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Válaszra várva
Még ma is, hetven esztendővel a
holokauszt után, az antiszemitizmus
sajnos él és virul. Egy új, vaskos,
több mint ötszáz oldalas kézikönyv, a
„Resurgent Antisemitism – Global
Perspectives” (Újraéledő
antiszemitizmus, globális
perspektívák) is ezt tanúsítja.

2014. január

„az új antiszemitizmus a 21. század
sajátos globális ideológiája… Mi az
elején vagyunk egy hosszú intellektuális
és ideológiai viaskodásnak. Ez nem
csak a zsidókról és Izraelről szól, hanem
mindarról, amiért a demokraták oly
sokáig küzdöttek: a félelem nélküli
igazságról, amelynek függetlennek kell
lennie az egyén vallási, avagy politikai
meggyőződésétől. Az új antiszemitizmus
az egész emberiséget fenyegeti…”

Az egyesült államokbeli Bloomington
városában székelő Indiana Egyetem egy
új kutatóintézetnek (Institute for the
Study of Contemporary Antisemitism)
adott helyet, melynek célja napjaink
zsidóellenes megnyilvánulásainak
tudományos elemzése. A szervezők első
lépésként egy konferenciát tartottak,
melynek anyagát az előbb említett
kötetben gyűjtötték össze. A szerkesztőj
Alvin H. Rosenfeld professzor, aki
egyben az intézet alapító igazgatója is.
Bevezetőjében Rosenfeld professzor
követendő példaként említi az Egyesült
Királyság valamint az Egyesült Államok
kormányainak elhatározását, miszerint
külügyi megbízottjaik különös
figyelemmel követik és folyamatosan
ellenőrzik világszerte az antiszemitizmus
jelenségét.
A brit Munkáspárt parlamenti
képviselője, Denis MacShane szerint:

A kötetben közzétett tizenkilenc cikk
nagyobbik része általánosabb, ideológiai
kérdésekkel foglalkozik, míg a többi az
egyes országokon belüli problémákat
elemzi. Az Egyesült Királyság, Irán,
Lengyelország, Norvégia és
Törökország mellett olvashatunk
Peremiczky Szilvia, a budapesti Zsidó

Múzeum igazgatójának jóvoltából
Magyarországról és Romániáról is.

romániai zsidók: próbáltak integrálódni a
magyar társadalomba, és kevesebben
vándoroltak ki Izraelbe. Peremiczky
meglátása szerint a jelentéktelen számú,
és jobbára elidősödött román zsidóság
miatt az antiszemitizmus Romániában
irreleváns lesz, de nem úgy
Magyarországon. A tényeket leíró
Peremiczky záró gondolatai
kétségtelenül pesszimisztikusak és
gondolatébresztők:

Dr. Peremiczky Szilvia (Forrás: or-zse.hu)

Peremiczky képzett történész, irodalmár,
valamint a Közel-Kelet modernkori
politikájának neves szakértője. A
magyarországi és a román
antiszemitizmus egy cikkben való
tárgyalása és összehasonlítása remek
ötlet volt, mert többek között a szerző
kimutathatta a nagy különbségeket a két
szomszédos ország elkülönülő útjaiban.
A magyar zsidók elsősorban magyarnak,
míg romániai hitsorsosaik zsidó
nemzetiségűnek vallották magukat. A
második világháború utáni Románia
területén négyszázezer zsidó élt. Az
1959-es felmérések szerint a romániai
zsidók több mint kétharmada Izraelbe
távozott, és ennek következtében már
csak valamivel több, mint százezer zsidó
élt román területeken. Később, az 1960as és 70-es években tovább folytatódott
a zsidók kivándorlása Romániából
Izraelbe: a román kormány titkos
megállapodásokat kötött zsidó
szervezetekkel, miszerint egyénenként
3-4000 dollár „váltságdíj” fejében
elhagyhatták az országot.
A magyar zsidóság a mai napig is
vallásként létezik. A magyar zsidók
sokkal inkább asszimilálódtak, mint a

Forrás: FrontPage Magazine

„Manapság mélyen begyökerezett
antiszemita pozíciók kerülnek a felszínre
a vesztett második világháború sírjaiból,
melyek, mint ideológiai zombik uralják az
újabb nem-zsidó nemzedékek mentális
látóképességét, olyannyira, hogy a nem
egyértelmű történelmi témákkal
kapcsolatban kizárják egy őszinte vita
megrendezésének a lehetőségét a mai
poszt-kommunista Magyarországon. Mit
lehet, és mit kell tenni ebben a
helyzetben; ezek kérdések, melyek épp
most válasz nélkül maradnak”.
Való igaz, nem a történésznek, sem az
irodalmárnak, hanem a jóakaratú
keresztény magyar emberek
százezreinek kellene válaszolni:
Soha többé fasizmust!
Soha többé antiszemitizmust!
Szeretettel:
Feri

“Feljő a mi napunk is…”
A tavalyi nagysikerű „Bánatból
örömbe” című Bét Orim jótékonysági
koncertet idén „Feljő a mi napunk is”
címmel folytattuk november 30-án
este a Bálint Ház nagytermében.
A jótékonysági koncert hátterében
ezúttal az állt, hogy az egyházügyi
törvény módosítása értelmében a
magyar reform zsidóság bár hivatalos
státuszát visszanyerte, de a
fennmaradásához oly szükséges
egyházi 1%-os jövedelemadó
felajánlásokból származó támogatásokra
nem lett jjogosult.

Így a fellépő művészek nagylelkű
szereplésével ezúttal is magunk
igyekeztünk azon a méltánytalan és
igazságtalan helyzeten javítani, amelybe
itthon a világ legnépesebb zsidó
orányzata, a Reform került. A
rendezvény címe egy jiddis nyelvű, II.
világháborús partizándalból ered:
Ne mondd soha Testvér,
Ez utat utolsó utadnak.
Ne mondd soha Testvér,
Hogy nincs fénye a napnak.
Feljő a mi napunk is
És menetelünk dobverésre,
Vérrel ázott földön
Virágzik a hősök vetése.
A tegnap eltűnik,
És zeng a győzedelmi ének,
Legyen jelszó e dal
Az eljövendő nemzedéknek

Az ügyünkért kiálló neves
előadóművészeknek hála rendkívül
magas színvonalú, szórakozásban volt
részünk, akiknek ezúton is köszönjük
részvételüket és támogatásukat!

Az est gazdag programját az itt felsorolt
művészek produkciói színesítették:
Dunai Tamás, Eszes Fruzsina, Fellegi
Balázs, Garai Róbert & Tarján Péter,
Grego (Földvári Gergely), Havas
Judit, Klein Judit, Masa Tamás &
Anita, Neumark Zoltán, Parti-Nagy
Lajos, Somló Tamás, valamint
meglepetés sztárvendégként Dés
László is fellépett koncertünkön.
Köszönjük a koncertet szervező
bizottság lelkes munkáját, Rapi-Legény
Zsuzsanna konferálását, és Kapitány
Sára a fellépő művészeknek készített
egyedi ajándék köveit.

Dés László fellépése
igazi meglepetés volt!

Köszönjük továbbá mindenki hathatós
segítségét, aki az est sikeréhez bármily
módon hozzájárult!

A könyv(ek) népe
A szóbeli és az írott tan a zsidóság
történetében
A Bét Orim Hitközség január 6-tól
március 17-ig hétfőnként 6 órakor
tízrészes téli szemináriumsorozatot
indít a Bálint házban. Tagjainknak a
részvétel ingyenes. Tagfelvétel ill.
adomány, vagy hozzájárulás
befizetése a helyszínen lehetséges.

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a
sorozat tíz alkalma során,
megismerkedünk az adott könyvekkel
kapcsolatos alapfogalmakkal,
elnevezésekkel, történeti kérdésekkel és
egyéb érdekességekkel. Hébertudás és
vallási előismeret nem szükséges,
kíváncsiság annál inkább.
Január 6.
1. Bevezetés. A zsidó írásbeliség időbeli
és földrajzi keretei, nyelvei.

„A zsidóság – a könyv népe”, állítják
büszkén zsidók és nemzsidók egyaránt.

Az Írásbeli tan és a Szóbeli tan fogalma,
ismerkedés a „szereplőkkel”.

De mely könyvekről is van szó? Melyek
azok a „szent” és „profán” könyvek,
amelyek végigkisérik és meg is
határozzák a zsidóság történetét az
ókortól napjainkig? Milyen szerepük van
ma a zsidó vallási gondolkodásban és a
gyakorlati életben, napjainkban és
közösségeinkben?

Január 13.
2. TaNaKh, a „Héber Biblia”. Felépítése,
története, a keresztény „Ószövetség” és
a Tanakh különbségei
Január 20.
3. Bibliai szövegek a szidurban és a
zsidó vallási gyakorlatban:
hetiszakaszok, háftárák

Január 27.
4. Bibliafordítások: zsidó és keresztény
kezdeményezések, történetük és
használatuk napjainkban. Fordítási
dilemmák és érdekességek.
Február 3.
5. Misna: a szóbeli tan első szakasza,
bepillantás a „rendek” témáiba,
szövegolvasással
Február 10.
6. Talmud: „az interpretéció végtelen
tengere”. A Talmud története, felépítése,
szerepe, talmudfordítások. Mi mindent
találunk egy Talmud-oldalon?
Február 17.
7. Midrás: zsidó „párhuzamos
történetek”. Bibliai történetek és
alternatív megjelenésük a Midrásban.
Február 24.
8. Aggáda és a héber mese, a „szent
iratok” és a „profán írásbeliség” közt.
Március 3.
9. „Mi a Sulchán Áruch alapján állunk”
Mit jelent ez a kifejezés ma?
Újraolvassuk Guttmann Mihály: A
Sulchán Áruch és a magyar zsidóság
című szövegét: 100 év multán
Március 17
10. Halacha, a zsidó döntvényirodalom,
a halacha szerepe az egyes zsidó
irányzatokban, a progresszív halacha.

Januári programjaink
Ha másképpen nem jelezzük, akkor
programjaink helyszíne a Bálint Ház első
emeleti Macesz terme (1065 Budapest,
Révay u. 16.).
január 3. péntek 17:30 Bevezetés
a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
január 10. péntek 17:30
Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
január 17. péntek 17:30
Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
január 24. péntek 17:30
Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
január 31. péntek 17:30
Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
rendezvényeinken!

