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Nemrég búcsúztunk el Sávuot ünnepétől, a 
Tóra átvételének, a hetek számlálásának 
napjaitól.

 A Peszahot bevezető második széder 
este után kezdjük el az Omer számolását. 
Nemcsak napokat, hanem heteket is számo-
lunk ilyenkor. Hét hetet, hétszer hét napot, 
amelynek a vége a Svüesz, Sávuot.

 Minden hétnek egyik központi esemé-
nye a péntek este, a szombat fogadása. Fon-
tos, hogy legyen a hétköznapokban egy e-
semény, egy időpont, egy nap, amit számon 
tartunk, amikor mást és máshogy cselek-
szünk, mint általában. 

A szombatfogadás, a kabalat sabat, az 
utóbbi hetekben jelentőséget, különleges-
séget hozhatott a lelkünknek és testünknek 
egyaránt. Hagyományaink tiszteletben tar-
tása mellett, még a szombat bejövetele e-
lőtt, összejöttünk az online térben, és együtt 
ünnepeltük a szombat beköszöntését. 

A nyíregyházi Zsidó Hitközséggel talál-
tunk egymásra előszőr, amikor az ottani és 
a mi előimádkozóink, kántoraink, rabbija-
ink vezetésével sok-sok hívő, közösségi tag 
integetett egymásnak, köszönt a távolból 
rég nem látott ismerősre, ismeretlenre. Jó 
volt, erőt adott!

 Következett az ifjúsági kabalat sabat. A 
fiatalok vezették az istentiszteletet, adták 
kézből kézbe az ima fonalát, és hallhattuk 
egy új generáció hangját, amiből reményt 
meríthettünk.

 Közben volt egy különleges péntek es-
te, amikor az összes vidéki közösséget 
meghívtuk a világi és vallási vezetéssel e-
gyüttműködve. Magyarország majd min-
den szegletéből bekapcsolódva országos i-
mát tartottunk, és boldogság volt végig te-
kinteni az arcokon, akik ilyet még nem él-
tek át. 

Éreztük és érezzük a felelősséget egy-
más iránt, és annak örültünk, azt éreztük, 
hogy nem vagyunk egyedül, hogy a vidék 
rabbijainak tanítása, az imát mondók színes 
és ízes egyedi hangja, kiejtése az este végé-
re egybe kovácsolódott. Tapintható volt a 
közös lét, a közös érzés, a közös hit, a zsi-

dóság!
 Az Örökkévaló segítségével, amikor 

ezeket a sorokat írom, még előtte vagyunk 
egy nagy kihívásnak, amikor is a világban 
élő magyar ajkú és magyar származású zsi-
dók szombatfogadását éljük át közösen. 
Ausztráliából, Amerikából, Európán ke-
resztül, Ázsia és Afrika érintésével persze 
Izraelig sokan fogják kikerekedett szem-
mel nézni az élő adást (amibe be is lehet 
kapcsolódni, ahol interaktívan meg is lehet 
jelenni), ahol sok ismerős arc, régi és újabb 
arcok formálják imáinkat, és viszik hang-
jukkal a Mindenható színe elé. 

Az egész világ szintjén is érezhetjük az 
együvé tartozást, a teremtés lezárulásának, 
a megpihenésnek szép köszöntését.

Az újabb nagy kihívás pedig ezután kö-
vetkezik. Azt tervezzük - de csak ha a körül-
mények adottak, és az egészségünket biz-
tonságban és védve tudhatjuk, - hogy 2020. 
június 5-én, két hónap elteltével, újra ki-
nyitjuk a Frankelt, és a zsininkben köszönt-
jük majd a szombatot. Reméljük, hogy az 
eltelt idő, a sok nehézség, a megszorítások 
nem hoztak lelkünkben törést, és újult erő-
vel, töretlen odaadással, és még nagyobb 
eltökéltséggel követjük a közösségünkkel 
együtt a hagyományainkat. Mindnyájan 
bízzunk benne, hogy ebből az időszakból is 
megerősödve, egymással törődve és odafi-
gyelve tudunk a jövőbe nézni! Sabat salom!

Dr. Verő Tamás
         főrabbi
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Imaidők
2020. év június-július-augusztusi imarendje

5780. Sziván-Támuz-Áv-Elul
Június 01. 07.03 hétfő Sahrit - Reggeli ima     Sziván 09.
 04. 10.00 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      12.
 05. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.19)  13.
 06. 10.00 szombat Ünnepi ima - NASZO (Hávdálá: 21.39)    14.
 08. 07.03 hétfő Sahrit - Reggeli ima      16.
 11. 10.00 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      19.
 12. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.23)  20.
 13. 10.00 szombat Ünnepi ima - BEHALOTHA (Hávdálá: 21.44)   21.
 15. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      23.
 18. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      26.
 19. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.26)  27.
 20. 10.00 szombat Ünnepi ima - SLAH LEHA (Hávdálá: 21.47)   28.
 12. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      30.
 25. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     Támuz 03.
 26. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.27)  04.
 27. 10.00 szombat Ünnepi ima - KORAH (Hávdálá: 21.47)    05.
 29. 07.02. hétfő Sahrit - Reggeli ima      07.
Július 02. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      10.
 03. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.26)  11.
 04. 10.00 szombat Ünnepi ima - HUKAT és BALAK (Hávdálá: 21.45)   12.
 06. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      14.
 09. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima - BÖJT NAP - Sivá ászár beTámuz, reggeltől 21.20-ig  17.
 10. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.22)  18.
 11. 10.00 szombat Ünnepi ima - PINHASZ (Hávdálá: 21.39)    19.
 13. 07.02. hétfő Sahrit - Reggeli ima      21.
 16. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      24.
 17. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.17)  25.
 18. 10.00 szombat Ünnepi ima - MATOT és MASZE (Hávdálá: 21.32)   26.
 20. 07.02. hétfő Sahrit - Reggeli ima      28.
 23. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     Áv 02.
 24. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.10)  03.
 25. 10.00 szombat Ünnepi ima - DEVARIM (Hávdálá: 21.23)    04.
 27. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      06.
 29. 20.30 szerda Erev Tisa BeAv - BÖJT NAP - kezdete: 20.21   08.
 30. 10.01 csütörtök Sahrit - Reggeli ima,  TISA BEAV böjt vége: 20.57  09.
 31. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 20.01)  10.
Augusztus 01. 10.00 szombat Ünnepi ima -VAETHANAN (Hávdálá: 21.11)   11.
 03. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      13.
 05.  szerda Tu BeAv       15.
 06. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      16.
 07. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.50)  17.
 08. 10.00 szombat Ünnepi ima - EKEV (Hávdálá: 20.59)    18.
 10. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      20.
 13. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      23.
 14. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.39)  24.
 15. 10.00 szombat Ünnepi ima - REÉ (Hávdálá: 20.46)    25.
 17. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      27.
 20. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      30.
 21. 07.01 péntek Napi sófár fújás kezdete     Elul 01.
 21. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.26)  01.
 22. 10.00 szombat Ünnepi ima - SOFTIM (Hávdálá: 20.32)    02.
 24. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima      04.
 27. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima      07.
 28. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.13)  08.
 29. 10.00 szombat Ünnepi ima - KI TÉCÉ (Hávdálá: 20.17)    09.



- 3 -

Budai  ófár
A Jahrzeit-Táblán szereplő elhunytakA Jahrzeit-Táblán szereplő elhunytak
nevei az 5779. év Sziván-Támuz-Áv-Elulnevei az 5779. év Sziván-Támuz-Áv-Elul
(június-július-augusztus) havában(június-július-augusztus) havában

A Jahrzeit-Táblán szereplő elhunytak
nevei az 5779. év Sziván-Támuz-Áv-Elul
(június-július-augusztus) havábanJahrzeitokJahrzeitokJahrzeitok

Balkányi László   Június 12.
Balkányi Sándorné  Június 12.
Beck Józsefné   Június 12.
Berkes Lajos                                     Július 05.
Blau István   Július 29.
Blau István   Július 29.
Bodnár Sándor   Augusztus 03.
Bognár János                                     Július 03.
Csernok Jánosné                               Június 27.
Dévai Andor   Június 12.
Dévai László    Június 28.
Dr. Bakonyi Lászlóné  Június 15.
Dr. Barabás Vera  Augusztus 06.
Dr. Geszti József  Június 14.
Dr. Mándi Béla   Július 31.
Dr. Mándi Béláné                              Július 19.
Dr. Radnai Béláné  Augusztus 26.
Dr. Radnóti László  Augusztus 24.
Dr. Radnóti Lászlóné  Július 27.
Dr. Singer Ödönné  Július 22.
Dr. Zalai Péterné                               Július 16.
Dr.Balkányi Lászlóné  Június 15.
Dreschler Ottó                                   Június 27.
Ehrlich Dezső                                    Július 21.
Fettmann Amália  Június 12.
Flamm Imre   Július 23.
Flamm Miklós   Június 02.
Forgács Rezsőné                               Július 16.
Fried Sándor                                      Július 18.
Fried Sándorné   Június 12.
Friedmann Józsefné  Június 06.
Gaga                                                  Június 28.
Galambos Miklós  Június 02.
Gálosi Elemér                                   Július 06.
Geisler Sándorné  Július 31.
Grósz Mórné (Jehudis bas Rivke) Július 29.
Grósz Sándorné   Augusztus 28.
Grosz Zoltán   Augusztus 23.
H. Löffler Andor  Június 18.
Halmos Ferenc   Június 12.
Hazai Manóné   Augusztus 26. 
Heller Endre   Augusztus 28.
Heller Endréné   Augusztus 03.
Hillinger Ignác   Június 12.
Hillinger László   Június 12.
Kertész Imréné                                  Július 01.

Kéval Lászlóné   Augusztus 06.
Kovács Tibor   Augusztus 27.  
Kovács Tiborné   Június 10.
Krausz Imréné   Augusztus 08.
Lebovits Lili   Június 12.
Lebovits Sándor  Június 12.
Löfflerné Székely Irén  Június 22.
Mészáros Géza   Június 04.
Práger Károlyné                                Július 14.
Radó Györgyné   Június 04.
Radó Istvánné   Június 01.
Reich János   Július 30.
Reichmann Ármin  Június 12.
Reisz Jenő   Június 12.
Reisz Jenőné   Június 12.
Rejtő Jenőné   Július 26.
Robicsek Jenő   Augusztus 26.
Rosenberg család  Június 12.
Rosner Testvérek  Június 12.
Rottenstein Lajos  Július 24.
Russ Sándorné                                  Június 26.
Schatz György   Június 12.
Schenk Ferenc   Június 12.
Schenk Rózsi   Június 12.
Schenk Simon                                   Július 19.
Schlanger Adolf   Június 02.
Sebők Antal                                       Július 08.
Spitzer Szeréna   Június 12.
Stein Imre   Július 24.
Steiner Béla   Augusztus 16.
Sugár Miklósné                                 Július 11.
Surányi Józsefné  Július 23.
Szabados Mátyás és családja Június 12.
Takács Lászlóné  Július 30.
Taub Béla                                          Július 01.
Taub Béláné   Június 12.
Ungár Gyula   Június 11.
Vágó Lajos   Június 06.
Vajda Sándor   Augusztus 02.
Váradi Tamás                                    Július 21.
Verő Sándor   Augusztus 22.
Verő Sándorné   Július 24.
Weisz Arnold   Június 12.
Weisz Boldizsár   Június 12.
Weisz József   Június 12.
Zserjav Olga   Június 12.

5780.Sziván2020. június
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Háztáji Hírek

Kedves Tordai Péter!
Örömmel tájékoztatlak arról, hogy közös 
munkánk, a Rumbach Sebestyén utcai zsi-
nagóga ICOMOS műemléki díjban része-
sült.
Köszönöm a munkában nyújtott segítsége-
det.

Baráti üdvözlettel:
Erdős Mihály 

YYY
A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga 
ICOMOS műemléki díjban részesült 

A műemléki világnap alkalmából az 
ICOMOS nemzetközi műemlékvédelmi 
szervezet magyar nemzeti bizottsága idén 
is kiosztotta az elmúlt év három legjobban 
sikerült műemléki helyreállításáért járó dí-
jat. Idén ezt az elismerést a Rumbach Se-
bestyén utcai zsinagóga, a Stefánia úti Lige-
ti-villa és a gödöllői Várkapitányi lak pél-
damutatóan szép és gondos felújítása nyer-
te el.

A MAZSIHISZ tulajdonában és kezelésé-
ben álló egykori zsinagóga épületét 2017 és 
2019 között felújították, részleteit restau-
rálták, visszaállítva az építéskori használat-
ra alkalmas tereket, egyúttal – a bima süly-
lyeszthetőségével – lehetővé téve a fenntar-
tást segítő kulturális célú használatot is. Az 
épület megnyitását a kialakított múzeumi 
terek berendezését követően tervezik.
A zsinagóga Otto Wagner bécsi építész ter-
vei alapján 1873-ra valósult meg Erzsébet-
városban, a pesti izraelita hitközség orto-
dox tagjai megbízásában, centrális elrende-
zésű imatérrel, az utcáról rejtve, egy több-
szintes utcai épületszárnnyal összeépítve. 
A romantikus stílusú, jellemzően tégla, kő 
és vakolat külső architektúra mögött a bel-
ső terek színvilága és díszítése az Alham-
brát idéző iszlám mór stílusú. Az épületet a 
hitközség egészen 1959-ig használta, de 

miután a hívek száma lecsökkent és tovább 
fenntartani nem tudták, állami tulajdonba 
és kezelésbe került. Az amúgy is rossz 
műszaki állapot miatt az épület tovább 
pusztult.

1989-ben privatizálták, új tulajdonosa a 
felújítást megkezdte, de a cég tönkrement 
és így félig készen ismét gazdátlanná vált. 
A MAZSIHISZ 2006-ban kapta vissza egy 
ingatlancsere útján, időszakosan használ-
ták, és a tervezési munkákat is megkezdték. 
A Kőnig és Wágner építésziroda Dávid Fe-
renc művészettörténész kutatási dokumen-
tációja alapján készítette el a terveket, Ba-
liga Kornél belsőépítész közreműködésé-
vel. Ez tette lehetővé a későbbiekben a ko-
rábban teljesen megsemmisült tórafülke 
építményének hiteles rekonstrukcióját is.

A sikerhez hozzájárult, hogy a tervezők 
személye a hosszúra elnyúló előkészítés 
stádiumában sem változott, a restaurátori 
kutatások is megtörténtek és a tervezési 
koncepció lényegében nem változott, az 
építéskori térszerkezet megtartását tartot-

ták irányadónak.
A munkában részt vettek: építtető, tu-

lajdonos – Budapesti Zsidó Hitközség Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, 
dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató; felelős 
tervezők – Kőnig Tamás, Wágner Péter; 
művészettörténész kutató – Dávid Ferenc; 
belsőépítészet – Baliga Kornél, Gergely 
László, Ugrin László; műemlékes szakértő 
– Tahi-Tóth Ilona; műemléki felügyelő – 
Völgyes Cecília; lebonyolító – Kreatív 
2000 Kft. Erdős Mihály; fővállalkozó ki-
vitelező – Laki Zrt.; restaurátorok – Her-
ling Zsuzsanna, Osgyányi Vilmos, Lehocz-
ky Tivadar, Haraszti László.

Forrás: index.hu
YYY

Radnóti Miklós Antirasszista Díj
Szívből gratulálunk Kovács Gábornak a 
Radnóti Miklós Antirasszista Díj elnyeré-
séhez!
A díjban olyan személyiségek, közösségek 
részesülhetnek, akik, illetve amelyek kiál-
lásukkal, példamutató cselekedetükkel hi-
tet tesznek az antirasszizmus eszméje mel-
lett. Az ENSZ 1966-ban jelölte ki március 
21-ét a faji megkülönböztetés elleni küz-
delem nemzetközi napjaként, annak em-
lékére, hogy 1960-ban a dél-afrikai rendőr-
ség Sharpeville-ben ezen a napon tüzet nyi-
tott és megölt 69 embert az apartheid re-
zsim elleni békés tüntetésen.

Idén Radnóti-díjat kapott az Auróra Közös-
ségi Ház, Brandt Viktor álomszállító, Csá-
kányi Eszter színművész, Erdős André 
nagykövet, Filippo Giuffriada, Gadó Já-
nos, Szénási Sándor és Kovács Gábor új-
ságíró, Hegedűs Judit közgazdász, Doug 
Daniel üzletember, a Heti Világgazdaság, 
Horváth Csaba és Niedermüller Péter pol-
gármester, Inotai András és Lengyel László 
közgazdász, Karsai László történész, Kot-
roczó Róbert, az RTL Klub hírigazgatója, 
Kronstein István civil szervezeti vezető, 
Lovas Tamás zenész, Mohácsi János rende-
ző és Pápai Gábor karikaturista.
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Shemesh doktor: Csak lassan
és fokozatosan szabad nyitni   

Dr. Shemesh Assaf közösségünk ismert or-
vosa, aki az alapítása óta részt vesz a 
MAZSIHISZ-BZSH közös krízismenedzs-
ment csoportjában, és szaktudásával hó-
napok óta segíti a koronavírus-járvány el-
leni védekezésünket. Az 1993 óta Magyar-
országon élő, és több szakvizsgával rendel-
kező izraeli orvossal az elmúlt hetek egész-
ségügyi stratégiájáról és a járványügyi 
korlátozások esetleges enyhítéséről beszél-
gettünk.

Az 1972-ben született Assaf annak ide-
jén orvosi tanulmányai miatt érkezett Bu-
dapestre Izraelből, és már 27 éve, hogy a 
magyar fővárosban él. A sürgősségi ellátás 
a szenvedélye, a sürgősségi szakvizsgán kí-
vül rendelkezik belgyógyász- és intenzív 
szakvizsgával is. Egy budapesti kórház sür-
gősségi osztályának helyettes vezetője, e-
zen kívül orvosként segíti a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetségét, azon belül a 
Biztonsági Szolgálatunkat, Izrael budapesti 
nagykövetségét és a Maccabi-VAC-ot is. 
Évtizedes szakértelme óriási segítséget je-
lent közösségünk számára, nem csoda, 
hogy Assaf azoknak az egyike, akinek a ta-
nácsait nagyon komolyan vették az elmúlt 
hónapok járványügyi intézkedései során.

Mikor vált világossá előtted, hogy a jár-
vány nem kerüli el Magyarországot?

Február elején már tudtuk, hogy jön a 
járvány, csak nem tudtuk, hogy mikor. A 
MAZSIHISZ-nál februárban el is kezdtük 
annak tervezését, hogy hogyan tudjuk meg-
védeni a zsidó közösséget. Mivel Izraelben 
a hadseregben is egészségügyi vonalon 

dolgoztam, és voltam mentő is, a krízisme-
nedzsment komolyan veszi, amit mondok.

Milyen intézkedéseket javasoltál?
Időben elkezdtük a védőfelszerelések 

felhalmozását az intézményekben, mert 
volt benne tapasztalatom, hogy ez nagyon 
fontos lesz a jó eredményhez. Többen java-
soltuk egy március 13-i vezetőségi ülésen, 
hogy még aznap zárjuk be a zsinagógákat, 
ami nem volt könnyű döntés, nagyon nehéz 
volt, de meg kellett tenni. Visszatekintve 
nagyon jó döntés volt, hogy elfogadták a 
bezárási javaslatomat, hiszen így idejében 
megakadályoztuk, hogy gócpontok kelet-
kezzenek. Sok idős ember jár zsinagógába, 
és ők tartoznak a legmagasabb rizikófaktor-
ral rendelkező csoportba. A legnagyobb ak-
ciónk az volt, hogy a hitközség gyorsteszte-
ket vásárolt, így a budapesti, szegedi és pé-
csi idősotthonban időben leteszteltünk 
mindenkit, a lakókat és a dolgozókat egya-
ránt, a takarítókat, szakácsokat, biztonsági 
őröket, mindenkit. Több mint háromszáz 
tesztet csináltunk.

Találtál fertőzöttet?
Részleteket nem akarok elmondani, de 

annyit elárulok: volt egy intézmény, ahol 
egy újonnan felvett dolgozó tesztje pozitív 
lett, de mivel ő még nem állt munkába, és 
természetesen nem is engedtük, hogy dol-
gozzon, így nem találkozott senkivel, és a 
vírust nem tudta továbbadni. Nagy szeren-
csénk volt, hogy a prevencióval időben ki-
szűrtük.

Mit gondolsz, nálunk miért nem szaba-
dult el a vírus úgy, mint Olaszországban?

Nem tudni, de az biztos, hogy ennek 

nem egy, hanem sok oka lehet. Sok tényező 
kellett hozzá, hogy megússzuk. Sok teória 
van, ilyen a BCG-oltás, vagy az ország ko-
rai lezárása, vagy az, hogy sokan megijed-
tek és betartották a szabályokat. Nem tudni 
pontosan.

Lehet-e már a korlátozások enyhítésé-
ről beszélni?

Szó van erről, de csak lassan, fokozato-
san, óvatosan lehet enyhíteni. A lappangási 
idő két hét, ezért kéthetes lépésekben lehet 
gondolkodni: teszünk egy kis lépést a nyi-
tás felé, várunk két hetet, megnézzük a kö-
vetkezményeket, és ha minden rendben, 
akkor továbblépünk. A vidéki zsinagógákat 
a tervek szerint jövő pénteken megnyitjuk, 
de kidolgozunk számukra egy protokollt, 
hogy milyen intézkedéseket kell betartani. 
Ha nem lesz semmi baj, akkor utána két hét-
tel szóba kerülhet a budapesti zsinagógák 
megnyitása.

Mikor várható teljes nyitás?
A teljes szabadulás még messze van. A 

maszk használata és a kézhigiénia mini-
mum nyár közepéig indokolt lesz. A home 
office-t fokozatosan kell feloldani, de azt 
hiszem, a teljes munkába állásról korai még 
beszélni, várjunk kicsit.

A Dohány utcai zsinagóga és múzeum 
mikor nyithat?

Nincsen turista, leállt a turizmus. Miért 
kellene kinyitni, ha nincs látogató? Nyáron, 
ha jönnek a turisták, akkor esetleg beszél-
hetünk róla. De addig nem szabad senkit 
veszélyeztetni fölösleges lépésekkel.

Kácsor Zsolt
(Forrás: mazsihisz.hu)
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Az évezred istentisztelete: 800-an imádkoztunk
együtt virtuálisan Verő Tomival és Nógrádi Gergővel
Határon innen és túl, együtt volt a magyar 
neológia: hálásan köszönjük Verő Tominak 
és Bán Lindának, a Verő házaspárnak, Nóg-
rádi Gergő főkántornak, aki az egész Kár-
pát-medencének, Amerika, Izrael magyar, 
neológ zsidóinak énekelt úgy, ahogy csak ő 
tud és mindenkinek, aki ott volt. Aki be-
jelentkezett zoomon, követte az élő közve-
títést a facebookon, aki beszélt, énekelt, i-
mádkozott. 

Úgy voltunk együtt, ahogy még sosem, 
éppen most, amikor a legnagyobb szüksé-

günk volt erre: egy nép, egy szív. Magyar 
zsidónak lenni, kiderült, nem múlik el, hiá-
ba évtizedek, nemzedékek, földrészek.

Nincs távolság és a nehéz időkben mind 
egymásra találunk, hogy dicsérjük a Sere-
gek Urát.

Köszönjük, magyar zsidóság, köszön-
jük neológia, köszönjük, Verő Tomi főrabbi 
úr, köszönjük, Linda, köszönjük, Gergő, 
köszönjük, Kökényesi Gábor, Lantai Dá-
vid, hogy ilyen magas minőségben őrizhet-
jük ezt meg. 

Az évezred legnagyobb közös imádko-
zását, 800 embert, ahogyan közösen dicsé-
rik az Urat, énekelnek héberül és szólnak 
magyarul Komáromtól Szegedig és Szabad-
káig, Jeruzsálemtől Philadelphiáig, Ko-
lozsvártól Beregszászig. 

Köszönjük szépen Nektek, együtt ma-
radunk, találkozunk, nem engedjük el egy-
más kezét a vírus után sem. 

Jó hetet, magyar neológia!
Zsidónak lenni jó!

Forrás: mazsihisz.hu



Budai  ófár

- 6 -

Jakov szabadsága
Függetlenség napi mangal

- Én négyszer szabadultam - mondja Jakov, 
miközben parazsat szít a függetlenség napi 
sütögetéshez. - Először a vallásból. Azt hit-
tem, a kommunizmus majd megváltja az 
emberiséget. Másodszor Buchenwaldból. 
Legyező keze megáll egy percre. Szótlanul 
bámuljuk az izzó parázson táncoló kis lán-
got.

- Harmadszor a kommunista ideológiá-
tól szabadultam - folytatja aztán. - Negyed-
jére a kétállami megoldás eszméjétől.

- Most már teljesen szabad vagy, papa? - 
kérdi egy ártatlan hangocska. Legkisebb 
dédunokája, a négyéves Noa áll mögöt-

tünk. Észre sem vettük, hogy kijött a kertbe.
- Mi?! Ja persze, drágám! - Karjára ve-

szi, megpuszilja. - Mindjárt játszom veled. 
Menj, édesem, hozd ki addig a pitát.

Jakov a kertszomszédom. Friss beván-
dorló voltam még, mikor jó tíz éve meg-
ismerkedtünk. Ő már akkor nyolcvan fölött 
járt. Németországból alijázott a háború u-
tán. Vagyis Buchenwaldból. Végigharcolta 
Izrael összes háborúját a hetvenes évekig. 
Ortodox családban nőtt fel, és még ma is 
fejből idézi a Tórát, Talmudot.

- Szabadság - ismétli maga elé mereng-
ve. - Függetlenség. Aztán beszélni kezd. A-

hogy szokott, félig hozzám, félig magához.
- Kivonulás Egyiptomból, szabadulás a 

szolgaságból… Nehéz megbirkózni a hirte-
len jött szabadsággal. Nem kell robotolni, 
senki sem parancsol. Azt csinálsz, amihez 
kedved van. Eszel, iszol, szórakozol. Rövid 
távon kényelmes, de veszélyes állapot. A 
korlátok hiánya általában a legrosszabbat 
hozza ki az emberből. Itt jön Mózes zse-
nialitása, érted? Szináj-hegy, kinyilatkoz-
tatás. Kell a törvény, az önkorlátozás. Kell a 
határ, amit nem lépünk át, bár hatalmunk-
ban állna. Hogy ne csak a külső kényszertől 
legyünk szabadok - ez még csak függet-
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Megjártam a hadak útját
Fogadott szüleim emlékére

1991-ben alijáztam. Főleg kamaszkori dac-
ból vagy lázadásból. De semmiképpen nem 
cionizmusból. A Jeruzsálemi Héber Egye-
tem előkészítőjére jelentkeztem még Buda-
pesten, szüleim tudta nélkül. Azt sem tud-
tam, hogy hol van Izrael, vagy mi a fővá-
rosa. Addig még repülőn sem utaztam. A-
pukám fogadásokat kötött a család többi 
tagjaival, ki ér haza előbb a reptérről: én 
vagy ők? Három napnál tovább sehol sem 
bírtam ki honvágy nélkül, apu nélkül.

Félig sikeresen, félig nem, elvégeztem 
az előkészítőt. Maradhattam kollégiumban 
nyár közepéig, de át kellett költöznöm Ki-
riat Hajovelbe. A kerület központjába jár-
tam vásárolni, és egy alkalommal a kezem-
be került egy csomag fagyasztott meggy. 
Nagyon megkívántam a meggylevest, de 
főzni nem tudtam. Épp arra járt egy idősebb 
pár, akik maguk közt magyarul beszéltek. 
Gondoltam, a néni biztos tud főzni. Meg-
kérdeztem szépen, illedelmesen: „Kezét 
csókolom, nem tetszik tudni véletlenül, 
hogy’ készítik a meggylevest?” A néni el-
mondta, megköszöntem, és mentem volna 
tovább, de a bácsi szó szerint elkapta a gra-
bancomat: „Hát te ki vagy és mit csinálsz 
itt?”

Rövid beszélgetés után a bácsi megadta 
a telefonszámát, hogy hívjam, amikor aka-
rom. Nem hívtam. Pár nap múlva az ajtó-
mon volt egy cetli a telefonszámmal, és ez-
zel a néhány szóval: „Várunk! Muci és Kar-
csi.” Értem jöttek, hazavittek, jól tartottak, 
és egy igazán kellemes, nevetéssel teli 
esténk volt.

Miután - másokhoz hasonlóan - nem 
maradhattam a kollégiumban, hazamentem 

látogatóba Magyarországra. Akkor ben-
nem még semmi nem változott, lázadtam, 
balhéztam, hisztiztem, próbáltam minde-
nen megsértődni…

Visszajöttem. Összeköltöztem egy má-
sik magyar sráccal, aki egyik napról a má-
sikra elköltözött (már nem is tudom, miért), 
aztán egy dél-amerikai új bevándorlóval, 
aki szintén lelépett, s magával vitte néhány 
személyes holmimat is… Röviden: az utcá-
ra kerültem.

Nappal a King David szállodában pin-
cérkedtem, éjjel egy kiégett sörözőben a-
ludtam. Néhanapján felhívtam Muciékat, 
hogy persze, minden rendben, de látogatni 
nem mertem elmenni, nehogy kiderüljön, 
hogy nincs hol laknom. Egyik nap megje-
lent Karcsi a munkahelyemen, feldúlt álla-
potban. Csak annyit mondott: „Vagy haza-
jössz, vagy hazáig pofozlak.” Karcsival 
nem lehetett vitatkozni. Hazamentem hoz-
zájuk.

Megkaptam a dolgozószobát a nagy 
könyvespolccal, teles-tele Rejtő Jenővel, 
meg más kincsekkel. Ott lógott egy tábla is: 
„Könyvet kölcsön nem adok, én is úgy sze-

reztem.” Muci és Karcsi nem kérdeztek 
semmit, nem sürgettek sehova. Amikor reg-
gel felébredtem, kaptam teát és kávét, 
szendvicset, amikor éjjel hazajöttem, a 
nappaliban félig szunyókálva vártak.

Mosav Even Szapir a jeruzsálemi Hada-
sza Ein Kárem kórház után van, erdővel kö-
rülvéve. Olyan hely, ahol két lépés a termé-
szet, a nyugalom. Sokat csavaroghattam, 
mivel Lajtos Muci (Lívia) és Karcsi ott lak-
tak. Lassan-lassan elkezdtem segíteni ott-
hon. Főztünk (életem első, saját készítésű 
tejbegrízét is ott égettem oda), takarítot-
tunk, mostunk, és nagyon sokat nevettünk. 
Mindenkinek fogadott lányukként mutat-
tak be. Bár volt lányuk is, fiuk is, akik itt 
születtek, velem beszélgettek a legtöbbet - 
főleg magyar kultúráról, könyvekről, ver-
sekről.

Őszinte, igaz szeretetet kaptam tőlük. 
Semmiért sem haragudtak meg, pedig egy-
szer „véletlenül” kicseréltem Karcsi színte-
len hennáját vörösre, amitől az egész feje 
narancssárga lett, és így kellett rokonláto-
gatásra mennie Pestre.

Karcsi borzasztó ízű likőröket gyártott 
otthon, csak az iránta érzett tiszteletből it-
tam meg. Egy-egy korty után felkiáltottam, 
hogy meg fogok vakulni, és különben is 
haldoklom az alkoholtartalomtól, de Karcsi 
csak annyit mondott: az még mindig jobb, 
mint narancssárga hajjal Pesten sétálni. Ha 
ők nincsenek, most nem itt tartanék. Fo-
gadott nővérem és bátyám a Lajtos család-
ból a mai napig tartja velem a kapcsolatot. 
Van kihez mennem ünnepen.

Feketebari
(Forrás: izrelinfo.com)

A Lajtos házaspárA Lajtos házaspárA Lajtos házaspár
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Sokszor előfordul, hogy valaki vétkezik és vétkéért az egész közössége felel,
a példamutatás ezért  nagyon fontos lehet. Szentnek kell lenni, mert szent az I'ten,
és mert az I'ten szeret.    

Az Istenhez közelebb álló papoknál még szigorúbbak a feltételek, mindenkinél,
aki Istenhez közelebb jut és közelebb áll, fontos a tökéletes tisztaság, nem elég, hogy
az áldozat hibátlan legyen, a szolgálatevő levitáknak sem lehet testi hibája és lényeges még
a rituális tisztasága, s ott vannak még a papi házasságok, még a gyászt is kötik rigorózus szabályok,
vagyis szentnek kell lenni, mert szent az I'ten, így ír a Tóránk, tán Isten is közel akar kerülni hozzánk!   

A példamutatás nem csak kifelé fontos, mert ha vétkezik egy zsidó, szégyent 
hoz magára, de a közösségére is, mert tudni kell, aki visszaél Isten nevével, az elköveti
a chillul há-sém-et, ezzel szemben a kiddus há-sém erkölcsi magaslatot jelent. Jó cselekedettel,
a Tórai törvények betartásával  kell megszentelni az Isten nevet. Így meg kell szentelni az I'ten nevét
a papok mindennapi munkájával, áldozataik bemutatásával, az örök mécses és az örök tűz őrzésével,
tehát szentnek kell lenni, mert szent az I'ten, ezt érezniük kell mindig, életük sokmilliónyi percében!

És meg kell szentelni Isten nevét a cselekvő parancsolatok végrehajtásával,
az egész zsidóságnak a szombat megőrzésével, a Tórai ünnepek méltó megőrzésével:
a nép szent gyülekezetével, a munka szüneteltetésével, az ünnepi áldozatok tömegével és
kell még sok szép jelképes cselekvés. Jöjjön hát az ige, aminek végrehajtása egyáltalán nem kevés:
Szentnek kell lenni, mert szent az I'ten -,
ennyi az egész?

Lefkovics Péter

Emór
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lenség; saját ösztöneinket is törvényes ha-
tárok közé szorítjuk. A függetlenség jó do-
log, de az igazi, a teljes szabadság csak a bé-
kével jön el. Ennek pedig előfeltétele, hogy 
egyértelműek legyenek a határok. Izrael-
nek máig nem egyértelmű a nyugati határa - 
teszi még hozzá, mintegy mellékesen.

- Lesz itt béke valaha szerinted?
- Nehéz elképzelni, de nem kizárt.
- Te mit mondasz?
- Tudod, mi a soron következő hetisza-

kasz? - kérdez vissza egy kis gondolkodás 
után. - Ködusim - mondja válaszra sem vár-
va, és már recitálja is: - „És szólt az Örök-
kévaló Mózeshez, mondván: Szólj Izrael fi-
ai egész községéhez és mondd nekik: Szen-
tek legyetek, mert szent vagyok én, az Örök-
kévaló, a ti Istenetek.” Ha az országot néz-
zük, Izrael ma nem csak zsidókat jelent, 
még ha jogosan definiáljuk is a zsidók álla-
maként. Vannak itt nem zsidók, de ők is iz-
raeliek. „Szólj Izrael egész községéhez.” 
Mit jelent ma Izrael „egész közössége”? 
Szerinted csak a zsidókat, vagy nem csak 
őket?

- Nem anakronisztikus felvetés ez? - 
kérdem kitérően.  

- A lényegi gondolkodásban nem létezik 
anakronizmus - legyint türelmetlenül. - 
Nézd meg a Talmudot. Az anakronizmus a 
filológia területe. Engem nem érdekel a Tó-
ra származása: csak az, hogy kulturális ö-
rökségünk, történelmünk vezérfonala. Ne-
künk pedig ez aktuális ma benne: „Szólj Iz-

rael fiai egész községéhez, és mondd nekik: 
Szentek legyetek.” Izrael fiai egész közsé-
géhez, érted? Az én olvasatomban ez zsidó-
kat és nem zsidókat egyaránt jelent. A mai 
Izrael állampolgárait.  

Jakov szekuláris, nem hord kipát, de, a-
hogy ő mondja: a fürdővízzel együtt nem 
önti ki a gyereket is.

- A szentség, Ramban szerint, a lehető-
ségeim önkéntes korlátozásában van. Nem 
elég tartózkodni attól, ami tilos, és tenni, a-
mit kell vagy szabad. A szentség több ennél, 
mondja Nachmanidész: mértékletesség az 
élet minden megengedett területén. Önmér-
séklet mindennel kapcsolatban, amire jog-
gal tarthatok igényt. Na, hát éppen ez a 
szentség hiányzik csak innen a Szentföldről 
- mondja, különös hangsúlyt téve a szent 
szóra. - Ha szekuláris államban akarunk él-
ni, ki kell egyeznünk a palesztinokkal, mie-
lőtt az ortodox lakosság népessége beelőz-
né a szekuláris zsidókét. Ehhez el kéne en-
gedni az etnikai alapú nemzet álmát. Az a-
merikai nemzet fogalma szövetség alapú. A 
kétállami megoldás életképtelen. Egyik ol-
dalon sem akarja a többség. Marad az egy 
állam. Egyenlő jogot mindenkinek, törvény 
előtti egyenlőséget. Igaza van Sorosnak. Az 
állam legyen minden állampolgáré, ne csak 
egyik vagy másik etnikumé. Ehhez mind-
két népnek le kell mondania valamiről. Ez a 
békés jövőhöz méltó egyetlen esély.

- Gázát is beleszámolva, a Jordánon in-
nen ma már kb. ugyanannyi arab él, mint 

amennyi zsidó. Ez az ország zsidó jellegé-
nek elvesztéséhez vezetne - vetem közbe.

- A zsidó jelleg elvesztésével a valláso-
sok és szövetségeseik riogatnak. A naiv 
szekuláris többség pedig vevő rá, mert nem 
vesszük észre, hogy miközben a vallásilag 
definiált intézményes kényszer ellen sze-
retnénk küzdeni, az ortodox kottából ját-
szunk. Külön kiábrándító, hogy etnikai, 
törzsi alapon vevő rá a vallásra fittyet há-
nyó többség. Mintha nem tanultunk volna 
semmit a múltból. Hogy is mondja az írás? 
„És ti legyetek nekem papok birodalma és 
szent nép!” Na, majd akkor leszünk szent 
nép, ha béke lesz köztünk és a palesztinok 
között. Akkor leszünk csak szent nép iga-
zán! Izrael szekuláris állam, és mégis pa-
pok birodalma lesz, mert az Ábrahám Is-
tenében hívő három vallás papjai békében 
megférnek majd egymással Jeruzsálem-
ben, ami a béke fővárosa lesz. Ahogy írva 
van: „Mert Cionból ered a tanítás és az 
Örökkévaló igéje Jeruzsálemből. És ítél a 
nemzetek között és dönt a sok nép fölött; és 
összetörik kardjaikat kapákká és dárdáikat 
sarlókká; nem emel nemzet nemzet ellen 
kardot és nem tanulnak többé háborút!” Er-
re pedig igyunk - mondja kacsintva, és ke-
zembe nyom egy Maccabi sört.

Néha nem tudom eldönteni, hogy Jakov 
komolyan beszél, vagy csak ugratja az em-
bert.

Bódi Géza
(Forrás: izraelinfo.com)
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Mindennapi antiszemitizmus
Sokak szerint túl gyakran beszélünk az an-
tiszemitizmusról, mások szerint nem ele-
get. E véleményekkel párhuzamosan még 
zsidó berkeken belül is számtalanszor fel-
vetődik, hogy inkább pozitív üzenetekre 
van szükségünk, és emellett a társadalom 
nemzsidó tagjai felé is kevesebbet kellene 
szóba hozni a holokausztot: ezzel demon-
strálva, hogy a nemrégmúlt zsidók elpusztí-
tásának szándékáról a ma élők nem tehet-
nek, annak súlyos emlékével nem is terhel-
hetők, továbbá jelzés arra, a magyarországi 
zsidóság ily módon rámutat-kijelenti, hogy 
a jövőre koncentrál. (Azért megjegyzem, 
hogy a normális emberek megemlékeznek 
elhunytaikról, különösen a zsidóság /hi-
szen a Tórában is az áll: ne felejts!/, amely a 
cinikusan végső megoldásnak nevezett 
szörnyű-kegyetlen terv miatt elveszítette 
6.000.000 /család-/tagját, az elkövetkező 
generációk alappillérét, mely azóta - és 
mindig - hiányzik.) Ezen - az előzőekben 
említett - megnyilatkozások ferdítenek és 
elterelik a figyelmet akkor is, mikor ki-
jelentik, az országban - hasonlóan Európá-
ban is - visszaszorulóban van a zsidógyűlö-
let, az antiszemitizmus. E megtévesztő, bi-
zonyosságnak vélt meggyőződést azonban 
igen egyszerű cáfolni, hiszen nem csupán 
hazai, de van bőven külföldi adat, konkrét 
esemény ezt igazolandó. (Már évek óta dol-
gozik Európában és az Egyesült Államok-
ban is olyan kutatóintézet, melyek feladata 
éppen az antiszemitizmus ismételt fellán-
golásának felderítése, rögzítése, az ezzel 
szembeni fellépés lehetőségeinek felméré-
se és megszervezése.) De nézzük meg, mi-
ért és mióta beszélhetünk antiszemitiz-
musról; természetesen nincs lehetőség en-
nek egészen részletes tárgyalására (ez egy 
igen alapos, terjedelmes elemzés feladata), 
így sűrítve és időnként leegyszerűsítve le-
het ezt megtenni.  

Izrael mai területén mintegy 4000 évvel 
ezelőtt, tehát már a polgári időszámítás e-
lőtti második évezred tájékán, itt éltek a zsi-
dók. Az ősapáink által ránk hagyományo-
zódott történetek szerint, Ábrahám néhány 
törzzsel Mezopotámia felől érkezett e hely-
re a még nagyon ősi, a kisebb-nagyobb nép-
csoportok kezdeti (nép)vándorlása idején: 
„… és mondá az Örökkévaló Ábrahámnak, 
menj el országodból, szülőföldedről és a-
tyád házából azon országba, melyet én ne-
ked mutatok…”. Ám hiába telepedtek le itt 
a zsidó elődök, nyugalom, békesség helyett 
számtalan megpróbáltatás várt rájuk. A 
nagy népvándorlások idejekor még nem 
beszélhettünk antiszemitizmusról, a mai 
értelemben zsidógyűlöletről. Az egyes nép-

csoportok a kisebb-nagyobb területekért 
vívott küzdelem, ill. azok megtartásáért fo-
lyó harcok hevében akkor természetesnek 
tartották a vetélytárs elpusztításának, jobb 
esetben leigázásának szándékát, legyen a 
küzdőfél bármilyen más néphez tartozó is.   

Ugyan sikerült a zsidó népnek a csapá-
sokat túlélve fennmaradni (egyiptomi rab-
ság, babiloni fogság, erőszakos hellenizá-
lás kísérlete), de később a világhódító ró-
maiak a Vespasianus császár, majd fia, Ti-
tus vezetésével indított hadjáratával (i.e. 
70.) szembeni zsidó szabadságharc a túle-
rővel szemben elbukott. A zsidók akár éle-
tük árán is, mindig ragaszkodtak a súlyos 
áldozatokkal megszerzett és alakított hazá-
hoz, valamint létezésüknek nemcsak szim-
bólumához, a Szentélyhez; ezért a rómaiak 
a Szentélyt lerombolták, hogy megtörjék a 
már századok óta itt élőket. Ezzel együtt a 
bekebelezett területet önálló provinciává 
nyilvánították, s az ősi elnevezésétől - Ju-
dea/Israel - megfosztva átnevezték Palesz-
tinának, a zsidók tömegét pedig elűzték 
szülőföldjéről, hazájából.  

A szétszóratásra kényszerült zsidók, a-
kármerre vetette őket az idő, tehetségüket 
kiaknázva sikerrel igyekeztek-tudtak élet-
ben maradni. Olykor az új, letelepedésre al-
kalmas területet kereső népcsoportokkal e-
gyütt haladva, vagy sokszor őket megelőz-
ve (ez utóbbira bizonyítékok pl. a Magyar-
országon fellelt, megmaradt, jócskán hon-
foglalás előtti zsidó síremlékek) feltűntek a 
zsidók Európában, ahol a hadakozók (véde-
kezők és hódítók) élelmezése, vándorló ál-
lattenyésztés, valamint a kereskedés volt 
megélhetésük fő forrása, s kapcsolatot, hi-
dat képeztek az új területfoglalók által ki-
szemelt vidéken élők és a tájékot megsze-
rezni szándékozók között. 

Az időben jóval később, az akkoriban 
még ritkaságnak számító pénzügyi-gazda-
sági-kereskedői tudásukat latba vetve, 
hasznosítva, zsidók királyok tanácsadói, ja-
vaik kezelői is lettek. A szó mai jelentésé-
ben még akkor sem beszélhettünk antisze-
mitizmusról, amikor az irigység, a tudás-
hiány már hamar elindítója volt a zsidókkal 
szembeni gyűlöletnek. Az azonban kije-
lenthető, innentől számítható a lappangó, 
még rejtőzködő antiszemitizmus.

A 10-11. században már számosan, ám 
viszonylag elszórtan éltek a zsidók Euró-
pában, mivel még ekkor nagyobbrészt uta-
zó-vándorló kereskedők voltak. Idővel a-
zonban tömegesen telepedtek le leginkább 
a mai Lengyelország és Ukrajna területén, 
Németalföldön, de sokan éltek Franciaor-
szágban és a még nem egységes Itáliában, s 

a legtöbben talán Spanyolországban. A zsi-
dók között a kereskedők mellett nagyon so-
kan a fejlett technológiát ismerő kézműve-
sek, iparosok, a tudomány és a kultúra terü-
letén korszerű tudással rendelkezők, a 
pénzforgatáshoz-kezeléshez értők voltak; 
ezzel óriási „lökést” adtak a korabeli, majd 
a későbbi idők ugrásszerű fejlődéséhez. 
Gazdasági aktivitásuk révén nem csupán 
egymás között, hanem a nemzsidók köré-
ben is - persze nem túl gyakran - elismerés-
re számíthattak. A zsidók ekkoriban már 
nem űzhettek kedvük szerinti foglalkozást. 
A rájuk kényszerített előírások-törvények 
miatt sokan a diktált tilalmak „eredménye-
ként” financiális hozzáértésüknek köszön-
hetően az áruforgalomban, a gazdasági é-
letben igen aktívan vettek részt, érvénye-
sültek, valamint számosan közülük, akko-
riban kuriózumnak számítóan nyelveket 
beszéltek, tudtak írni-olvasni, pénzköl-
csönzéssel foglalkoztak, értettek a számok-
hoz, ennek köszönhetően állami kötelezett-
ségek beszedői, azaz adósságbehajtók, 
vámszedők, valamint nagybirtokosok inté-
zői lettek, mivel szakértelmükre számítva 
rájuk lehetett bízni a gazdaság, az uradalom 
irányítását, működtetését. Mindezek miatt 
hamar nemkedveltekké, gyűlöltekké váltak 
a hasonló képességekkel nem bírók köré-
ben, melyben nagy része volt annak is, 
hogy - miként előbb - a tartozások besze-
désében és a gazdaságok irányításában fe-
lelős szerepet vállaltak, ezáltal úgy tűnt, 
mintha ők lennének mások nyomorúságá-
nak fő okozói. Az Európa számtalan álla-
mában tomboló és megismétlődő pogro-
mok előrevetítették, hogy komoly ellenér-
zéssel, gyakorta a zsidók létét veszélyez-
tető körülményekkel kell számolni.

Európa keleti felében - pl. Ukrajnában, 
ahol jelentős számban éltek zsidók, s mely 
három alkalommal is lengyel területekhez 
jutott az ország erőszakos felosztásakor - 
igencsak kiéleződött a viszony a zsidók és 
nemzsidók között. A bekebelezett, kisebb-
nagyobb termőterületet megszerző ukrán 
nemesek, földbirtokosok szolgálatába sze-
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gődött zsidókat azok kiszolgálóinak tekin-
tették, nem számíthattak szimpátiára a len-
gyelek részéről sem, mert elnyomóik, ki-
zsákmányolóik kiszolgálóiként tekintettek 
rájuk. A zsidók így duplán gyűlöltekké vál-
tak, hiszen a lengyelek mellett az ukrán pa-
rasztság is hasonló módon megvetette őket; 
lásd fentebb az adóbeszedést, a gazdaság 
irányításában betöltött szerepüket… Idővel 
az is rontott a zsidók helyzetén, hogy Uk-
rajna mellett Oroszország, Ausztria és Po-
roszország is szemet vetett lengyel terüle-
tekre. Így aztán a zsidók egy része a cári O-
roszország fennhatósága alá került, valami-
vel kevesebben Poroszország és a Habs-
burg Birodalom alattvalói lettek. A zsidók 
helyzetét jelentősen rontotta, hogy Porosz-
ország különböző intézkedésekkel (így szi-
gorú nyelvtörvénnyel, vagy pl. az első szü-
löttön kívül a család további tagjai, a fiata-
labb testvérek házasságkötésének tiltása) i-
gyekezett elűzni-megszabadulni a ráma-
radt lengyelországi zsidóktól, ezzel elérve, 
hogy tömegesen elhagyják ezen országré-
szeket. De az oroszországi zsidóság körül-
ményei sem voltak jobbak, mert ott tele-
pülési-területi határokat, zónákat jelöltek 
ki, melyeken belül, vagy kívül nem élhettek 
zsidók; e rendelkezés megszegőire igen 
szigorú büntetés várt.

Gyakran felmerül a kérdés: lehet-e az 
antiszemitizmus egyik kiváltó oka a vallási 
meggyőződések eltérése-mássága. Ha i-
gen, akkor szólni kell a zsidókkal szembe-
ni, vallási különbözőségből fakadó ellenér-
zésről, de ennek levezetéséhez ismét vissza 
kell lépni az időben, s meg kell említeni a 
szintén egyistenhívő, de századokkal ké-
sőbb formálódó vallások, így az iszlám 
„szerepét” a zsidóellenesség kialakulásá-
ban, és szólni kell a végülis a judaizmusból 
kilépő, kezdetben titokban, többé-kevésbé 
szektaszerűen működő, majd egyre inkább 
terjedő másik monoteista újhitrendszerről 
is (utóbbi esetében kissé kényesebb a fel-
vetés), a kereszténységről. 

A mohamedanizmus ma bizonyosan el-
lenségesen szemléli nem csupán a zsidóhit-
vallást, de a származásuk szerint ahhoz kö-
tődőket szintén, még akkor is, ha vannak, 
akik hitüket ugyan nem gyakorolják, de ho-
vatartozásukat nem tagadják; nem beszélve 
az Izraelhez való viszonyról, mely manap-
ság „átvette a szót” a zsidóellenesség terén 
olyannyira, hogy léteznek olyan iszlámval-
lást követő államok, melyek deklarált célja 
Izrael Állam fizikai megsemmisítése, s hol 
titkolva, hol nyíltan anyagilag is támogat-
ják a merényletek, a kíméletlen támadások 
elkövetőit, mely tagadhatatlanul antiszemi-
ta indíttatású. 

Az iszlám az egyik legfiatalabb világ-

vallás. Létrejötte Mohamed (Mohamed ibn 
Abdallah) prófétához köthető, aki i.sz. 570 
körül látta meg a napvilágot egy szegény, 
pásztorkodó családban. A nincstelenségből 
sikerült kiverekednie magát, ügyes keres-
kedőként utazott-világot látott, megismerte 
a zsidó mellett a szíriai keresztények köz-
vetítésével a keresztény vallást. A történet 
szerint 40 évesen látomásában megjelent 
előtte Gabriel főangyal, akitől megtudta, 
hogy ő (Mohamed) isten küldötte. Felesége 
unszolására igehirdetésbe kezdett, sikerült 
az egymással ellenséges viszonyban lévő 
beduin és arab törzseket összebékíteni, me-
lyek ezzel együtt a muszlim vallás követő-
ivé váltak. A kezdeti, ősnek mondható isz-
lám hit tanításaihoz a zsidóké állt a leg-
közelebb: a többistenhit elutasítása; a mes-
siás eljövetelére és a végítéletre várás; a 
bálványimádás tilalma; némely szokás ha-
sonlósága vagy azonossága. De a más egy-
istenhívőkkel sem volt probléma. Csak-
hogy Mohamed és követői idővel hitvitába 
bonyolódtak, s alul maradtak a más vallást 
gyakorlókkal szemben, melynek végered-
ményeként azok híveivel, tanításaival 
szemben elvakult, ellentmondást nem tűrő 
ellenséges viszony alakult ki. (Mai aktua-
litását lásd: Recep Tayyip Erdogan török el-
nök/2019 12. 11. : „A világ muszlimjainak 
egyesülni kell a Nyugat ellen”!!!, s talán 
nem túl erőszakoltan felvethető azon, u-
gyancsak Erdoganhoz köthető intézkedés, 
mely a Törökország területén meghúzódó, 
töméntelen EU-s pénzen ott eltartott, nagy-
számú, az elsősorban arab menekülteket 
Európa irányába terelné.) 

Az iszlámvallás amellett, hogy a világ-
ban hatalmas területeken, ha kellett erő-
szakkal párosulva - kezdetekben Gibraltár-
tól egészen a kelet távoli országaiban - ter-
jedt el, kétségbe vonja, tagadja, hogy egyál-
talán létezett volna az Első, Második és a 
Heródes által kibővített Harmadik Szen-
tély. Az arabok állítása szerint az iszlám-
vallás szent helye a Fal is, mely az arab-
muszlim örökség része lenne, mivel egy al-
kalommal Mohamed itt kötötte ki a lovát. A 
valóság azonban az, hogy az itt álló két me-
cset az iszlám vallás szakrális helyeinek 
rangsorában csupán hátrébb helyezkedik 
el, ezzel szemben a Siratófal a zsidók szá-
mára a legfontosabb. Az arabok e szándé-
koltan hamis állítását a történettudósok, a 
jelenleg is folyó régészeti feltárások során 
előkerült leletek, s maga a Nyugati Fal, az-
az a Siratófal (az egykori Szentélyhez tarto-
zó megmaradt rész, a Kotel) többezer év óta 
ma is régi helyén magasodva cáfolják bi-
zonygatásukat. 

A judaizmusból „lépett elő”, vált le, ké-
sőbb formálódott, az alig több mint 2000 

éves másik hitrendszer. Akik továbbra is ra-
gaszkodtak hitelveikhez, továbbra is ősi ha-
gyományaik szerint éltek-hittek, ők válto-
zatlanul megmaradtak zsidóknak; akik 
megtagadták szokásaikat, s az újhoz ido-
multak - mégis, nagyon sok szokott visel-
kedési formát átemeltek újsütetű gondolat-
világukba -, ill. az ugyancsak más hitelvet 
követők csatlakoztak a számukra újszerű-
höz, ők lettek a keresztények. A keresztény-
vallást eleinte egyáltalán nem tolerálták, 
mely úgyszólván szektaszerűen, titokban 
híveket gyűjtő volt, s még Rómában (ké-
sőbbi központjában) sem tűrték el, sőt, kez-
detben - akárcsak a zsidóvallást - üldözték. 
Ám e hitrendszer idővel nem csak elfoga-
dott lett, hanem Európában mindenek fe-
letti, uralkodó hitté vált, még akkor is, ha 
különösen alakult kibontakozása, majd az 
eredeti hitmeggyőződés több ágra szakadt, 
módosult (talán a megújulás reményében), 
miközben e folyamat magával hozta az így 
egymással szembe kerülő irányzatok nézet-
különbségét, és ami ennél súlyosabb, a gyű-
lölködést. Mindezeken túl, meglehetősen 
gyakran, a hitmódosulások rivalizálása 
vallásháborúkhoz, kemény üldöztetéshez 
(inkvizíció) vezettek, nem volt rendkívüli a 
- mai szóhasználattal - mainstreamtől elfor-
dulók, a „hitehagyottak” máglyahalála 
sem, melyet persze megelőzött a vagyon 
elkobzása, s ez kiterjedt a hozzátartozók, a 
tágabb család tulajdonaira is. Egész vallási 
közösségek váltak áldozattá. Ennek elszen-
vedői elsősorban a zsidók voltak, hiszen 
őket okolták-vádolták azzal, hogy a ke-
resztényvallás (meg)alapítóját, hitelvmeg-
fogalmazóját a zsidók küldték halálba, fe-
szíttették keresztre, s ezen viszonyulás az 
antiszemitizmus egyik alapja lett; ez a mai 
napig a zsidókkal szembeni kollektív bű-
nösség megfogalmazásának pilléréül szol-
gál. (Utóbbi felfogással szemben szokott 
reakcióként elhangzani, de hát ő is zsidó 
/Yehoshua/ volt.) De az idővel a legel-
terjedtebb hitgondolattól eltávolodók, az 
„eltévelygők” is „pórul jártak”, s nem sok 
különbséggel hasonló részük volt a zsidók-
kal szembeni „eljárásban”. A vallás fel-
használása, sőt kihasználása a hatalom bir-
toklásáért folyó küzdelemben a rivalizálás 
fontos része volt, mely egyet jelentett a pá-
pai székhely, s így az egyház egésze feletti 
befolyás megszerzésével-birtoklásával; 
lásd pl. az avignoni fogságot, amikoris a pá-
pa nem önként, hanem kényszerítetten 
hagyta el a katolikus egyház római köz-
pontját, s persze szabad mozgását korlátozó 
őrizet alatt állt e városban. Napjaink ma-
gasrangú vallási elöljárói szóban ugyan el-
utasítják a zsidósággal szembeni előítéle-
tet, mi több, hivatkoznak a közös gyökerek-
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re, alapokra, ám nem példátlan, hogy ala-
csonyabb rangú képviselői és a hívek közül 
is számosan „más tüzet táplálnak”, többé-
kevésbé „örök igazságként”, sztereotípia-
ként példálóznak a már említett „gyilkos-
sággal”. 

Idővel Európában a könyörtelen vallás-
üldözés mellett jó üzlet lett a pogrom, hi-
szen (pl. a legismertebb) a spanyolországi,  
de más országokbeli üldöztetés alapja a val-
lási különbözőség inkriminálása mellett - 
még a keresztény hit különböző áramlatai 
(reformátusok, puritánok, stb.) közötti is; 
de róluk  most nem teszek említést - egy na-
gyonis „praktikus”, gazdasági oka is volt a 
zsidókkal és a nem a pápa által előírt-meg-
követelt irányzattal szembeni gyűlöletnek, 
az otthonaik, hazájuk elhagyására kénysze-
rítésének; ez pedig a munkájukkal-szorgal-
mukkal generációk óta, hosszú idő alatt 
összegyűjtött, felhalmozott javak megka-
parintásának szándéka, melynek egyik esz-
közeként az inkvizíció szolgált. Hiszen éle-
tük meghagyására csak akkor számíthattak 
a zsidók, ha csupán a legszükségesebb hol-
mikat tartalmazó kis csomaggal és gyalog-
szerrel távoztak az országból. Gyakorta hi-
ába tértek át sokan, persze csak látszatra - 
pl. a marránusok -, a megkövetelt-kierősza-
kolt hitre, mégis életüket vették, „szeren-
csés” esetben „csak” földönfutókká váltak, 
vagyonukat, értékeiket elkobozták, s így 
voltak kénytelenek új hazát keresni. Európa 
más országaiban is hasonlóan kegyetlen 
„lelemény” következményeképpen, akár 
máglyahalállal is megszenvedték hitüket az 
azt meg nem tagadó zsidók, azonkívül a 
gyűjtött-felhalmozott értékeiket, vagyonu-
kat, ingatlanjaikat elveszítették, melyeket 
persze gyorsan megszereztek mások - az ül-
dözőik. Ha mégis megkímélték az életüket, 
számukra rettenetes, érzelmi-szellemi 
gyötrelmet kellett átélniük, s ez az elkob-
zott Tóra tűzre vetése volt.

A xenophóbia kvázi minőségi átalaku-
lása az antiszemitizmus, mely ezúttal már 
az olyan „idegenekkel” szembeni ellensé-
geskedés megnyilvánulása, amely kifeje-
zetten a másféle hitet-szokásokat gyakorló 
zsidókkal szemben nyilvánul meg. 

A fenti rövid visszapillantás alapján 
megfogalmazható, hogy az antiszemitiz-

mus előfutáraként beszélhetünk az idegen-
gyűlöletről, mely azonban már hosszú év-
századok, sőt, évezredek óta létezett, lé-
tezik. A középkorban a zsidókkal szemben 
megmutatkozó ellenérzés első megnyilvá-
nulásai a törvényben elrendelt megkülön-
böztető viseletek kötelezővé tétele (pl. sár-
ga fejfedő; sárga köpönyeg; a ruházaton kö-
telezően elhelyezett színes jel, stb.), majd 
az eredetileg a tradíciók, a hitgyakorlás 
megkönnyítése érdekében és az önvéde-
lemből önkéntesen választott lakótömbi-
városnegyedi együttélés, melynek végki-
fejlete, ennek „továbbfejlesztéseként” a ké-
sőbb már törvénnyel is a gettókba kény-
szerített élet. Az így „kijelölt” lakóhelyet 
gyakran fallal vették körül, mely területet 
csak meghatározott időben, őrzött kapukon 
át lehetett elhagyni, pl. munkavégzés, vá-
sárlás esetén, s előírt időben oda vissza is 
kellett térni. A rendelkezések megszegőire 
komoly büntetés várt. 

Magyarországon az 1100-as években a 
zsidóság tulajdonképpen nyugalomban, 
biztonságban élhetett, a néhány, már itt élő 
családot követte az elsősorban kézműves-
séggel foglalkozók nagyobb tömege. Aztán 
VI. Béla kiváltságlevelet adott ki a zsidók 
számára, e gyakorlatnak a következő ural-
kodók is eleget tettek. A kiváltságlevél biz-
tosította a zsidók jogi védelmét, mégpedig 
azért, mert a zsidók közvetlenül a kincstár-
nak adóztak. A zsidók gazdasági élet te-
rületén meglévő hozzáértését mi sem bizo-
nyította jobban, mint az, hogy - amint fen-
tebb már volt róla szó - a királyok pénzügyi 
tanácsadói, de orvosai is lehettek. Mátyás 
király idején egyre inkább gyarapodtak a 
városi zsidó közösségek. Nem csupán 
számszerűen lettek többen, hanem elis-
mertségük megnyilvánulásaként ekkoriban 
jöhetett létre a zsidó elöljáróság hivatala, 
melynek vezetője (Mendel Jakab) a zsi-
dóság érdekeit képviselte, és irányította, 
felügyelte a zsidók kincstár felé történő 
adófizetését. (Ennek emlékei a budai vár-
ban megmaradtak: egy múzeumként láto-
gatható kisebb zsinagóga, s egy nagyobb-
nak földdel takart falmaradványai.)

Az elért kiváltság és a viszonylagos 
nyugalom azonban megtört a török meg-
szállással, amelynek eredményeként az or-
szág három felé szakadt. A törökök által 
uralt részen - ha megfizették a kirótt adót -, 
valamint az Erdélyi Fejedelemségben to-
vábbra is zavartalanul élhettek a zsidók, 
míg más, a királyi területeken, egyre inkább 
elüldözöttekké váltak, s bizony gyakran el 
kellett hagyniuk lakóhelyüket, városukat, s 
ráadásul csupán meghatározott foglalko-
zást űzhettek, az ipari tevékenység tiltott 
volt, így néhány foglalkozási ág maradt, 

mint pl. az uzsora, a kereskedés. Ha az isz-
lámvallás mai zsidóellenességét figyelem-
be vesszük, érdekes különbségnek látszik, 
hogy a hosszan tartó török uralom alatt a 
zsidók viszonylagos nyugalomban élhet-
tek, majd a törökuralom megszűnte után a 
zsidóság helyzete rosszabbra fordult, s a 
pogromok miatt sokan életüket vesztették, 
vagy éppen ennek elkerülése érdekében 
menekülniük kellett, s csak előírt távolság-
ban, a városfalakon kívül maradhattak, te-
lepedhettek le. Kicsit később valamelyest 
enyhült a zsidókkal szembeni szigor. Mária 
Terézia bevezette (1749) az ún. türelmi adót 
(későbbi nevén kamarai adó), mely kizá-
rólag csak a zsidókra vonatkozott, s melyet 
száz év múlva töröltek el. Az 1781-ben II. 
József által kiadott türelmi rendelet lehe-
tővé tette a szabad vallásgyakorlást és hi-
vatal viselését néhány felekezet számára, 
így a zsidóság részére is, továbbá ismét le-
hetővé vált a szabad királyi városokba be-
költözni. A zsidók újfent űzhettek ipart, föl-
det vásárolhattak, földműveléssel foglal-
kozhattak. A zsidó gyerekek számára köte-
lezővé tették a világi oktatást, a német 
nyelv használatát, egyúttal családneveiket 
németesíteni kellett. Mindezen intézkedé-
sek ellenére (vagy éppen ezért) kiéleződött 
a keresztények és a zsidók közötti viszony, 
szinte beépült a társadalmi gondolkodás 
rendszerébe. Nagyot előre ugorva, ennek e-
gyik bizonyítéka az 1920-as - számomra 
nulladik zsidótörvény - numerus clausus, 
majd az azt néhány év múlva követő, a tel-
jes megsemmisítés érdekében hozott to-
vábbi zsidótörvények, melyek ellen nem á-
gált szinte senki.  

Lépjünk kicsit még közelebb. Úgy tűnt, 
a nácinémet Harmadik Birodalom állami 
szintre emelt antiszemitizmusa, majd a ge-
nocídium után észhez tér az emberiség. De 
hamar kiderült, hogy a 2. világháború hat-
millió zsidó mártírja sem volt elég ahhoz, 
hogy megváltozzon a zsidókkal szembeni 
viszony. Lengyelországban a régi időkre 
emlékeztető, sok halálos áldozatot követe-
lő pogromok sorozata történt alig egy évvel 
a háború befejezését követően. Majd kicsit 
később, az 1967-es hatnapos arab-izraeli 
háborút követően a Varsói Szerződés orszá-
gainak moszkvai összejövetelén hozott ha-
tározatnak megfelelően másokhoz hason-
lóan megszakították a diplomáciai kapcso-
latokat Izraellel. Ez is közrejátszhatott, 
hogy Lengyelországban is felerősödött (de 
lehet, hogy helyesebb a „folytatódott” ki-
fejezés) az antiszemita propaganda olyany-
nyira, hogy egy tömeggyűlésen az egyik 
állami vezető (Gomulka) kijelentette, a ci-
onisták az imperialisták hadoszlopát jelen-
tik. De más kelet-európai országokban is 
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megtapasztalhattuk az antiszemitizmus új-
jáéledését, akár folytatását. Magyarorszá-
gon is történtek pogromok 1945-öt köve-
tően. Ezzel párhuzamosan itt is felerősödött 
az a propaganda, melynek hatására kizárták 
a (kommunista)párt soraiból az ott „meg-
bújó” cionistákat, s 1948-ban feloszlatták a 
Magyar Cionista Szövetséget. Természete-
sen az előzőek egy részére hatással voltak a 
Szovjetunióban történtek is, ahol az anticio-
nista hangulatkeltéssel összekapcsolva a 
zsidók számára „autonóm” területet (Bi-
robidzsán) jelöltek ki egy kietlen, nehezen 
élhető országrészen, majd arra hivatkozás-
sal, hogy a zsidó újságírók kozmopoliták, 
rokonszenveznek a nyugati világgal, lehe-
tetlenné tették a zsidó sajtó készítését (Ejni-
kejt), s ennek folytatásaként a zsidó értel-
miséggel szemben számtalan kémvádat fo-
galmaztak meg. A Kremlben dolgozó zsidó 
orvosok sem úszták meg, mert ellenük pe-
reket indítottak, mivel a vád szerint ártó ke-
zelésekkel igyekeztek vezetők életét ve-
szélybe sodorni. Az 1920-as magyarorszá-
gi numerus clausushoz hasonlóan pedig 
korlátozták az egyetemekre felvehető zsidó 
fiatalok arányát, a zsidóknak pedig a sze-
mélyiigazolványban fel kellett tűntetni 
származásukat: jevrej.

Ha napjainkat vizsgáljuk, kijelenthető, 
továbbra is „él és virul” a zsidógyűlölet, az 
antiszemitizmus. Nem csupán az egyértel-
műen látható, hanem annak szofisztikus 
formája is burjánzik. Visszaszorulásáról 
szóló állításokat egyértelműen cáfolják a 
kutatások, sőt az ellenkezőjéről tesznek je-
lentést. Egyik legékesebb megnyilvánulása 
pl. a Lengyelországban 2018. február 1-én 
az alsó-felsőházban egyaránt elfogadott, 
meghozott törvény, mely büntető eljárást 
helyez kilátásba azokkal szemben, „… akik 
nyilvánosan és a tényeknek ellentmondva 
Lengyelországot, ill. a lengyel nemzetet a 
nácik bűntetteiben való bűnrészességgel 
vádolják…”. Ezt tetézte Mateusz Morawi-
ecki kormányfő kijelentése, mely azt igyek-
szik sulykolni, hogy a 2. világháború idején 
a genocídiumot megvalósítók között zsidó 
elkövetők is voltak. Elmondható azonban 
az USA-val kapcsolatban is, s hasonlóan az 
európai országok esetében is, hogy mege-
melkedett az antiszemita indíttatású cselek-
mények száma. Számos célzott akció tör-
tént zsinagógákkal szemben, megtámadtak 
kóser üzleteket és megöltek rabbikat, csalá-
dokat, temetőkben síremlékeket rongáltak 
meg. A következmény: Európában nagy 
számban hagyják el eredeti hazájukat  zsi-
dók. Mindezeknek történelmi „hagyomá-
nya” van, hiszen a vérvád, a kannibalizmus 
vádja, azaz hogy zsidó nemzsidót feláldoz-
va annak vérét elfogyasztja (de ez már az 

ókorban is elterjedt vád volt), vagy egy sor 
más tévhit, mint a kútmérgezés, betegségek 
szándékos terjesztése (napjainkban a co-
rona vírus világjárvány kapcsán ismét fel-
merült képtelenség), rituális gyermekgyil-
kosság még ma is élő babona, s úgy tűnik, 
hatásosak.

Ha saját országunkban vesszük górcső 
alá az antiszemitizmus mai megnyilvánu-
lásait, ugyancsak elborzasztó eredményre 
jutunk; konkrét helyzetek bemutatását azok 
sokasága miatt kerülöm, csupán „gyűjte-
ményben” igyekszem igazolni létét. Ma-
gyarországon ugyan nem elterjedt a fizikai 
tettlegesség, „helyette” van verbális táma-
dás, „jelképes” uszítás. Évente több zsidó 
temetőt dúlnak fel brutálisan, firkálnak ösz-
sze, gyaláznak meg zsinagógákat, meg-
becstelenítik a Duna parti cipőket, futball-
meccseken elhangozhat a tréfásnak szánt 
„hív a Duna, vár a MÁV”, s újdonság, hogy 
ellenségnek kikiáltott újságírókat szárma-
zásukra(?) utalva, izraeli zászlóval a hát-
térben, plakátokon láthattunk az utcákon. 

De szinte már hagyománnyá vált (most már 
évtizedek óta) a választásokat megelőző 
kampány idején plakátokon, falfirkákon 
sejtelmesen megjelenítetten, és gyakran 
választói „önszorgalomból(?)” nem csak 
utalásszerűen, hanem direkt módon is meg-
mutatni a rivális, a vetélytárs lejáratását 
célzó „szövegillusztrációt”, s a leginkább 
félreérthetetlen Dávid-csillagot. De ha 
visszaemlékezünk a közelmúlt magyaror-
szági történéseire, néhány meghatározó 
helyzetben lévő politikus akár freudi elszó-
lásaként is értelmezhető megnyilvánulásá-
ra, akkor még töprengeni sem kell az el-
hangzott beszédek valódi jelentésén: mint 
pl. az, hogy voltak korábban olyan politi-
kusvezetők, akiknek „… nagy része zsidó 
volt …”. Más alkalommal egy prominens 
politikus arra ragadtatta magát, hogy a ma-
gyarországi zsidókat azzal vádolta meg a 
választások idején, hogy a „... zsidók kény-
telenek voltak - vagy az is lehet, hogy jól is 
esett nekik - a nyilast megszavazni a …. me-
gyei közgyűlésben …”. E sötét mondat mi-
att politikustársa tompítani igyekezve a ki-
jelentés súlyát, egy televíziós műsorban 

(menteni a menthetetlent) úgy nyilatkozott, 
hogy kollégája hibát követett el, mikor az 
előzőekben leírt mondatokat megfogal-
mazta. Meg is magyarázta, szerinte miért 
sikeredett rosszul a megnyilatkozás: mert 
„… a zsidókat sérelem (!sic!) érte, mely a 
holokausztot, a soát jelenti…”. (Ez a sére-
lem nem más volt, mint népirtás, óriási-pó-
tolhatatlan veszteség, a magyarországi 
600.000, az európai összzsidóságot tekint-
ve 6.000.000 ember elpusztítása!)

Ezen idézett megnyilvánulások hatása 
nap, mint nap érzékelhető az internetes por-
tálok híreit követő kommentálók jó ré-
szénél (mindig ugyanazok), akiknek durva 
és nem titkolt antiszemitizmusa tulajdon-
képp megvalósítja a BTK 332. §-át, azaz a 
közösség elleni uszítást. (E törvényhely 
szóhasználata álláspontom szerint egyéb-
ként helytelen, hiszen faji csoportról be-
szél, s ezzel hozzájárulhat az alsóbb-fel-
sőbbrendű „faj” osztályozásának elméleté-
hez annak ellenére, hogy az emberiség csu-
pán egyetlen faj, de számtalan rasszra ta-
golódik; s ez nem ugyanaz.) 

A sort folytatva: antiszemita üzenet az 
is, amikor gyakran hallunk gyanakvó meg-
jegyzéseket, ha valakinek „zsidós” neve 
vagy „szemita kinézete” van, de az is, ha 
antiszemita személyek köré építenek kul-
túrrespektust, és az is antiszemitizmus, ha 
antiszemita rendszerrel, kormánnyal igye-
keznek folytonosságot vállalni (Horthy), 
vagy dohos szellemiségű, antiszemita szer-
zőket (szándékosan nem írókat emlegetek) 
emelnek be iskolások tananyagába. Nagy 
kárt okoznak a magukat történésznek neve-
zők relativizáló „munkái”, bejelentései, 
mint az egyik legsúlyosabb, a Kamenyec-
Podolszkijban történt tömeggyilkosság 
idegenrendészeti eljárásként félremagyará-
zása, vagy az egyik korábbi Élet Menetét 
„Adj gázt!” elnevezésű vonulással megza-
varni szándékozó ún. nemzeti érzelmű Gój 
Motorosok. 

S végül meg kell említeni, hogy a szél-
sőjobboldali antiszemitizmus mellett már a 
kezdeti kapitalizmus idejétől számíthatóan 
létezik a baloldali antiszemitizmus, mely a 
bármilyen tevékenység eredményeként jó-
módúvá-vagyonossá lett zsidók elleni el-
lenérzés, sőt gyűlölet megnyilvánulása. 
Időben legközelebbi példa erre a Brit Mun-
káspárt vezérének antiszemitizmusa, mely 
közrejátszott bukásában. 

A bemutatott példák (természetesen 
most csak a legkirívóbbak) rávilágítanak 
arra, mennyire hamis, képmutató az az 
igyekezet, amely el-, ill. áthárítja a felelős-
séget, s hogy egyelőre mennyire elpusztít-
hatatlan az antiszemitizmus. 

Porosz Péter
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Íme, itt vagyok, küldj engem
121 éve született Salkaházi Sára

Salkaházi Sára világéletében szabad volt, 
akkor is, amikor magányosan cigizve csa-
vargott, bátor modern nőként a nagyvárosi 
utcákon és akkor is, amikor megtalálta je-
gyesét, Jézust, akihez örökké hű maradt, 
akkor is, amikor nyilas gyilkosaival szem-
benézett. Zsidómentő keresztény vértanú 
lett, akinek életszentsége a szabadság. 

Schalkház Sarolta Klotild néven szüle-
tett Kassán, 1899. május 11-én, osztrák 
származású nagypolgári családban. Salka-
házi Sárára emlékezünk.

Egy felvidéki fiatal lány éppen felnőtt, 
amikor a világ, amely felnevelte, elszakadt 
az országtól, amely a hazája volt. Nem tette 
le a hűségesküt Csehszlovákiára, így nem 
lehetett tanító, így vált önálló és bátor pesti 
modern lánnyá, akinek viselkedésén kissé 
meghökkentek pártfogói, amikor a 20-as 
évei végén csavargásaiból, kereséséből 
megtérve Jézussal jegyezte el magát és no-
vícia lett. Megígérte, hogy jó keresztény 
lesz és jó keresztény volt. Tudta, hogy ha a 
legkisebbeket látva az emberek között min-

dig magával Jézussal találkozik. Hogy min-
denkiért felelős a világon, de főleg a legki-
sebbekért. Hitt az evangélium üzenetében, 
ezért írt és beszélt már formális megtérése 
előtt a kisebbségi magyarokról, a szegény-
ségről és ezért szállt szembe a nyilasokkal 
zsidó társainak védelmezőjeként, a Szociá-
lis Testvérekkel együtt, letéve immár örök 
fogadalmát. Íme, itt vagyok, engem küldj -
kérte és Isten meghallgatta őt. 

Mindenki, aki azokban az időkben 
szembefordult a gyilkosokkal, tehát min-
denki, aki keresztényként viselkedett, az é-
letével játszott, így vált ő is hitének tanú-
sítójává. Kivitték őt is a Duna partjára vé-
denceivel együtt és velük együtt gyilkolták 
meg. Ő mondhatta a zsoltár soraival, hogy 
még ha a halál árnyékának völgyében járok 
is, nem félek, mert Te Velem vagy. Nem 
hagyta cserben szerelmes, magányos Iste-
nét 1944 telének rémséges Budapestjén.

Salkaházi Sára mindig ott volt élete 
mindössze 45 éve alatt, ahol egy keresz-
ténynek lennie kellett. Szabad volt fiatalon 
és szabad volt, amikor Jézust választotta, 

mert csak szabad ember képes valódi vá-
lasztásra. Ő végiggondolta választása min-
den konzekvenciáját és úgy könyörgött, 
mint egykor Ábrahám is: Íme, itt vagyok. 
Engem küldj. A hit lovagja volt.

A katolikus egyház boldoggá avatta és a 
pesti rakpart egy része az ő nevét viseli. 
Követte, akiben hitt, úgy, ahogy nagyon ke-
vesen voltak képesek rá. Él tovább azok-
ban, akiket megmentett testvéreivel, min-
den utódukban. Tudta, amit a zsidó hagyo-
mány tanít: minden emberre külön-külön 
igaz, hogy értük teremtetett a világ.

A Fáraó lányát, bár értelemszerűen nem 
volt zsidó, a zsidó hagyomány szerint a Jó-
isten örökbe fogadta, mert ő is örökbe fo-
gadta Mózest, Bát Já, Isten lánya lett belőle. 
Salkaházi Sára is az volt, egyikeként a Világ 
Igazainak.

A zsidó hagyomány úgy tanítja, hogy 
Isten Jelenléte, a sekhiná munkál a világ-
ban. Salkaházi Sára életszentsége tanúsítja, 
hogy valóban, munkál.

Legyen áldás az emléke.
Forrás: mazsihisz.hu      

A járvány miatt a kellő távolságot be-
tartva ünnepelték meg Marthe Cohn 100. 
születésnapját. Az idős holokauszt-túlélő 
asszony a francia hírszerzés kémje volt a 
II. világháborúban.

A koronavírus-járvány miatt arc-
maszkban és gumikesztyűben ült ki Los 
Angeles-i otthona elé Marthe Cohn, hogy 
megszemlélhesse a tiszteletére rendezett 
autós felvonulást. Cohn a múlt héten ün-
nepelte 100. születésnapját, ebből az alka-
lomból köszöntötték fel szomszédai, és 
még sokan mások a környékről, akik au-
tójukból integetve mondták el jókívánsá-
gaikat. Egy hangosbeszélőn keresztül pe-
dig Reuven Rivlin, Izrael Állam elnöké-
nek gratuláló levelét olvasták fel. Az idős 
asszony még aznap telefonon is beszélt az 
izraeli elnökkel, de Németország elnöké-
től is hívást kapott a több száz e-mail mel-
lé. Marthe Cohn ugyanis nem akárki. 
Nem csak, hogy túlélte a holokausztot, de 
hőstetteivel hozzájárult a szövetségesek a 
náci Németország felett aratott győzel-

méhez.
Marthe Cohn 100 évvel ezelőtt Marthe 

Hoffnung néven született a franciaországi 
Metz városában egy ortodox zsidó család-
ba. Hitler hatalomra jutása idején a német 
határhoz közel éltek, a náci megszállás elől 
azonban sikerült az ország déli részére me-
nekülnie a családnak. Marthe fiútestvérei a 
francia hadseregben szolgáltak, egyik nő-
vérét azonban Auschwitzba deportálták, a-
honnan már sosem tért haza. Marthe Hoff-
nung 1944. novemberében, mint ápolónő 
csatlakozott a francia hadsereghez, de ha-
marosan egy hírszerző alakulathoz került. 
Svájcon keresztül sikerült átjutnia Német-
országba a frontvonalak mögé, ahol német 
ápolónőnek adta ki magát, aki a vőlegényét 
keresi. Marthe képesített ápoló volt és ki-
tűnően beszélt németül, így nem esett nehe-
zére a rászabott szerep eljátszása.

Szolgálata alatt több fontos információt 
is szerzett a nácik csapatmozgásairól. Egy-
szer például beszámolt arról, hogy Frei-
burg északnyugati részén a Siegfried-vonal 
evakuálásra került, illetve arról is, hogy hol 

állítottak csapdát a németek a Fekete-er-
dőben a szövetségeseknek. A háborút kö-
vetően Marthe férjhez ment egy amerikai 
orvostanhallgatóhoz, és az Egyesült Álla-
mokba költözött. Arról viszont sosem be-
szélt, hogy miket vitt véghez a világhá-
borúban, mivel azt gondolta, úgyse hinne 
neki senki. Családja csak akkor értesült tet-
teiről, amikor 1999-ben Franciaország a 
harmadik legrangosabb kitüntetést, a Ha-
diérmet adományozta neki.

Marthe Cohn azóta több elismerésben is 
részesült, megkapta a Becsületrendet, illet-
ve a legmagasabb német állami kitüntetést. 
Utóbbit azért, mert cselekedetével hozzájá-
rult ahhoz, hogy hamarabb érjen véget a há-
ború, és ezzel sok német életét is megmen-
tette. Hozzásegítette Németországot ahhoz, 
hogy megszabaduljanak a náciktól. Marthe 
2002-ben a Behind Enemy Lines (Ellensé-
ges vonalak mögött) című könyvében írta 
meg emlékeit. Tavaly pedig Chichinette - 
Véletlenül kém lettem címmel készült do-
kumentumfilm az életéről.

Forrás: akibic.hu

Autós felvonulással ünnepelték meg a nácik ellen
kémkedő zsidó hős 100. születésnapját
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Ha  akarjátok, nem mese
160 éve született Izrael megálmodója, Herzl Tivadar

Százhatvan éve, 1860-ban született Pesten 
a modern politikai cionizmus atyja és a zsi-
dó állam megálmodója, Herzl Tivadar.

Herzl Tivadar 1878-ig élt családjával 
Magyarországon; ekkor Ausztriába köl-
töztek. Jogi doktorátusa után újságíróként 
és íróként is tevékenykedik. A zsidók hely-
zetének kérdése már egészen fiatal korától 
foglalkoztatja.

Jómódú, középosztálybeli családból 
származott, egyik unokatestvére Heltai Je-
nő volt. A család 1878-ban Bécsbe költö-
zött, a neológ légkörben nevelkedett Herzl 
az ottani jogi karon tanult, később mér-
sékelt sikerű drámákat írt és újságíró lett.

Párizsi tudósítóként megdöbbentette a 
Franciaországban erőre kapó antiszemitiz-
mus, amelyet tovább szított a Dreyfus-ügy 
(ebben egy zsidó katonatisztet fogtak ko-
holt vádakkal perbe), illetve hogy 1895-ben 
az antiszemita demagóg Karl Luegert vá-
lasztották Bécs polgármesterévé.

Az antiszemitizmust társadalmi kérdés-
nek tekintette

Herzl az antiszemitizmust sokáig társa-

dalmi kérdésnek tekintette, amelyet a zsi-
dók asszimilációja megoldhat. Idővel aztán 
meggyőződésévé vált, hogy ezt csak elke-
rülni lehet, méghozzá úgy, ha a zsidók saját 
államukba vándorolnak ki. (A zsidók imá-
ikban évszázadokon át könyörögtek a visz-
szatérésért Jeruzsálembe, az Oroszország-
ból kivándorolt zsidóság az 1800-as évek 

végén már alapított mezőgazdasági tele-
peket Palesztinában.)

1896-ban írta meg Der Judenstaat (A 
zsidó állam) című röpiratát, ebben így fo-
galmazott: „A zsidókérdés nem társadalmi 
vagy vallási, hanem világpolitikai kérdés, 
amelyet a civilizált nemzetek világtanácsá-
nak kellene megoldania, és csak ez a szer-
vezet oldhatja meg”

Herzl és a Zsidó Világkongresszus
A politikai küzdőtérre is kilépett, po-

litikusokat, pénzembereket mozgósított a 
zsidó állam létrehozása, a cionista gondolat 
támogatására. A török szultán nem fogadta, 
de Szófiában zsidók százai ünnepelték, 
Londonban profetikus megjelenésével és 
fellépésével nyűgözte le hallgatóit. Herzl 
Bécsben megindította a cionizmus heti-
lapját, majd 1897. augusztusában Baselben 
megszervezte a Zsidó Világkongresszust.

A világ zsidóságát képviselő 200 kül-
dött kimondta: „a cionizmus arra törekszik, 
hogy Izrael földjén hazát teremtsen a zsidó 
nép számára”. A programban szerepelt zsi-
dó földművesek és munkások telepítése Pa-
lesztinába, az egyes országok zsidóságának 
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Száz éve volt az Izraelt megalapozó
San Remo-i tanácskozás

Az első világháborúban győztes Szövetsé-
ges Főhatalmak Tanácsa az itáliai San Re-
móban 1920. áprilisában megrendezett ta-
nácskozásán állapodott meg a Török Biro-
dalom uralma alól felszabadított közel-ke-
leti térség helyzetének rendezéséről. Ez ve-
tette meg a modern Izrael állam létrejötté-
nek alapját.

A San Remo-i értekezleten Nagy-Bri-
tanniát Lloyd George miniszterelnök, 
Franciaországot Alexandre Millerand mi-
niszterelnök, Olaszországot Francesco 
Nitti miniszterelnök, Japánt Macui Keisiró 
nagykövet, a megfigyelőként részt vevő A-
merikai Egyesült Államokat pedig Robert 
Johnson nagykövet vezette delegációk 
képviselték. 

A tanácskozás súlyát jelzi az is, hogy 
ebben az időben a brit, francia, olasz és 
japán négyes alkotta a mai ENSZ elődjeként 

az első világháború után alapított nemzet-
közi világszervezet, a Nemzetek Szövetsége 
(Népszövetség) Tanácsának, azaz vezető 
testületének állandó tagságát. 

A világszervezet Egyezségokmánya ar-
ról rendelkezett, hogy a török és német ura-
lom alól felszabaduló korábbi gyarmatokat 
a Népszövetség felügyelete alá vonják, ami 
ezt akként látja el, hogy a győztes hatalmak 
közül egyeseknek hivatalos megbízást 

(mandátumot) ad ezek igazgatására mind-
addig, amíg a megbízott hatalom hathatós 
közreműködésének köszönhetően képessé 
válnak önmagukat kormányozni. 

San Remóban született meg a tényleges 
döntés a török uralom alól kikerült közel-
keleti területek mandátumi elosztásáról. 
Ezt követte második lépésként a nemzetkö-
zi jogi érvénnyel bíró mandátumszerző-
dések megszövegezése, majd a Népszövet-
ség elé terjesztése és ottani elfogadása. 

Így született meg San Remo után  bő két 
esztendővel - 1922. július 24-én - a palesz-
tinai brit népszövetségi mandátum, amiben 
a világszervezet a mandátum céljaként je-
lölte meg és a zsidó népet megillető törté-
nelmi jogként deklarálta nemzeti otthoná-
nak Palesztinában való „visszaállítását” és 
ennek előmozdításával Nagy-Britanniát 
bízta meg.

Forrás: hetek

A tanácskozás résztvevőiA tanácskozás résztvevőiA tanácskozás résztvevői

Herzl TivadarHerzl TivadarHerzl Tivadar
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Leonard Bernstein és egy magyar csellista
lágerkoncertjei

A magyar holokauszt tragédiájából még ma 
is új történeteket ismerhetünk meg. Amikor 
Janet Horvath, a Minnesotai Szimfoniku-
sok egykori vezető csellistája elmesélte ne-
kem családtörténetét, úgy gondoltam, erről 
írni kell, mert Budapesten kevesen hallot-
tak Leonard Bernstein és a holokausztot 
túlélő muzsikusok 1948-as európai kon-
certjeiről.

A koncerteknek magyar vonatkozásai is 
vannak.

Janet Horvath 2018. májusában a né-
metországi Landsberg városába utazott. 
Landsbergről azt kell tudni, hogy a máso-
dik világháború után ebben a német vá-
roskában működött az egyik legnagyobb 
DP-tábor, ahol menekültek ezrei, köztük 
magyar zsidók is, zsúfolódtak össze. 1945 
után sokmillió verődött össze, gyakran az 
egykori koncentrációs táborokból kialakí-

tott DP-táborokban. Évekig éltek emberte-
len körülmények között a táborokban, mi-
közben kivándorlási dokumentumaikra 
vártak. (DP az angol Displaced Person rö-
vidítése.)

2018-ban Landsberg városi tanácsa 
koncerttel emlékezett meg arról, hogy Leo-
nard Bernstein 1948-ban éppen az itteni 
DP-táborban adott hangversenyt. Janetet is 
meghívták, hogy amerikai zsidó csellista-
ként a landsbergi zenekarral lépjen fel 
ugyanott, ahol édesapja, Horváth György 
70 évvel korábban Bernsteinnel együtt mu-
zsikált.

Leonard Bernstein 1948-ban mindösz-
sze 30 éves volt. Ígéretes sztár, akit a mün-

cheni operaház vendégszereplésre hívott 
meg. A meghívás akkoriban sajtószenzáció 
volt, hiszen egy zsidó származású amerikai 
vezényelhette a német zenekart, ráadásul 
Bajorországban. Amikor megtudta, hogy 
egy menekült zsidó muzsikusokból alakult 
zenekar a München környéki DP táborok-
ban játszik, elhatározta, hogy koncertezni 
fog velük. A fellépésre Feldafing és Lands-
berg táboraiban került sor. Bernstein kiváló 
zongorista is volt, így nemcsak vezényelte, 
de maga is játszotta Gershwin Kék Rapszó-
diáját a hálás közönségnek. Ma már nehéz 
megérteni, milyen sokat jelentettek ezek a 
koncertek a zenekar 17 holokausztot túlélő 
muzsikusának. A híres amerikai sztárral 
léphettek fel és amerikai katonák ünnepel-
ték őket. Sokuk számára életük egyik leg-
fontosabb pillanata volt ez; erőt adott életük 
újrakezdéséhez.

Horváth György 1922-ben született Bu-
dapesten. 1940-ben már a Zeneakadémián 
tanul cselló szakon, ahol olyan mesterei 
voltak, mint Kodály Zoltán. Az Akadémián 
találkozott Katalinnal és a szerelemből há-
zasság lett. 1944. májusában esküdtek meg. 
Az esküvőre egy nappal azelőtt került sor, 
hogy Györgynek, zsidó származása miatt 
munkaszolgálatra kellett bevonulnia.

A hírhedt bori rézbányákba került, de 
csodával határos módon túlélte a szörnyű-
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egyesítése szövetségekben, a zsidó önérzet 
fejlesztése és ápolása s előkészítő lépések a 
cionizmus céljait elősegítő kormányzati in-
tézkedések érdekében. Létrehozták a cio-
nisták szervezetét, melynek elnöke Herzl 
lett.

A mozgalom nevét arról a Jeruzsálem 
melletti dombról kapta, amelyen a ha-
gyomány szerint Dávid királyt eltemették, 
a név átvitt értelemben az egész egykori ha-
zát jelentette.

Anglia Ugandába költöztette volna a zsi-
dó államot

Herzl évente újabb cionista kongresz-
szusokat szervezett, tárgyalt a szultánnal 
(aki megtagadta Palesztina átengedését a 
zsidóknak), a pápával és a német császárral. 
Nagy-Britanniától egy Sínai-félszigeten 
alapítandó zsidó telephez kért támogatást, a 
britek azonban Ugandát javasolták e célra. 

A terv az 1903-as kongresszuson heves el-
lenállásba ütközött, a küldöttek többsége 
ragaszkodott a Szentföldön létrehozandó 
zsidó hazához.

Herzl 1904. július 3-án, 44 éves korá-
ban halt meg szívbajban. Holttestét végaka-
ratának megfelelően Izrael állam megala-
kulása után Jeruzsálembe vitték, és a róla 
elnevezett Herzl-hegyen kialakított Nemze-
ti Panteon díszsírhelyén temették el. A zsi-
dó államban 2004 óta a zsidó naptár szerinti 

születésnapja Herzl-nap, a budapesti zsina-
góga falán emléktábla hirdeti, hogy itt állt 
egykoron a cionizmus atyjának szülőháza.

Kolodko Mihály kárpátaljai szobrász 
2018-ban egy bicikliző Herzl Tivadar mini 
szoborral emlékezett meg Izrael Állam 
megálmodójáról, a szobrocskát a Dohány 
utcai zsinagóga közelében egy lámpaosz-
lopon helyezte el.

Forrás: mazsihisz.hu

Herzl sírja JeruzsálembenHerzl sírja JeruzsálembenHerzl sírja Jeruzsálemben Kodolkó Mihály Herzl-szobraKodolkó Mihály Herzl-szobraKodolkó Mihály Herzl-szobra

Bernstein a menekülttáborbanBernstein a menekülttáborbanBernstein a menekülttáborban

Janet HorvathJanet HorvathJanet Horvath



ségeket. Szerb partizánok szabadítják ki és 
visszajut Budapestre. (Radnóti Miklós is a 
bori bányákba került, de nem élte túl a 
halálmenetet.)  Katalin Budapesten vészeli 
át a nyilas uralmat és a fiatal házaspár ha-

marosan úgy dönt hogy elhagyja Magyar-
országot. Sok viszontagság után kerültek a 

landsbergi menekülttáborba, ahol a híres 
hangversenyre sor került.

A Horváth család később Kanadába e-
migrált. Janet már ott született, de szülei so-
ha nem beszéltek világháborús szenvedése-
ikről. Édesapja a Torontói Filharmonikusok 
csellistája lett, édesanyja zongorát tanított. 
Jól ismerték a magyar holokauszt túlélő, és 
később világhírűvé vált amerikai csellistát, 
Starker Jánost is. Janet az Indiana Egyete-

men Starker növendéke volt.

Édesapja csak röviddel halála előtt 
mondta el túlélésének részleteit. Janet ek-
kor szembesült először szülei holokauszt 
történetével, és ma úgy véli, hogy a zene 
döntő szerepet játszott abban, hogy szülei 
túlélték a háború fizikai és pszichológiai 
megpróbáltatásait. Mivel maga is profesz-
szionális csellista, erről írni akart. Könyve 
The Cello Still Sings: A Generational Story 
of the Holocaust (Még mindig szól a Cselló: 
Családtörténet és a Holokauszt) címmel 
fog megjelenni.

Janet történeteit hallgatva arra gondo-
lok, hogy vajon hány igéretes zenei karriert 
tört ketté a magyar holokauszt? És vajon 
milyen lenne ma a magyar zenei élet, ha a 
túlélők közül kevesebben emigráltak vol-
na? Kodály azt írta: „A zene az életnek o-
lyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak 
akkor veszik észre, ha már nagyon hiány-
zik.”

Horváthék számára a zene, a muzsiká-
lás öröme maga az életet jelentette. Túlélé-
sükhöz és új életük megteremtéséhez a zene 
volt a gyógyír.

Lázár György
(Forrás: szombat.org)
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A nagyhatalmú, véres kezű földesúr és az 
ördög sétál a földek szélén aratáskor. A nap-
számosok napok óta pihenés nélkül dolgoz-
nak, haza se mennek. Óriási hőség van. Az 
asszonyok is kaszálnak, kévét kötnek. Egy 
bömbölő csecsemőt az anyja az árok part-
jára fektet, hogy az urának segíthessen. - 
Nem elég, hogy megszakadok, még te is itt 
vagy a nyakamon, vinne el az ördög! Meg-
böködi erre a földesúr az ördögöt: - Nem 
hallod, neked szóltak! - De hát ezt nem szív-
ből mondta - mondja az ördög. Mennek to-
vább. Az egyik ember már nem bírja a meg-
feszített munkát, leheveredik. - Kelj fel, 
nyomorult, nem kapsz egy petákot sem! - ü-
völt rá a földesúr. - Nem bírok felkelni, hogy 
vinne el az ördög - jön a csendes válasz. Er-
re az ördög fölkapja a földesurat és elviszi.

„De ha nem hallgattok rám, küldök rá-
tok sorvadást és forró lázat. Hiába vetitek 
el a magokat, mert ellenségeitek eszik meg. 
Megfutamodtok, amikor senki sem üldöz. 
Dögvészt bocsátok közétek. Szétszórlak és 
üldözni fognak benneteket. Esztek, de nem 
laktok jól. Eszitek majd gyermekeiteket.” 
Isten a választott népének, gyermekeinek 
mondja ezeket a cifra mondatokat és még 

cifrábbakat a heti szakaszunkon belül. Ez a 
híres Tochécha, ami figyelmeztetést, intel-
met jelent. De hát ezt szívből mondja az 
Örökkévaló? Hát már rég nem élnénk!

Drága Szülők! Őszintén mondjátok 
meg, mondtatok-e valaha gyerekeiteknek 
olyat, hogy „Megöllek, te büdös kölyök! Ha 
még egyszer ezt csinálod, szétverem a fejed! 
Ha ezt még egyszer meglátom, világgá 
zavarlak!” És ezeket a mondatokat, Toché-
chákat komolyan is gondoltátok, a szíve-
tekből mondtátok?! Még ha nagyon rossz is 
az a gyerek, imádjátok őket. Még ha bál-
ványimádók voltunk, még ha törvényt 
szegtünk, ha nem éltünk zsidó ember mód-
jára, akkor is I'ten gyermekei vagyunk.

Ami igaz, az igaz; sok intelem sajnos a 
történelem során testet öltött: szétszóród-
tunk és üldöztek bennünket, beolvadtunk, 
elhurcoltak bennünket, de fenn is marad-
tunk, itt vagyunk, élünk, mert I'ten megem-
lékezett rólunk, megemlékezett a velünk 
kötött Szövetségről és olyan erőt adott ne-
künk, mint a szamárnak a következő törté-
netben, mely történet egy időben a világhá-
lón keringett. Íme, a történet, mely nagyon 
szép parabola, agada. 

Beleesett a romos, kiszáradt a kútba a 
szamár. Rettenetesen elkezd bőgni a sza-
már. A gazdája azt gondolja, nem fog kín-
lódni a kihúzásával, és úgy sincs semmi 
haszna már belőle, a kút sem ér semmit. Er-
re áthívja a szomszédokat, hogy segítsenek 
betemetni a kutat. El kezdenek földet do-
bálni a kútba. Egy darabig üvölt a szegény 
pára, de aztán csend. A gazda egyszer csak 
odasomfordál a kúthoz, amikor már majd-
nem megtelik földdel, és mit lát, a szamár a 
lábával tapossa, döngöli a földet, míg a há-
táról rázza a földet. És épp eléri a kút pe-
remét, átugrik és boldogan elsétál.

„Izráel olyan nép, amelyet legyőztek, 
összetörtek, szétszórtak; amelyet jóformán 
porrá zúztak és a négy világtáj felé szétker-
gettek; és amely mégis - noha trónusok le-
dőltek, birodalmak összeomlottak, vallások 
változtak, élő nyelvek kihaltak -, tovább él 
szemmel láthatólag töretlen életerővel” - 
írja Henry George. A bibliai József is vala-
hogy kikerült a kútból. Eltelt sok száz év, 
sok ezer év, és mi is minden pokolból ki-
másztunk. Itt vagyunk. Itt vagytok. Élünk. 
Imádkozzunk!

Lefkovics Péter

Tochécha

Horváth GyörgyHorváth GyörgyHorváth György
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Szeptember 18.   18.30 órakor EREV ROS HASANA I. nap. Gyertyagyújtás: 18.31
(péntek)

Szeptember 19. 10.00 órakor ROS HASANA I. nap - 5781
(szombat)  18.30 órakor EREV ROS HASANA II. nap. Gyertyagyújtás: 19.33

Szeptember 20.   ROS HASANA II. nap. Hávdálá: 19.31
(vasárnap)

Szeptember 21.   COM GEDALJA - BÖJT (reggel 04.52-19.14-ig)
(hétfő)

Szeptember 27.  18.30 órakor EREV JOM KIPUR - KOL NIDRÉ. Böjt kezdete: 18.13
(vasárnap)

Szeptember 28.   08.00 órakor JOM KIPUR, MÁZKIR, NILE. Böjt vége: 19.41
(hétfő)
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