ján vi zet
ön töt tek az ol tár ra a Szen tély ben. A
szadduceus szek ta a fen ti pró fé tai
ver set más ként ér tel mez te, így pap -
juk a vi zet nem az ol tár ra, ha nem a
sa ját lá bá ra ön töt te.

Böl cse ink ál lí tot ták, hogy „aki
nem lát ta a víz ön tés ün nep sé gét Je -
ru zsá lem ben, az nem tud ja, mi az
iga zi vi gas ság, és aki nem lát ta Je ru -
zsá le met fény ko rá ban, an nak fo gal -
ma sincs, mi lyen is egy gyö nyö rû sé -
ges, sze met gyönyörködtetô vá ros”.

Eh hez még hoz zá te szik, hogy
nem csak szel le mi ek ben kell ki fe je -
zés re jut nia az öröm nek, ha nem a
min den na pi élet ben is, ezért a fér fi -
a kat hús ból és bor ból ál ló ün ne pi la -
ko má val, a nôket pe dig ék szer rel és
szép ru hák kal kell meg ör ven dez tet -
ni. (Pszáchim 109.)

A háláchá szemszögébôl
1.Ez a har ma dik za rán dok ün nep. A

be ta ka rí tás ün ne pé nek is ne ve zik,
ezért a ha gyo mány sze rint ez
„örö münk éva da”.

2.A sá to ros ün nep Iz ra el ben nyolc
na pig, más or szá gok ban ki lenc na -
pig tart. Itt is – akár csak
peszáchkor – Iz ra el ben az elsô és
utol só nap, a di asz pó rá ban pe dig a
két elsô és a két utol só nap a tény -
le ges ün nep, a közbensô na pok,
az az öt nap ún. félünnep (chol
hámoéd). Ebbôl az ötö dik nap
hosáná rábá né ven is me re tes.

Az utol só nap – Iz ra el ben és a di asz -
pó rá ban is – a szimchát tó ra (a tan
öröm ün ne pe). Ek kor fe je zik be a
tel jes tó ra fel ol va sá sát – ami egy
évig tart –, majd kez dik új ra elöl-
rôl.

3.A szukkotot két do log jel lem zi: az
egyik az, hogy az ün nep elsô hét
nap ján ki zá ró lag az er re a cél ra
ké szült sá tor ban ét ke zünk (so kan

go zott. A Zsi dó Egye tem Rek to ri Ta ná csa 2006-ban a Kán tor-mû vész cím mel
tün tet te ki.

A kon cert szó lis tá it, Bu dai Mik lóst, Raáb Gá bort, Ru das Dá ni elt és Zucker
Im má nu elt, va la mint a kán tor szak hall ga tó i nak kó ru sát: Dési Ta mást, Fe ke te
Danót, Fe ke te Dá ni elt és Heindl Pé tert a Sze ge di Szim fo ni kus Ze ne kar kí sér te,
Gyüdi Sán dor Liszt Fe renc-dí jas kar mes ter ve zény le té vel. 

Szerdócz Er vin zsol tár idé ze tek kel, tó rai tör té ne tek kel és – sze mé lyi sé gé hez
hû en – fi lo zo fi kus, va la mint de rûs gon do la tok kal ve zet te fel a mû sor szá mo kat.
Az elsôként fel hang zó ima köz pon ti mon da tát a kon cert mot tó já vá vá lasz tot ta:
„Tudd, ki elôtt állsz! A Vi lág Ki rá lya elôtt, ál dott le gyen...!”

A mû sor elsô ré szé ben fel hang zott to váb bá a spa nyol rit mus vi lá gú Lödor
vádor, az Eszo énáj kez de tû rész let a 121. zsol tár ból, a re mény imá ja, az az a
Sojmér Jiszroél. A szó ló kat követôen a Sejibone hámikdos a kán to rok, a ze ne -
kar és a kó rus elôadásában csen dült fel. 

A kon cert má so dik ré sze az en gesz te lés nap ját idézô Dos jid di se líd cí mû dal -
lal kezdôdött. Az Ámrám gáon VIII. szá za di imakönyvébôl szár ma zó Ovinu
Málkénu után (ame lyet a szim fo ni kus ze ne kar szá má ra Sol ti Ár pád hang sze relt)
Laczkó Bá lint szer ze mé nye kö vet ke zett Ráchem cím mel, amely nek ismerôs so -
ra ma gya rul így hang zik: „Jövôre le gyünk Je ru zsá lem ben”. A li tur gi ai év leg -
szen tebb est jén fel hang zó Sömá kajlénu ima után, ahogy a mû sor ha ladt a fi ná -
lé fe lé, fo ko zó dott a han gu lat. Elôbb az Ámidá befejezô ál dá sa, a Szim Sálom
hang zott el, majd a kán to rok kó ru sa a Tumbalalajka cí mû dalt ad ta elô. A négy
szó lis ta – há rom te nor és egy ba ri to nis ta – a kon cert so rán négy eltérô sze mé -
lyi ség ként mu tat ko zott be a kö zön ség elôtt. Fi a ta lo san, ener gi ku san, más kor lí -
rai lágy ság gal éne kel ték a li tur gi kus, va la mint a jid dis da lo kat.

Az utol só szá mot a rab bi így ve zet te fel: „Az élet sem mit sem ér bé ke nél kül.
Két fé le bé ké re gon do lok: bé ké re a vi lág ban és bé ké re az em ber lel ké ben. Na -
pon ta több ször és min den imánk ban el mond juk az Örök ké va ló nak vá gyun kat és
ké ré sün ket a bé ké ért: Aki bé két te remt a ma gas sá gok ban, az hoz zon bé kes sé get
ránk és az egész vi lág nak, egész Iz ra el nek.” Ez után az Osze sálom kö vet ke zett
a szó lis ták, a kán tor sza kos hall ga tók, mes te rük, Székelyhidi Haj nal, Szerdócz
Er vin és a Sze ge di Szim fo ni kus Ze ne kar elôadásában. Ter mé sze te sen a kö zön -
sé get is ma gá val ra gad ta „a bé ke him nu sza”, így kö zös ének lés sel és vas taps sal
ért vé get a hang ver seny.

Szerdócz Er vin zár sza vá ban kán tor mes te ré nek csa lád já hoz in téz te sza va it, és
ar ra em lé kez te tett, hogy az hal meg iga zán, akit el fe lej te nek. „Klein Er vin ta nár
úr örök re itt ma rad, ta nít vá nyai szí vé ben.”

Az új pes ti rab bi a ha ma ro san beköszöntô rajs hásónó al kal má ból min den ki nek
egész ség ben, meg elé ge dett ség ben és sze ren csé ben gaz dag 5782. évet kí vánt.

Rojkó A.

még ott is al sza nak), a má sik pe -
dig az ún. ün ne pi cso kor, mely re
min den nap el mond juk az ál dást.

4.Az ün nep min den egyes nap ján el -
mond juk a Hállél (há la adó) zsol -
tárt.

5.Ugyan csak min den nap el mon -
dunk egy részt a Hosáná (Ho zsan -
na) ima cik lus ból, és hosáná rábá
nap ján hét szer kör be jár juk a zsi -

na gó ga kö ze pén lévô bimát (tó ra -
ol va só asz tal).

6.Az utol só na pon a Mázkir után
esôért könyörgô imát mon dunk,
hogy a föld bô ter mést ad jon.

7.Félünnepen es tén ként ös  sze jö ve -
te le ket szok tak tar ta ni (szimchát
bét hásoévá), ahol te rí tett asz tal
mel lett vi dá man ün ne pel nek.

Naftali Kraus
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A Sze re tet kór ház új lé te sít mé nye i -
nek el ké szül te, be ren de zé se után ün -
ne pé lyes át adás ra ke rült sor az Ame -
ri kai úton. Az idôjárás sze szé lye mi att
a prog ram nagy ré szét a Scheiber
Sán dor-is ko la au lá já ban tar tot ták
meg. A zsú fo lá sig meg telt te rem ben
so kak nak már csak ál ló hely ju tott.

Az in téz mény múlt ját, az épí té si
üte me ket, a tá mo ga tá so kat a szó no -
kok rész le te sen tag lal ták.

A nar rá tor Farkasházy Ré ka szín -
mû vész volt, aki kö szön töt te az egy -
há zi és vi lá gi meg hí vot ta kat, köz tük
Yacov Hadas-Handelsmant, Iz ra el
ma gyar or szá gi nagy kö vet ét, fôvárosi
és szá mos vi dé ki vá ros ból ér ke zett

„Meg ver té ged az Örök ké va ló...
vak ság gal...” (V.M.28/28)

Szaplonca kis fa lu Máramaros me gyé ben, kö zel Máramarosszigethez. Tör -
té ne te egén egy szer meg je lent egy „üs tö kös”: Joszéf Méir Weisz rab bi,
Admor Szpinker!

Máramarosban a Teitelbaum di nasz tia ne gye dik tag ja, ráv Chánánia Jom
Tov rab bi volt az úr. A vizsnyici Háger rab bi nak vol tak hí vei Máramarosban,
de ôk nem vol tak ri vá li sai. A fal vak ban vándorrabbik, a burstini, dolonai,
sztretinei, zsidacsovi mágidok, rabbidinasztiák uno kái jár ták a vi dé ket. De ôk
Szi get re nem me het tek be. Egy bel ügy mi nisz té ri u mi ren de let – ki tud ja, mi -
ért – ku ruzs lók nak dek la rál ta ôket! A Tal mud ban va ló jár tas sá gu kat el is mer -
ték, de ki vol tak tilt va a vá ros ból mint „aka dá lya a jó zan mû velt ség gya ra po -
dá sá nak”.

A ri vá lis, Joszéf Méir Weisz, Admor Szpinker mes  sze föl dön hí res cso da -
rab bi volt. Meddô as  szony nak, aki re a rebbe ál dá sát ad ta, fia szü le tett. Meg -
ren get te a szi ge ti rab bi ko ro ná ját, nem akart há bo rút, ezért nem vett ró la tu -
do mást. A szaploncaiak fab ri kál tak egy mon dó kát: „A szaploncai rab bi a
Kále Mezinkének (kis ko rú meny as  szony nak) is gyer mek ál dást imád ko zik, a
szi ge ti rab bi tól bez zeg még egy te hén sem borjadzott so ha.” Ezen ne ve tett
egész Máramaros! Ráv Joszéf Méir Weisz bé két akart, el ment ki en gesz tel ni a
fôrabbit! Szi ge ten ri a dót fúj tak: jön a szaploncai rab bi! Po ko li terv szü le tett:
ami kor Joszéf Méir Weisz oda lé pett kö szön te ni a szi ge ti fôrabbit, az egyik
„jó aka ró” rá kez dett a 79. zsol tár ra: „I-ten, ide gen né pek men tek be örök sé -
ged be, tisz tá ta lan ná tet ték szent sé ged Temp lo mát.” A szaploncai rab bi per sze
ér tet te a cél zást. Meg for dult, és szót la nul el hagy ta a vá rost. A vá ro si fôrabbi
nem kül dött utá na, nem üzent ne ki. A két rab bi so ha nem ta lál ko zott egy más -
sal. 

A szaploncai cso da rab bi éle té ben tör tént egy kü lö nös eset. Egy szer Joszéf
Méir Weisz rab bit, aki meddô as  szo nyo kat „gyó gyí tott” ál dá sá val, fel ke res te
egy mes  szi földrôl jött chászid zsi dó. El pa na szol ta: lá nya sú lyos szem be teg -
ség ben szen ved. Be jár ták a fél or szág or vo sa it, sen ki nem tud ta meg gyó gyí -
ta ni. Az em ber új ból és új ból kért se gít sé get, de ké ré se csak nem ta lált meg -
hall ga tás ra. A lány vé gül meg va kult. En nek hí re el ju tott a szaploncai reb-
béhez! A rab bi üzent, hí vat ta az apát lá nyá val, akik jöt tek is nem so ká ra. A
rab bi fel né zett egy könyvbôl, és így szólt hoz zá: Nézd, em ber! Te is tu dod:
imá im meg hall ga tás ra ta lál nak, ha as  szony gye re ket sze ret ne. De lá nyo dért
mon dott imám nem nyi tot ta meg az ég ka pu it. Nézd, mit ol vas tam: 

– „Most ugyan nem lát ni a fényt, mely ra gyo gó a men  nyek ben...” (Jób
37/20) A szó: 

azt je len ti, hogy TE, és azt is, hogy MOST, csak at tól függ, hogy van ír va. Én
nem lá tom a fényt... most. Men je tek lá nyod dal Nagy vá rad ra. A vá ros ut cá it
há rom sós pe recárus jár ja, han go san di csér get ve áru ju kat: „Szé pek a pe re cek,
fris sek a sós pe re cek!” Az, aki nek hang ja a leg job ban tet szik, az fog ja vis  sza -
ad ni lá nyod sze me vi lá gát! A jám bor chászid úgy is tett, ahogy a rab bi mond -
ta. Meg is ta lál ta az em bert, aki nek hang ja szí ven ütöt te. Vett tôle egy pe re -
cet, majd meg kér te, hoz zon egy ko sár ral a ven dég fo ga dó ba. A pe rec árus el -
jött más nap. A chászid be zár ta mö göt te az aj tót, és amit a szaploncai rab bi
mon dott, el mond ta ne ki is. Er re a kereskedô ki kelt ma gá ból, sze mei vil lá mo -
kat szór tak. Rá för medt az ijedt em ber re: Azon nal en gedj ki a szo bá ból, kü -
lön ben nem fe le lek ma ga mért! Fa sír tot csi ná lok belôled, meg a rab bid ból is!
A sze gény chászid ijed ten ki nyi tot ta az
aj tót. A kereskedô el vi har zott, mint a
szél vész. Az aj tó be csa pó dott mö göt te,
mi re a lány han go san fel ki ál tott:
„Apám! Cso da tör tént: Lá tok!” 

Az apa az árus után fu tott, de se hol
nem ta lál ta. Vis  sza ment a szaploncai
rab bi hoz, és el mond ta, mi és ho gyan
tör tént! A rab bi sze lí den mo soly gott:
Na lá tod? Azt mond tad: el vi har zott a
szo bád ból, mint a szél vész? Ki nyi tot ta
a köny vet, és mu tat ta a szö ve get. Lá -
tod? Ezt ol vas tad, ami kor el küld te lek
Nagy vá rad ra: „Most ugyan nem lát ni a
fényt, mely ra gyo gó a men  nyek ben...”
Ol vasd hát a mon dat foly ta tá sát! A fér -
fi han go san ol vas ta: „...de a szél át vo -
nul s meg tisz tít ja (meg gyó gyít ja) azo -
kat!” Az em ber egyi ke volt a vi lág 36
jám bo rá nak. El vi har zott, mint a szél,
mert nem fed het te fel, ki is ô va ló já -
ban!

Ez Joszéf Méir Weisz rab bi, az
Admor Szpinker cso da rab bi leg kü lö -
nö sebb cso dá ja!

Szerdócz Er vin

Be szá mo lónk a Sze re tet kór ház új
épü let szár nyá nak fel ava tá sá ról

Kásler Mik lós mi nisz ter a ven dé gek kö zött

hit köz sé gi el nö kö ket, elöl já ró kat, va -
la men  nyi meg je len tet.

Mint egy nyi tány ként szín pad ra
szó lí tot ta Dés Lász ló kla ri nét mû -
vészt, aki zsi dó dal la mok ra épülô
imp ro vi zá ci ót ját szott.

Szó nok ként elôször a Mazsihisz el -
nö ke, Heisler And rás lé pett a mik ro -
fon hoz. Üdvözlô sza vai utá ni
elôadását ol vas hat ják:

A holokausztot megelôzôen csak
Bu da pes ten négy zsi dó kór ház mû -
kö dött: a le gen dás Sza bolcs ut cai, a
tra gi kus sor sú Ma ros ut cai és Vá -
ros ma jor ut cai bu dai kór há zak, il -
let ve az Ame ri kai úti Sze re tet kór -
ház. Má ra ez utób bi nem csak Bu da -
pest nek, de a kö zép-ke let-eu ró pai
ré gi ó nak is egyet len zsi dó kór há za.

1914-ben épült Laj ta Bé la, a kor
ne ves épí té sze ter vei alap ján. 1952-
ben ál la mo sí tot ták, s ma itt, a
szom széd ban az Or szá gos Ideg se -
bé sze ti In té zet nek ad ott hont.

Az egy ko ri Sze re tet kór ház mel lé
épí tet ték a Chevra Kadisa me ne -
dék há zát, amit ta lán vé let le nül, de
nem ál la mo sí tot tak. A mai Sze re -
tet kór ház épü le te – ahol le szünk –
va ló já ban so ha nem kór ház nak,
ha nem me ne dék ház nak épült.

A rend szer vál tást követôen a volt
me ne dék ház ból ki ala kí tott kór ház -
ban sok ap róbb kor sze rû sí tés tör -
tént, jelentôs tá mo ga tónk volt az
ame ri kai Joint. Ilyen mér té kû fel -
újí tást azon ban so ha nem vé gez tek
en nek a tör té nel mi épü let nek a mû -
kö dé se so rán.

Kór há zunk ko ráb bi ve ze té se: dr
Deutsch Zsu zsan na, az elôzô igaz -
ga tó és Szinai Jó zsef, a volt gaz da sá -
gi igaz ga tó egy komp lex fej lesz té si
ter vet ké szí tet tek elô, ami nek ré vén
a Sze re tet kór ház egy kor sze rû, 21.
szá za di geriátriai köz pont tá ala kul
át. A pro jekt hez szük sé ges mil li ár -
dok hi á nyá ban a terv azon ban so -
ká ig csak pa pí ron lé te zett. 2017
nya rán vi szont volt egy sze mé lyes
ta lál ko zóm Or bán Vik tor mi nisz -
ter el nök kel, aki nek el mond tam,
hogy a Sze re tet kór ház zal kap cso lat -
ban van egy ál munk. A fej lesz té si
pro jekt ki dol go zá sa va ló já ban ek -
kor lé pett to vább, és a ma gyar
egész ség ügyi kor mány zat a Sze re -
tet kór ház szak em be re i nek együtt -
mû kö dé sé vel el ju tott egy kor mány -
ha tá ro za tig, ame lyik 4,8 mil li árd fo -
rint tal tá mo gat ja a kor sze rû sí tést.

A tá mo ga tás szo ro san kap cso ló -
dik a ma gyar kor mány szán dé ká -

Assaf Shemes, Kásler Mik lós és Heisler And rás át ad ják az épü le tet 
ren del te té sé nek

Fo tó: Mo hai Ba lázs/MTI

hoz, mi sze rint a tör té nel mi egy há -
zak fenn tar tá sá ban mûködô négy
fe le ke ze ti kór ház nak jelentôs sze re -
pet szán nak a ha zai egész ség ügy -
ben, egy ho lisz ti kus szem lé le tû, a
la kos ság tel jes kor fá ját lefedô
egész ség ügyi el lá tá si mo dell ki dol -
go zá sát meg cé loz va. Egy há zi,
egész ség ügyi szak em be rek ös  sze fo -
gá sá val, kor mány za ti tá mo ga tás sal
el fo gad ták azt az el lá tá si for mát,
mely ben min den egy há zi kór ház
meg ta lál ta he lyét és sze re pét.

A mai nap pal a Mazsihisz Sze re -
tet kór ház re konst ruk ci ó já nak II.
üte me zá rul le. Ez volt a fel újí tás
leg na gyobb, egy ben leg hang sú lyo -

sabb sza ka sza. Eb ben az épü let -
rész ben ke rül el he lye zés re a di ag -
nosz ti kai és já ró be teg-el lá tó rész -
leg, il let ve itt va ló sul meg a 60
ágyas re ha bi li tá ci ós osz tály.

Höl gye im és Ura im! A zsi dó kór -
ház re konst ruk ci ó ját a ma gyar
kor mány tá mo gat ta. Kö szö net az
együtt gon dol ko dá sért, kö szö net a
tá mo ga tá sért. Kásler Mik lós mi -
nisz ter úr sze mé lyes je len lé té vel
meg tisz tel ben nün ket: meg ra ga -
dom az al kal mat és ké rem, se gít se a
pro jekt be fe je zé sét.

Volt egy vá gyunk, lehetôséget
kap tunk a meg va ló sí tá sá ra, ami vel
az tán él ni kel lett. Mun ka tár sa ink, a
Mazsihisz me nedzs ment je, a kór -
ház ve ze té se min dent meg tett a si -
ke rért. Drá mai for du la tok kal is ke -
re tez ve ju tot tunk el ere de ti
határidôben a mai át adá sig. Gon -
dol ja nak be le: a re konst ruk ció tel -
jes ide je alatt meg kel lett ol da nunk
a be teg el lá tás za var ta lan sá gát. Egy
re konst ruk ci ó ban is mûködô kór -
ház! Köz ben a kór ház két
csúcsvezetôjét be teg sé gük mi att
nél kü löz ni kény sze rül tünk. S eb ben
az ál la pot ban tört be in téz mé -
nyünk be a Covid. 280 ápolt 84 éves
át lag élet kor ral, szak mai ve ze tést
nél kü löz ni kényszerülô in téz mény
és a pandémia meg je le né se ös  szes -
sé gé ben drá mai volt. Az an gol ki-
rálynô ál tal lo vag gá ütött Alfred
Hitch cock film je i ben al kal ma zott
feszültségteremtô esz kö zök amatôr
kí sér le tek nek bi zo nyul nak a Sze re -
tet kór ház ban ki ala kult ak ko ri
hely zet hez ké pest. Sze ret ném le szö -
gez ni: Assaf Shemes dok tor, kór há -
zunk mai fôigazgatója irá nyí tá sá -
val tud tuk meg men te ni a hely ze tet.

Ked ves Ven dé ge ink! Sólem
Aléchem el hí re sült te jes em be re,
Reb Tevje a vi lág hí rû kis re gény ben
ezt mond ja: „Gyó gyíts meg min ket,
Örök ké va ló, és mi meg gyó-
gy ulunk.” Az a dol gunk, hogy az Ô
kép más ára meg al ko tott em ber tes -
tét óv juk, fog juk a ke zét, kí sér jük
el, és ami kor el jön az idô, ad juk to -
vább a gon dos ko dás kul tú rá ját. Az
Ô te rem té sét óv ni, vi gyáz ni kell, és
vé gül mél tón el en ged ni – de köz ben
tud ni, hogy min den az Ô ke zé ben
van. Ezt az em ber fe let ti mun kát
vég zik eb ben az épü let ben, me lyet
most át adunk a jövônek, hogy oda -
adó és lel ki is me re tes mun ka tár sa -
ink itt szol gál ják to vább a Vi lág
Teremtôjét és óv ják az Ô ké pé re te -

rem tett em ber mél tó sá gát. Kö szön -
jük a Sze re tet kór ház or vo sa i nak,
ápo ló i nak és tel jes sze mély ze té nek
ezt a mun kát, osz to zunk örö mük -
ben, de ígér he tem, hogy az ez után
re ánk vá ró meg pró bál ta tá sok nál is
szá mít hat nak ránk.

Dr. Assaf Shemes töb bek kö zött
hang sú lyoz ta:

A gyó gyí tás az em bert te kin ti
elsôdlegesnek. A hit és a val lás se -
gít he ti a gyó gyí tást, a gyógy ulást.

Az egy há zi kór há zak, köz tük a
Mazsihisz Sze re tet kór ház, ké pe sek
ös  sze fon ni eze ket a lehetôségeket.
Hi va tá sunk: tu dás sal és hit tel gyó -
gyí ta ni. Ta lán egye dül ál ló a vi lá gon
az az együtt mû kö dés, mely nek so -
rán az egy há zi egész ség ügyi in téz -
mé nyek kel és a kor mány zat tá mo -
ga tá sá val olyan rend szert dol goz -
tunk ki, amely a né pes ség min den
kor osz tá lyát ké pes el lát ni olyan ho -
lisz ti kus szem lé let ben, ami együtt
gyó gyít ja a tes tet és a lel ket is. En -
nek a kö zös mun ká nak egy jelentôs
ál lo má sa a mai nap, kór há zunk új
fekvô- és já ró be teg-rész le gé nek
meg nyi tá sa.

A Mazsihisz Sze re tet kór ház zsi dó
kór ház, ám ka pui nyit va áll nak
min den idôs, be teg ma gyar hon fi -
tár sunk elôtt, aki nek geriátriai
vagy re ha bi li tá ci ós ke ze lés re van
szük sé ge. To váb bá fel újí tott, kor -
sze rû, szé les spekt ru mú am bu lan ci -
á ink ren del ke zés re áll nak szû ré sek
és já ró be teg-el lá tás cél já ra.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
mind azok nak, akik eb ben a fo lya -
mat ban tár sa im és segítôim vol tak,
akik nél kül mind ez nem jö he tett
vol na lét re.

Azok nak, akik el kezd ték ezt a ne -
héz mun kát: dr. Deutsch Zsu zsan -
ná nak, in téz mé nyünk egy ko ri igaz -
ga tó já nak és azok nak a mun ka tár -
sak nak, akik 2017 óta meg ál mod -
ták és meg va ló sí tot ták a jövôt. Köz -
vet len mun ka tár sa im nak, akik a
na pi fel ada tok mel lett egy vi lág jár -
ván  nyal ter helt idôszakban is helyt
tud tak áll ni, hogy meg va ló sul has -
son mind az, amit most Önök is lát -
nak. Kö szö net az ápo lá si igaz-
gatónônek, az ope ra tív igaz ga tó -
nak, a fônôvéreknek és ki vé tel nél -
kül min den kol lé gám nak.

Farkasházy Ré ka el mond ta: Van -
nak lát szó lag ne he zen összeilleszt-
hetô dol gok, a mû vé szet és az egész -
ség ügy is ezek kö zé tar to zik, bár a
gyó gyí tás né ha va ló di mû vé szet. De
nem min den ki szá má ra esik tá vol
egy más tól a kettô: egy olyan va la ki
kö vet ke zik, aki a Sze re tet kór ház ban
vég zett mun ká ja mel lett elôadómû-
vészként is dol go zik. Bódi Be á ta Vá -
ci Mi hály Még nem elég cí mû ver sét
ad ja elô.

A még nap ja ink ban is ki vé te le sen
idôszerû köl te mény el hang zá sa után
Iz ra el Ál la má nak ma gyar or szá gi
nagy kö ve te, Yacov Hadas-Handels-
man lé pett a mik ro fon hoz:

Ahogy ma itt ta lál ko zunk, Kö -
zép-Eu ró pa egyet len zsi dó kór há -
zá ban, és én kö rül né zek a gyö nyö rû
lé te sít mé nyek ben, szívmelengetô
lát ni, hogy a Ma gyar or szá gi Zsi dó
Hit köz sé gek Szö vet sé ge men  nyi
mun kát fek te tett be an nak ér de ké -
ben, hogy megfelelô he lyet ala kít -
son ki a soááldozatok, a zsi dók és a
nem zsi dók gon do zá sá ra.

Ezek nek a túlélôknek az egész-
ségérôl és a jóllétérôl a lehetô leg -
hos  szabb ide ig gon dos kod ni kell,
mert an  nyit szen ved tek már pusz -
tán a val lá su kért vagy a szár ma zá -
su kért. Ezek az em be rek túl él ték az
em be ri ség leg na gyobb bûn cse lek -
mény ét.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
azért a ren ge teg fá ra do zá sért és jó
szív vel vég zett mun ká ért, ame lyek
lehetôvé tet ték en nek a zug lói zsi dó
Sze re tet kór ház nak a meg újí tá sát.
Ez a há la a Mazsihisznek is jár el -
kö te le zett sé gé ért és jövôképéért,
va la mint ter mé sze te sen a ma gyar

kor mány nak az anya gi hoz zá já ru -
lá sért, amel  lyel elôsegítette en nek a
jövôképnek a meg va ló su lá sát.

A kor mány kép vi se le té ben Kásler
Mik lós, az em be ri erôforrások mi -
nisz te re szólt a meg je len tek hez:

Az Em be ri Erôforrások Mi nisz -
té ri u má nak kö zép pont já ban, fó ku -
szá ban az em ber áll. Ki emelt fel -
adat nak te kint jük a nem zet tes ti és
szel le mi jó lét ét, az egész sé gét. Ma -
gyar or szá gon is – ha son ló an a töb -
bi or szág hoz – a sze gé nyek nek, az
el eset tek nek és a be te gek nek ápo ló -
ja és segítôje az egy ház volt. Az egy -
há zak ren del kez nek az zal a lel ki
több let tel, az zal a szel le mi meg kö -
ze lí tés sel és azok kal a fel té te lek kel –
fôleg ha fej lesz té sük megfelelô –,
ame lyek al kal mas sá te szik ôket ar -
ra, hogy min den ki nél job ban gon -
dos kod ni tud ja nak fe le ba rá ta ik ról.

Ezen fel is me rés fo lyo má nya ként
jött lét re 2012-ben az Egy há zi Kór -
há zak Egye sü le te, hogy az egy há -
zak egy mást tá mo gat va meg fe lel -

hes se nek en nek a kül de tés nek, hi -
szen úgy gon dol ják, hogy a cse-
csemôtôl az ag gas tyá nig min den élô
emberrôl gon dos kod ni uk kell.

A kór ház tel jes hely re ál lí tá sá nak
fo lya ma tá ban na gyon lé nye ges pil -
la nat volt, ami kor 2017-ben Or bán
Vik tor úr, Ma gyar or szág mi nisz -
ter el nö ke és Heisler And rás úr ta -
lál ko zott, és meg ál la pod tak ab ban,
hogy az ame ri kai, ka na dai tá mo ga -
tá sok, va la mint ma gán sze mé lyek
tá mo ga tá sa mel lett a ma gyar kor -
mány is tá mo gat ja ezt az in téz -
ményt, ha son ló an a töb bi egy há zi
fenn tar tá sú kór ház hoz. Így in dul -
ha tott el mint egy öt mil li árd fo rint
ál la mi tá mo ga tás sal a kór ház to -
váb bi re konst ruk ci ó ja és bôvítése.

Feb ru ár ban si ke rült át ad ni a III.
Bel gyó gyá sza ti Osz tály épü le tét,
majd a II. Bel gyó gyá sza ti Osz tály
át köl tö zé se után ott is el in dul ha tott
a re konst ruk ció. A kö ze li múlt ban
Ronald Lauder úr, a Zsi dó Vi lág -

(Folytatás a 6. oldalon)
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Ün nep ség a 150 éves zsi na gó ga
tisz te le té re Gyôrben

A gyôri zsi na gó gát 1870-ben avat ták fel, így 2020-ban volt fenn ál lá sá -
nak 150. év for du ló ja, ám a ko ro na ví rus-jár vány mi att a mél tó ün ne pi
ren dez vény ta valy saj nos el ma radt. De most pó tol ták: az ün nep sé get he -
lyi köz éle ti szereplôk, po li ti ku sok köszöntôbeszédeivel tar tot ták meg. A
hit köz ség részérôl be szé det
mon dott Vil lá nyi Ti bor és
Totha Pé ter Joel fôrabbi,
köz re mû kö dött Fe ke te
Lász ló fôkántor.

A zsi na gó ga 150 éves
múlt já ról elsôként a Gyôri
Zsi dó Hit köz ség el nö ke, Vil -
lá nyi Ti bor be szélt. Kö szö -
ne tet mon dott min den ki nek,
aki a pa ti nás épü let fel újí tá -
sá ban és új já é lesz té sé ben
sze re pet vál lalt, majd ki -
emel te, hogy 2006-tól az
épü let a meg úju lás nak köszönhetôen új ra a vá ro si kul tú ra szen té lyé vé vál ha -
tott – ír ja tu dó sí tá sá ban a Gyôr+ cí mû he lyi por tál.

Az ün nep sé gen Totha Pé ter Joel gyôri fôrabbi ki emel te, hogy az el múlt 150
évet nem le het ös  sze zsú fol ni. A zsi dó ság szá má ra a fô üze net min dig is
Ezékiel pró fé ta gon do la ta volt: „bár szét szór tam ôket, még is ve lük ma ra dok”.
Az együttmaradás hely szí nét pe dig a zsi na gó ga szol gál ta. Ez, ahogy a rab bi
fo gal ma zott, szent hely a zsi dó em ber szá má ra, aho vá nagy tisz te let tel kell
be lép ni, olyan szen tély, ahol Is ten al ko tá sá ról és an nak üzenetérôl em lé ke -
zünk meg.

Be szé det mon dott Si mon Ró bert Ba lázs or szág gyû lé si képviselô is, aki el -
mond ta: az épü let je len leg ok ta tá si és kul tu rá lis funk ci ót is be tölt, emel lett pe -
dig ima ház is. Vé ge ze tül ígé re tet tett ar ra, hogy ha ma ro san egy holokausztról
szó ló em lék ki ál lí tás nyíl hat majd a Men ház ban, ezen együtt dol goz nak Szé -
les Sán dor me gyei kor mány meg bí zot tal. Az ün nep sé gen köz re mû kö dött Fe -
ke te Lász ló, a Do hány ut cai zsi na gó ga fôkántora.

Az or szág, a vá ros és a zsi dó kö -
zös ség együtt felelôs azért, hogy az
idén 200 éves he lyi zsi na gó ga meg -
ma rad has son a nem ze ti va gyon ré -
sze ként, a vá ros ék sze re ként és az
itt élô ki csiny zsi dó kö zös ség szol -
gá ló ja ként – mond ta Heisler And -
rás, a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit -
köz sé gek Szö vet sé gé nek el nö ke a
ke rek év for du lón meg ren de zett
meg em lé ke zé sen.

Nagybecskerek: a zsi dó
ál do za tok ra em lé kez tek

Nagybecskereken meg em lé kez tek a 80 év vel ez elôtti zsidóüldözésrôl és
az ál do za tok ról. Em lé kük re botlatóköveket he lyez tek el a vá ros köz pont -
já ban, va la mint ki ál lí tás nyílt a he lyi cu kor gyár múlt já ról.

A 99 éves Ko vács Anton egyi ke az 1941-es zsi dó ül dö zés túlélôinek. Most
új ra el jött Nagybecskerekre, a meg em lé ke zés re, ír ja tu dó sí tá sá ban az
rtv.rs.hu.

Ko vács Anton:
Fáj dal mas ér zés volt ez, én itt ve szí tet tem el a szü le i met, az anyá mat, az

apá mat. Törökkanizsán lak tam, ott is szü let tem. Fáj dal mas volt, de szük sé ges
ilyen ös  sze jö ve te le ket szer vez ni, mert aho gyan szer bül mond ják „Ako zabo-
ravis ponovice ti se.”

Nagybecskereken az elsô vi lág há bo rú elôtt mint egy 1200 ta got szám lált a
zsi dó kö zös ség, míg a há bo rúk után csu pán 90-en ma rad tak.

Jáhel Vilan, Iz ra el szer bi ai nagy kö ve te:
Úgy gon do lom, fon tos, hogy egy olyan or szág ban, mint ami lyen Szer bia,

ne fe lejt sük el, hogy a tra gi kus ese mé nyek elôtt több száz évig kö zö sen, har -
mó ni á ban él tek a szer bek és a zsi dók, és fon tos errôl meg em lé kez ni, va la mint
a fi a ta lo kat meg ta ní ta ni a holokauszt ta nul sá ga i ra.

A meg em lé ke zés ke re té ben a nép mú ze um ban ki ál lí tás nyílt a nagy-
becskereki cu kor gyár meg nyi tá sá nak 110. év for du ló já ról. A gyá rat Elek Vik -
tor ve zet te, ô volt a te le pü lés elsô zsi dó ál do za ta.

Ran gos szak mai el is me rés
a Mazsihisz Tu risz ti kai

Igaz ga tó sá gá nak
A Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség (MTÜ) idén is meg hir det te a Ki emelt

és Edu ká ci ós Part ner Pá lyá za tát, amely re a szak mai part ne rek 14 ka te -
gó ri á ban nyújt hat ták be ké rel mü ket. A pá lyá za ton a Mazsihisz Tu risz ti -
kai Igaz ga tó sá ga is mét jól sze re pelt, és el nyer te a „Ki emelt Part ner
2021” minôsítést, így a szer ve zet jo go sult tá vált e ran gos stá tusz hasz ná -
la tá ra, va la mint az ál ta la igény be vehetô ked vez mé nyek re.

A Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség a Ki emelt Part ner rend szert azért hoz ta
lét re, hogy a szer ve zet olyan szol gál ta tói-tu risz ti kai kör rel áll jon kap cso lat -
ban, amely lehetôvé te szi a még ha té ko nyabb üz let ge ne rá lást, ter mék- és pi -
ac épí tést a ven dég éj sza kák szá má nak to váb bi nö ve ke dé se ér de ké ben. A „Ki -
emelt Part ner 2021” minôsítésre ös  sze sen 14 ka te gó ri á ban le he tett ké rel met
be nyúj ta ni, a pá lyá za to kat a szak mai szövetségekbôl ál ló gré mi um bí rál ta el.
A nyerteslista sze rint a pá lyá za ton a Mazsihisz Tu risz ti kai Igaz ga tó sá ga idén
is el nyer te a Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség Ki emelt Part ne re 2021
megtisztelô el is me rést. 

A részletekrôl szól va Ró na Iván, a Tu risz ti kai Igaz ga tó ság vezetôje el -
mond ta: a minôsítés ered mé nye ként a Mazsihisz az MTÜ bel föl di és kül föl -
di tu risz ti kai mar ke ting jé ben kiemelkedô he lyet és se gít sé get kap Ma gyar or -
szág tu risz ti kai von ze re jé nek rek lá mo zá sa és egyéb mar ke ting te vé keny sé gei
so rán. Ez a ki emelt part ner ség azt is je len ti – tet te hoz zá –, hogy a vi lág leg -
né zet tebb té vé csa tor ná in a CNN-tôl az NBC-ig meg je le nik majd a Do hány ut -
cai és a Rumbach ut cai zsi na gó ga tu risz ti kai lát vá nyos ság ként, to váb bá a
Mazsihisz az MTÜ bel föl di és kül föl di PR- és mar ke ting ese mé nye i nek ál lan -
dó résztvevôje le het szak mai fó ru mo kon, ki ál lí tá so kon, pre zen tá ci ó kon és
ide gen for gal mi saj tó tá jé koz ta tó kon.

Az igaz ga tó vé gül el mond ta: a pá lyá zat ban meg je lölt ki emelt idôszak idén
au gusz tus tól jövô év jú li u sá ig tart, és en nek le jár ta után a Mazsihisz is mét pá -
lyá zik majd a ki emelt part ner ség el nye ré sé re. 

Izraelbôl sen ki nem vett részt
az uk raj nai ün nep sé ge ken

Mint ar ról be szá mol a dilo.net.ua,
Iz ra el vezetôi kö zül sen ki nem uta -
zott Ki jev be, hogy részt ve gyen a
füg get len sé gi év for du ló mél ta tá sá ra
ren de zett ün nep sé ge ken.

Az in dok lás sze rint Jichák Hercog
el nök ok tó ber 6-án ké szül Uk raj ná ba
a Babij Jarban tör tént tra gé dia 80. év -
for du ló ja al kal má ból ren de zett meg -
em lé ke zés re. Naftali Bennett kor-
mányfô egy fon to sabb ese mé nyen vett
részt: Joe Bidennel ta lál ko zott, a kül -
ügyi tár ca vezetôje pe dig egy sze rû en
nem volt haj lan dó Ki jev be utaz ni an -
nak okán, hogy Iz ra el a ko ro na ví rus
ter je dé se mi att a na rancs sár ga jel zé sû
or szá gok kö zé so rol ta Uk raj nát, ír ja a
KárpátHír.

Az uk rán el nök hi va ta lá nak saj tó -
szol gá la ta kö zöl te, hogy Volodimir
Zelenszkij te le fon be szél ge tést foly ta -
tott az iz ra e li mi nisz ter el nök kel, aki fel kö szön töt te az uk rán el nö köt a ju bi le -
um al kal má ból. Zelenszkij meg kö szön te, hogy Iz ra el szo li da ri tást mu tat Uk -
raj na iránt, va la mint be szá molt a Krí mi Plat form si ke res le bo nyo lí tá sá ról, és
fel kér te Iz ra el vezetôit, csat la koz za nak a zá ró je len tés alá író i hoz. Vé gül meg -
hív ta Naftali Bennett kormányfôt egy hi va ta los uk raj nai lá to ga tás ra.

A por tál meg jegy zi, hogy Iz ra el a mai na pig nem is mer te el nép ir tás nak a
múlt szá za di uk raj nai éhín sé get.

Ös  sze fo gás le het a nagy ka ni zsai
zsi na gó ga meg men té sé nek kul csa

Szervezôk és ven dé gek az épü let elôtt: Hella Fe renc re for má tus es pe res,
Cse res nyés Pé ter ál lam tit kár, Rad nó ti Zol tán fôrabbi, Lé vai Ibo lya, a
Nagy ka ni zsai Zsi dó Hit köz ség al el nö ke, Hor váth Jó zsef, a Mazsihisz al -
el nö ke, Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke, dr. Szé kely Ist ván, a hit köz -
ség el nö ke, dr. Ko vács Loránt, a Ka ni zsai Zsi na gó ga Ala pít vány ala pí tó -
ja és Ba logh Lász ló pol gár mes ter

Fo tó: Szakony At ti la / Za lai Hír lap

Jichák Hercog Babij Jarba ké szül

Fo tó: Mekliz Fo tó

Az 1821-ben, klas  szi cis ta stí lus -
ban épült zsi na gó gá ban a temp lom
tör té ne tét be mu ta tó tár lat is nyílt Lé -
vai Ibo lya, a he lyi hit köz ség al el nö -
ke és Szemenyey-Nagy Ti bor
képzômûvész ren de zé sé ben. A ki ál -
lí tást dr. Ko vács Loránt, a Ka ni zsai
Zsi na gó gá ért Ala pít vány ala pí tó ja
aján lot ta a kö zön ség fi gyel mé be.

A meg em lé ke zé sen dr. Szé kely
Ist ván, a hit köz ség el nö ke kö szön töt -
te a meg je len te ket, akik kö zül az
„ün nep re” – ami nem az, hi szen a
zsi na gó ga rossz ál la pot ban van –
töb ben még kül hon ból is ha za tér tek.
Ezt követôen Ba logh Lász ló, a vá ros
pol gár mes te re osz tot ta meg gon do la -
ta it.

– A zsi na gó gát a ka ni zsai jövôt
tervezô, mé lyen be ágya zott és
felelôsen gon dol ko dó, 375 ta gú zsi -
dó hit köz ség épít tet te a Bat thyá ny
csa lád tá mo ga tá sá val – idéz te fel. 

– Az épü let még ma is az ak ko ri
kö zös ség erejérôl me sél, nagy ka ni -
zsai jelentôségükrôl, a vá ros és azon
ke resz tül ha zánk tör té nel mé ben be -
töl tött jelentôs szerepükrôl, mely nek
okán ab ban az idôben mél tán em lí -
tet ték egy la pon Nagy vá ra dot, Mun -
ká csot, Bu dát, Pes tet és Nagy ka ni -
zsát.

Cse res nyés Pé ter mi nisz ter el nö ki
biz tos, ál lam tit kár hang sú lyoz ta:
Nagy ka ni zsa tör té nel mé nek arany -
ko rát él te a Mo nar chia idôszakában,
ami ért a vá ros na gyon so kat kö szön -
he tett iz ra e li ta pol gá ra i nak, akik az
1700-as évek elejétôl mind na gyobb
sze re pet vál lal tak az ipar ban, a ke -
res ke de lem ben, a szol gál ta tás ban,
va la mint a szo ci á lis fel ada tok ban.
Ne kik volt köszönhetô Ka ni zsa rob -
ba nás sze rû fejlôdése.

Rad nó ti Zol tán fôrabbi az ün ne pi
al kal mon meg fúj ta a ka ni zsai zsi dó
hit köz ség sófárját, ami re már na -
gyon-na gyon rég nem volt pél da.
Majd a zsi na gó gák épí té sé nek sa já -
tos sá ga i ról és a zsi dó ság éle té ben be -
töl tött szerepükrôl be szélt.

Heisler And rás pe dig em lé kez te -
tett: az utó kor óri á sok, a haj dan volt
zsinagógaépítôk vál lán áll, ami ar ra
kö te lez, hogy az elôdökhöz mél tó

ös  sze fo gás sal te gye nek meg min dent
a nagy ka ni zsai zsi na gó ga meg men -
té sé ért. Van nak jó pél dák ar ra, hogy
kor mány za ti sze rep vál la lás sal cso -
dák szü let nek – mint leg utóbb a
fôvárosi, Rumbach ut cai zsi na gó ga
ese té ben.

Az ese mé nyen Ádám Esz ter opera-
énekestôl hall hat tuk a ma gyar és az
iz ra e li him nuszt, il let ve kü lön fé le
zsol tá ro kat, zsi dó dal la mo kat, zon -
go rán kí sért Barta Gá bor a Bu da pes -
ti Ope rett szín ház ból.

Hor váth-Ba logh At ti la / zaol.hu

Heisler And rás be szé de
Höl gye im és Ura im!
Hat esztendôvel ezelôtt jár tam

utol já ra a nagy ka ni zsai zsi na gó gá -
ban. 

Ma gyar or szág egyik leg ré geb bi,
gyö nyö rû zsi na gó gá ja 200 éve
épült. Va rázs la tos tex tú rá ja, kü -
lön le ges ará nyai még a ma lát ha tó
ál la po tá ban is épí té sze ti örök sé -
günk egyik ék kö ve.

Le he tünk-e op ti mis ták, mi kor a
har minc éve ön kor mány za ti tu laj -
don ban lévô épü let ál la ga fo lya ma -
to san rom lik? Le he tünk-e
reménykedôk, mi kor a ko ráb ban
több ezer fôt szám lá ló nagy ka ni -
zsai zsi dó kö zös ség má ra ma rok -
nyi vá csök kent? Bíz ha tunk-e a
jövôben, mi kor a pandémia ámok -
fu tá sa vi lág szer te rom bol ja az em -
be ri kö zös sé ge ket és a gaz da ság
nor má lis fejlôdését?

Vá la szom egy ér tel mû en IGEN,
mert vé le mé nyem sze rint ha egy
zsi dó vezetô nem op ti mis ta, ak kor
azon nal mond jon le. A tör té ne lem
tra gé di á in átívelô zsi dó sors
ugyan is meg mu tat ta, a re ményt

so ha nem sza bad el ve szí te ni. Nyil -
ván az sem vé let len, hogy Iz ra el
Ál la ma him nu szá nak cí me, a
Hatikva is re ményt je lent. 

Ma gyar or szá gon, sôt a ha tá ro -
kon túl is az el múlt év ti zed ben
szá mos, ko ráb ban mél tány ta lan
hely zet be ke rült zsi na gó ga már
meg me ne kült. Két év ti zed del
ezelôtt a sza bad kai zsi na gó ga om -
la do zó fa la i nál jár tam. A le hul lott
kövekbôl egy zseb ben még elférô
da ra bot – ta lán a zsi na gó ga egyik
sar ká ról le hul lott kö vet – el hoz -
tam ma gam mal, és a Koz ma ut cá -
ban nagy apám sír já ra tet tem. Ma -
rad jon em lék ab ból a zsi na gó gá -
ból, ahol ro ko na ink egy kor imád -
koz tak. S cso da tör tént. Ha va la ki
ma Sza bad kán jár, egy pár ját rit -
kí tó épí té sze ti re mek kel ta lál ko -
zik. A szerb és a ma gyar kor mány
fi nan szí ro zá sá ban újult meg a ma -
gyar sze ces  szió pá rat lan, re mek
al ko tá sa. 

Nem rég ad tuk át a meg újult
Rumbach ut cai zsi na gó gát. Gyer -
mek orom ból egy ro mos, sö tét épü -
let re em lé ke zem. A Rumbach ut -
cai zsi na gó ga kö vei az tán meg lát -
hat ták a beömlô fényt, a Na pot –
de csak azért, mert az egyik fal
bedôlt, s utat en ge dett a ter mé -
szet nek. A Rumbach kö vei lát ták
a rom ja i ban is im po záns tér ben
kerengô vá ro si ga lam bo kat, hal -
lot ták a kó bor ló macs kák és a be -
ázott tetô csö pö gé sé nek mo no ton
hang ja it. A cso da azon ban itt is
meg tör tént, a kö vek érez het ték a
fel újí tást végzô óvó ke zek moz du -
la ta it, a tör té ne lem tisz te le tét,
mert min den zsi na gó gá ban együtt
lé le gez nek az em be rek és a kö vek.
A kor mány tá mo ga tás sal meg újult
zsi na gó ga ma a zsi dó ne gyed ta lán
leg im po zán sabb épü le te.

Höl gye im és Ura im! Hi szem,
hogy a gróf Bat thyá ny Ádám ál tal
az 1600-as (!) évek vé gén Ka ni zsá -
ra be te le pí tett zsi dók le szár ma zot -
ta i nak ki tar tá sa, az iskolateremtô,
nagy mû velt sé gû te o ló gus rab bi,
Lôw Li pót em lé ke örök ké él ni fog.
Most en ged jék meg ne kem, hogy
lel tárt csi nál jak: Ma gyar or szá gon
az elsô, or go ná val mûködô zsi na -
gó ga út ke re sé se, az 1769 óta
mûködô Chevra Kadisa el eset te -
ket tá mo ga tó se gí té se, az elsô ne -
me si ran got ka pott zsi dó csa lád, a
Guttmanok jelentôs tár sa dal mi
sze rep vál la lá sa, az egy ko ri és a
vá ros egész la kos sá gát szol gá ló
nép kony ha zsi dók ál ta li üze mel te -
té se, az elsô Za la me gyei na pi lap,
a má ig is meglévô Za lai Hír lap
meg ala pí tá sa, a Rosenfeld-féle or -
szá gos hí rû üveg ke res ke dés, a
Sternék tég la gyá ra, az elsô ka ni -
zsai gôzmalom lét re ho zá sa, a
Weiserék gép gyá ra mind-mind
olyan tör té ne ti elôzmény, mely a
vá ros fejlôdéséhez jelentôs mér -
ték ben hoz zá já ru ló ka ni zsai zsi -
dók mun ká ját di csé ri. So kat adott
ez a kö zös ség a vá ros nak, so kat
Ma gyar or szág nak. Hol van az a
kö zös ség, ame lyik ilyen ér té ke ket
tu dott lét re hoz ni? Tud juk a vá -
laszt ak kor is, ha sok szor nem
mond juk ki. Ma gyar or szág, Nagy -
ka ni zsa vá ro sa, a zsi dó kö zös ség
kö zö sen felelôs azért, hogy ez a
200 éves épü let meg ma rad has son
a nem ze ti va gyon ré sze ként, a vá -
ros ék sze re ként és a ki csiny zsi dó
kö zös ség szol gá ló ja ként. Ar ra
buz dí tok min den érin tet tet, fog ja -
nak ös  sze, fog junk ös  sze, ve gyük
ko mo lyan azt az elképesztôen gaz -
dag örök sé get, ame lyik lehetôvé
tet te a zsi na gó ga meg al ko tá sát,
mert az épü let meg men té se a ma -
gyar kor mány, az ön kor mány zat
és a zsi dó kö zös ség kö zös
felelôssége.

Höl gye im és Ura im! Al ko tó
csend, ak tív em lé ke zés, kö zös
örök ség és el fo ga dó fi gye lem. Ezt
kér jük Ma gyar or szág tól. Kö szö -
nöm, hogy meg hall gat tak.
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Zsi dó jó té kony sá gi szer ve zet 
a csa lá don be lü li erôszak fér fi 

ál do za ta i nak tá mo ga tá sá ra 
A Kavod a Zsi dó Nôi Se gély ne vû szer ve zet tel dol go zik együtt a túlélôk

és az ál do za tok tá mo ga tá sá ban, be le ért ve azo kat a fér fi a kat is, aki ket a
fe le sé gük bán tal maz.

Meg kezd te mun ká ját a csa lá don be lü li erôszak zsi dó fér fi ál do za ta it segítô
szer ve zet Nagy-Bri tan ni á ban.

A jó té kony sá gi stá tuszt igénylô Kavodot a Mordy Pee fedônéven em lí tett
sze mély hoz ta lét re (a Jewish News fo lya mat ban lévô jo gi ügyek mi att nem
ad hat ta ki az illetô va ló di ne vét). Mordy elôször a Zsi dó Nôi Se gély (JWA)
ne vû szervezettôl kért se gít sé get az ál ta la „kényszerítô pár kap cso lat nak” ne -
ve zett ügy ben, ír ja a Jewish News nyo mán a Ki bic.

Pee el mond ta: „Meg ke res tem a JWA-t, és meg fe lel tem az elsô kri té ri u mok -
nak, va gyis zsi dó va gyok, de a má so dik kri té ri um nak nem, mi vel nem nô, ha -
nem fér fi va gyok. A kö zös ség nem nyújt tá mo ga tást fér fi ál do za tok nak.”

Hoz zá tet te, hogy na gyon sok se gít sé get ka pott a JWA-tól a jo gi ke re tek ki -
ala kí tá sá ban, így nem kel lett a nul lá ról új ra kez de nie min dent.

A leg fris sebb kor mány za ti ada tok sze rint az Egye sült Ki rály ság ban éven te
757.000 fér fi vá lik csa lá don be lü li erôszak ál do za tá vá.

A JWA szóvivôje el mond ta: „A csa lá don be lü li erôszak bár ki vel meg tör -
tén het, és bár a Zsi dó Nôi Se gély csak a nôk szá má ra nyújt spe ci á lis tá mo ga -
tást, rit kán, de elôfordul, hogy zsi dó fér fi ak is kér nek tôlünk se gít sé get. Ami -
kor ez meg tör té nik, olyan szer ve ze tek hez irá nyít juk ôket, ame lyek nagy ta -
pasz ta lat tal ren del kez nek a fér fi ál do za tok meg se gí té sé ben, ilyen pél dá ul az
Egye sült Ki rály ság ban mûködô Respect jó té kony sá gi szer ve zet.”

A szóvivô hoz zá tet te: Mordyt is ös  sze kö töt ték a Respecttel, hogy az meg -
os  sza ve le a tu dá sát és ta pasz ta la ta it az zal kap cso lat ban, ho gyan kell a fér fi -
ak bán tal ma zá si ügye i ben se gí te ni. „Ha lesz szak szol gá lat a fér fi zsi dó ál do -
za tok szá má ra, ak kor szí ve sen mû kö dünk majd együtt ve lük.”

Zsi dó szár ma zá sa mi att bán tal maz ta
la kó tár sát egy bé kés csa bai fér fi

Kö zös ség tag ja el len fel fegy ver kez ve, foly ta tó la go san el kö ve tett
erôszak bûn tet te és a bûn cse lek mény el há rí tá sá ra idôs ko rá nál fog va
kor lá to zot tan ké pes sze mély sé rel mé re el kö ve tett kön  nyû tes ti sér tés
bûn tet te mi att emelt vá dat a Bé kés csa bai Já rá si Ügyész ség és vád ira tá -
ban fel füg gesz tett bör tön bün te tés ki sza bá sá ra tett in dít ványt egy 65 éves,
bün tet len elôéletû bé kés csa bai fér fi val szem ben, aki la kó tár sát zsi dó
szár ma zá sa mi att bán tal maz ta.

Az idôs fér fi 2018-ban köl tö zött be egy bé kés csa bai szo ci á lis in téz mény be,
ahol több ször is be szél ge tett egy ha son ló ko rú fér fi val, a késôbbi sér tet tel,
amely be szél ge té sek so rán a sér tett zsi dó szár ma zá sa és val lá sa is szó ba ke -
rült. Ezt követôen a ter helt visszatérôen, vál to zó gya ko ri ság gal – it tas ál la pot -
ban – a má sik fér fit val lá si meggyôzôdése mi att több ször ki gú nyol ta és a „bü -
dös zsi dó vagy” sza vak kal sér te get te, amit an nak el le né re foly ta tott, hogy a
sér tett ôt en nek ab ba ha gyá sá ra szó lí tot ta fel.

2019. de cem ber 10-én, az es ti órák ban a ter helt szin tén it tas ál la pot ban volt,
ami kor a kö zös va cso ra so rán az asz tal nál ke zé be vett egy kést, ami vel meg -
fe nye get te a mel let te ülô sér tet tet a „bü dös zsi dó, úgy is el vá gom a tor kod”
sza vak kí sé re té ben, majd fel állt, és az élet ki ol tá sá ra is al kal mas sal esz közt
ma ga elôtt tart va, az zal ha do nász ni kez dett. A tör tén tek mi att az in téz mény
vezetôsége más nap kö zöl te a ter helt tel, hogy ki kell köl töz nie.

A fér fi er re in du la tos sá és ag res  szív vá vált, majd a dél utá ni órák ban az in -
gat lan kony ha he lyi sé gé ben az idôs ko ra és ebbôl következô egész ség ügyi ál -
la po ta mi att a vé de ke zés re kor lá to zot tan ké pes sér tett hez lé pett, és elôzetes
szó vál tás vagy pro vo ká ció nél kül a „meg öl lek, te zsi dó” sza vak kí sé re té ben
há tul ról kar já val át fog ta a nya kát, majd el en ged te ugyan a szo rí tás ból, de egy
al ka lom mal ököl lel or ron ütöt te – tá jé koz tat ta hír por tá lun kat dr. Berg Már ta
mb. fôügyész.

Kö rös Hír cent rum

Orosz or szág
A Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem

Zsi dó Mû vé sze ti Köz pont já nak ku -
ta tói zsi dó kul tu rá lis em lé ke ket ke -
res ve 4.000 km-es utat tet tek meg
ta vas  szal a Vol ga men tén. A
Vladimir Levin igaz ga tó ál tal ve ze -
tett cso port 13 vá ros ban 16 zsi na gó -
gát és 16 egy ko ri temetôt ke re sett
fel. A Vol ga vi dé ke azért kel tet te fel
a ku ta tók érdeklôdését, mert a fo lyó
Orosz or szág egyik fô ke res ke del mi
út vo na lát je len tet te, amely nek kör -
nyé kén szí ve sen te le ped tek le a zsi -
dók. Egyes kö zös sé ge ket az ott szol -
gá ló zsi dó ka to nák ala pí tot tak. A 19.
szá zad vé gén hit test vé re ink szá ma
az érin tett vá ro sok ban meg ha lad ta
az ezer, Nyizsnyij Novgorodban és
Aszt ra hán ban a két ezer fôt. A ha tó -
sá gok a múlt szá zad har min cas éve -
i ben az ös  szes temp lo mot be zá rat -
ták, csak az aszt ra há ni sze fárd és a
sza ma rai ré gi zsi na gó ga ma radt
nyit va. Több he lyen a val lá si ös  sze -
jö ve te le ket ma gán la kás ok ban, il le -
gá li san tar tot ták. A ku ta tók Aszt ra -
hán ban fel ke res ték a 19. szá zad ban
lé te sí tett és meg ma radt ré gi temetôt,
de a töb bi vá ros ban már el tûn tek a
sír ker tek. Az út ta pasz ta la ta it a ku ta -
tók egy rész le tes elôzetes be szá mo -
ló ban fog lal ták ös  sze, amely ben
min den vá ros fény ké pek kel il luszt -
rált kü lön fe je zet ben sze re pel. Az
anyag tar tal maz za a meg ta lált kegy -
tár gyak ké pe it is. Az út a 2015-ben
Szi bé ri á ban vég zett ha son ló jel le gû
ku ta tás foly ta tá sa volt.

Af ga nisz tán
A Forward ame ri kai zsi dó hír por -

tál hos  szabb írás ban fog lal ko zott az
af ga nisz tá ni zsi dó örök ség gel. A
zsi dó je len lét mint egy ezer éves az
or szág ban. A 19. szá zad ban ér ke zett
kereskedôk az úgy ne ve zett Se lyem -
út men tén te le ped tek le. Sok ezer
zsi dó me ne kült ér ke zett az elsô vi -
lág há bo rú után Orosz or szág ból is.
A má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se -
kor mint egy 40.000 hit test vé rünk
élt Af ga nisz tán ban, akik nek több sé -
ge késôbb Iz ra el be és az USA-ba tá -
vo zott. A zsi dók szá ma 1969-ben
300, 1996-ban 10 fôre csök kent. A
szélsôséges isz lám tör vény ke zést
bevezetô tálibok 1996–2001 kö zöt ti
elsô ural muk ide jén en ge dé lyez ték a
ka bu li zsi na gó ga meg nyi tá sát. Azt
vi szont a tálibok bu ká sa tet te
lehetôvé, hogy az el múlt két év ti -
zed ben megkezdôdjön az egy ko ri
zsi na gó gák és temetôk fel ku ta tá sa.
Mendy Chitrik rab bi, az isz lám or -
szá gok ban mûködô rab bik szö vet sé -
gé nek el nö ke sze rint a kö zöm bös -
ség és az el ha nya go lás mi att a zsi dó
em lé kek nagy ré sze el pusz tult. Kül -
föl di ala pít vá nyok tá mo ga tá sá val és
he lyi segítôk rész vé te lé vel 2009-
ben megkezdôdött a herati Yu Aw
zsi na gó ga hely re ál lí tá sa, ami az
idén is foly ta tó dott. Gulam Sakhi, a
herati re konst ruk ció fel ügye let ének
mi nisz te ri biz to sa ki je len tet te, hogy
„az épü let a zsi dó ké, és meg akar -
juk ôrizni a vis  sza té ré sü kig”. A táli-
bok is mé telt ha ta lom ra ju tá sá val
azon ban a zsi dó mû em lé kek re -
konst ruk ci ó ja vár ha tó an le fog áll ni.

Spa nyol or szág
Mint egy 34.000 sze mély kap ta

meg már a spa nyol ál lam pol gár sá -
got, amit az 1492 után el ûzött sze -
fárd zsi dók le szár ma zot tai szá má ra
egy 2015-ben el fo ga dott tör vény
biz to sít. A ko ráb bi gya kor lat lát -
szó lag meg vál to zott, mert saj tó je -
len té sek sze rint az idén a spa nyol
ha tó sá gok már 3.000 ho no sí tá si ké -
rel met el uta sí tot tak, 17.000 igénylô
pe dig vá laszt sem ka pott. A ko ráb -
bi idôszakban vi szont alig volt el -
uta sí tás. A mad ri di igaz ság ügyi mi -
nisz té ri um kö zöl te, hogy az el uta sí -
tot tak nem fe lel tek meg a tör vény -
ben elôírt fel té te lek nek. A ho no sí -
tá si igé nyek be adá sá nak ha tár ide jét

Red Dot dí jat nyert a Rumbach
dizájnkommunikációja

ZZ ss ii ddóó  VV ii ll áá gg hh íí rr aa ddóó

A fel újí tott sza ma rai zsi na gó ga

Zebulon Szimentov az utol só af ga nisz tá ni zsi dó volt

A ho no sí tó or szág nem ze ti zász ló ja

Fo tó: Bujnovszky Ta más

a spa nyol kor mány ere de ti leg két
év vel, 2021. szep tem ber 30-ig hos -
 szab bí tot ta meg. A ha son ló por tu -
gál tör vény a ho no sí tást nem kö ti

határidôhöz. Becs lé sek alap ján a
vi lág zsi dó sá gá nak 20-30 szá za lé ka
kö ve ti a sze fárd ha gyo má nyo kat.

Ko vács

A zsi na gó ga lá to ga tó irá nyí tó rend sze ré nek, ar cu la tá nak és ki ál lí tá sa i nak
gra fi kai ter ve zé sé ért járt a ran gos el is me rés.

Újabb ma gyar si ker szü le tett a Red Dot De sign Awardon 2021-ben: Dá vid
Gá bor és Tausz Gá bor Ezra a hely re ál lí tott Rumbach Se bes tyén ut cai zsi na gó -
ga lá to ga tó irá nyí tó rend sze ré nek, ar cu la tá nak és ki ál lí tá sa i nak gra fi kai ter ve zé -
sé ért kap ta a ran gos el is me rést, ír ja az Octogon. Ko ráb ban ICOMOS-díjjal tün -
tet ték ki a hely re ál lí tást az épü let pél da ér té kû res ta u rá lá sá ért, azon be lül a cent -
rá lis tér kul tu rá lis hasz no sí tá sát is lehetôvé tévô meg ol dá sért.

A zsi na gó gát 2021 jú ni u sá ban ad ták át a kö zön ség nek. A Kônig Ta más és
Wágner Pé ter ter vez te hely re ál lí tást má sok mel lett Dá vid Fe renc mû vé szet tör -
té nész ku ta tó és Ta hi-Tóth Ilo na mûemlékszakértô is se gí tet te.

Az 1955-ben ala pí tott Red Dot De sign Award – a vi lág egyik leg ran go sabb
dizájnelismerése – egy olyan vi zu á lis for ma ter ve zés te ma ti ká jú pá lyá za ti ver -
seny, amely ben a „pi ros pont” a minôség véd je gye. Éven te vál to zó – tervezôk-
bôl, pro fes  szo rok ból, a szak saj tó mun ka tár sa i ból ál ló – nem zet kö zi szakértôi
zsû ri vá lo gat ja ki a dí ja zott mû ve ket. 2021-ben Dá vid Gá bor és Tausz Gá bor
Ezra a hely re ál lí tott Rumbach Se bes tyén ut cai zsi na gó ga belsô út ba i ga zí tó rend -
sze ré nek, ar cu la tá nak és ki ál lí tá sa i nak gra fi kai ter ve zé sé ért kap ta a ran gos el is -
me rést a Brands & Communication De sign szek ci ó ban.

Az út ba i ga zí tó rend szer – a lé te sít mény vi zu á lis ar cu la tá nak egyik meg je le né -
si for má ja – egy sze rû szö veg gel és kön  nyen érthetô kép je lek kel se gí ti a lá to ga -
tó kat az épü le ten be lü li el iga zo dás ban.

A Rumbach-zsinagóga dizájnkommunikációja a tel jes épü le ten átívelô – a be -
já rat tól a ki já ra tig összefüggô, rész le te i ben na gyon sok szí nû – vi zu á lis ele mek
összes sé ge. Az ere de ti zsi na gó ga rend kí vül gaz dag vi zu á lis vi lá ga mel lé kö zös -
sé gi te re ket, ká vé zót, mú ze u mot és ok ta tá si ter me ket hoz tak lét re az épü let ben.
Az ar cu lat ban – a zsi na gó ga ere de ti mo tí vu ma i ra épít ve – ez a kettôsség fo gal -
ma zó dik meg.

Az így el ké szült vi zu á lis vi lág fel idé zi a há bo rú elôtti, még vi rág zó neo lóg
zsi dó ság kul tú rá ra és szép re ér zé keny, sze ces  szi ós és ek lek ti kus vi lá gát, ugyan -
ak kor mo dern, a 21. szá zad ki hí vá sa i ra fel ké szült for má ban fo gal maz za új ra.

Az in téz mény ben tett lá to ga tás kü lön le ges uta zás a múlt ba, ta lál ko zás a zsi dó
ha gyo má nyok kal, és ugyan ak kor a je len nel is. Né hol lát szód nak az épü let meg -
rozs dá so dott ere de ti tar tó ele mei, míg má sutt a mo dern kör nye zet ér vé nye sül az
új já szü le tett ter mek ben. Ezt a gon do la tot kö ve ti al kal ma zott ele me i vel az épü -
let dizájnkommunikációja is. A be já rat nál fôleg antikolt re zet, sö tét re fes tett alu -
mí ni u mot, az aján lott út vo nal felétôl pe dig egy re in kább tisz ta és fé nyes vö rös -
re zet hasz nál tak a tervezôk. Az épü let be já rá sa így a meg tisz tu lás hoz vezetô út
is, ahogy egy re lé gi e sebb, szak rá li sabb ele mek ve szik kö rül a lá to ga tót.

A zsi na gó ga kar za tán el he lye zett 12 vi lá gí tó hengerbôl ál ló ki ál lí tás Otto
Wag nert, az épü let tervezôjét és a zsi na gó ga tör té ne tét mu tat ja be.

A ká vé zó fa la i nak vö rös réz ins tal lá ci ói va la mi lyen tó rai pa ran cso la tot vagy
szo kást je le ní te nek meg. A zsi na gó ga út ba i ga zí tó rend sze ré nek sza bá lyos sá gá -
val szem ben a di na mi kus, la za vo na lú, lebegô ha tást keltô ins tal lá ci ók te szik lé -
gi es sé a te ret. A ki já rat fe lé vezetô lépcsôn egy majd nem hat mé te res ins tal lá ció
zár ja az utat. A mo tí vum for rá sa a zsi na gó ga tér osz lo pa in lát ha tó. A fa lon
lebegô, egy más ba fo nó dó min ta az együtt élés szim bó lu ma. Ahogy az egész lá -
to ga tói út so rán a fel fe lé emel ke dés dra ma tur gi á ja je le nik meg a dizájnban, úgy
nyú lik az ins tal lá ció az ég fe lé, mint Já kob laj tor já ja.
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„Ami kor egy kö zös ség ben szá-
mottevôen na gyobb a te me té sek
szá ma, mint a szü le té se ké, két utat
le het vá lasz ta ni: az egyik, hogy le -
kap csol juk a vil lanyt, la ka tot te -
szünk a zsi na gó gá ra, a má sik – s mi
ezt vá lasz tot tuk –, hogy zsi dó élet él -
ményt adunk a hoz zánk betérôknek
mind ad dig, amíg erônkbôl te lik” –
fo gal ma zott por tá lunk nak Pasz ter -
nák And rás, a hit köz ség ko or di ná -
to ra, akit a hit köz ség meg ala ku lá -
sá nak 230. év for du ló ja al kal má ból
kér dez tünk a kö zös ség történetérôl.

„A Ko má ro mi Zsi dó Hit köz ség 230
éve szín te re a te le pü lé sen és a ré gi ó -
ban élô zsi dó val lá sú pol gá rok kö zös -
sé gi, hit- és kul tu rá lis éle té nek. Tör té -
ne tét ne héz len ne né hány mon dat ban

Még van, aki ki nyit ja a zsi na gó gát az ôszi nagy ün ne pe ken
230 éves a Ko má ro mi Zsi dó Hit köz ség

Pasz ter nák Ta más át ve szi a Pol gár -
mes te ri dí jat 2017-ben

Pasz ter nák And rás, a hit köz ség 
ko or di ná to ra

A Men ház épü le te, il let ve a ma is mûködô kis zsi na gó ga

ös  sze fog lal ni. Van nak kor szak ok,
melyekrôl töb bet tu dunk, más idôsza-
kokat még fel kel le ne tár ni. A hit köz -
ség 1791-ben ala kult meg, fo ko za to -
san épí tet te ki in téz mé nye it, biz to sí -
tot ta ha gyo má nya ink meg élé sét a
csat la ko zó csa lá dok nak” – fo gal ma -
zott, hoz zá té ve, hogy az 1861-ben
Ko má rom ba ér ke zett Schnitzer Ár min
rabbisegéd mû kö dé se alatt fel len dült
a kö zös ség éle te. „Be szé dei, szó nok -
la tai messze föl dön hí res sé tet ték” –
emel te ki sze re pét.

A kö zös ség a Ki rály püs pök és a
Haj nal (ma Stúr) ut cák
keresztezôdésében neo lóg nagy temp -
lo mot emelt, mely nek épí té sét 1863-
ban fe jez ték be – je len leg sport köz -
pont ként mû kö dik. Ezt követôen,
1865-ben, Zsi dó Nôegylet ala kult. Az
erôsödô or to dox irány zat 1889-ben
vá lasz tott ma gá nak önál ló
vezetôséget. „A Men ház fel ava tá sá ra
1896. ok tó ber 11-én ke rült sor, az
épít ke zés me cé ná sa Fried Kál mán
volt, em lék táb lá ja ma is meg ta lál ha tó
a zsi na gó gá ban. Ez az épü let má ig a
hit köz ség tu laj do ná ban van, ide kon -
cent rá ló dik a kis lét szá mú kö zös ség
val lá si és kul tu rá lis éle te. A szá zad -
for du lón Krausz Mór rab bi vet te át a
val lá si élet irá nyí tá sát. Fel épült az or -
to dox nagy temp lom, 1909-ben ala kult
meg a Ko má ro mi Zsi dó If jú sá gi
Egye sü let” – szá molt be a fo lya ma tos
fejlôdésrôl Pasz ter nák And rás.

A két vi lág há bo rú kö zöt ti idôszakról
me sél ve el mond ta, az elsô vi lág há bo rú
ide jén kór ház ként mû kö dött a Men ház.
A há bo rú 45 zsi dó ál do za tá nak em lé -
két ma a temetôben ál ló em lék mû ôrzi.
1919-ben a vá ros Cseh szlo vá ki á hoz
ke rült, a zsi dó ság éle tét is új já kel lett
szer vez ni. „A ket té vá lasz tott te le pü lés
dé li ré szén csak egy ki sebb kö zös ség
élt, fôleg neo ló gok. Ám az or to dox
csa lá dok még a két vi lág há bo rú közt is
át jár tak imád koz ni a nagy or to dox zsi -
na gó gá ba” – je gyez te meg.

A késôbbi hí res pé csi fôrabbit, a ko -
má ro mi szü le té sû dr. Wal len stein Zol -
tánt 1921-ben avat ták rab bi vá a vá ros -
ban. „1923-ban épült fel a temetôben
a ra va ta lo zó, amely má ig szol gál ja
kö zös sé get. Eb ben az év ben ér ke zett
Ko má rom ba Lefkovics Jó zsua, az
utol só or to dox fôrabbi, aki nek éle te
Ausch witz ban fejezôdött be. 1930-
ban megkezdôdött a hit köz sé gi la kó -
ház épí té se az Eöt vös ut ca 9. szám
alatt. Eb ben az épü let ben mû kö dött a
hit köz ség mé szár szé ke és ma cesz sü -
tö dé je. Az épü let ma is a hit köz ség tu -
laj do na, ud va rán ta lál ha tó a kö zel -
múlt ban fel újí tott ri tu á lis fürdô, a
mikve” – me sél te.

A 2170 fônyi zsi dó la kos ság ból
1922-en lel ték ha lá lu kat a kon cent rá -
ci ós tá bo rok ban. „Az 1930-as évek -

ben vá ro sun kat is el ér te a közelgô há -
bo rú elôszele, megkezdôdött a zsi dó -
ság diszk ri mi ná ci ó ja. A ko má ro mi
zsi dók jelentôs sze re pet töl töt tek be a
te le pü lés gaz da sá gi, kul tu rá lis és szel -
le mi éle té ben. Mind ez las san meg -
szûnt, sok kereskedô be zár ta üz le tét.
Meg vál to zott a vá ros tár sa dal mi és
kul tu rá lis éle te, va la mint a la kos ság
nem ze ti sé gi és val lá si ös  sze té te le. Dr.
Raab Fe renc nek, a kö zös ség kró ni ká -
sá nak könyvébôl tud juk, hogy Ko má -
rom 2170 fônyi zsi dó la kos sá gát a zsi -
dó tör vé nyek súj tot ták, ami az ak kor
21 ezer fôs vá ros la kos sá gá nak mint -
egy tíz szá za lé ka” – mond ta el Pasz -
ter nák And rás. „1939-ben megkez-
dôdött a mun ka szol gá lat elôkészítése,
az 1942-es év pe dig újabb meg szo rí tó
in téz ke dé sek so ro za tát je len tet te.
1944. áp ri lis 5-én be ve zet ték a sár ga
csil lag vi se lé sét. 1944-ben a hit köz -
ség el nö ke dr. Krausz Ar túr volt.

A Ges ta po áp ri lis ele jén ér ke zett
meg a vá ros ba, rö vid idôn be lül be -
ren dez ték pa rancs nok sá gu kat. Még
eb ben a hó nap ban lét re hoz ták a get tót
a mai VII. la kó te lep egy ré szé nek te -
rü le tén. Má jus vé gé re befejezôdött az
össz pon to sí tás. Jú ni us 12–16. kö zött a
dél-ko má ro mi ál lo más ról meg in dult a
de por tá lás. A kon cent rá ci ós tá bo rok -
ból 1922-en már so ha nem tér het tek
vis  sza, ne vü ket ma em lék könyv ôrzi a
zsi na gó gá ban” – ös  sze gez te.

A 20. szá zad má so dik fe lé ben to -
vább fo gyat ko zott a zsi dó kö zös ség
lé lek szá ma Ko má rom ban

A má so dik vi lág há bo rú be fe je zé sét
követôen a túlélôk 1945 au gusz tu sá -
ban gyûl tek ös  sze, hogy új ra meg ala -
kít sák a hit köz sé get. „El nök nek
Fleischmann Jenô kereskedôt vá lasz -
tot ták. A kis kö zös ség min den ere jét
meg moz gat ta, hogy hely re ál lít sa a zsi -
dó élet alapvetô fel tét ele it. A meg ma -
radt kul túr te rem kony há vá ala kult át,
300 em ber ét ke zé sét biz to sí tot ta na -
pon ta. 1946-ban dr. Bandler Ot tó is -
mert fog or vos lett az el nök, poszt ját
1954-ig töl töt te be. 1948-ban 502 tag -
ja volt a hit köz ség nek, so kan más
településekrôl köl töz tek ide” – ma gya -
ráz ta. Eb ben az idôben a Men ház zsi -
na gó gá já ban fel ál lí tot ták a holokauszt
ál do za ta i nak em lék mû vét. Iz ra el Ál -
lam meg ala ku lá sa után azon ban a ko -
má ro mi zsi dó kö zös ség lét szá ma
jelentôsen csök kent: 1949 és 1950 kö -
zött 343-an hagy ták el a vá rost.

„Az el nö ki fel ada to kat 1954-tôl
Wilheim Ár min, majd Fleischmann
La jos lát ták el. Egy re na gyobb gon dot
je len tett az elôimádkozó sze mé lyé nek
biz to sí tá sa. 1964 és 1981 kö zött Pasz -
ter nák Jenô állt a kö zös ség élén” –
mond ta Pasz ter nák And rás, aki em lé -
kez te tett rá, hogy a prá gai ta vasz ese -
mé nye i nek ha tá sá ra az ak ko ri fi a ta lok
nagy ré sze kül föld ön ta lált ma gá nak
új ott hont.

„Az itt mar adot tak több sé ge már
nem tar tot ta, il let ve nem is tart hat ta
fon tos nak szár ma zá sát, jelentôs ré -
szük as  szi mi lá ló dott. Eb ben az idôben
a Men ház épü le té ben té li ima ter met
és iro da he lyi sé get ala kí tot tak ki, a
leg na gyobb gon dot azon ban a temetô
rend ben tar tá sa je len tet te. 1981-tôl dr.
Raab Fe renc, Gregus Mik lós és De li -
kát Lász ló irá nyí tot ták a kö zös sé get.
A nyolc va nas évek vé gén és a ki lenc -
ve nes évek ele jén még egy ki sebb
cso port alijázott Iz ra el be, tá vo zá suk
ér zé ke nyen érin tet te a he lyi hit éle tet”
– je gyez te meg.

Az 1990-es évek ben fel pezs dült a
hit köz ség éle te – köszönhetôen a
Pasz ter nák csa lád tag ja i nak

A rend szer vál tást követôen fel pezs -
dült a hit köz ség éle te, töb ben kezd ték
lá to gat ni a ren dez vé nye ket. Az el nö ki
szék be dr. Novák Ta más ke rült. 1992-
ben avat ták fel a holokauszt ál do za ta -
i nak em lék táb lá ját a Men ház fa lán,
amely 1998-as el tu laj do ní tá sá ig em lé -
kez te tett a vész kor szak ál do za ta i ra.
„A tet te se ket az óta sem si ke rült meg -
ta lál ni” – em lé kez te tett And rás, aki -
nek édes ap ja, Pasternak An tal 1996-
tól a mai na pig ve ze ti a kö zös sé get.
„1996. jú ni us 16-án je lent meg a Hit -

köz sé gi Hír adó elsô szá ma, amely
nap ja in kig tá jé koz tat ja a kö zös ség
Ko má rom ban élô és a vá ros ból el szár -
ma zott tag ja it. A vezetôség kez de mé -
nye zé sé re 1996 jú ni u sá ban jött lét re a
Shalom Klub, amely ha nincs jár -
vány hely zet, ha von ta, két ha von ta tart -
ja ös  sze jö ve te le it” – szá molt be.

„Bá tyám mal, Ta más sal együtt a kö -
zép is ko la utol só éve i ben, utá na pe dig
egye te mis ta ként gyak ran ál mo doz -
tunk ar ról, hogy egy fel újí tott épü let -
ben szer ve zünk majd egy re szí ne sebb
kul tu rá lis, val lá si, ok ta tá si prog ra mo -
kat. Egy ak tív kö zös ség ala kul ki a
rég múlt ha gyo má nya in ala pul va.
Mos tan ra van már szé pen rend be tett
kul túr ter münk, ok ta tá si ter mek kel,
könyv tár ral ki e gé szült mo dern iro -
dánk, a zsi na gó ga is ré gi fé nyé ben
tün dö köl, meg újult a hit köz ség épü le -
té nek ud va ra, kis mú ze u munk gyûj te -
mé nye is szé pen gaz da go dott az el -
múlt évek ben. Szó val egy részt tel je -
sül tek az ál ma ink. Más részt mi re park
lett a ré gi ga zos kertbôl, és
lehetôségünk adó dott ar ra, hogy egy -
szer re pár hu za mo san több ren dez -
vényt is meg tud junk tar ta ni a Men -
ház ban, ad dig ra na gyon so kan tá voz -
tak azok kö zül, akik nek öröm mel
szer vez tük a prog ra mo kat. Mi lyen jó -
ked vû en ül né nek kint ta vasz tól ôszig
a ker ti pa do kon, él vez nék a Shalom
Klub ké nyel mes szé ke it, be szél get né -
nek, kon cer te ket hall gat ná nak...”

Pasz ter nák And rás el mond ta, az el -
múlt hu szon öt év alatt szá mos te me tés
volt, szin te alig szü let tek új ta gok, s
„a gyö ke re i ket keresô új csat la ko zók
sem ér kez tek tö me gé vel”. „Mind ezek
el le né re nem pa nasz ko dunk: míg
meg tel nek az asz ta lok széderestére,
míg van, aki ki nyit ja a zsi na gó gát az
ôszi nagy ün ne pe ken, ki rán dul ni jön
ve lünk, ad dig foly tat ni sze ret nénk ezt
a mun kát. Bár évek óta Bu da pes ten
élünk, nem sza kad tunk el Ko má rom -
tól. Fo lya ma to san meg je le nik a Hit -
köz sé gi Hír adó, s amen  nyi ben idônk
en ge di, ott va gyunk az ün ne pe ken,
szer vez zük a prog ra mo kat. Ab ban a

sze ren csés hely zet ben va gyunk, hogy
a két vá ros kö zött csak száz ki lo mé ter
a tá vol ság, így föld raj zi aka dá lyai nin -
cse nek an nak, ha va la ki oda ha za is
sze ret ne ten ni a kö zös sé gért” – fo gal -
ma zott.

Je len leg fél száz tag ja van a hit köz -
ség nek – van nak, akik most kez dik
ke res ni zsi dó gyö ke re i ket

„A leg na gyobb és leg ne he zebb kér -
dés kör a kö zös ség kö zép- és hos  szú
tá vú fenn ma ra dá sá val kap cso la tos.
Az 1970-es, 80-as évek ben sem vol -
tak túl op ti mis ták a hit köz ség vezetôi,
most sincs sok okunk a de rû re eb ben
a te kin tet ben. Ami kor egy kö zös ség -
ben számottevôen na gyobb a te me té -
sek szá ma, mint a szü le té se ké, két utat
le het vá lasz ta ni: az egyik, hogy le kap -
csol juk a vil lanyt, la ka tot te szünk a
zsi na gó gá ra, a má sik – s mi ezt vá -
lasz tot tuk –, hogy zsi dó élet él ményt
adunk a hoz zánk betérôknek mind ad -
dig, amíg erônkbôl te lik.

Vé ge le he tett vol na a tör té net nek
már az 1980-as évek ben is. Ha vé gig -
néz zük a Men ház fo lyo só it díszítô sok

száz fény ké pet az el múlt évek ren-
dezvényeirôl, öröm mel nyug táz hat juk,
kár lett vol na le mon da ni en  nyi re mek
kö zös sé gi élményrôl” – tet te hoz zá.
Pasz ter nák And rás el mond ta, a Ko má -
ro mi Zsi dó Hit köz ség lét szá ma öt ven
fô kö rül mo zog az utób bi év ti ze dek -
ben. „A holokauszt túlélôi las san tá -
voz nak kö zü lünk, így a ha gyo má nyok
to vább vi te le az ô gyer me ke ik re, uno -
ká ik ra és déd uno ká ik ra há rul.

Ren dez vé nye in ket gyak ran ke re sik
fel a ré gió – ide ért ve Szlo vá ki át és
Ma gyar or szá got is – ki sebb vá ro sa i -
ban és fal va i ban élô hit test vé re ink is.
Bár har minc év vel já runk a rend szer -
vál tás után, még ma is ta lál ko zunk
olya nok kal, akik most kez dik ke res ni
zsi dó gyö ke re i ket, s csat la koz nak kö -
zös sé günk höz” – emel te ki. A fi a ta -
labb ge ne rá ció tag jai kö zül töb ben
Po zsony ban vagy Bu da pes ten él nek,
eset leg a vi lág más pont ja i ra köl töz -
tek. A kö zös ség 2001-ben in dí tot ta út -
já ra CHALON-ABLAK prog ram ját,
mely nek ke re té ben szé les re tár ta ka -
pu it a Dél-Szlo vá ki á ban és Nyu gat-
Ma gyar or szá gon élô hit test vé rek
elôtt. „Prog ram ja ink, ren dez vé nye ink
nyi tot tak min den más val lá sú, kul tú -
ránk iránt érdeklôdô lá to ga tó szá má ra
is” – húz ta alá.

Ar ról, ho gyan le het fel dol goz ni a
vész kor szak tra u má it

A nem zsi dó la kos ság gal va ló
együtt élés re vá la szol va el mond ta, Ko -
má rom vá ros min den ko ri ve ze té sé vel,
a he lyi is ko lák kal szá mos si ke res kö -
zös pro jek tet va ló sí tot tak meg. „Aki
sze ret né meg is mer ni ha gyo má nya in -
kat, kul tú rán kat, azok elôtt min dig
nyit va áll a Men ház épü le te. Bí zunk
ben ne, hogy a he lyi kis kö zös sé gek és

a Szlo vá ki ai Zsi dó Hit köz sé gek Köz -
pon ti Szö vet sé ge te vé keny sé gei biz tos
ala pot nyúj ta nak a zsi dó ság szlo vá ki ai
fenn ma ra dá sá hoz. Min den bi zon  nyal
a vi rág zó zsi dó élet in kább a na gyobb
vá ro sok hoz kötôdik majd év ti ze dek
múl va, de fon tos, hogy lá to gat ha tó
zsi na gó gák, em lék he lyek for má já ban
megôrizzük a kis kö zös sé gek em lé ke -
it is. Ha va la ki öt ven, száz év múl va
el kez di ku tat ni a ko má ro mi zsi dó ság
tör té ne tét, a 90-es évektôl a 2000-es
évek elsô fe lé ig terjedô idôszakról biz -
to san gaz dag anya got ta lál majd, s eh -
hez va la men  nyi re ne künk is si ke rült
hoz zá já rul nunk” – vé le ke dett.

Pasz ter nák And rás tól meg kér dez -
tük azt is, ho gyan ké pes fel dol goz ni
ez a kis kö zös ség az el le ne irá nyu ló
tel jes meg sem mi sí tés szán dé kát, és
mi vel se gít he tik ezt a fo lya ma tot a
nem zsi dó la ko sok. „Évrôl év re ös  sze -
gyû lünk a temetôben, majd a zsi na gó -
gá ban ta lál ha tó em lék mû nél gyer tya -
gyúj tás sal ró juk le ke gye le tün ket. A
ren dez vé nyen kö zös sé günk tag jai
mel lett szép szám ban van nak je len a
környezô hit köz sé gek képviselôi, Ko -
má rom vá ros vezetôi, a társ egy há zak
és in téz mé nyek kül döt tei. Jó ér zés,
hogy nem zsi dó pol gár tár sa ink is ve -
lünk em lé kez nek ezen a na pon. A tra -
u mák fel dol go zá sá ban az át élt, meg élt
tör té ne tek ös  sze gyûj té se, az utó kor
szá má ra történô megôrzése se gít het.
Év ti ze dek óta fog lal ko zunk a té má ba
vá gó ki ad vány ok pub li ká lá sá val, szá -
mos em lék na pot szer vez tünk ok ta tá si
in téz mé nyek ben, ott hont ad tunk ta -
nár kép zé sek nek is” – fo gal ma zott
Pasz ter nák And rás a ju bi lá ló hit köz -
ség és a ko má ro mi zsi dó ság de por tá -
lá sá nak 77. év for du ló ján.

Szalai Eri ka / Felvidék.ma

(Folytatás a 3. oldalról)
kong res  szus el nö ke le vél ben mon -
dott kö szö ne tet Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök úr nak a bu da pes ti
Sze re tet kór ház tá mo ga tá sá ért és a
fel újí tás hoz nyúj tott kor mány za ti
se gít sé gért. Mint ír ta: „A bu da pes -
ti zsi dó kór ház egye dül ál ló és kü -
lön le ges in téz mény kö zös sé günk és
a vi lág szer te élô zsi dók szá má ra
egy aránt.

Sze ret ném min den ki nek meg kö -
szön ni, aki eb ben a mun ká ban bár -
mi lyen for má ban részt vett. Örü -
lök, hogy ez zel a be ru há zás sal is na -
gyon so kat tet tünk rá szo ru ló hon fi -
tár sa in kért. Kö szö nöm szé pen!

Ez után kö vet ke zett az épü let ün ne -
pé lyes fel ava tá sa: zsi dó in téz mény -
ként en nek el en ged he tet len ré sze a
mezüze fel he lye zé se a be já ra ti aj tó ra.

A ha gyo má nyos ál dás kí sé re té ben ezt
Rad nó ti Zol tán fôrabbi tet te meg.

A vi lá gi ava tást a tri ko lor sza lag át -
vá gá sa jel ké pez te Kásler Mik lós,
Heiser And rás és Assaf Shemes ál tal.

A dísz ven dé gek a kór ház igaz ga tó -
já nak ve ze té sé vel meg te kint het ték az
el ké szült szár nyat.

A ren dez vé nyen szink ron tol mács -
ként Szelle Ani kó volt se gít sé günk re.

Kö szö ne tet mon da nék az ese mény
szervezôinek, a kór ház mun ka tár sa i -
nak, a mun ká mat segítôknek.

Né hány adat: a be ru há zás épí té sze -
ti költ sé ge 1,5 mil li árd fo rint volt,
míg az esz köz park, a fel sze re lés 500
mil li ó ba ke rült. Ter vez te a Plan Drive
Kft., ki vi te lez te a Kolmann Bau Kft.,
a projektvezetô Valastyán Lász ló ope -
ra tív igaz ga tó volt.

-gáljuli-

Be szá mo lónk a Sze re tet kór ház új
épü let szár nyá nak fel ava tá sá ról
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a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

1075 Bu da pest, Síp u. 12.
Te le fon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft

Kül föld re 6800 Ft/év
USA és Iz ra el: 7500 Ft/év

Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô
az ak tu á lis ár fo lya mon.
OTP bank szám la szám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz -

let ág, elôfizethetô a ki adó nál.
Pos ta csekk: 11707024-22118480

Ter jesz tés sel kap cso la tos rek la má ci ók in -
té zé se a 06-(1)-767-8262-es szá mon.

Sze dés, tör de lés: 
WolfPress Nyom da ipa ri Kft.

Nyom dai mun kák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy Lász ló

ISSSN 0133-1353

AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16-
ig. Dr. Szi ge ti Mik lós, tel.: 220-
0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu

Min den ne mû ré gi sé get vá sá ro -

NAP TÁR
Szep tem ber 20., hétfô Tisri 14. Erev szukkajsz

Szep tem ber 21-22., kedd-szer da Tisri 15-16. Szukkajsz 1-2.

Szep tem ber 24., pén tek Tisri 18. Gyer tya gyúj tás: 6.19

Szep tem ber 25., szom bat Tisri 19. Szom bat ki me ne te le: 7.21

Szep tem ber 27., hétfô Tisri 21. Hajsánó rábó

Szep tem ber 28., kedd Tisri 22. Smini áceresz MÁZKIR

Szep tem ber 29., szer da Tisri 23. Szimchász tajró

Ok tó ber 1., pén tek Tisri 25. Gyer tya gyúj tás: 6.05

Ok tó ber 2., szom bat Tisri 26. Szom bat ki me ne te le: 7.07

A dunapataji ön kor mány zat és a
Mazsihisz ös  sze fo gá sá val hoz ták
rend be a Bács-Kis kun me gyei
Dunapataj két zsi dó temetôjét. Az
el bur ján zott növényzettôl meg tisz -
tí tott lé te sít mé nyek új ra gon do -
zott, ápolt ké pet nyúj ta nak, kö szö -
net ér te min den közremûködônek.

Ta más Pétertôl, a Mazsihisz vi dé ki
temetôrendezésért felelôs cso-
portvezetôjétôl meg tud tuk: az el múlt
he tek ben a Mazsihisz a dunapataji
ön kor mány zat tal kö zö sen rend be ho -
zat ta a Bács-Kis kun me gyei te le pü -
lés mind két zsi dó temetôjét.

A csoportvezetô tá jé koz ta tá sa sze -
rint a he lyi pol gár mes te ri hi va tal so -
ron kí vül el ren delt mun ká la ta i nak
ered mé nye ként a két lé te sít ményt
meg tisz tí tot ták az el bur ján zott
növényzettôl. A ki vá ló minôségben
el vég zett mun ká ért kö szö net min -

2021. szep tem ber 23., csü tör tök,
19 óra
Cím zett is me ret len – le vél drá ma 

13 éve, 2008 szep tem be ré ben volt
a Cím zett is me ret len c. drá ma ôsbe-
mutatója a Spi no za Szín ház ban
Kulka Já nos és Lász ló Zsolt
elôadásában. A da rab írónôje az
ame ri kai Ore gon ál lam ban már
1938-ban haj szál pon to san fel tár ta a
fa si zá ló dás las sú, rej tett me cha niz -
mu sát. Saj nos a té ma még ma is ak -
tu á lis, ezért a da ra bot 2020 szep tem -
be ré ben új ren de zés ben, új sze-
replôkkel fel újí tot tuk, de elôadá-
sokra a jár vány mi att az óta nem ke -
rült sor. Szereplôk: Haj dú Lász ló,
Széll At ti la. For dí tó: Kiss Marianne.
Ír ta: Kathrine Kressmann Taylor.
Rendezô: Czeizel Gá bor. Jegy ár:
3800 Ft.

2021. szep tem ber 23., csü tör tök,
21 óra 
Lám pás kon cert 

A Spi no za alat ti rom kocs má ban
zsi dó ele mek kel tar kí tott dzsessz-,
blu es-, rock- és nép ze nei kon cert. Fi -
gye lem: a kon cert 9-kor kezdôdik. A
be lé pés díj ta lan.

2021. szep tem ber 26., va sár nap,
19 óra
Pes ti zsi dó san zon vi lág – ze nés já -
ték pre mi er

Zsi dó szerzôk kup lék kal és san zo -
nok kal szí ne sí tett tör té ne tei

Heltai Jenô, Mol nár Fe renc, Gá bor
An dor, Zerkovitz Bé la, Kál mán Im re
és a töb bi ek ver sei, kup léi, san zon -
jai. Köz re mû köd nek: Sajgál Eri ka,
Ko vács Ist ván, Nagy At ti la. Kup lé -
tör té nész: Dom bi Gá bor. Jegy ár:
3000 Ft.

2021. szep tem ber 30., csü tör tök,
19 óra
Sze rel münk, Sisi – mo nod rá ma 

Er zsé bet ki rály né, az az Sisi éle te
más meg vi lá gí tás ban: Mi ért von zó -
dott Sisi a zsi dó ság hoz? Mi ért volt
ked venc költôje a zsi dó Hei ne? Mi -
ért ra gasz ko dott Falk Mik sá hoz, ma -
gyar zsi dó ok ta tó já hoz? Mi volt a vé -
le mé nye a Mo nar chia jelenérôl és
jövôjérôl? Mi ért sze ret te kü lö nö sen a
ma gya ro kat? És még szá mos kér dés,
ami re a mo nod rá ma vá laszt ad.
Elôadja: Gubík Ági. Ír ta: Nóg rá di
Gá bor. Rendezô: Czeizel Gá bor.
Jegy ár: 3000 Ft.

2021. ok tó ber 2., szom bat, 21 óra
Lám pás kon cert 

A Spi no za alat ti rom kocs má ban
zsi dó ele mek kel tar kí tott dzsessz-,
blu es-, rock- és nép ze nei kon cert. A
be lé pés díj ta lan.

2021. ok tó ber 3., va sár nap, 19 óra 

Rend ha gyó Fra di kocs ma –
kó ser vendéglôben

Fôvárosunkban több han gu la tos ven dég lá tó hely mû kö dött, ahol a Fe renc vá -
ros szur ko lói ta lál koz hat tak, meg be szél het ték ked venc csa pa tuk ügye it, sor sát.
Sa já tos mó don ezek több sé ge nem a IX. ke rü let ben volt, bi zo nyít va az FTC
összbudapesti nép sze rû ség ét.

Deutsch Gá bor Nagy cso dák tör tén tek itt cí mû köny vé ben ér de kes tör té ne te -
ket köt cso kor ba a fôváros különbözô részeibôl, és ezek egyik re mek da rab ja a
Fra di krics mi a Révay ut cá ban, amely a Niszel ét te rem nek, Te réz vá ros egyik,
az óta saj nos már meg szûnt ne ve ze tes sé gé nek ál lít em lé ket.

So kan tud ták, hogy a Nagy vá rad ról Pest re szár ma zott Niszel bá csi vendéglô-
je volt az 50-es, 60-as évek ben az egyet len kó ser ét te rem a fôvárosban, de azt
már ke ve seb ben, hogy va sár nap délelôttönként itt ta lál koz tak a Fe renc vá ros (ak -
kor még Ki ni zsi) vezetôségének tag jai és leg lel ke sebb szur ko lói.

Az öt let Berda Jó zsef ki vá ló Baumgarten-díjas költôtôl szár ma zott, aki nem -
csak a ter mé szet já rást, ha nem a jó bort és a Fra dit is na gyon sze ret te, s mi vel ak -
kor ez volt Pes ten az egyet len hely, ahol a ri tu á lis elôírásoknak köszönhetôen
Verpeléten ellenôrzötten va ló di szôlôbôl szü re telt bort mér tek, meg kér te a tu laj -
do nost, hogy te gye lehetôvé ba rá ti tár sa sá gá nak a kü lön asz tal nál va ló ta lál ko -
zást és fo gyasz tást.

Niszel bá csi szí ve sen fo gad ta ôket, lé vén ma ga is nagy Fra di-druk ker – ba rát -
ja, Jan csi, a Kla u zál té ri kó ser hús bolt hen te se is kö zé jük tar to zott –, s a Révay
ut cai kó ser vendéglô va sár nap délelôttönként Fra di krics mi vé vál to zott.

Egyéb ként a vendéglô törzs ven dé gei in kább az MTK-nak druk kol tak, ta lán a
kék-fe hér zász ló job ban tet szett ne kik, ta lán mert la kó hely ük höz kö ze lebb esett
a Hun gá ria úti sta di on, pe dig pl. a 40-sze res vá lo ga tott Blum Zol tán is a Fe renc -
vá ros ban rúg ta a lab dát, és ami kor 1940-ben az MTK-t fel osz lat ták, a klu bok
kö zül a Fe renc vá ros kér te il le té kes he lyen a nagy el len fél szá má ra a mû kö dés
lehetôségét.

Berda Jó zsef egyik kö te té nek cí me: Ma gam hoz mél tó an. Nos a fradista asz -
tal tár sa ság így vi sel ke dett, meg tár gyal ták a sport élet ese mé nye it, it ták a ver pe -
lé tit, szor gal ma san jár tak a vendéglôbe, Berda Jó zsef 1966-os ha lá la után is.

Négy éven ként egy va sár na pot hagy tak csak ki: a sza va zás nap ját, ak kor
ugyan is al ko hol ti la lom van.

Ami kor Niszel bá csi meg halt, ve je, Goldman Jó zsef vet te át fe le sé gé vel, Pi -
ros ka né ni vel a vendéglôt, to vább ra is szí ve sen lát va va sár nap délelôtti ven dé -
ge it.

Saj nos az idô nem áll meg, hi á ba ál lí tot ta az ak ko ri idôk ked venc slá ge re, a
tu laj do no sok sem fi a ta lod tak, Jó zsi bá csit ki me rí tet te, hogy min den reg gel ma -
ga ci pel je az ál ta la gon do san ki vá lo ga tott zöld sé get a Kla u zál té ri csar nok ból a
Révay ut cá ba, rá adá sul a 70-es évek ben meg emel ték a he lyi ség bér le ti dí ját.
Nem tud ták foly tat ni a vendéglôt, s ez a „Fra di krics mi” vé gét is je len tet te.

Az asz tal tár sa ság még élô tag jai ma is sze re tet tel gon dol nak az ét te rem re,
együtt lé te ik re – a múlt ra...

Ró bert Pé ter / restancia.hu

Aki rabbi(nô) akar len ni...
Lindsey Taylor-Guthartz 16 évet ta ní tott a Lon don School of Jewish

Studies ne vû or to dox is ko lá ban. Mi u tán azon ban rabbidiplomát szer zett
a New York-i Yeshivat Maharat egalitárius rabbiképzô in té zet ben, az is -
ko lát elnöklô brit fôrabbi,
Ephraim Mirvis el bo csá tot ta az ál -
lá sá ból.

A tanárnô el bo csá tá sa az zal van
ös  sze füg gés ben, hogy Mirvis fôrabbi
el len zi a nôk rab bi vá ava tá sát, ír ja a
Ki bic. A kér dés vi szont egy re in kább
meg osz tó vá vá lik a kö zös ség ben,
mert a mo dern or to dox kö rök ben
egy re több nô szor gal maz za a rab-
binikus ta nul má nyo kat, il let ve az
olyan tiszt sé gek be töl té sét, ame lye -
ket so kak sze rint ki zá ró lag fér fi ak
szá má ra kel le ne fenn tar ta ni.

Az is ko la ál tal ki adott köz le mény
sze rint félrevezetô üze ne tet köz ve tí -
tett vol na ar ról, hogy mit kép vi sel -
nek, ha to vább ra is fenn tart ják a kap -
cso la tot egy olyan sze mél  lyel, aki bár so kat tett az in téz mé nyért, még is át lép -
te a mainstream or to do xia ha tá ra it. Ez az üze net pe dig ve szé lyez tet te vol na az
is ko lá nak az or to dox zsi dó ok ta tás és kép zés irán ti hos  szú tá vú el kö te le zett -
sé gét, ami nek jelentôs és messzemenô kö vet kez mé nyei le het tek vol na.

A dön tés bí rá lói sze rint vi szont Taylor-Guthartz el tá vo lí tá sa sú lyos üze ne -
tet köz ve tít a kö zös ség fi a tal jai szá má ra. So kak sze rint elegendô lett vol na
egy olyan komp ro mis  szu mot köt ni ve le, hogy a tanárnô az is ko lá ban nem
hasz nál ja a rab ba (a rab bi szó nônemû vál to za ta) cí met, és nyu god tan ta nít hat
to vább az in téz mény ben.

Na gyon szo mo rú va gyok, ami ért meg ta gad ták tôlem a lehetôséget, hogy új
ma gas sá gok ba emel jem a ta ní tá so mat és bôvítsem a tó ra ta nu lás hoz va ló hoz -
zá fé rést di ák ja im szá má ra az is ko lá ban. Tra gi ku san iro ni kus nak ta lá lom,
hogy mi u tán há rom évet töl töt tem a halacha ta nul má nyo zá sá val, nem oszt ha -
tom meg ezt a tu dást ab ban az in téz mény ben, ame lyet oly so ká ig szol gál tam.
A dön tés saj ná la tos, de el tö kélt szán dé kom, hogy to vább ra is ok ta tom a tó rát
szer te a kö zös ség ben min den ki nek, aki ta nul ni sze ret ne – nyi lat koz ta a Ti mes
of Israelnek az el bo csá tott tanárnô.

Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti tá mo ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be -

te gek az aláb bi ak hoz:
Idônként szük sé ges sé vá ló, az át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé se.

Drá gább nak te kint jük a kb. 5.000 és 50.000 Ft kö zöt ti gyógy szert, min den
eset ben az igénylô jö ve del mé hez vi szo nyít va.

Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki de rí té -
sé re, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôbbi idôpontra tud ja vál lal ni.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon: 06-1-321-3497,
lehetôleg az es ti órák ban.

Lindsey Taylor-Guthartz

19. Spi no za Zsi dó Fesz ti vál
Kál mán Im re, az operettkirály –
ze nés já ték 

Kál mán Im re, a Csárdáskirálynô
zeneszerzôje va ló já ban so sem akart
ope ret te ket ír ni, még is utol ér te a vi -
lág hír. A Csárdáskirálynôért ra jon gó
Hitlertôl nem fo gad ta el a tisz te let be -
li ár ja-stá tuszt, ami vel Bécs ben ma -
rad va meg ment het te vol na a sa ját és
a csa lád ja éle tét. Kál mán a ne he zebb
utat vá lasz tot ta: Ame ri ká ba emig rált.
So sem akart nôsülni. En nek el le né re
két szer is fe le sé gül vet te a ná la év ti -
ze dek kel fi a ta labb, Szi bé ri á ban szü -
le tett fi a tal Ve rát. Szereplôk: Ko vács
Ist ván, Sajgál Eri ka. A zon go rá nál:
Nagy At ti la. Dra ma turg: Fabacsovics
Li li. Ír ta: Sán dor An na. Ren dez te:
Czeizel Gá bor. Jegy ár: 3800 Ft.

2021. ok tó ber 4., hétfô, 19 óra
Humorfôváros: Odes  sza 

Orosz zsi dó dal lam vi lág
A „humorfôvárosban”, Odes  szá -

ban já runk: a múlt szá zad tí zes és hú -
szas évek zsi dó Odes  szá já ban. Az
ot ta ni nó ták ból, kocs ma da lok ból és
viccekbôl elénk tá rul az ak ko ri zsi dó
vi lág szí nes sé ge, gaz dag sá ga. 
Odes  szai ka la u zunk és tol má csunk
Fegya, a klezmerkirály. Köz re mû -
köd nek: Já vo ri Fe renc (Fegya), Du -
nai Ta más. Jegy ár: 3000 Ft.

2021. ok tó ber 5., kedd, 19 óra 
A Pulitzer-ügy – dokudráma

Egy ma kói New York ban
A ti zen hét éves ma kói fi a tal em ber

egy szó an gol tu dás és egy cent nél -
kül el in dul Ame ri ká ba. 22 éve sen
már sze ná tor, fel küz di ma gát a leg -
gaz da gabb ame ri ka i ak kö zé, meg -
épí ti New York elsô felhôkarcolóját,
meg te rem ti a mo dern új ság írást, per -
li Ame ri kai el nö két, küzd a saj tó sza -

bad ság ért és a de mok rá ci á ért.
Szereplôk: Fo dor Ta más, Makranczi
Za lán, Szinetár Dó ra. Dra ma turg:
Sze re dás And rás. Ír ta: Sán dor An na.
Rendezô: Czeizel Gá bor. Jegy ár:
3800 Ft.

2021. ok tó ber 6., szer da, 19 óra
Jé zus a kor társ iz ra e li mû vé szet -
ben 

Jé zus ha nem is Krisz tus, de szu -
per sztár lett a mai iz ra e li kul tú rá ban.
A mo dern nem zet esz me zsi dó ver zi -
ó ja, az az a ci o niz mus sze rint va la ki
ak kor is le het jó zsi dó, ha egy ál ta lán
nem val lá sos. En nek szel le mé ben a
zsi dó tör té ne lem egyes szereplôit is
fo lya ma to san új ra ér té ke lik. Kö zé jük
tar to zik Jé zus, aki csak nem két ezer
év után a kor társ iz ra e li mû vé szet
egyik hôsévé vált. Az elôadás ezt a
vis  sza fo ga dá si tör té ne tet mu tat ja be
szá mos il luszt rá ci ón ke resz tül.
Elôadó: Ba lázs Gá bor. Jegy ár: 2000
Ft.

2021. ok tó ber 7., csü tör tök, 19 óra 
Fel le gi Ba lázs

Leonard Cohen életmûvébôl a leg -
szebb da lok Fel le gi Ba lázs és együt -
te se elôadásában. Köz re mû köd nek:
Madai Zsolt – dob, Baranyi Ka ti –
ének, Dar vas Kris tóf – bil len tyû,
Fel le gi Ba lázs – ének, Ko vács Sá ra
– ének, fu vo la, Ko vács Fe renc –
trom bi ta, he ge dû, Kar dos Da ni – gi -
tár, Bata Ist ván – bôgô. Jegy ár: 3500
Ft.

In for má ció: Spi no za Szín ház,
www.spinoza.hu, spinoza@spi-
noza.hu, +36-1-413-7488.

Kellô érdeklôdés ese tén az
elôadásokat 21 óra kor meg is mé -
tel jük!

A Mazsihisz rend be ho zat ta
a dunapataji temetôket

den ki nek, aki részt vett a szer ve zés -
ben és a le bo nyo lí tás ban.

lok díj ta lan ki szál lás sal. Tel jes la kás -
ki ürí tés sel! Hír adás tech ni kát, ba ke -
lit le me ze ket, bú tort, köny vet, ke rá -
mi át, por ce lánt, bronz tár gya kat, órá -
kat, ki tün te tést, pa pír ré gi sé get, pén -
ze ket, já té ko kat, (retró tár gyak
elônyben). Pin tér Ni ko let ta, 06-
1/466-8321, 06-30/973-4949.

78 éves, fi a ta los, ke dé lyes hölgy
ke res hozzáillô, ked ves fér fit társ -
nak. 06-30-722-5855.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa
ga ran ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay
u. 45. 06-70-505-5620, www.jungo-
ras.hu

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te -
ményt, pos tai ké pes levelezôlapot.
0620/522-5690, 061/322-8439.
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SPÁNN GÁ BOR

Macs ka fo gó
Fo gad ják sze re tet tel a következô élet ké pet.
Ülök föld szin ti la ká sunk tá gas er ké lyén és él ve zem a „sza bad nép fél -

órá mat”. Va gyis ol va som ked venc na pi la po mat av val az il lú zi ó val, hogy
ki rán dul ni va gyok. Bé kés ejtôzésem köz ben az ut cai front ról kôkerítése-
men túl meg szó lal egy si kí tó nôi hang: Uram, ön itt la kik? Föl jebb hú -
zom fürdônadrágomat (más sincs raj tam), és ma ga biz to san fe le lek: Igen.

Ak kor ar ra ké rem, mond ta, hogy en ged jen be, mert a ke rü le ti állat-
mentôktôl va gyok. Ki húz tam ma gam, és büsz kén vá la szol tam: Én bi -
zony nem en ge dem be, mert kö szö nöm, jól va gyok, nem bánt sen ki, er go
nem kell meg men te ni sem. A hölgy in nen be ke mé nye dik: Kö ve te lem,
hogy en ged jen be! És ez zel fel mu ta tott a ke zé ben egy ócs ka, rozs dás ket -
re cet, és mint aki a Lindbergh bé bit ke re si, úgy fûz te hoz zá: El tûnt a
szom széd ból egy cir mos, ma guk nál lát ták utol já ra, úgy hogy jo gom és
kö te les sé gem be men ni és meg men te ni.

Na ettôl már ná lam is el sza kadt a cér na... Elôbb el szá mol tam 12.780-
ig, majd azt fe lel tem: As  szo nyom! Nem hogy egy cir mos, de még a ked -
venc ultipartnereim sem jár tak ná lam hó na pok óta, az ud va run kon au -
tók par kol nak, azok kö zött sem lát tam macs kát, ér je be ez zel, és ke res -
se, ahol akar ja!

Nem tu dom, Önök lát tak-e már ál lat kert ben ôrjöngô pá vi ánt, amint
ráz za ket re ce rá csát, de pont úgy rán gat ta ko csi be já rónk rá cso za tát a
hölgy. Mi vel az egyik au tó tu laj do nos ak kor ment el, így kényszerûségbôl
ki nyi tot ta a ka put, amin a hölgy min den to váb bi nél kül be csus  szant, és
négy kéz láb ra eresz ked ve kezd te hí vo gat ni a nem létezô cir most. Fi am -
mal, aki hál’ Is ten nek ol da la mon állt, ér tet le nül ös  sze néz tünk, majd ô
össze szed te min den dip lo má ci ai ér zé két, és né hány perc múl va rá szólt az
ôrült nôk ket re cé re: Höl gyem! Mint lát hat ja, imá dott ra ga do zó ja nincs
itt. Ez az ud var ma gán te rü let. Ide csak az jö het be, akit a la kók been ged -
nek, önt pe dig nem hív ta sen ki. Szé pen ké rem, fog ja a ket re cét, és men -
jen a... Vá ros li get fe lé, mert bi zo nyá ra okos ál lat lé vén, a ma ga macs ká -
ja ar ra fe lé ke res élel met vagy nász tár sat.

A hölgy sér tet ten vá la szolt: Én va gyok a macskamentô, ad dig ke re sem
itt, amíg aka rom! És hogy súlyt ad jon sza va i nak, föl emel te a te le fon ját,
és el kezd te fény ké pez ni fi a mat, au tón kat egy aránt. Na most itt már ben -
nem is el kez dett fel sej le ni min den fé le té vé ben hal lott hü lye ség, hogy sze -
mé lyi sé gi jo gok meg bir tok há bo rí tás, de fi am ezt szak ava tot tan meg is
fo gal maz ta: As  szo nyom! Ön bir tok há bo rí tást kö vet el, azon nal tûn jön el,
vagy rendôrt hí vunk! A hölgy elôször nyelt egyet, majd rö vid gon dol ko -
dás után ki vág ta az adu ászt: Én meg föl je len tem ma gu kat majd az ön -
kor mány zat nál! Ettôl meg hûlt ben nem a le csó, de fi a mat nem ha tot ta
meg az élet ve szé lyes fe nye ge tés. Vé gül is az zal dön töt te el a vi tát, hogy:
Drá ga as  szo nyom, vagy ön ként men jen ki a las san zá ró dó ka pun, vagy
hoz zá se gít jük. A nô úgy né zett rám, mint a nimfomán, aki nek azt mond -
ják, hogy több nap, mint kol bász. Fi am mal még a ga rázs ka pu ban áll -
tunk, ami kor a szom széd ház ból át szólt va la ki: Ne cso dál koz za nak, ha
ma guk hoz is be ko po gott az ôrült nô, aki ön kén tes állatmentônek ad ja ki
ma gát. Szin te he ten te vé gig jár ja az ut cát, és há bor gat min den kit egy
nem létezô macs ka el lo pá sá ért.

Lát tam, hogy Ri csi fel dúlt ma radt, ezért meg vi gasz ta lan dó ôt, el mond -
tam ne ki azt a vic cet, ami nek di vat ja ide jén ô még a vi lá gon sem volt:

Egy ré szeg em ber a 60-as évek ben egy ut cai lám pát ölel get ve dü lön gél
és kö rö zik a lám pa kö rül. Egy szi go rú rendôr meg áll, és meg szó lít ja: 

– Elv társ! Ma ga mi ért kö röz itt ok nél kül a lám pa test kö rül?
– Drá ga biz tos úr! El vesz tet tem az arany lán co mat! 
A kö zeg ettôl meg ha tó dik, és ô is négy kéz láb ra eresz ked ve ve szet tül

ke re si az arany lán cot. Fél óra után el un ja, és meg kér de zi a ré sze get: 
– Mond ja, elv társ! Ma ga itt vesz tet te el ezt az arany lán cot?
– Azt én nem tu dom!
– Az is ten ver je meg ma gát, ak kor mi ért hagy ja, hogy itt ke res sük? 
– Hát azért, mert itt vi lá gos van!

Egy fess pes ti es te
Ka ma rás Iván el hoz ta a Zsi dó Kul -

tu rá lis Fesz ti vál ra Egy fess pes ti est
cí mû mû so rát, ami ko moly po zi tív
meg le pe tést szer zett, ta lán még
azok nak is, akik már ta lál koz tak ve -
le a szín pa don.

A be ha ran go zó sze rint az éne kes-
szí nész nem túl zot tan rég múlt idôk
slá ge re it és film da la it ad ja elô, és a
He ge dûs Gyu la ut cai zsi na gó gát
megtöltô kö zön ség (jó részt ezüst
kor osz tály) is va la mi elandalodás-
félére szá mít ha tott – ám nem egé -
szen azt kap ta. Ka ma rás és a Fess

Biztosítani akarjuk a zsidó nép és Izrael Állam
létének folytonosságát.

Az Ön öröksége is hozzájárulhat e célhoz.
Keren Hayesod - United Israel Appeal,
a szervezet, amely Izrael részére gyűjt adományt.

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: legacy@kh-uia.org.il
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-7154136, 70-9330068

Fesz ti vál mor zsák

Én mel let tem el alud ni nem le het. Ka ma rás Iván Fo tó: PT

Fo tó: Erdôháti Áron

Band ez zel a már több tur nén is be -
mu ta tott mû sor ral va la mi na gyon
kézenfekvô, még is tel je sen új sze rû
dol got mû velt. Eh hez azon ban né mi
szak mai kitérôt kell ten ni.

A dzsessz éne ke sek – bár hol is ké -
pez ték ma gu kat a vi lág ban – na gyon
sok szor for dul nak a hú szas évek ben
kezdôdött szvingkorszak da la i hoz.
Rit mu suk jó, sza ba don le het el sza -
kad ni a me ló di á tól vagy sza ba don
ékí te ni, a négy ne gyed kön  nye dén tû -
ri a tem pó vál tá so kat, az éne kes meg -
csil log tat hat ja hang ter je del mét. 

De ma gyar slá gert – szin tén szv-
ingkorszakbelieket és an nál fi a ta lab -
ba kat – még nem hal lot tam
megdzsesszelve. Ed dig.

Ez a fess pes ti es te egy szer re an da -
lí tó és csá bí tó (épp úgy, mint a Ja ma -
i kai trom bi tás). Egy részt a nézô
vizs gá zik, hogy a bevezetô, kellôen
meg cif rá zott dal la mú szö veg so rok -
ból fel is me ri-e azt a slá gert, amit ref -
rén ként ma ga is éne kelt (Ka ma rás ta -
nár úr ki kér de zi...), más részt na gyon
ha mar el kell dön te nie ma gá ban,
hogy együtt ének li-e az elôadóval.
Job bá ra igen...

Nem so ro lom fel a tel jes mû sort a
Ma ga rég nem lesz a világontól a
Stux, ma ga vér be li pá ri zsi let tig, de
el hang zott az Én mel let tem el alud ni
nem le het, a Fogj egy sé ta pál cát, a
Fi ze tek, fôúr, volt egy fe ke tém, a Sze -
re lem hez nem kell szép ség, amit, ked -
ves ol va só, ma gad is rög tön dú dol -
hatsz, vagy be vi he ted a fürdôszobába
a lis tát és kezd hetsz ská láz ni...

A Ka ma rást meg tá mo ga tó ze ne kar
fe no me ná lis. He ge dû se, Duka La ci
(a nem zet kö zi Roby La ka tos He ge -
dû ver seny elsô he lye zett je!) olyan
pa rá dés imp ro vi zá ci ós szó ló kat vág
le, mi köz ben a tech ni ká já ból egy -
szer re hal lat szik ki Re mé nyi Ede,
Bach és Pa ga ni ni is, hogy a dzsessz -
hez ke vés bé szo kott kö zön ség is
meg tap sol ja – de nem ma rad le mö -
göt te a fess ban da sem. Ka ma rás be -
le-be le kér dez, tû nik-e an  nyi ra
ismerôsnek a dal, hogy a kö zön ség
be száll na a ref rén be. Hát hogyne!: a
Vil la Negra ro mán cát már a nézôk
kó ru sa tá mo gat ta meg.

A szving, a di xi e land, a tan gó meg
a ci gány ze nei vir tu o zi tás ural ko dott,
és per sze né mi szen ti men ta liz mus.

Ér de kes volt egyéb ként kö vet ni a
kor vál to zá sa it a ma gá zás tól a te ge -
zé sig, a mó ká zó agglegénytôl (Nem
nôsülök so ha) és a nôtôl, akit nem le -
het el fe lej te ni, s aki ért kön  nye ket il -
lik ej te ni... egé szen a ki ha gyott
lehetôségig (Min dig az a perc a leg -
szebb perc...).

Szó val aki most le ma radt, cél sze rû,
ha kö ve ti, Ka ma rás Iván és együt te se
hol lép fel leg kö ze lebb. Egyéb ként
több ször is meg hall gat ha tó.

A káp rá za tos kísérô ze nész tár sa -
ság ez volt: Duka Lász ló – he ge dû,
Adamecz Jó zsef – dob, Mol nár Pé ter
– nagybôgô, Kö kény Lász ló – gi tár,
Cséki Kál mán – zon go ra.

***

Korcsolánékkal a
Rumbachban

Korcsolán Or so lya – nagy sze ren -
csénk re – min dig je len van a Zsi dó
Kul tu rá lis Fesz ti vá lon, és min dig
friss prog ra mot hoz, ami vel el káp -
ráz tat hat ja nézô-hallgatóit. Per sze

bár mily gaz dag is a he ge dû iro da lom,
min dig kell a mû sor ös  sze ál lí tá sá ba
va la mi ismerôs hú zó szám.

Idén a Rumbach-zsinagóga cso dá -
la to san meg újí tott te ré ben adott kon -
cer tet a Bécs ben élô és ta ní tó he ge -
dû mû vész, ele gán san fel idéz ve (aka -
rat la nul is) az an gol esküvôi re cep -
tet: „va la mi ré gi, va la mi új”. Kísérô
ze ne ka ra is mét a sze re tett Anima
Musicae – va gyis a Ze ne Lel ke – ka -
ma ra együt tes volt, mint két év vel
ezelôtt, és az ak ko ri mû sor ból is át -
emelt egy pa rá dés szer ze ményt a
száz éve szü le tett kom po nis ta elôtt
tisztelgô, Piazzolla 100 cí mû es ten.

Elôbb azon ban a meglepetésekrôl.
Korcsolán Or so lya fá rad ha tat la nul
ku tat ja az el fe lej tett vagy ke vés sé is -
mert zsi dó zeneszerzôk mû ve it.

Olyan mes te re ket és mû ve ket ta lált
és ho zott most is a kon cert re, akik
ne vét a Wikipédia meg a mu zsi kus
szak ma is me ri, de a kö zép-eu ró pai
kon cert lá to ga tó kö zön ség nem igen.

Há rom olyan he ge dû szó lós, ka ma -
ra ze ne ka ri mû hang zott el, me lyek
szerzôi Eu ró pá ban szü let tek – de na -
gyon rossz kor. Így az tán mind hár -
mó juk éle té ben van egy rö vi debb-
hos  szabb sza kasz, ami kor Tel-
Avivban él tek, mert mind hár man az
ak ko ri Pa lesz ti ná ba emig rál tak, me -
ne kül ve a har min cas évek bar nu ló
egû Eu ró pá já ból. Hang sú lyos ré szei
let tek a hu sza dik szá za di iz ra e li ze ne
tör té ne té nek. 

A lembergi (ma Lviv) szü le té sû
Julius Chajes egyi ke volt azok nak,
akik si ker rel öt vöz ték az eu ró pai mu -
zsi kát a ha gyo má nyos zsi dó nép ze né -
vel, és ôt te kin tik a mo dern iz ra e li ze -
ne egyik nagy ha tá sú
megteremtôjének. Rö vid kom po zí ci -
ó ja, A hászid elsô hal lás ra is ismerôs-
nek tûnt. Tem pó já val az elmélkedô
rab bi böl cses sé gét, meg fon tolt sá gát
su gall ja – ze nei vi lá ga ki fe je zet ten
em lé kez te tett Bar tók port ré i ra.

Paul Ben Haim Mün chen ben szü -

le tett, de fi a tal zeneszerzôként ô is
in kább Pa lesz ti nát vá lasz tot ta. Cse -
kély ter je del mû Sze fárd al ta tó já ból
át hal lat sza nak az eu ró pai ze nei gyö -
ke rek, a késô ro man ti ka hang zás vi lá -
ga; csak né me lyik dal lam me net em -
lé kez te tett ar ra, hogy szerzôje ki fe je -
zet ten zsi dó nem ze ti ze nét hir de tett
prog ram já ban.

Marc Lavry tör té ne te sen lett or szá -
gi szü le té sû, de szin te ugyan ab ban
az idôszakban hagy ta el ha zá ját,
ugyan azon okok mi att, mint az elôbb
em lí tett mû vé szek. Ze ne da rab ja, a
Há rom zsi dó tánc ér de kes mó don
idéz fel késôbbi ze né ket, egy-egy
vil la nás ra klezmeres jel le gû mo tí vu -
mo kat hal lunk – ame lyek már
elôképei an nak a sti li zált mu zsi ká -
nak, amit a He ge dûs a háztetôn
elôadásaiból nagy já ból az egész vi -
lág is mer. (Ma gán meg jegy zés: ha a
har ma dik, a kör tánc nem itt hang zik
fel, Dohnányi mû vé nek gon dol tam
vol na.)

Ástor Piazzolla mû ve it Korcsolán
Or so lya már más kor is be le il lesz tet te
prog ram já ba, de itt most át en ged te a
já té kot az Anima Musicae ze né sze i -
nek. A so kak nak ismerôs Oblivion
(Fe le dés) és a Libertango (A sza bad -
ság tan gó ja) mel lé a ke vés bé is mert
Fu ga y Misterio (Me ne kü lés és rej -
tély) ke rült, se lyem pu ha sá gú pi a nis -
si mó i val.

Ve lem együtt so kan vár ták
Piazzolla vi lág si ker ét, a Négy év szak
Bu e nos Ai res ben cí mû, Vi val di ih let -
te kom po zí ci ót. A tan gó ki rály külön-
bözô idôkben írt négy da rab ját
együtt szok ták ját sza ni, de tud ni va ló,
hogy ma ga a zeneszerzô elég sza ba -
don bánt mû vé vel: a kon cert je in be -
le imp ro vi zált. Ezért a mai vál to zat
egy má sik mû vész ke ze nyo mát is
vi se li: a ki lenc ve nes évek ben az
orosz Leonyid Gyeszjatnyikov
meglehetôsen ag res  szí ven át szab ta.
Be le il lesz tett idé ze te ket az ere de ti
Vivaldi-hegedûverseny-évszakokból
is, he lyen ként a he ge dû mû vész szá -
má ra ka den ci á kat szôtt a ze ne szö ve -
té be, sôt egy ha tal mas kikötôváros
za ja it is.

A vég ered mény rop pant kü lö nös
és „na gyon ne he zen le játsz ha tó ze -
nei mo za ik lett, be le le he tett érez ni

az ut cai ve re ke dést és a park ban
tánc ra perdülôk kont raszt ja it is – ír -
tam ró la két éve. – Oly kor tan gó rit -
mi ká val, tan gó dal lam mal, a túl só
fél te ke han gu la tá val szó lalt meg,
más kor meg a he ge dû húr ja i nak a
húr láb mö göt ti re cse gé sé vel (a me xi -
kói guiro hang ját imi tál va) tá vo lí tot -
ta el a hall ga tót a szin te tán col ha tó
zenétôl.” De az él mény, aho gyan
Korcsolán Or so lya most meg szó lal -
tat ta, vál to zat la nul lenyûgözô.

Az es tet ter mé sze te sen is mét tan gó
zár ta: a klas  szi kus Por una cabeza –
a má sik tan gó ki rály, Carlos Gardel
da rab ja. Az ere de ti leg bandoneonra
– sok gom bos ki csi har mo ni ká ra – írt
ze ne szá mot fel dol goz ták már szin te
min den szó ló hang szer re, szim fo ni -
kus és ka ma ra ze ne kar ra is: amit ez
al ka lom mal hal lot tunk, a zse ni á lis
filmzeneszerzô, John Williams
hang sze re lé se volt.

Aki is me ri, tud ja, hogy ne héz any -
 nyi szor hall gat ni, hogy az em ber
meg un ja. Tes sék csak elôkeresni va -
la hon nan az internetrôl Gardel ré gi
fel vé tel ét – meg éri.

Bedô J. Ist ván
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