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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Kenesei Marcell a menekültek segítésérôl
Fontos, hogy a zsidóság is kivegye a részét a menekülôk segítésébôl, függetlenül a vallásuktól és
a származásuktól – mondja interjúnkban Kenesei Marcell, a Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány igazgatója. Habár egy közösségi ház természetesen nem
menekültválság kezelésére való,
az intézmény munkatársai mégis a
kiégésig hajtják magukat, hogy
minél több embernek segíthesse-

nek. Az igazgatót Fogl Márton
kérdezte.
– Hogyan ért el a háború híre?
Mi volt az elsô reakciód?
– Éppen egy barátommal telefonáltam, közben jött a hír, ô szólt,
hogy nézd, Oroszország megtámadta
Ukrajnát. Szürreális volt, persze
megfagyott a levegô, le is tettem a
telefont. Arra gondoltam, hogy mit
kell csinálni. Elsô lépésként a JDCvel (American Jewish Joint
Distribution Committee – Joint) és a
Mazsihisszel beszéltünk, az elsô pár
óra a lehetséges történések felvázolásával telt.
Cernov Mircea, a JDC igazgatója
az elsô pillanatban biztosított arról,
hogy mindenben számíthatunk a támogatásukra. Biztosan jönnek majd
menekültek – gondoltuk –, információátadásban pedig tudnánk segíteni.
A pandémia alatt felállított krízisvonalat már másnapra átállították menekültválság-krízisvonalra.
Mi pedig jeleztük ezt az Ukrajnából érkezôk felé, hogy megtalálják a
közösséget. Visszagondolva, ezt hamarabb elkezdhettük volna. De valahogy szerintem mindenki remélte,
hogy nem lesz ilyen.
– A Bálint Ház hogyan segít a
krízisben?
– Fontos, hogy a zsidóság is mutassa, kiveszi a részét a menekülôk
segítésébôl, vallásuktól, származásuktól függetlenül. A válság kirobbanása óta dolgozik együtt a JDC és
a Mazsihisz, a Szochnut és a WJC
(World Jewish Congress), hogy minél olajozottabban, az erôforrásokat
összedobva segíthessük a menekülôket.
A Bálint Ház koordinálja azt a
száznál több embert, akik a szervezetközi önkéntes csapatban dolgoznak. Sok akció zajlik a közösségben,
nehéz volt követni, hogy ki mit csinál. Eleinte aki segíteni akart, sok-

9 770133 350099

22007

szor azt sem tudta, hova menjen.
Létrehoztunk egy honlapot jewsforukraine.hu címmel, hogy összefogjuk a közösségben meglévô
segítô szándékot.
Ha önkéntes munkát szeretnél
ajánlani, akkor ezen keresztül tudsz
olyan helyre kerülni, amilyen típusú
munkát vállalnál. Ugyanígy lehet itt
szállást, fuvarozást, ruhaadományt,
pénzt és mást is felajánlani. Lefordítottuk ukránra az oldalt, hogy a rá-

Fotó: Nagy Ákos
szorulók is jelentkezhessenek rajta.
A Bálint Ház emellett adományelosztó ponttá is vált, itt gyûjt az
Adománytaxi és a Hasomer Hacair is
– láthattad, a nagytermünk tele van
mindenfélével. A menekülôk, akik
itt vannak a szálláshelyeken, ide jöhetnek válogatni a ruhákból.
– Vannak, akik nálatok kapnak
szállást?
– Nálunk nincsenek ágyak, csak
matracok és polifoamok, ezért mi
csak végszükség esetén mûködünk
szálláshelyként, mert azért még így
is jobb itt, mint a pályaudvaron.
Múltkor aludt itt egy kilencfôs roma
család, nekik a Fitnesz Teremben
tudtunk megágyazni. De vannak
szálláshelyek, amiket a közösség
biztosít, vannak magán szállásfelajánlások – igyekszünk a menekülteket olyan helyeken elszállásolni,
ahol alkalmasabbak a körülmények
erre. Az egész közösségi koalíció –
tehát a Mazsihisz, a Bálint Ház, a
Szochnut, a JDC és a WJC – összesen körülbelül 800 embernek ad
most szállást.
– Mire van most szükségetek?
– Próbáljuk tartani a tempót a folyamatos változásokkal, igazodni az
állandóan alakuló igényekhez. Hogy
egy példát mondjak: oroszul beszélô
emberekre van most a leginkább
szükségünk, akik tolmácsolnak a pályaudvarokon és a szálláshelyeken.
De amit eddig soroltam, ez mind csak
a gyorsreagálás, a hirtelen segítség.
Viszont a krízis kezdete óta eltelt
majdnem egy hónap, és már látszanak közép- és hosszú távú igények és
problémák, amelyekre választ kell
adni. Programok kellenek például a
menekülô családok gyerekeinek,
hogy elvonhassuk a figyelmüket arról a szörnyû helyzetrôl, amiben
vannak.
Szervezetközi együttmûködésben
dolgozunk ezen is a Lauder, a JDC, a
Szochnut, a Mazsihisz és a Bálint
Ház részvételével. De ehhez is oroszul beszélô mádrichok, ifjúsági
vezetôk kellenek. Ez a legnehezebb,
mert nincsenek olyan sokan Magyarországon, akik tudnák ezt csinálni, és

a legtöbbjüknek van már munkája.
Úgyhogy keresünk a menekülôk között is olyanokat, akiknek van erre
képesítésük vagy affinitásuk.
– Sokan vannak olyan menekültek, akik maradni szeretnének?
– Van, aki a háború végéig maradna, más még nem döntötte el, de az
biztos, hogy a legtöbben mennek tovább, nagyon gyakran Izraelbe. A
most itt lévô nagyjából 800 emberbôl körülbelül 150-nek nincsen még
terve. Sokakban felvetôdik, célunke, hogy maradjanak. Én azt hiszem,
hogy érdekünk lenne, hogy a
menekülôk Magyarországot és a budapesti közösséget is olyan helynek
lássák, ahol maradhatnak, és ahol
szívesen látják ôket. Ezáltal csak színesedne a közösségünk. Ezért meg
kell teremteni annak a lehetôségét,
hogy ezek az emberek maradhassanak, amíg a konfliktus nem rendezôdik, vagy akár tovább is.
– Az ukrajnai zsidó közösségekkel tartjátok a kapcsolatot?
– Folyamatos kapcsolatban állunk
velük, és napi szinten érkeznek szervezett csoportok Ukrajnából. Velük
tervezzük azokat az akciókat is,
amelyeket többek közt a JDC-vel, a
WJC-vel és a Szochnuttal együttmûködve valósítunk meg. De nagyon
sok ukrajnai zsidó közösség és szervezet már vagy elmenekült, vagy
egészen mást csinál most, mint eddig. Ez egy brutális, drámai helyzet,
ahol napról napra változnak a dolgok, teljesen átalakult az élet. Amikor menekültekrôl beszélünk, az Ukrajnából elmenekülôkre gondolunk,
pedig legalább ennyi ember Ukrajnán belül menekül. Egészen durva,
humanitárius katasztrófához közeli a
helyzet egyes ukrán területeken,
amit szintén jó lenne enyhíteni. Például a Hasomer Hacair, az
Adománytaxi, a Cseriti üzletlánc,
vagy a nagyobb humanitárius szervezetek, mint a JDC is, visznek szállítmányokat, ezeket is kell segíteni.
Tehát az azonnali segítségnyújtás, a

közép- és hosszú táv mellett ezzel is
foglalkozni kell, miközben mi is
csak loholunk magunk után.
– Hosszabb távon még milyen elképzelései vannak a Bálint Háznak?
– Most raktam össze a koncepciót
egy oktatási programra a menekülô
családok gyerekei számára, ami jövô
héten már be is indulhat. Szociális
programokat is tervezünk. És próbálunk azért közösségi programokat is
nyújtani, amiben egyébként jók vagyunk, csak nehéz, mivel nem beszéljük a nyelvet. De ingyenessé tettük például a menekülteknek a
Purimi Parkolót, egy családi programot, amit a Szent István parkban
szerveztünk. Erre szereztünk tolmácsot, a szórólapot is lefordítottuk ukránara.
Nemsokára jön a peszách, erre a
Bálint Ház, a Somer és a Hanoár közösen szervez egy ifjúsági és fiatal
felnôtteknek szóló széderestet. De
pénteken például kábbálát sábbátot
tartunk az egyik szállodában a családos menekülteknek. Szerdán pedig
egy Gellért-hegyi parkba vittünk 40
embert, szülôket és gyerekeket. Ilyen
kinti programból még lesz több a napokban, ha az idôjárás engedi.
A klubéletet is szeretnénk beindítani, hogy találkozhassanak egymással és beszélgethessenek. Apró emberi dolgok ezek, tudjuk, hogy
igénylik. Viszont mivel traumatizált
állapotban vannak, azt még nem tudjuk, hogy igénybe is tudják-e venni
ezt a segítséget. Ha azt látjuk, hogy
nem, akkor megpróbálunk majd valami mást. Önkénteseken keresztül
pszichológiai segítséget is próbálunk
nyújtani.
– Mi az, amit te magad csinálsz
ebben a helyzetben?
– Nem a vezetôi szinttel kezdem:
én is önkénteskedtem, voltam kint a
pályaudvarnál, és személyesen is segítettem az ukrajnai barátaimnak,
akik vagy Magyarországon keresztül
utaztak tovább, vagy ide jöttek. A

Bálint Ház igazgatójaként pedig a
különbözô szervezetek között próbálok koordinálni, bevonni embereket
a munkába, rávenni ôket arra, hogy
segítsenek – azaz gyakorlatilag egy
menekültválság-operációt felépíteni.
Olyan feladatokat osztok ki a csapatom tagjaira, amilyenekre egyáltalán nem voltunk felkészülve. És nagyon sokféle felajánlás érkezik hozzám személyesen, ilyenkor megpróbálom összekötni a különbözô szálakat.
Ez nehéz, mert nincs kész a rendszerünk, sokszor nincsen még ember, akihez be tudom csatornázni a
felajánlást, ilyenkor pedig én vagyok
még az összekötô. De azon dolgozom, hogy minden területnek legyen
felelôse, hogy minél szervezettebben
és flottabbul tudjuk ezt a kaotikus
helyzetet menedzselni. De hát a
helyzet – a jellegébôl adódóan –
mindenképpen kaotikus, és egy közösségi ház nem menekültválság kezelésére van kitalálva.
– A mindennapjaidat hogyan
változtatta meg a krízis?
– Teljes mértékben felborította.
Normálisan nagyon figyelek rá,
hogy a munkát és a magánéletet minél jobban elválasszam. Amikor a
munkámat végzem, akkor száz százalékban beleteszem magam, és nagyon nehezen tudnom lerakni a tollat. De ha letettem, akkor a pihenés,
a hétvége, a szabadság annyira szent,
amennyire csak lehetséges, az utóbbi
idôben azonban ezt félre kellett tennem. Normál esetben este 6-7 óra
után már nem veszem fel a telefont.
Most, ebben a helyzetben nem érzem
úgy, hogy ezt megtehetném, mert lehet, hogy egy család aznapi lakhatása múlik rajta, és ez nem hagy nyugodni. Nem tudom, hogy ez meddig
tartható, valószínûleg nem sokáig, és
így lehet hamar kiégni. Ebben a pillanatban ez még embert próbáló, de
ha feláll jobban a rendszer, akkor lehetséges, hogy egy kicsit hátrébb lehet lépni.

Határtalan Kultúra: határtalan segítség a bajban
Egy önkéntes csapat jelentôs
mennyiségû élelmiszer-adományt
juttatott el Kárpátaljára a Határtalan Kultúra Program segítségével, amelyet a magyar zsidó közösség többek között a különbözô
nagyvárosi helyszíneken zajló zsidó napok szervezése folytán ismerhet. A rászorulók megsegítésére a
Határtalan Kultúra mintegy 800
ezer forintot gyûjtött össze néhány
nap alatt.
Többek között nagy mennyiségû
liszt, száraztészta, konzervek, rizs,
étolaj, cukor és más alapvetô élelmiszer-szállítmány érkezett célba Kárpátaljára, közelebbrôl a Beregszászi
Zsidó Hitközségre, valamint a kaszonyi általános iskolába – ez utóbbi
helyen hetek óta nincs tanítás, így az
adományokat az egyik tanteremben
helyezik el. Az adományokat a Határtalan Kultúra Program vezetôjének, Deák Andreának a szervezésében sikerült összegyûjteni és eljuttatni a háború sújtotta országba. Ez már
a második szállítmány volt, a Határtalan Kultúra koordinálásával
ugyanis többek között gyógyszereket, egészségügyi és tisztálkodószereket, vitaminokat juttattak már el
Kárpátaljára.
Magánszemélyek az ukrajnai vámtörvények miatt legfeljebb ezer kilogramm élelmiszer-adományt vihetnek be a Magyarországgal szomszé-

A kaszonyi általános iskola adománygyûjtô terme
dos országba, de ez a szállítmány
gond nélkül átjutott a határon – igaz,
ehhez szükség volt az ukrán vámrendészeti és határôrizeti szervek jóindulatára, amelyek a humanitárius segítség láttán nagyvonalúan eltekintettek
attól, hogy a jogszabályokat a lehetô
legszorosabban értelmezzék. Ennek
köszönhetô, hogy az önkéntes csapat
– amely két autóval szállította az adományokat – nagy mennyiségû étolajat
tudott átvinni a lassan alapvetô
cikkekben is hiányt szenvedô kárpátaljaiaknak. (A helyieknek egyébként
nemcsak az élelmiszerhiány okoz
gondot, hanem a drágulás is: a ke-

nyér, a liszt, az olaj ára megduplázódott a háború kitörése óta.)
A szállítmány felét a Beregszászi
Zsidó Hitközség irodájában pakolták
le, ahol az adományokat Goldberger
Ilona vette át. A csapat ezután
Kaszonyba indult, ahol a helyi általános iskola egyik tantermében kialakított gyûjtôponton adták át a felajánlásokból vásárolt adományokat
Kudlotyák Krisztinának.
A Határtalan Kultúra Program ezúton is köszöni minden zsidó és nem
zsidó honfitársunk pénzadományát,
felajánlását.
Kácsor Zsolt / Mazsihisz
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Magyarországi Zsidókért díj
dr. Nagy Erzsébetnek és Harsányi Lászlónak
Ünnepélyes keretek között adták
át a Magyarországi Zsidókért díjat a Mazsihisz Síp utcai székházának dísztermében. A 2005-ben alapított rangos elismerésben idén dr.
Nagy Erzsébet magyar–történelem szakos középiskolai tanár,
helytörténész, valamint Harsányi
László közgazdász, társadalomkutató részesült.
„E kitüntetéssel a Mazsihisz elismerését fejezi ki dr. Nagy Erzsébet
magyar–történelem szakos középiskolai tanárnak, helytörténet-kutatónak azért az áldozatos, emberséges
munkájáért, amelynek révén feltárja
és széles körben, Magyarország határain túl is ismertté teszi a magyar
zsidó közösség – ezen belül a GyôrMoson-Sopron megyei, gyôri és
gyömörei zsidó családok – élettörténetét, példamutató módon járulva
hozzá a vészkorszakban elpusztított
mártírok emlékezetének megôrzéséhez” – olvasható azon a díszes oklevélen, amelyet dr. Nagy Erzsébet vehetett át a Mazsihisz-székház dísztermében.
A díj idei másik kitüntetettje,
Harsányi László közgazdász, társadalomkutató az oklevele szövege szerint
azért részesült az elismerésben, mert
„a magyar zsidóság XX. századi történetének hiánypótló kutatásával, az
Országos Magyar Izraelita Közmûvelôdési Egyesület (OMIKE) Mûvészakciója történetének feltárásával,
az akcióban részt vett mûvészek ábrázolásával, valamint kutatási eredményeinek publikálásával magas színvonalon gazdagítja közösségünk emlékezetkultúráját”.

könyvtárakat a szükséges anyag
megszerzéséért. Kutatómunkáját A
gyömörei zsidóság emlékezete címû könyvében adta közre, amelynek kiadását Villányi Tibor családja támogatta” – mondta Heisler
András. „Örömmel nyújtjuk át neki
ezt a díjat, mert alaposan rászolgált,
holott tudjuk: önzetlen asszony, aki
nem jutalomért, nem díjakért dolgozik, hanem emberségbôl, méghozzá olyan emberségbôl, amelyet
otthonról, a szülôfalujából hozott
magával.”

Dr. Nagy Erzsébet

Heisler András:
Ez az önzetlen asszony
nem díjakért dolgozik,
hanem emberségbôl
Dr. Nagy Erzsébet munkásságát
Heisler András, a Mazsihisz elnöke
méltatta, aki így fogalmazott: a díj
kitüntetettje a Gyôr-Moson-Sopron
megyei Gyömörén született egyszerû keresztény magyar parasztcsaládban, amit azért kell most hangsúlyozni, mert származása alapvetôen meghatározta, sôt, ma is
meghatározza gondolkodásmódját
és világnézetét.
„A kis faluban szerzett gyermekkori élményei, az egyszerû parasztemberek emberséges magatartásáról szerzett tapasztalatai elkísérték
egész életében: az ô helytállásuk ta-

Harsányi László
Fotók: Fejes Emôke / Mazsihisz
nította meg arra, hogy milyen keményen és milyen emberséggel kell
helytállni a tanulásban, a munkában
és a hivatásának gyakorlásában” –
mondta az elnök.
A laudációban elhangzott: mivel
dr. Nagy Erzsébet a tanári munkájával párhuzamosan helytörténeti
kutatásokat kezdett végezni a zsidóságról, feldolgozta a gyôri Popper család történet, majd a szülôfalujával, Gyömörével kapcsolatos
helytörténeti kutató munkája már
kezdetektôl összefonódott a helyi
zsidóság közel kétszáz éves történetével.
„Éveken át gyûjtötte a vészkorszakban megölt gyömörei zsidókkal kapcsolatos visszaemlékezéseket a falu idôs embereitôl, és rendsze re sen jár ta a le vél tá ra kat és

Körzeti kitekintô
Nagykôrös
Közgyûlési beszámoló
A hitközség megtartotta az éves beszámoló
közgyûlést és a hétévenként esedékes választást.
A közgyûlést Feldmájer Sándor elnök nyitotta meg, majd dr. Feldmájer Péter számolt be a
2021. évi gazdasági és egyéb folyamatokról.
Ebben az esztendôben a hitközség tagjai
részletes írásbeli beszámolóból is megismerhették azt a rendkívül nehéz helyzetet, amelyben a Budapesten kívüli zsidó közösségeknek
mûködniük kell.
Feldmájer Péter hangsúlyozta, hogy a kiadások egy része sajnos mérséklôdött – azért
mondhatott „sajnost”, mert a kiadások csekélyebbek voltak, mint az elôzô években, hiszen
az év túlnyomó részében a szigorú járványügyi
intézkedések miatt a zsinagógát zárva kellett
tartani. A többi zsidó közösséghez képest még
komoly eredménynek számított, hogy legalább
az ôszi nagyünnepekkor és néhány egyéb alkalommal sikerült a templomot kinyitni és ott
összegyûlni még a legádázabb vészhelyzet idején is.
Külön megköszönte a hitközség tagjainak,
hogy vállalva a veszélyt, eljöttek és együtt
imádkoztak.
A 2021. évet elég komoly megtakarítással
tudtuk lezárni, ez azonban csak látszólagos
volt, mert egy nem várt szélvihar feltépte a zsinagóga csúcsán lévô közel 100 éves fémborítást, amelyet azonnal ki kellett cserélni, hogy a
további károkat megelôzzék. A javítás költségeinek csak egy kisebb részét fedezte a biztosító, a többit ki kellett fizetni, majdnem egy
egész évi járadékot utaltunk át 2022 elején.
Feldmájer Péter külön kiemelte, hogy sikerült a temetô állapotán változtatni. Ehhez
alapvetô volt az állami forrásokból finanszírozott Mazsök-pályázaton elnyert összeg, amely
lehetôvé tette a kerítés rekonstrukcióját, részbeni cseréjét, az utak rendbetételét és több száz
sír felújítását.
A pályázati célokon túlmenôen a Mazsihisz
Temetôrendezési Csoportjának segítségével sikerült a ravatalozó épületét leszigetelni és újra-

vakolni, valamint kicserélni a tetô csúcsdíszét
és kiépíteni a függô ereszcsatornákat.
A választás során Feldmájer Sándort jelölték
ismételten az elnöki posztra, aki hangsúlyozta,
hogy idôs korára tekintettel valószínûleg ez az
utolsó ciklus, amikor ezt vállalni tudja. Ôt és
vezetôtársait, Albáné dr. Feldmájer Lívia,
Feldmájer Dán, dr. Feldmájer Péter és dr.
Steiner András elöljárókat a közgyûlés egyhangúlag választotta meg a következô hét évre,
vagyis 2029-ig.
A tisztségviselôknek jó munkát kívánunk, és
a Jóteremtô áldását kérjük rájuk.

Dr. Kunos Péter: Harsányi
László munkássága nélkül
a kultúrtörténeti jelentôségû mûvészakciót nem
ismerné a közvélemény
Harsányi László munkásságát dr.
Kunos Péter, a Mazsihisz-BZSH
ügyvezetô igazgatója méltatta, aki
laudációjában kifejtette: „Harsányi
László hosszú évek óta tartó kutatásaiból ma már tudjuk, hogy 1939 és
1944 kö zött a Mû vész ak ció
színielôadásait, hang ver se nye it,
opera- és táncbemutatóit, képzômûvészeti kiállításait mintegy 300
ezer ember láthatta. Az öt év alatt
elôadott
több
mint
öt száz
színielôadáson csaknem 200 színész lépett föl, míg a több mint 200
opera- és táncbemutatón közel 100
mûvész mutatkozhatott be.”
Az igazgató hozzátette: „döbbenetes számok ezek, s még döbbenetesebb, hogy Harsányi László, valamint az OMIKE történetét elôször

ség feladata, hogy ne engedje a növényzet elburjánzását, a sírok ledôlését.
Köszönjük a MAZSÖK és a Mazsihisz segítségét és a kivitelezôk, Müller Zoltán és csapata kiváló munkáját.

fel dol go zó Horák Mag da nél kül
ezeket az adatokat nem ismerhetné
az érdeklôdô közvélemény”.
„Legyünk rá büszkék, hogy ebben a történetben fontos szerepet
játszott az az épület is, ahol most
vagyunk – mondta dr. Kunos Péter
–, hiszen a Mazsihisz-székházban
található Goldmark Terem volt az
egyik helyszíne a Mûvészakció rendezvényeinek. Itt léptek színpadra
azok a zsidó színészek, akiket a
magyar színházak színpadairól kitil tot tak, szó val nem vé let le nül
mondta az akkori idôk híres olasz
karmestere, Sergio Failoni, hogy
aki jó operát akar látni Budapesten,
az ne az Ope ra ház ba, ha nem a
Goldmark Terembe menjen.”
Az ügyvezetô igazgató megemlítette: habár Harsányi László egy
2019-es kötetében adta közre az
OMIKE 1909–1950 közötti történetét, ugyanakkor a Mazsihisz honlapja az a felület, amely évek óta
megjelenési teret biztosít Harsányi
Lász ló nak ah hoz, hogy ku ta tá si
eredményeit közölhesse életképek,
portrék formájában.
„Honlapunk olvasói még biztosan em lé kez nek rá: pár hét tel
ezelôtt kö szön töt tük Harsányi
Lászlót abból az alkalomból, hogy
a Szövetség honlapján megjelent az
em lí tett élet kép so ro za tá nak 100.
darabja. Most pedig abból az alkalomból köszöntjük ôt, hogy hiánypótló munkásságáért megkapta a
Mazsihisz által alapított a Magyarországi Zsidókért díjat” – zárta beszédét dr. Kunos Péter.

A vészkorszak, a zsidóság deportálása és
többségük meggyilkolása nemcsak az emberek

vármegyéjének egyikében, az északi
Turóczban, egy Zábor nevû faluban született,
majd eljött Budapestre, és itt szülte meg gyermekét, az ô nagyapját 1900-ban, de rögtön le is
mondott róla, és a nevelôszülôk a kisfiút pár
nappal születése után megkereszteltették.
Erzsébet nagyapja felnôtt korában Kecskemétre került, zöldségesboltja volt. Nem is tudott arról, hogy ô zsidó. 1944-ben elmagyarázták neki, gettóba zárták, deportálni akarták, de
szerencséje volt, mert az Auschwitzba induló

elpusztítását jelentette, de egyúttal a múltjuk
szellemi és tárgyi emlékeit is megpróbálták
megsemmisíteni.
Így történt ez a kecskeméti zsidó közösség
emlékeivel is, ki tudja, hova tûntek a gyertyatartók, a prajheszek, a táliszok, az ünnepi étkezések kellékei és sok minden más.
Néha azonban elôkerülnek olyan tárgyak,
amikrôl már az hittük, hogy örökre elvesztek.
Nem sokkal chanukka elôtt – mert chanukka
a csodák ideje – jelentkezett Gubcsóné Linksz
Erzsébet, hogy szeretne valamit elhozni. Elmondta, hogy édesapja, Linksz Gyula hagyta
meg neki, hogy ha meghalna, akkor a nála lévô
tálcát adják oda dr. Feldmájer Péternek.
Édesapja emlékei igen messze nyúlnak viszsza, hiszen elmesélte neki, hogy Erzsébet dédanyja, Linksz Matild Nagy-Magyarország 64

transzportból kivették, és Budapestre szállították. A felszabadulás után visszajött Kecskemétre, és itt élt egészen 84 éves koráig.
Gubcsóné Linksz Erzsébet édesapja kívánságának megfelelôen átadta a nála lévô bronztálcát, amelyen szerepel dr. Borsodi fôrabbi, a
többi hitközségi tisztségviselô és a két hitközségi tanító bevésett aláírása és a dátum: 1925.
május 31.
A becses darabot, amelyet talán az egyik jó
tanuló diáknak adhattak jutalmul, most restaurálás után, bekeretezve állítjuk ki a hitközség
székházában, emlékeztetve mindenkit azokra
az idôkre, amikor még több mint másfél ezres
zsidó közösség élt és virult Kecskeméten.
Köszönjük a nemes adományt, az adakozóknak és a Jóteremtônek hála, visszakaptuk múltunk egy darabját.

Kecskemét
Váratlan ajándék

Befejezôdött a temetô
rekonstrukciója
A nagykôrösi zsidó temetôt a helyi közösség
hosszú évtizedek óta rendben tartja, a sírok, az
utak és a ravatalozó karbantartása folyamatos
volt, ez azonban nem akadályozta meg azt,
hogy az évszázados kerítésben, a sírokban komoly károkat okozzon a mostoha idôjárás és a
növényzet.
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány állami forrásokból hirdette meg a temetôhelyreállítási
programot,
amelyen
a
Nagykôrösi Zsidó Hitközség is elindult, és
majd 8.500.000 Ft-ot nyert arra, hogy elkészüljön a kerítés teljes felújítása, némely helyen a
cseréje, illetve a sírok jelentôs részének teljes
helyreállítása, a fô utak murvázása.
A pályázati kiírás nem nyújtott lehetôséget
arra, hogy a ravatalozó épületének már hosszú
idô óta megkezdett helyreállítása befejezôdjön.
Ehhez a Mazsihisz Temetôrendezési Csoportjának segítségére volt szükség, pont úgy,
mint az egyes sírokhoz tartozó kovácsoltvas
kerítések restaurálásához is.
A tavalyi évben megkezdett rekonstrukció
utolsó szakasza idén tavasszal fejezôdött be.
A ravatalozó csúcsdíszét ki kellett cserélni,
és azért, hogy ne ismétlôdjön meg évenként a
vakolat leomlása, az épületet le kellett szigetelni és függôereszcsatorna-rendszert kellett kiépíteni.
A temetô rendezetten, felújított sírokkal várja az emlékezôket, a gyászolókat.
Most ismételten a Nagykôrösi Zsidó Hitköz-

2022.
4 ÁPRILIS 15.

ÚJ
ÚJÉLET
ÉLET

Habent sua fata
libelli
A könyveknek megvan a maguk
sorsa.
Hát még az embereknek!
Corneliu Baba, a nagy román filozófus festômûvész mondta: „Haladsz utadon. Emberek jönnek szembe és mennek el melletted. Vissza se
nézel rájuk. Pedig ha visszanéznél,
még láthatnád személyiségük lángoló palástját.”
Minden élet egy regény. Azoké is,
akikkel összehozott a sorsunk. Ott
sorakoznak emlékeink könyvtárának
polcain. Amikor felidézzük emléküket, leemeljük a sorból és beleolvasunk. Csak annyit tudunk róluk,
amennyi kiolvasható. Vannak ismeretségek, melyek kitörölhetetlen
nyomot hagytak bennünk. Kérdésekre kényszerítenek, melyekre nincsen
válasz. Sorsuk könyve magába zár
megannyi magyarázatot.
Két ilyen „regénnyel” hozott össze
a sorsom. Az emlékek kísértenek,
életük fellapozott könyvét nem tudom visszatenni a „polcra”. Mit tudhattam róluk? Szinte semmit. Az
ismeretlenségbôl jöttek és az ismeretlenségbe vonultak vissza. Két ismeretlen hôs.... két áldozat. A közös
bennük az, hogy mindketten fellázadtak. Sorsuk nagy titka nem a lázadásuk miértje, hanem a hogyanja.
Két zsidó sors, két misztikus regény.
Drimmer Miku (Ráchmiél ben
Jánkef) Bárdfalván (Berbesti,
Máramaros megye, Románia) született 1932-ben. Bárdfalva közel van
Szigethez, ami azért jelentôs és különös, mert minden Tejtelbaum fôrabbi ott, Bárdfalván kezdte pályafutását, mielôtt történelmet írt Szigeten.
Drimmer Miku élte a maga szerény
zsidó életét. Földet mûvelt, állatokat
tartott. Senki sem gondolta, hogy
alacsony, köpcös termete, morózus
tekintete mögött egy gáon nagysága
rejtôzik. Nem volt rabbi. Mindenki
mégis Háhám ráv Ráchmiélnek nevezte. Felesége és hat gyereke
Auschwitzban maradt. Ô hazajött.
Kaftánját, táleszét, könyveit, tfilinjét
háza padlására rejtette. Nem viselt
pajeszt. Disznót hizlalt eladásra. A
szigeti hitközség deportálás utáni
rabbija, ráv Jehuda Iszákszon felkereste kérdéseivel. Ráv Miku
fenyegetôen emelte botját: „Nem
eszem tréfet, a disznókat csak felnevelem és eladom... mert haragban
vagyok VELE!”
Az 1960-as években Sziget saktere
az Elie Wiesel Éjszaka címû
könyvébôl ismert „bolond Mojse”
volt. Rongyos, földig érô kaftánjában, lebegô pajeszával, libával hóna
alatt futkározott a városban. A 60-as
évek végén megbetegedett, és rövidesen meghalt. A temetésérôl visszatérve Drimmer Miku bement a hitközség irodájába, és bejelentette:
„Holnaptól
vágok!”
Vágott,
elôimádkozott és tanított. A szigeti
hitközség új erôre kapott. 1985-ben
púrim estéjén elmentünk Édesapámmal Megilát hallgatni. A hitközség
akkori elnöke, Bárány Ernô mögül
rám kérdezett ráv Drimmer: „Mondja, Szerdócz, miért nem »jár«, és miért nem küldi lányait hájderba?” Attól kezdve vittem lányaimat, és azután „jártam”! Drimmer Miku személyiségének vonzása magához ragadott. Istentisztelet után minden
szombaton (munkanap volt Romániában) feljött a fogászatra, megvárta a
munkaidô végét, és elvitt Moldován
Hermanhoz és feleségéhez, Hellénkéhez „kósert enni”.
1990-ben családommal Magyarországra költöztünk. A kapcsolat megmaradt. Megírtam, hogy elkezdtem
tanulni: kántor leszek, és talán rabbi
is. Levelemet sírva olvasta örömében a péntek esti ima után: „Meglátjátok, Szerdóczból rabbi lesz.” Úgy
mondta, mintha fia lennék. Jó órában
mondta! Aztán 1999-ben telefonáltak Szigetrôl: „Háhám Drimmer hal-

doklik!” Megtudtam: terepjárójával
Szigetrôl tartott Bárdfalvára. Egy részeg biciklis eléje hajtott. Nem tudta
elkerülni. Az ember azonnal meghalt. Nem volt kétség: nem volt hibás! Felmentették. Drimmer Miku
hazament, ágyba feküdt, és készült a
halálra. Sokan felkeresték: nem akart
élni „Miért, ráv Drimmer? Miért?”
– kérdezték. A válasz: „Nem tudom,
miért hagyta Isten, hogy Auschwitzban annyi embert megöljenek! De én
nem úgy tudok élni, hogy halálát
okoztam egynek!” Igen! A Kegyelmes Isten nevét viselô Háhám
Ráchmiél belehalt fájdalmába, hogy
önhibáján kívül elütött egy embert.
*
Mojse Katz (Álter Chájim ben
Jitzhák Mendel hákohén) Szatmár
metszôje volt. Szent cselekedetnek
tartotta ellátni a várost kóser hússal.
Van egy fényképem róla. A falon
tartom bekeretezve: homályos szobában nagy Mojse Katz fekete télikabátban, kalappal a fején „beszél”
egy férfival. Mélyen egymás szemébe néznek. Szinte kiált a fényképrôl
a hangos „csend”. Mojse Katz bal
kezének magasra tartott mutatóujja
„beszél”, ki tudja, mirôl.
1988-ban beszélték Szigeten, hogy
a szatmári metszô, Mojse Katz éhezik. Elhatároztuk drága Mamámmal,
hogy meglátogatjuk: viszünk neki
adományt. Felhívtuk telefonon a hitközséget, és kértünk egy idôpontot,
amikor találkozhatunk vele. A válasz
elutasító volt. A szatmári elnök vigasztalt: ne csodálkozzak, sokan felkeresik Izraelbôl, Amerikából. Senkivel sem akar találkozni. Nem
hagytuk magunkat! Erôszakos kitartásunkra végre kaptunk idôpontot.
Elmentünk, és bekopogtunk ajtaján.
Hosszú várakozás és ismételt, mármár dörömbölés után kiszólt egy fáradt hang: „Mit akarnak?” Mondtuk,
Szigetrôl jöttünk a megbeszélés szerint, és beszélni szeretnénk vele.
„Nem akarok beszélni senkivel”
– volt a válasz. Messzirôl jöttünk,
Szigetrôl... hoztunk egy kis ajándékot. „Hagyjanak békén, nem akarok
semmit maguktól!” Nem hagytam
magam: rendben, akkor én itt állok
addig, amíg be nem enged. Megígérte... Nagy nehezen kinyitotta az ajtót.
Nem engedett be a szobába. Az ajtórésen láttuk a nagy rendetlenséget:
könyvek szanaszét, ruhák, kacatok.
A lemondás jelei. „Miért zaklatnak?” – kérdezte. Egy kis pénzt hoztunk... Mojse Katz elvette, maga mögé dobta egy szekrényre. „Blájb
Gizent” mondott, majd orrunk elôtt
becsapta az ajtót.
Mojse Katz mindenkijét elvesztette. Egyedül ô jött vissza Auschwitzból. Magányos remete lett. Nem állt
szóba valakivel. Sokan próbálkoztak. Híre eljutott Amerikába is, sokan hoztak pénzadományt. Senki
sem tudta, mit csinál a pénzzel, miért
nyomorog.
Két család kóser ételadományát elfogadta.
Mojse Katz meghalt. Nem volt rokona, örököse. A ravatalozóba vitték.
Levették róla évszázados, ócska, rongyos télikabátját, amit sohasem vetett
le magáról. Feltûnôen nehéz volt a
kabátja! Kibontották a bélést: tele
volt pénzel. Rengeteg pénz volt a bélés alatt. Valóságos vagyon volt ott.
Nem akart tudni a pénzrôl: haragban
volt Istennel. Hátat fordított Istennek
és világnak. Ô volt a sakter, az
elôimádkozó, a tóraolvasó. A rengeteg pénz rejtve maradt kabátjában...
A talált pénzbôl felépült a szatmári hitközség új központja, nagy rendezvényekre alkalmas szobákkal,
irodákkal, raktárokkal, vendégszobákkal.
Legyen nevük bekötve az ÉLÔK
KÖNYVÉBE!
Szerdócz J. Ervin fôrabbi
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A piros könyv rejtélye
Amikor az asszony leemelte a piros borítóba kötött
könyvet a hamburgi könyvtári polcról, az élete pillanatok
alatt megváltozott. A német Jennnifer Teege belelapozott
a kötetbe, és édesanyja, Monika Göth élettörténete volt
olvasható benne. Az ô édesanyja, rögtön felismerte egy
képrôl. Árvaházba kerülése elôtt neki is Göth volt az eredeti, születési neve. A másik képen egy oldalról fotózott,
nyitott szájú férfi tûnt elô, kezében egy fegyverrel. Majd
egy padon ülô, virágmintás nyári ruhát viselô nô tekintett
rá a következô fotóról, az aláírás: Ruth Irene Göth,
vagyis a nagyanyja.
Felrémlett neki a Schindler listájából a Göth név,
Amon Göthé, a táborparancsnoké, a pszichopatáé, aki a
tábor deportáltjait, zsidó embereket, örömmel és kéjjel
ölt teraszáról hírhedt távcsöves puskájával.
Kiment a könyvtárból, leült egy padra, az autóját épp
szemben parkolta le, mégsem volt képes vezetni. Hívta a
férjét, aki hazavitte. Számos kérdés kavargott a fejében a
filmrôl, a könyvrôl, a Schindler-zsidókról és Amon
Göthrôl. Nem tudott semmit sem a családi titokról, a család sötét múltjáról. Elôjött emlékeibôl, amikor a filmet
Tel-Avivban – ott járt egyetemre – közösen nézte lakótársaival, barátaival.
Jennifer Teege 1970. június 29-én született egy német
anya és egy nigériai apa gyermekeként. Édesanyja négyhetes korában beadta fekete bôrszínû kislányát egy katolikus gyermekotthonba. Háromévesen nevelôszülôkhöz
került, ahol a család két fiútestvérével együtt nôtt fel
szeretô és gondoskodó környezetben. Huszonegy évesen
találkozott utoljára édesanyjával.
Harmincnyolc volt, amikor véletlenszerûen – talán
sorsszerûen – leemelte a könyvtári könyvet. Új fejezet
íródott életében, amikor rájött, hogy ô a plaszówi koncentrációs tábor tömeggyilkos parancsnokának unokája.
A német fekete nô összeomlott, valós sokkhatás érte.
Gyakran nézegette a tükörben, hogy vajon milyen arcvonásokat örökölt egy pszichopata tömeggyilkostól. Sokáig
járt pszichoanalitikushoz, és egy pszichiátriai klinikára is
beutalták. Fokozatosan mondta el történetét férjének,
gyermekeink, majd nevelôszüleinek és mostohatestvéreinek. Az izraeli barátaitól e-mailben kapott levelekre is
csak hónapok elteltével tudott válaszolni.
Ahogy lassan javult az állapota, kutatásba kezdett, családja sötét múltjának legmélyebb bugyraiba leereszkedve. A nyomok térben és idôben számos helyre és történelmi idôszakba elvezették.
A könyvbôl megismerhetjük munkáját, házasságát, telavivi egyetemi éveit és ott kötött, életre szóló barátságait (majd a végén kiderül, hogy ezek mennyire mélyek és
megbonthatatlanok voltak). Sokat mesél szeretett nagymamájáról, akinek Amon Göth volt a nagy szerelme, akit
élete végéig ártatlannak tartott, édesanyjáról, Monikáról,
egy háborús bûnös lányáról, akinek zátonyra futott az
élete, annak második házasságáról és a közben megismert leány féltestvérérôl. Ezenkívül az életrajzi mû külön
érdekessége, hogy leírja más náci háborús bûnösök gyermekeinek hozzáállását szüleik rémtetteihez (volt, aki
megtagadta apját, más mentegette, és volt, aki hithû nácivá lett).

A kötet kor- és kórképet ad a háború utáni Németországról: a náci rendszerhez való viszonyulásáról, a
mentegetésekrôl, a holokauszt relativizálásáról. Emellett
betekinthetünk a hetvenes évek német árvaházainak,
gyermekotthonainak mindennapjaiba is. A kutatások során Teege rábukkant édesanyjára, az árvaházban gondját
viselô katolikus nôvérre, akikkel mély és érdekes párbeszédeket folytatott. Sok-sok megható történetet, esetet ismerünk meg. Krakkó azonban egy fontos viszonyulási
pont: a lassan felépülô Teege elôször megtekintette a sötét múltú villát, ahol nagyapja élt az elkövetett tömegmészárlások idején. A könyv végén ide tér vissza. Ebben a
városban találkozott izraeli barátnôjével, aki a hazájából
hozott diákoknak mutatta be a tanulmányút utolsó állomásán a koncentrációs tábor emlékhelyét. Itt mesélte el
élettörténetét Teege a megrendült diákok sokaságának,
ami a könyvnek pozitív végkifejletet ad, egyben méltó
fôhajtás a holokauszt áldozatai elôtt.
Mindenkinek figyelmébe ajánlom ezt az érdekfeszítô,
de egyben gördülékenyen olvasmányos mûvet, aki kíváncsi annak a középkorú, fekete bôrû nônek a pokoljárására
és a múlt démonaival folytatott harcára, aki egy véletlen
folytán megtudja, hogy ô a plaszówi mészáros unokája.
(Jennifer Teege, Nikola Sellmair: Nagyapám engem
agyonlôtt volna. Egy fekete nô szembenéz családja múltjával. Budapest, 2021, Park Könyvkiadó)
Albert Iván

Macron és Hercog együtt emlékezett meg
a toulouse-i áldozatokról
Emmanuel Macron francia és Jichák Hercog izraeli
elnök együtt emlékezett meg a tíz évvel ezelôtti
iszlamista merényletsorozat hét áldozatáról a dél-franciaországi Toulouse-ban.
Az algériai-francia kettôs állampolgárságú Mohamed
Merah 2012. március 11-én, illetve 15-én a francia hadsereg három katonáját lôtte agyon a dél-franciaországi
Toulouse, illetve Montauban városban, majd 19-én két
óvodás és egy iskolás gyermeket, valamint egy fiatal rabbit
lôtt le a toulouse-i Ohr Torah zsidó iskola és óvoda elôtt.
A magát az al-Kaida terrorszervezet tagjának mondó
iszlamista március 21-én a kivezényelt kommandósok elôl
lakásában elbarikádozta magát, de másnap tûzharcban életét vesztette.
Macron és Hercog megkoszorúzta a zsidó iskola udvarán
az áldozatok emlékének állított Életfát. Itt lôtte le a 23 éves
terrorista a 7 éves Myriam Monsonegót és a 3 éves Gabriel
Sandlert. Néhány másodperccel korábban a 6 éves Arié
Sandlerrel és apjával, Jonathan Sandlerrel végzett a motoron érkezô gyilkos, aki egy héttel korábban három katonát
(Imad Ziaten, Abel Chennouf és Mohamed Legouad) ölt
meg, és egy negyediket, Loic Libert olyan súlyosan megsebesített, hogy a férfi lebénult.
„Erôsebbek vagyunk, mint a terroristák. Az ô tervük halálterv. Mi viszont tíz éve nem hajtottuk le a fejünket, semmibôl nem engedtünk, semmit nem adtunk fel. Franciaország harcolt a terroristák ellen. Folyamatosan erôsítjük [a
terrorizmus elleni] eszközeinket hazai és európai szinten”
– mondta a francia elnök a toulouse-i koncertteremben kora este elmondott beszédében.
„Franciaország és Izrael eltökélt a terrorizmus minden
formája elleni küzdelemben minden fronton, ahogy az antiszemitizmus elleni küzdelemben is eltökéltek vagyunk”
– jelentette ki Macron. „Az antiszemitizmus elleni küzdelmet Franciaország az Európai Unió soros elnökeként is
képviseli” – tette hozzá.
„Ez olyan harc, amelyet Franciaországért magáért és a
köztársaságért is folytatnunk kell. Mert az antiszemitizmus
és az anticionizmus köztársaságunk ellenségei” – mondta

A toulouse-i zsidó iskola elôtt meggyilkolt áldozatok
az államfô. Hozzátette: „Amióta hazánkat merényletsorozat sújtotta, és amióta háború dúl Európában, tudjuk, hogy
a szabadság nem magától adódó, hanem mindennap meg
kell küzdeni a békéért.”
Az izraeli államfô úgy vélte, hogy a terrorizmus nem
gyôzhet, és a tíz évvel ezelôtti támadás még szorosabbra
fûzte a Franciaország és Izrael közötti viszonyt.
A franciaországi zsidó szervezetek tanácsa (CRIF) által
szervezett megemlékezésen az iskola igazgatója, Yaacov
Monsonego rabbi, az egyik áldozat, Myriam Monsonego
apja körül megjelentek az intézmény egykori tanulói, a vérengzés szemtanúi, valamint a kétezer meghívott között ott
volt két korábbi államfô, Nicolas Sarkozy és François
Hollande, Manuel Valls exminiszterelnök, Gérard Larcher,
a szenátus elnöke, Gérald Darmanin belügyminiszter és
Anne Hidalgo, Párizs fôpolgármestere is.
A toulouse-i és montaubani merényletek néhány nappal
a 2012-es elnökválasztás elôtt történtek, amelynek második fordulójában a leköszönô Nicolas Sarkozy szocialista
kihívójával, François Hollande-dal került szembe. A támadás a kezdetét jelentette azoknak az iszlamista merényleteknek, amelyekben több mint 260-an vesztették életüket
Franciaországban.
Venczel Katalin / MTI
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Zsidó Világhíradó
Svájc
Jonathan Kreutner, a Svájci Zsidó
Hitközségek Szövetségének (FSCI)
fôtitkára szerint a Covid-19-járvány
idején megnövekedett a zsidógyûlölet az országban. Hasonló vélemény
hangzott el az Antiszemitizmus és
Rágalmazás Elleni Uniós Együttmûködés (CICAD) részérôl is. A
közösségi portálokon egyesek zsidó
összeesküvésrôl írnak, és vitatják a
holokausztot. Megnövekedett az antiszemita és az Izrael-ellenes
gyûlöletkeltô kommentek száma.
Támadók meggyalázták a lausanne-i,
valamint a genfi zsinagóga bejáratát, és náci feliratokat véstek a
bienne-i templom kapujára. A
CICAD szerint francia Svájcban
2021-ben 165, míg 2020-ban 140
zsidóellenes provokáció történt.
Jonathan Kreutner kijelentette,
hogy a lappangó antiszemitizmus
egyre veszélyesebbé válik.
Az országban mintegy 18.000 zsidó él, akik 22 hitközséghez tartoznak. A német nyelvterületen az
askenázi, a francián fôleg a szefárd
hagyományokat követik. A szövetségi törvényhozás március 10-én
egyhangúlag jóváhagyta a nácizmus
áldozatai elôtt tisztelgô emlékhely
létrehozását.

Kanada
Az 1979-ben alapított montreali
holokausztmúzeum új helyre, a történelmi zsidó negyedbe, a PlateauMont-Royalra költözik. Korábban
itt volt a városba érkezô bevándorlók elsô otthona. A második világháborút követôen mintegy 9.000
holokauszttúlélô telepedett le Montrealban. A múzeumprojekt megvalósítására nemzetközi versenytárgyalást írtak ki. A beruházás költsége eléri a 80 millió dollárt, amelynek a negyedét a kulturális minisztérium és Québec tartomány kormányzata fedezi. A 20.000 négyzetméteres épületet a 21. század igényeinek megfelelôen alakítják ki.
Állandó és idôszaki kiállítási termek, tanulószobák, valamint egy
150 személyes elôadóterem is lesz
benne. Daniel Amar igazgató szerint „az antiszemitizmus, a rasszizmus és a diszkrimináció erôsödésekor nagyon fontos, hogy éber és a
másságot tiszteletben tartó polgárokat neveljünk”. A tervek szerint a
múzeum átadására az auschwitzi
koncentrációs tábor felszabadításának 80. évfordulóján, 2025. januárban kerül sor.

Nagy-Britannia
II. Erzsébet brit uralkodó menekültügyi miniszterré nevezte ki a
zsidó
származású
Richard
Harringtont, és egyúttal élethosszig
tartó fôrendi címmel tüntette ki ôt.
Harrington 2010–19 között az alsóház tagja és az Izrael Konzervatív
Barátai csoport elnöke volt. Az új
miniszteri tisztség létesítéséhez
hozzájárult a zsidó ernyôszervezet
igazgatótanácsa is, amely élesen bírálta a kormányt az Ukrajnából
érkezô menekültek befogadásával
kapcsolatos intézkedések elhúzódása miatt.
Richard Harrington a Jews
Chronicle-nek adott interjújában elmondta, hogy családja a 19. század
végén Kelet-Európában zajló pogromok elôl menekült „a biztonságot
jelentô Angliába”. Hangsúlyozta,
hogy „a zsidóknak különleges érzékük van a menekültekkel való foglalkozáshoz”. „Legfontosabb feladatomnak azt tekintem, hogy

„megfelelô elhelyezést biztosítsunk
azoknak, akik országunktól kérnek
segítséget” – mondta a politikus.
Harrington kijelentette, hogy korábban David Cameron miniszterelnök
hasonló feladattal, a Szíriából
érkezô menekülthullám kezelésével
bízta meg.

Görögország
A városi önkormányzat, a helyi
egyetemek és a zsidó hitközség emlékmenetet szervezett Szalonikiben
a deportáltakat szállító elsô vonat
indulásának 79. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen részt
vett Ekateríni Szakellaropúlu államfô, Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság alelnöke, a diplomáci-

Példakép a rasszizmus ellen
Kitüntették a Hetek volt bécsi tudósítóját
Magas kitüntetésben részesült a
93 éves Karl Pfeifer magyar születésû osztrák újságíró, aki alapításától kezdve évtizedeken át tudósította Ausztriából lapunkat. Pfeifer
Bécs város Arany Érdemérmét
kapta. A kitüntetést Michael
Ludwig bécsi fôpolgármester, az
Európai Parlament volt elnökhelyettese adta át a városházán.
A bécsi fôpolgármester méltatásában azt mondta, hogy Karl Pfeifer
„szeizmográf az antiszemitizmus és
a rasszizmus ellen. Kortárs tanúként,
különösen az iskolákban tartott

neki kettôt, inkább megírom. Egyszer láttam a Keleti pályaudvarnál
teljes ünnepi díszben egy magyar fasisztát, csizmával, árpádsávos zászlóval, mindennel. Odamentem hozzá, és megkérdeztem németül, hogy
lefényképezhetem-e. Kérdezte, honnan jövök. Mondtam, hogy Ausztriából. »Sehr gut – mondta széles mosollyal. – Rendben, fényképezzen.«
Aztán írtam a kép mellé egy rövid
cikket, pedig a legszívesebben felpofoztam volna. Ezek a nemzeti szamarak, hadd hívjam ôket így, pontosabban fogalmazva nemzetieskedô

Svájc. Jonathan Kreutner, a Svájci
Zsidó Hitközségek Szövetségének
fôtitkára

Kanada. Itt épül fel az új montreali múzeum
ai testület több tagja, a város vezetôi
és a zsidó közösség képviselôi. Az
államfô szerint „a mi feladatunk a
történelem tanulságait átadni a
következô generációnak”. „Ha meg
akarjuk ôrizni a múltat, ha úgy érezzük az áldozatok fájdalmát és szenvedését, mintha a sajátunk lenne, és
ha megértjük, hogy a holokauszt része a nemzetközi történelmi örökségnek, akkor fel kell fegyverezni
magunkat a gyûlölet ellen.”
Az elsô zsidók a 15. században jelentek meg Szalonikiben. A második világháború elôtt 50.000 hittestvérünk lakott a városban. A német
megszállók 45.000 személyt deportáltak Auschwitz-Birkenauba, akiknek a túlnyomó többsége elpusztult
a haláltáborban. Jelenleg 1300-1500
zsidó él a városban.
Kovács
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Nagy-Britannia. Richard
Harrington, az új menekültügyi
miniszter

elôadásaival a fiatalokat közérthetô
módon közelebb vitte a náci rezsim
atrocitásainak megértéséhez és hozzájárult a demokráciánk fenntartásához és továbbfejlesztéséhez szükséges civil bátorság erôsítéséhez.”
Karl Pfeifer – akit idehaza mindenki csak Pfeifer Karcsiként emleget – 93 évesen változatlanul aktív,
utazik és ír, mint mindig. A magyarországi demokratikus ellenzék bécsi
hangja volt a hetvenes-nyolcvanas
években, de Budapesttel már tízéves
kora óta szoros kapcsolatban áll:
szülei az Anschluss elôl menekülve,
1938-ban érkeztek Magyarországra.
Hosszú ideig Izraelben élt, majd
visszatért Ausztriába, és ott lett újságíró.
Karl Pfeifer rendszeresen írt osztrák, brit, amerikai és magyar újságokba is, és a Hetek megalapítása
óta évtizedeken át tudósította
Bécsbôl lapunkat.
Egy interjúban arra a kérdésre, mi
ösztönzi arra, hogy jóval a nyugdíjkorhatár felett is lankadatlanul írjon
és küzdjön, így válaszolt:
„Bevallom, élvezem az újságírást.
Elôször is konstruktívan kiélhetem
az egészséges agressziómat. Nekem
például gyûlöletes a rasszizmus vagy
a fasizmus, de nem megyek oda egy
nyilas suhanchoz, hogy behúzzak

„Nem szabad tétlennek lennünk”
Heisler András a Mi Hazánkról
A Times of Israel címû izraeli lap „A világháború
óta Magyarország legradikálisabb nacionalista pártja
7 helyet nyert a parlamentben” címmel számolt be
róla, hogy a választási eredmények következtében a
szélsôjobboldali Mi Hazánk Mozgalom a magyar
országgyûlés harmadik legnagyobb pártja lett. A lapnak nyilatkozott a Mazsihisz elnöke, Heisler András
is.
A Mi Hazánk váratlan elôretörése a megosztott s egymással sokszor cívódó magyarországi zsidó közösséget
aggodalomra készteti. Az alig több mint 6 százalékkal
parlamentbe jutott Mi Hazánk a harmadik legnagyobb
párt lett a választáson, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök pártja 55 százalékos, míg a politikai skála széles
spektrumát képviselô egyesült ellenzék, amely Orbánt
akarta leváltani, összesen 34,5 százalékos eredményt ért
el – olvasható a Times of Israel cikkében.
A lap röviden bemutatja a Mi Hazánkat, valamint
annak vezetôjét, Toroczkay Lászlót, megállapítva, hogy
ez a párt hozza egy platformra mindazokat, akik romaellenesek, bevándorlásellenesek, LMBTQ-ellenesek és a
koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések feltétel nélküli eltörlését követelik, majd megszólaltatja a
magyar zsidó közösségek vezetôit, így Köves Slomót, az
EMIH vezetô rabbiját, valamint Heisler Andrást, a
Mazsihisz elnökét.
Heisler András a lapnak elmondta, hogy a Mi Hazánk
parlamentbe jutása miatt a szervezet vezetôségi tagjai
rendkívüli ülésen elemezték a helyzetet.
Az elnök hangsúlyozta: „Az egész vezetôség számára
riasztó a Mi Hazánk megerôsödése, és keressük a módját,
hogy miképpen fejezzük ki aggodalmunkat. Nem szabad
tétlennek lennünk, hiszen a párt nézetei kísértetiesen

emlékeztetnek a történelem egy olyan korábbi, sötét korszakára, amelyrôl mindannyian tudjuk, hogy milyen
következményekkel járt.”
A Times of Israel interjút közöl Nagy Attilával, a párt
budapesti elnökével, akinek az újságíró többek között azt
a kérdést is felteszi: a párt vezetôivel és tagjaival szemben gyakori a vád, hogy náci karlendítéssel tisztelegnek,
amit azzal próbálnak kimagyarázni, hogy ez ôsi római
köszönés, de vajon miért nem vállalják fel nyíltan, hogy
ezek milyen szándékokból fakadnak?
Erre Nagy Attila ezt a választ adja: „Nem gondoljuk,
hogy a mozgalmat a helyi vagy a nemzetközi zsidóság
érzései szerint kellene vezetni. Nem azt mondjuk, hogy
gyûlöljük a zsidókat, hanem azt, hogy nem az ô érzéseik
határozzák meg, hogy mit teszünk.”
Az újságíró rákérdez arra is, hogy a politikus egyetérte azzal, miszerint a Mi Hazánk egyes tagjai a
Nyilaskeresztes Párt tagjait mártíroknak és hôsöknek
tekintik, mire Nagy azt válaszolja: „Nem igazán, mert
nem hôsök voltak, hanem áldozatok.”

A Mi Hazánk budapesti székháza április 5-én
Fotó: Jákov Schwartz / Times of Israel

Fotó: Karl Pfeifer
szamarak tulajdonképpen saját országuknak, társadalmuknak okozzák
a legnagyobb bajt.
Lehet, hogy ezek miatt az újkori
árpádsávos heccelôdések miatt éppen most dönti el valahol egy egyetemet végzett fiatal, aki mellesleg
nem is kell hogy zsidó legyen, hogy
nem akar ebben az országban élni,
mert Angliában vagy Amerikában
sokkal jobb fizetés mellett, nyugodtabb körülmények között lehet boldog. A normális pedig az lenne,
hogy mindenki ott éljen, ahol otthon
van, akár magyar vagy német, akár
osztrák vagy izraeli legyen is. Ezért
írok.”
Szerkesztôségünk nevében gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk!
Morvay Péter / Hetek online

Darvas István
fôrabbi
a jövôben a
Hegedûsben is
funkcionál
A BZSH Hegedûs Gyula utcai zsinagógájának vezetése a közelmúltban úgy határozott, hogy a 110 éves
közösség jövôjét szem elôtt tartva,
szélesíti vallási elöljáróinak körét.
Ebben közrejátszott az a tény is,
hogy a körzet rabbihelyettese,
Davidovics László, akinek fontos
szerepe van a zsinagógai imádkozások lebonyolításában, a kósersági
felügyelet ellátásában, a felnôttoktatásban, egészségügyi okokból még
hosszú ideig nem tud visszatérni a
közösséghez.
Ennek okán a Budapesti Zsidó
Hitközség vezetôinek egyetértésével
Darvas István fôrabbi 2022. május 1jétôl csatlakozik a nagy múltú XIII.
kerületi körzethez, és dr. Schöner
Alfréd fôrabbi mellett, vele együttmûködve, ellátja a vallási vezetôi
feladatokat.
Április hónapban még az eddigi
gyakorlatnak megfelelôen Darvas
fôrabbi a hétfô-csütörtök reggeli
(esetenként a sábeszi) imákon lesz
jelen a zsinagógában. A fôrabbi egy
ideig továbbra is ellátja a Székesfehérvári Zsidó Hitközség vallási
vezetôi feladatait is.
Darvas István fôrabbi közössége is
csatlakozik a Hegedûs Gyula utcai
kiléhez, így erôsítve a rendszeres
minjent.
Mivel Darvas István az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetemen korábban dr. Schöner Alfréd fôrabbi tanítványa volt, együttmûködésük zavartalansága biztosítottnak látszik.

Ukrajnai túlélô: Nem hittem,
hogy életemben még hasonló
helyzetbe kerülök
Jenya Bernstein 97 éves korában
volt kénytelen elmenekülni ukrajnai otthonából. Fiát követve döntött úgy, hogy Izraelben fog letelepedni.
Több millió ukrán kényszerült elhagyni hazáját, amióta az oroszok
teljes körû inváziót indítottak a kelet-európai ország ellen. A menekültek között több mint 8000-en vannak
olyanok, akik a visszatérési törvény
alapján jogosultak alijázni Izraelbe.
Az új bevándorlók (olék) közül a
legidôsebb Jenya Bernstein, egy
holokauszttúlélô, aki idén júniusban
ünnepli 98. születésnapját, olvasható
a Kibic cikkében.
Bernstein egy Kijev melletti kis
faluban született, és a nehéz körülmények ellenére mindig ragaszkodott ahhoz, hogy édesanyja mellett
segítsen a háztartásban. Édesapja 17
éves korában hunyt el, édesanyja pe-

Jenya Bernstein
dig a második világháborúban vesztette életét.
„A háború elôtt édesanyám KeletUkrajnába ment rokonokat látogatni,
és a náci megszállás kezdetén az öszszes ottani zsidóval együtt meggyilkolták. A két nôvérem és én egyedül
maradtunk” – mesélte a Ynetnek.
Bernstein és testvérei egy távoli

Mit köszönhetünk
Sára mamának?
Sára mamát sokáig üldözte a
KGB, mire el tudták fogni, utána
kegyetlen kínzásoknak vetették
alá.
Sara Katszenelenbogen volt a neve,
de mindenki Sára mamának hívta. A
Szovjetunióban élt azokban az évtizedekben, amikor a hitoktatást betiltották, olvastuk a Kibic cikkében.
Sára mama üzletasszony volt, és
Lubavics városában fôzött a helyi
jesivának. Férjével nem volt hajlandó engedelmeskedni a zsidó oktatással szembeni szovjet követeléseknek, ezért 1937-ben férjét letartóztatták, és soha többé nem látták ôt.
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tinédzser fiát, Mosét, akinek az volt
a bûne, hogy nem volt hajlandó
szovjet iskolákba járni, és nem számolt be az anyja tevékenységérôl.
A börtönben a KGB szörnyen
megkínozta Sára mamát, miközben
megpróbálták kiszedni belôle az
„összeesküvôk” nevét és tartózkodási helyét. De nem árult el senkit.
Nem tudta megtörni semmilyen kegyetlen kihallgatási módszer.
A fiát a mellette lévô cellába zárták, és hangosan megkorbácsolták,
hogy Sára mama is meghallja. Az
asszony minden falat étellel próbált
spórolni, hogy segítsen neki. Amikor
megengedték, hogy meglátogassa,
minden ételét nekiadta, és próbálta
ôt bátorítani. A fia látványától teljesen összetörve ment vissza a saját
cellájába. 1952-ben, 61 évesen szívroham következtében elhunyt.
Mose hét és fél évig maradt börtönben, édesanyja emléke életben
tartotta ôt.

oroszországi helyre menekültek, ahol
Bernstein úgy döntött, hogy fegyvert
ragad, és csatlakozik a Vörös Hadsereghez a nácik elleni harcban.
„Ez a háború a második világháborúra emlékeztet, és nem hittem,
hogy életemben még egyszer hasonló helyzetbe kerülök” – mondta
Bernstein. „Kezdetben nem igazán
hallottuk a bombázásokat, amíg közel nem értek ahhoz a területhez,
ahol élek. Akkor jöttem rá, hogy az
életem ismét veszélyben lesz, és lehet, hogy ezúttal nem élem túl.”
Bernstein még azután is félt elindulni és nekivágni a hosszú útnak Izraelbe, amikor már tudta, hogy veszélyben van, ezért inkább otthon
maradt. A fia, Alex és annak családja egy héttel korábban alijázott, csatlakozva 900 másik ukrán zsidóhoz,
akik úgy döntöttek, hogy Jeruzsálemben keresnek otthont.
Alexet azonban zavarta, hogy nem
tudta meggyôzni édesanyját, hogy
csatlakozzon hozzá. A Kijevben kibontakozó eseményeket távolról figyelve Alex rájött, hogy a helyzet
kezd túl bizonytalanná válni, és kapcsolatba lépett a jeruzsálemi önkormányzattal, hogy megpróbálja kihozni édesanyját a háborús
övezetbôl.
A kijevi zsidó közösség, a Chábád
mozgalom helyi szervezete és a JDC
segítségével egy mentôakció keretében sikerült Bernsteint a lebombázott Kijevbôl a Keresztények és Zsidók Nemzetközi Szövetsége által
mûködtetett nyolc bevándorlási központ egyikébe szállítani a moldovai
Kisinyovba. Bernstein ott várakozott, míg Izraelbe nem érkezett.
„Nem tudom, hogyan, de nem féltem a bombázástól mindazok után,
amin keresztülmentem” – mondta
Bernstein a Ynetnek. „Hallgattam a
fiamra, aki azt mondta, hogy menekülnöm kell, és sok jó ember tette
lehetôvé, hogy ez megtörténjen.
Nem hiszem, hogy egy korombeli
embernek át kellene élnie azt, amin
én keresztülmentem. De most az a
fontos, hogy itt vagyok a fiammal, és
az egész család Izraelben van.”

Zsidók New Yorkban
2007 nyarán húgommal metróval
robogtunk Manhattan felé, amikor
egy középkorú hölgy szólt hozzánk
tört magyarsággal. Kiderült, hogy
a családja Dunaszerdahelyrôl származott, és ô már itt született, de
szüleitôl megtanult magyarul.
Ortodox zsidó vagyok, mondta, és
a brooklyni Borough Park negyedben
lakom. Hosszú szoknya és paróka
volt rajta, rá is mutatott, amikor ortodoxnak mondta magát. Egy bolti
számla hátuljára felírta a nevét, telefonszámát, és biztatott, hívjam fel,
mert milyen jó volt véletlenül
dunaszerdahelyi, magyarul beszélô
fiatal nôkkel találkoznia. Késôbb
többször próbáltam hívni, de sosem
jártam szerencsével.
A hölgy sokszor eszembe jut, mert
brooklyni otthonom most egy olyan
negyedben van, ahol ortodox és nem
ortodox zsidók is elég nagy számban
laknak, és hozzá hasonló kinézetû
hölgyek gyakran ülnek
körülöttem a metrón.
Ma reggel, miután a
balkonon kiraktam a
földimogyorót a madaraknak, kikukkantottam az utcára, ahol
több fekete kabátos és
kalapos, fehér inges
férfi igyekezett a közeli zsinagógák egyikébe. Van egy férfi, aki rendszeresen
elektromos rolleren suhan el mellettem az úton. A zakója alól kilógó
cicesz (emlékeztetôrojtok) hullámzik
mögötte a szélben.
Hatemeletes lakóházunkban a 129
lakás legtöbb ajtófélfáján mezuza, azaz díszes tokba helyezett zsidó imádság található gyakran akkor is, ha jelenleg nem zsidó vallásúak találtak itt
otthonra. Péntek estétôl szombat napnyugtáig a bejárati ajtó és a lift is a
sábeszhez alkalmazkodik, mivel
ilyenkor a vallásos zsidóknak tilos
minden, ami munkának számít.
New York-i zsidókról tini koromban hallottam elôször Woody Allen
filmjeiben. Brooklynban nôtt fel,
mint több más ismert zsidó származású mûvész, például Barbra Streisand
is. De New York városa az ország
más részérôl is ide vonzotta és a mai
napig vonzza a tehetségeket, így a
Broadway, a média és az üzleti világ
is sok zsidó származású, sok esetben
nem hívô, de kulturálisan zsidó emberrel jeleskedik.

Borgula András: A zsidóság nem pusztán
vallási közösség, hanem életforma
Sára mama
De Sára mama továbbra is zsidó
gyerekeket mentett, akiket a szovjetek árvaházakba kényszerítettek.
Amikor aztán a Szovjetunió egyre
veszélyesebb hellyé kezdett válni a
vallásos zsidók számára, Sára mama
legendás találékonyságával és acélidegeivel megtalálta a vasfüggönyön
túlra vezetô menekülô útvonalat.
A második világháború utáni ideiglenes törvény lehetôvé tette a lengyel állampolgárok számára, hogy
szabadon távozzanak a Szovjetunióból Lengyelországba. Sára mama fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy
lengyel útleveleket és okmányokat
szerezzen a vallásos zsidóknak, így
sikerült több száz embert kimenekítenie az országból a Nagy Szökésnek
nevezett mûvelet keretében.
A szovjet titkosügynökség, a KGB
hamarosan felfigyelt rá, bujkálnia
kellett, de hiába volt állandóan mozgásban, így is folytatta a tevékenységét. Fényképét minden szovjet
rendôrôrsre elküldték, magas jutalmat tûztek ki a fejére.
Sára mama szerzett egy utolsó útlevelet, amit saját maga számára tartogatott. De aztán tudomására jutott,
hogy Chana rebbecennek, a késôbbi
Chábád Rebbe anyjának is menekülnie kell. Nekiadta az utolsó útlevelét,
hogy a rebbecen biztonságban legyen.
Nem sokkal késôbb a KGB megtalálta és letartóztatta Sára mamát és

Európa egyetlen zsidó elôadómûvészeti központja az önerôre
épít, a kulturális programok mellett egy bisztró-kávézót is nyitottak,
ahol nincs záróra, mindig addig
tartanak nyitva, amíg van vendég.
Olyan típusú zsidó kulturális tér,
mint a Gólem, nincs másik a világon.
Borgula András és csapata tavaly
ôsszel nyitotta meg a Gólem Központot a Csányi utcában. Hosszú távú vágyuk az, hogy a Csányi utcából
egy zsidó kulturális utcát varázsoljanak, és ebben például nagy segítség,
hogy a szomszédban mûködik az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár.
Egy ilyen utca megszületésével pedig ugyanaz a céljuk, mint a Gólem
Központtal: megmutatni, hogy a zsidóság nem pusztán vallási közösség,
hanem életforma és kultúra is. Ez a
törekvés egyébként összecseng a
VII. kerület kultúrpolitikájával is:
azt szeretnék elérni, hogy Erzsébetvárosról ne a bulinegyedre meg a
kocsmákra asszociáljon az ember,
hanem arra, hogy ez egy színes és
színvonalas kultúrnegyede a belvárosnak, írja a welovebudapest.hu
cikke nyomán a Kibic.
A Gólem elsôsorban színház,
ugyanakkor a már nálunk is tapasztalható trendbe is illeszkedik. A központ elsôsorban ugyan kultúrát kínál,
de a bisztró-kávézó is fontos hangsúlyt kap. A közhasznú alapítványként mûködô Gólem önfenntartó:
egyfelôl vannak az eladott jegyek,

másfelôl a kávézó-bisztró bevétele, Ezért itt nem kezdenek el fél órával
illetve mûködik itt egy ifjúsági stú- zárás elôtt látványosan pakolászni,
dió is, melynek tagdíja van, és ez is a és azzal sem kell szembesülnie senbevétel részét képezi. És természete- kinek, hogy a konyha már bezárt, hasen folyamatosan indulnak uniós, ál- nem az is a vendégekhez alkalmazlami és kerületi pályázatokon is.
kodik. A közvetlenség és a rugalA hatfôs Gólem-csapatban az a masság fontos erénye a helynek.
legszimpatikusabb, hogy mindent
A Gólem ars poeticája szerint a
maguk csinálnak, még az ételeket is, kortárs zsidó kultúrára összpontosíhelyben.
tanak, vagyis a bemutatott, részben
És ennyibôl talán jól jött a izraeli, részben amerikai darabok tízpandémia – bár András azt
azért megjegyezte, hogy
az ellenségének sem kívánja, hogy járvány és
korlátozások idején nyisson egy új helyet –, mert a
lezárások két éve alatt
elôremenekültek: a gazdasági igazgató kitanulta a
pékmesterséget, a mûvészeti titkár pedig – aki a
Gólem elôtt 25 évig a Katona József Színházban
dolgozott – szakácsvég- Színház az egész (Csányi) világ
Fotó: Polyák Attila – We Love Budapest
zettséget szerzett, éppúgy,
mint a mûvészeti vezetô
és rendezô Borgula András. Így ná- évesnél nem idôsebbek. Emellett saluk az a szabály, hogy nincs szabály: ját fejlesztésû elôadásaik is vannak.
mindenki csinál mindent, amire épA Gólem zsidó színház, de ez nem
azt jelenti, hogy kizárólag zsidó
pen ráér és amit tud.
Amikor elôadás is van, akkor az származású színészek kizárólag zsiegyébként délben nyitó bisztró-ká- dó embereknek adnak elô darabokat.
vézó este 6-kor bezár. Fél 8-kor Ahogy a színészek között is jó pár
elkezdôdik az elôadás, majd azt nem zsidó származású ember találkövetôen ismét felébred a vendéglá- ható, úgy a közönség soraiba is igyetás, záróra pedig nincs, mindig addig keznek minél többféle embert betartanak nyitva, amíg van vendég. vonzani.

A zsidó ételek és tradíciók gyakran
észrevétlenül épülnek be az emberek
életébe, persze csak ha nem zárt közösségben élnek. Például a fônököm
felesége és az itteni csallóközi barátnôm férje is zsidó, és gyerekeik két
tradícióban nôttek fel. Hanukát és karácsonyt is ünnepelnek, zsinagógába
és templomba is járnak. Sok más hasonló vegyes család él a városban, és
azon kívül is. Decemberben a tereken, a nagyobb lakó- és irodaházak
elôcsarnokaiban a karácsonyfák mellett hétágú menórák is díszelegnek.
Az itteni nyelvhasználatba sok jiddis
és héber szó épült be, mint például a
micva, kóser, kibic, kluc, lox mens
vagy a chucpa. Az ételek közül talán
a bagel és a fonott kalács a legelterjedtebb zsidó eredetû péksütemény,
ami manapság vallástól és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül kerül a
New York-i konyhaasztalokra és tízórais zacskókba, és amelyeket erede-

tileg a közép- és kelet-európai zsidók
hoztak ide. A valamikori híres New
York-i zsidó delicatessen üzletekbôl
és éttermekbôl ma már csak néhány,
például a Zabar’s és a Katz’s Deli
üzemel, de kóser ételt, éttermet és
élelmiszert könnyen találni. Mint
ahogy kínai vagy latin negyed is van
a város minden részén, zsidó negyedek is kialakultak Bronxtól
Brooklynig többfelé. A Manhattan
középsô részében található gyémántkereskedôk nagy része felismerhetôen ortodox zsidó.
Az ultraortodox közösség nagyrészt elszigetelve él és kerüli a modern világgal való kapcsolatot. Mostanság viszont nem ritka filmekben,
könyvekben és rádiómûsorokban feldolgozott történeteket hallani az ilyen
közösségeket elhagyókról, akiket távozásuk után kiközösítenek, így elveszítik gyerekeiket, tágabb családjukat
és barátaikat. A Netflixen látható
Unortodox címû német–amerikai sorozat egy ilyen történetet mutat be.
Egy másik, az izraeli Shtisel, egy
ultraortodox jeruzsálemi család mindennapjait meséli el.
Idônként kritikus hangok is felbukkannak az ortodox közösségrôl, például hogy a vallásos jesiva iskolák
nem készítik fel a diákokat a külsô világban való megélésre, vagy amikor a
Covid miatt minden más iskola bezárt, a jesivák továbbra is mûködtek
maszk és más elôvigyázatosság nélkül. Néhány évvel ezelôtt pedig a
Williamsburg negyedben élô ortodox
zsidók ellenezték a bicikliutat, mert
nem akartak rövid ujjú pólókban bringázó nôket látni a környéken. Ennél
sokkal komolyabb konfliktus alakult
ki 1991-ben Crown Heights brooklyni
negyedben, amikor afroamerikaiak és
zsidók estek egymásnak, és az összecsapások több napig tartottak.
Amikor húsz évvel ezelôtt ideköltöztem, az egyik szomszédom, egy
angliai fiatal hölgy (férje amerikai
zsidó építész) az egyik elhanyagolt
dél-manhattani zsinagógában dolgozott. Meghívott, menjek el megnézni.
Az Eldridge utcai zsinagógát a 19.
században építették az ide menekült
kelet-európai zsidók. Látogatásomkor a gyönyörû épületet hosszú adománygyûjtési kampány közepette
már kezdték felújítani. Az adománygyûjtô koncerten Woody Allen is fellépett. Évekkel késôbb egy régi manhattani templom felújításán találkoztam egy építészmérnökkel, akinek
egyébként Pozsonyban is vannak rokonai, és aki az Eldridge utcai zsinagóga felújításán is dolgozott. Kicsi a
világ, mondtuk ki egyszerre. Még a
nagy nyolcmilliós New York-i világ
is kicsinek tûnik néha.
(Megjelent a pozsonyi Vasárnap
hetilapban, olvasható a www.vasarnap.com-on is.)
Molnár Miriam
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Az újságíró archívumából
„Robi” naplója
Hivatását (is) teljesítendô jelentette meg a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény
Közalapítvány a mostanáig minden bizonnyal csak nagyon kevesek által ismert orosházi-szegedi
Robicsek György (1908–86) naplóját, a vészkorszak történéseinek
egyik példásan hiteles leírását.
Elôre kell bocsátani: bár gettóba
kényszerítették ôt és családtagjait,
ismerôseit, aztán meg bezsuppolták

a már-már haldokló édesanyjával,
súlyosan beteg apjával együtt az
auschwitzi vagonba, az utolsó pillanatban, mielôtt a szerelvény átlépte
volna a határt, megváltoztatták a vonat úti célját...
Mindez történt a magyar vidéki
zsidóság deportálásának csúcsidôszakában, 1944 júniusában. A 36
esztendôs Robicsek György naplója
is akkoriban datálódik, és szerfölött
pontos leírása a történteknek még
akkor is, ha az elsô bejegyzés dátuma 1944. július 6., helyszíne pedig a
Bécstôl nem messzi helység,
Strasshof bei Wien, az utolsó pedig a
csaknem napra pontosan egy év elteltével bekövetkezett felszabadulás
perceiben íródott a csehországi
Theresienstadtban.
Hihetetlen szerencséjüknek köszönhetôen élhették túl a deportálást
azok a százak, akikkel a naplóírót és
társait szállító szerelvény útja a harmadik birodalom tartományának
számító Ausztriában ért véget.
Elöljáróban mindenképpen ide
kell írni, hogy Robicsek György
naplójának sajtó alá rendezéséért dr.
Szarka Lajost, a Holokauszt Emlékközpont történészét illeti a köszönet.
A keményfedeles, sok-sok eredeti
képpel illusztrált kötet további nagy
értéke, hogy kétnyelvû! Megjelenését az Immánuel Magyar–Izraeli Baráti Társaság támogatta és az ausztriai Brand-Nagelberg mezôváros fordíttatta németre, a nyomtatást pedig
Julius Miko szponzorálta.
Elôszavában a szerkesztô leírja,
hogy Robicsek György naplója „ceruzával teleírt, 143 kisméretû, különálló füzetlapból áll, amelyet férje elhunyta után a felesége ôrzött a 2014ben bekövetkezett haláláig”. A naplót és a vele együtt írt, 44 oldalas
élelmezési füzetet a lányuk 2016 júniusában a Holokauszt Emlékközpontnak adományozta.
Dr. Szarka Lajos közlése szerint a
Robicsek-napló az ausztriai kényszermunka eddig nem ismert fejezetét, az alt-nagelbergi üveggyárban
végzett kényszermunkát mutatja be.
Szerzôje részletesen tárgyalja a
munka- és életkörülményeket, az
élelmezési viszonyokat (Robicsek
György volt a tábor élelmezési
vezetôje), a gyári munkásokkal,
fônökökkel, a helyi lakosokkal való
kapcsolatok jellegét.
Ôszintén beszámol a foglyok közötti
súrlódásokról,
veszeke-

désekrôl, a mindennapi élet árnyoldalairól.
A holokauszt kutatói a megmondhatói annak, hogy hány feljegyzés,
napló, irodalmi mû és vers született
(és semmisült meg, kallódott el) a
vészkorszak idején – kezdve a talán
legismertebbel, Anne Frank naplójával, és a számunkra legbecsesebbel,
Radnóti Miklós Eclogáival...
Robicsek György (az idén lett volna 113 esztendôs) nem volt sem író,

sem költô. Csupán egy abból a jó
600 ezer magyar állampolgárból,
akiket a király nélküli királyság szélsôségesen jobboldali, nacionalistafasiszta többségû törvényhozása,
Horthy Miklós és kormánya kiszolgáltatott a hitleri harmadik birodalomnak, és akiknek csak a kicsiny
töredéke térhetett vissza testileg és
lelkileg meggyötörve a hazájába.
Robicsek tehát nem volt író, ám a tényekhez mindvégig ragaszkodó, hiteles krónikás és szerelmes férfi annál inkább. A napló személyes mûfaj, ekként senki se csodálkozzék,
hogy ekként kezdôdik (a kifosztással
– a szerk.):
„Neked írom drága Rózsikám,
majd elolvasod, hogy mi zsidók milyen viszontagságokon mentünk keresztül fôleg addig, amíg rendes
gyárba nem kerültünk, majd egészen
addig, amíg sikerült hazakerülnünk...
...Ma este (az elsô bejegyzés kelte
1944. július 6. – a szerk.) 10 órakor
lesz 3 hete, amikor gettóbeli házparancsnokunk felvert álmunkból, hogy
reggel 6 órára legyünk összecsomagolva 50 kg-os csomaggal... Pénteken (VI. 16-án) még nem, de szombaton (17-én) már reánk került a sor és
mentünk a hitközség nagytermébe,
ahol átkutatták holmijainkat és sok
szükséges ruházati dolgainktól, valamint összes pénzünktôl könnyítettek
meg bennünket. Elvettek tôlünk 1 nehéz gyapjú vállkendôt, az én
esôköpenyem, pyjamám, 3 alsó nadrágom, 1 ingem, ceruzám, töltôtollam, 2 törülközôt, 2 szalvettát.
Anyusnak egy flanel ruháját, 4-5 darab szappant, 5 szelet csokoládét, az
összes W.C. papirost, a Tôled kapott
aprópénztárcát és hármunktól összesen cca. 2000 pengôt készpénzben.
Anyusnak a vizsgáló szerv meghagyta a jegy gyûrûjét azzal, hogy látja,
hogy egy beteg asszony, akinek ez az
érték még bármikor jól fog jönni...
...A Cserzy Mihály utcai téglagyár
szárítóhelyiségeiben helyeztek el cca
8000 zsidót Szeged, Kiskunhalas, Vásárhely, Makó, Szentes és Bácsalmásról. Esô alkalmával agyagos
sárban, szárazság idején porban
nem volt hiány. A fekhelyünk sima
földön volt és természetesen örökös
piszok fedett bennünket, ami ellen
védekezni alig állt módunkban, mert
a 8000 ember vízellátását napokon
keresztül egy lajttal, majd késôbb
még egy vízhordó autóval látták el.

Egy elônye volt a téglagyárnak, hogy
kezdtek naponként egyszer enni adni
és megkaptuk a napi kenyéradagunkat. Minden juttatásért (élelem, víz)
órákig kellett sort állanunk.
Innen 3 turnusban utaztatták el az
összes zsidókat... Június 24-én szombaton indult az elsô csoport – állítólag Kassára –, 11 órára csomagokkal felszerelve kellett gyülekezni az
udvaron... Néhány perc múlva elérkezett a felkészülés ideje, szólok
Anyuskámnak, vegye fel a kabátját,
álljon fel a székrôl. Reám néz, nem
válaszol. Szólok megint, erre érthetetlen szavakat motyog. Láttam, valami baj van, ordítottam orvosért,
jött is azonnal kettô. Nem tulajdonítottak különösebben nagy bajt, hideg
borogatást tettek a fejére. Kis idô
múlva sem javult az állapota, másik
orvost hívtam, aki kisebb fokú agyvérzést állapított meg...”
A korszakot kevésbé vagy egyáltalán nem ismerôk számára nagyszerû,
a lehetôség szerint minden tényre és
eseményre kitérô tanulmányt írt
Szarka Lajos történész, a kötet
szerkesztôje. Szita Szabolcs profeszszor, a Holokauszt Emlékközpont
igazgatója pedig az ausztriai
Strasshofban folytatott személyes kutatásait vázolta föl azzal a megjegyzéssel, hogy bár a helyiek szégyenükben évtizedekig tagadták a náluk és
környékükön történteket, végre leomlott a hallgatás fala és fölszabadult
az emlékezet, amelynek méltó eredménye az elhurcolt magyar állampolgárok emlékmûve. A lelkiismeretet
megtisztítani hivatott tényközlés
egyik gesztusa a Robicsek-napló németre fordítása és kiadása.
A kötetet elolvasásra – sôt, iskolai
tananyagnak is – ajánló nem kívánja,
nem is tudná a naplóban rögzített
részleteket fölsorolni. Egyet azonban
mindenképpen le kell szögezni: az
osztrák átlagember, mindenekelôtt a
vidéki lakosság nagy többsége rokonszenvvel viseltetett az elhurcolt
magyar zsidók iránt, igyekezett a
rabszolgának szánt nôket és férfiakat
– a gyerekkorúaktól az aggastyánokig – humánusan fogadni, embernek
tekinteni, és szerény lehetôségei szerint megvédeni a mindenütt jelen
lévô szadista szélsôségesektôl.
Robicsek György naplója ennek is
bizonyítéka, kiemelkedôen értékes
adaléka a máig föl nem tárt történelemnek.
Kulcsár László / Infovilág
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Hevesi Simon emlékezete
Régebben Debrecenben is mûködött
talmud-tóra csoport. Évenként Budapestre utaztunk, ahol több hitközség fiataljaival részt vehettünk a versenyeken, melyeket Hevesi Simon neve
fémjelzett. Sajnos finanszírozási gondok miatt ez a lehetôség megszûnt.
De ki is volt ô? A lexikon szerint rabbi, hittudományi és filozófiai író, aki
1868. március 23-án született Aszódon.
Gimnáziumi tanulmányai felsô évfolyamát a rabbiképzôben végezte. 1892ben avatták doktorrá, 1894-ben rabbivá. 1894 és 1897 között Kassán, 1897tôl 1905-ig Lugoson, 1906-tól a Pesti
Izraelita Hitközségnél funkcionált.
Az Országos Rabbiképzô tanáraként
is dolgozott, majd az Országos
Rabbiegyesület elnöke és az OMIKE
alapítója lett. Ô volt a Magyar Zsidó
Szemle, a Hacofe, a Jabne homiletikai
folyóirat társzerkesztôje.
A Hacofe héber nyelvû folyóirat
volt, 1911-ben indult meg mint a Magyar Zsidó Szemle héber nyelvû melléklete, s máig többször megjelent az
interneten a Rabbiképzô gondozásában. Az elsô négy évben Blau Lajos
szerkesztette, a háború alatt szünetelt,
majd negyedévenként jelent meg Hevesi Simon, Klein Miksa, Heller Bernát
szerkesztésében. Munkatársai öt világrész zsidó tudósai közül kerültek ki.
Hevesi Simon az IMIT (Izraelita
Magyar Irodalmi Társulat) életében s a
MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmû- és
Földmûves Egylet) munkájában is aktívan közremûködött.
1927-ben ôt szerették volna felsôházi tagságra jelöltetni, de helyette
Lôw Immánuel szegedi rabbit választották. A pesti hitközség kárpótlásul
vezetô fôrabbivá nevezte ki.
Kiváló szónok is volt, cikkeit, tanulmányait máig érdemes olvasni. Jób
könyvének problémájáról, Kantról és
Majmuni útmutatójáról írt mûvei a bölcseleti irodalom jeles alkotásai közé
tartoznak. Munkái közül a Sir ha-Sirim
(1892), az Etika a Talmudban (1920), a
Dalalat Alhairin (1928) is kézbevételre
érdemes. A magyar zsidó kulturális élet
egyik vezetô személyisége volt. Nevéhez fûzôdik az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közmûvelôdési Egyesület) megalapítása is.
Etika a Talmudban címû mûvébôl az
elôszót ajánlom olvasóim figyelmébe:
„A zsidóság régebb ideje él Európában, mint a modern népek, de még ma
sem ismerik, sôt ismerete hanyatlik,
saját köreiben is.
Midôn a Pesti Izraelita Hitközség
nemrég alakult közmûvelôdési ügyosztályának elnöke fölvetette az eszmét, hogy a talmud etikai szellemének
ismertetésére rövid tanulmány adassék
közre, fôleg a mûvelt zsidó közönség
és érett ifjúság tájékoztatására és okulására és a hitközség elnöksége magá-

Elhunyt Halmos Sándor,
a DZSH volt igazgatója
Hetvenhat éves korában elhunyt Halmos Sándor, az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetem nyugalmazott docense, a Debreceni Zsidó
Hitközség nyugalmazott igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
Judaisztikai Kutatócsoportjának tagja.
Halmos Sándor tôsgyökeres debreceni zsidó családban született 1946-ban.
Tanulmányait az Országos Rabbiképzô Intézetben, az egri Ho Si Minh
Tanárképzô Fôiskolán és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Társadalomtudományi Karán végezte.
Évtizedeken át kulturális és oktatási területen dolgozott: a MÁV Debreceni
Filharmonikus Zenekarának programjait szervezte, és a Hajdú-Bihar Megyei
Állami Építôipari Vállalatnál hozzá tartozott a Hajdú Néptáncegyüttes is. A
szintén debreceni Szabó Magdával együtt tíz éven át rendezôje és szervezôje
volt a Dr. Kardos Albert Nemzetközi Vers- és Prózamondó Versenyeknek.
Kutatási területe a helytörténet és a vészkorszak volt. Tíz éven keresztül
volt szervezôje és irányítója a debreceni és a határon túli magyar zsidó közösségek szövetségének, e munka keretében számos tudományos tanácskozást
szervezett. Közel ezer publikációja jelent meg hazai és külföldi napilapokban
és folyóiratokban, a magyarországi lapokon kívül rendszeresen írt az izraeli
magyar nyelvû Új Keletnek is. Az aradi „Vasile Goldis” Nyugati Egyetemen
(Universitatea de Vest „Vasile Goldis”) létrehozta és egy éven át vezette a
Judaisztikai Tanszéket. Tagjai közé választotta az MTA Judaisztikai
Kutatócsoportja.
Munkásságáért számos kitüntetésben részesült (Szocialista Kultúráért,
Radnóti-díj, Debrecen Város Pro Urbe díja, Debrecen Alkotói Ösztöndíja,
MEASZ Radnóti Miklós Antirasszista Díj).
Fôbb mûvei: Virágos Mihály Liszt-díjas operaénekes életrajzi regénye; Dr.
Weisz Miksa egykori debreceni fôrabbi élete; Nevek: A debreceni holokauszt
mártírjai és túlélôi; Emlékezz meg! A Hajdú-Bihar megyei zsidóság története; Élô szó (válogatott írások); Hinöni (Íme, itt vagyok!), válogatott írások; A
Szatmár megyei zsidóság története.
Fakadjon áldás emlékébôl!

évá tette ezt az eszmét, azzal a célzattal, hogy hitsorsosaink olvassák ezt a
munkát és megismerjék e valláserkölcsi forrás tisztaságát és szellemének
mindenek fölött álló nagy vallási komolyságát; a fent említett oknál fogva
örömmel vállalkoztunk arra, hogy a
mûvelt közönséget a talmud erkölcsi
tanításaira vonatkozólag az igazsághoz
híven informáljuk.
Noha a talmud csak egyik forrása a
zsidó vallás megismerésének, a biblia, a
vallástörvény-kódexek, a vallásbölcseleti és a tulajdonképpeni etikai irodalom
mellett, mégis annak és a vele rokon hagyományos irodalomnak szelleme a
zsidó valláserkölcsi eszmének nagyarányú megnyilatkozása történeti alakulások és kortani fejlôdések formái között.
Midôn napjainkban a szokottnál
élénkebb érdeklôdés és figyelem fordul a talmud felé, a megtisztelô megbízásnak sine ira et studio teszünk eleget, azzal a nyugalommal és higgadtsággal, melyet a tudomány megkíván,
bízva abban, hogy az igazság
szenvedélytôl zaklatott korunkban is
utat tör magának.
Másfél ezredév viharát megállotta a
talmud mint kész mû, ezer év alkotta
és még visszanyúló ezredévek szellemi
emlékei rétegezôdnek és halmozódnak
benne. Csak egy oldaláról ismertetjük,
etikai szellemét mutatjuk be e kis mûben, melyet együtt írtunk és mely mint
az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
kiadványa két folytatásban lát napvilágot. Reméljük, hogy az olvasó közönség rokonszenvével fog találkozni, ami
buzdításul szolgál nekünk hasonló tájékoztató és fölvilágosító iratok kibocsátására.” (Jó lenne ma reprintben kiadni – A szerzô.)
A családi élet is foglalkoztatta: „»A
szemek fennhéjázása és a szívnek telhetetlensége a gonoszok számára bûnnek
barázdája«, így tanít a Példabeszédek
könyve. (21. 4.) Szerénység, jóság, a léleknek Isten szent törvényeihez való alkalmazkodása minden erénynek
elôfeltétele, alapja a családi élet boldogságát biztosító erényeknek is – ez a talmud bölcs mestereinek a fölfogása. Másokkal együtt szövetségben, szent kötelékben, háborítatlan békességben, önzetlen és hûséges áldozatkész szeretetben csakis a jó és nemeslelkû ember élhet. A zsidóságnak mindenkor dicsôsége volt a családi élet tisztasága és
bensôsége. A biblia magasztos fölfogása mellett a talmud mestereinek tanítása
is nagymértékben megerôsítette a családiasságnak azt a szellemét, mely valláserkölcsi komolyság, önzetlen, meleg
szeretet és tiszta, mély hûség egymásrahatásával fejlôdött olyanná, aminô volt
és lett a zsidóság életének erôs vára,
Hóseás próféta szavai: »eljegyezlek téged örökre és eljegyezlek törvénnyel és
joggal, szeretettel és gyöngédséggel és
eljegyezlek hûséggel«, azt a komoly
szellemet tükröztetik, amely a házasság
fölfogásában uralkodott.”
(...)
„Szenteld meg magadat abban is,
ami meg van számodra engedve! (Zeb.
20a.) Törvény és tanítás körülbástyázza a családi élet erkölcsi értékeit, de te
jóra törekvô, tiszta érzésû ember, menj
tovább a törvény rendelkezéseinél, ne
maradj el a törvény mögött, hanem
menj buzgósággal és erkölcsi szigorral
az önmegtartóztatásban és a hímtôl való ôrizkedésben azon túl és szenteld
meg magad abban is, ami meg van engedve számodra!”
Halmos Sándor
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Olvasói levél

Illés próféta
Van egy ôsi tradíció, hogy a
peszách esti vacsoránál minden
résztvevô négy pohár bort ihat meg.
Ennek és a vacsorának a hatására mire elmeséljük, átgondoljuk az ünnep
jelentôségét és történetét, mindanynyian elpilledünk, és elmegyünk aludni. Az idén is így történt. Csak én maradtam az asztalnál, meg egy teli pohár bor. Szokásaink szerint ez
azért van kitéve,
hogy ha meglátogatna bennünket
Illés próféta, legyen mivel megkínálni. Szemeztünk egymással,
én és a teli pohár.
Milyen kár, hogy
itt marad ez a nedû, és reggelre
meg fog pimpósodni a meleg lakásban. Szinte
öntudatlanul elindult a kezem a
pohár irányába,
nem
akartam, Illés szekere
hogy reggelre elveszítse a zamatát ez
a finom bor.
– Illés, Illés, bocsásd meg nekem!
Az egészségedre elfogyasztanám.
Éjfélt ütött az óra, megemeltem a
poharat. Hirtelen kinyílt az ajtó, belépett egy fekete köpenyes ember, és
rám kiáltott.
– Az az én borom! Teszed le azonnal!
A négy pohár bor hatására felbátorodtam. Letettem a poharat, és gyorsan felkaptam az üres borosüveget.
– Mi van, mi van, mi van? Hogy
mersz te ide bejönni?
Szelíden válaszolt:
– Nyugodj meg! Nyitva hagytad az
ajtót, engem vártatok egész este.
– Miért, ki vagy te?
– Az, akinek kitöltötted ezt a pohár
bort. Én vagyok Illés, a próféta, vagy
ahogy még hívnak, Élijáhu Hánávi.
Sôt, ti Éljenuvinak szoktatok becézni.
Engem küldenek el minden évben,
hogy megnézzem, itt van-e már a
Messiás eljövetelének ideje. Kémkedni jöttem. Az égi Moszad ügynöke vagyok.
– Ezt mindenki mondhatja, bizonyítsd be!
– Nézz ki a parkolóba, ott állnak a
tüzes táltos lovaim a szekeremmel,
amin már háromezer éve közlekedem.
Én már kértem odafenn, hogy cseréljék le egy modernebb közlekedési
eszközre, de ezek az ortodoxok semmi változtatásra nem hajlandók. Én is
fáradok, a lovak tüze is már csak pislákol. Alig várom, hogy eljöjjön a
messiási kor, mert csak azután mehetek nyugdíjba.
– Te jó ég! Tényleg ott állnak! Bocsánat és hódolat, kedves Próféta. Fá-
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radj be és foglalj helyet! Sok különleges történetet hallottam és olvastam
rólad. Üldöztek, bujkáltál. Volt egy
özvegyasszony, aki vigyázott rád, akinél jól érezted magad. Királyokat kentél fel, Jezábel királynô ellen fellázadtál. Megvívtad harcodat és gyôztél a
királynô Baál-papjai ellen. Hóreb hegyén maga az Örökkévaló jelent meg

neked. Csodákat tettél: lisztet és olajat
szaporítottál, kettéválasztottad a Jordán vizét, halottat támasztottál fel.
Mikor elérkezett az idô, beavattad,
felavattad az utódodat. Az Úr elrendelte, hogy fejezd be földi tevékenységedet. Érted küldte a tüzes lovakkal
húzott szekeret, amely egyenesen a
mennybe szállított téged.
– Igen, így történt. 2900 évvel
ezelôtt még fiatal voltam. Fiatalság –
bolondság. Minden feladatot végrehajtottam, amit fentrôl rám bíztak. Ma
már csak egy feladatom van, évente
egyszer, peszáchkor a Földre látogatok, majd beszámolok a Messiásnak,
hogy jöhet-e már. Azt hiszem, még jó
párszor jönnöm kell.
– Vajon megéljük azt a boldog világkorszakot?
– Ha boldog világban akarsz élni, teremtsd meg magadnak most és itt, a
Földön! Ne légy irigy, ne árts senkinek
és semminek, légy megelégedve az
emberi sorssal. Vedd észre a teremtett
világ sokszínûségét, szépségét, különlegességét. Örülj, hogy részese lehetsz!
Ültünk szemben egymással, és egy
pohár finom borral koccintottunk. Illésnek megeredt a nyelve.
– Tudod, néha unalmas odafent.
Csend, szépség, szeretet, nyugalom, a
szférák zenéje szól. Alig várom, hogy
évente egyszer eljöhessek a teremtett
világba, az emberek közé. Itt van minden, nyüzsgés, élet, szeretet, gyûlölet
– emberi színjáték. Arra gondoltam,
szívesen itt maradnék egy kicsit.
– Légy a vendégem!
Erre Illés:
– Hasznossá tudná tenni magát itt, a
Földön egy próféta. Tudok jósolni.
Elôre megmondanám, mibôl kell a
gyereknek dolgozatot írni, mi vár aznap rátok. Tudok gyógyítani.
Erre felébredt bennem az üzleti
szellem.
– Nyithatnánk közösen egy TERMÉSZETFELETTI GYÓGYÁSZATI
RENDELÔT: angyalmasszázs, áldásosztás, jóslás.
Már nem tudtam folytatni tovább,
mert kicsapódott az ajtó, és belépett
egy fehér lepelbe burkolt személy. A
világítás kialudt a szobában, és különleges, derengô fény világított be mindent.
– Nyugi, Tomi, nincs semmi baj.
Engem keres – szólt Illés, a próféta.
Fel akartam állni, hogy hozzak még
egy poharat az új vendégnek, ám nem
tudtam megmozdulni. Nem tudtam
megszólalni. Zengô hangot hallottam.
Rám szólt a jövevény.
– Te halandó, ne szóljon szád, és
nem lesz semmi bajod!
Hihetetlen, ez is csak velem történhet meg! Éjszaka egy újabb idegen
lép be a lakásomba. Illés, a próféta
megnyugtatóan nézett rám. Megnyugodtam, meg tudtam szólalni.
– Uram! Illés próféta jó ismerôse
szívesen látott vendég nálam. Megtenné, hogy bemutatkozik? Mégiscsak én vagyok a ház ura.
– Az Úr én vagyok! – szólt a jövevény. – Ismerlek téged, te halandó. Te
vagy, aki Ahasvírusnak nevezi magát,
és írogat.

– Uram, csak írói név, bocsánat
ezért a szóferdítésért.
– Nem miattad jöttem. Észleltem,
hogy Illés-Élijáhu, a próféta mintha
megtévedt volna.
– Talán a bor miatt volt – szólt Illés.
– Mi az, hogy a Földön akarsz maradni? Ki fogja hozni a jó hírt az embereknek, ha eljön az ideje a Messiás
eljövetelének, megjelenésének és
uralmának?
– Bocsánat, Uram, csak eljátszadoztam az ötlettel, nem gondoltam
komolyan – mondta Illés.
– Majd a szférákban elszámolok veled – szólt az Úr. – Te meg, halandó,
máskor ne kínáld borral, látod, hogy
nem bírja, megzavarja.
Illés megszólalt:
– Most búcsúzunk! Jó volt nálad.
Elôbb vagy utóbb itt vagy ott újra találkozunk.
– Inkább itt. Mindig jó egy próféta
a háznál! Visszavárlak. Sálom, béke
legyen veletek! Ezt az üveg szilvapálinkát vigyétek el magatokkal az útra.
KÓSER!
Ez történt éjszaka.
Reggel 6 óra. Még mindig ülök az
asztalnál, nem tudok magamhoz térni.
Megjelenik a feleségem.
– Mi történt itt az éjszaka? Megittad
a próféta borát is?
– Nem én. Miután lefeküdtetek,
még vendégeim voltak.
– Micsoda? Éjszaka? Kit hoztál ide,
a mi közös otthonunkba?
– Nem fogod úgysem elhinni. Illés
próféta volt itt és maga az Örökkévaló.
– Elegem van a meséidbôl. Még
mindig részeg vagy.
– Tudtam, hogy nem hiszel nekem,
már harminc éve így van. Uram, tégy
valami csodát, mutass valami jelet,
hogy ez a hitetlen asszony higgyen
nekem!
Ekkor megremegett a szoba, a bútorok, az asztal, és felborult a borosüveg. Feleségem döbbenten nézett
rám. Én büszkén kivonultam a szobából, és felébresztettem a gyermekemet, emlékezvén Illés jóslatára.
– Az az érzésem, ma dogát írtok
matekból. Nézd át gyorsan a négyzetre emelést!
A déli hírekben bemondták a rádióban:
„A csillagászok az éjszakai égbolton különleges fényjelenséget észleltek. A megfigyelések értékelése folyamatban van. Földrengés. Enyhe
földrengés rázta meg Debrecent és
környékét, anyagi kár nem keletkezett. A rengés epicentruma Debrecenben, a Széchenyi utca 55. szám alatt
volt.”
Ahasvírus

Hírek, események
röviden
– 1%. Kérjük, segítse személyi
jövedelemadója 1%-ával a már
igen idôs (88 év feletti) Jád Vásémkitüntetetteket, akik 1944-ben életük kockáztatásával mentették a
zsidó üldözötteket. Köszönjük támogatását. Igaz Emberekért Alapítvány. Adószámunk: 180400941-43.
– Mártír-istentisztelet Gödön.
Április 24-én (vasárnap) 15 órakor
Göd
Város
Önkormányzata
mártírmegemlékezést tart a József
Attila Mûvelôdési Házban (Göd,
Pesti út 72.).

Somérosok, figyelem!
Gondoltam, megírom, talán maradt még valaki Budapesten, akinek fog érni valamit a történetem.
Szóval mi az Üllôi úton laktunk. Imaházunk a Tompa utcában gyalog nem
volt messze. Nagyapám, Pollák József az alapítójának számított. Az én bár
micvóm is ott zajlott le, bár utána az ünnepség a Páva utcai templomban folytatódott.
Igen, nem sokkal a bár micvóm után bekerültem a somérokhoz.
Ott héber dalokat tanultunk, hórát táncoltunk, igazi zsidó életet folytattunk.
Péntek este a Dohány utcai templomba mentünk, ahol ima után elénekeltük
az új izraeli himnuszt, a Hatikvát.
Kint a templom elôtt igyekeztünk beszervezni mozgalmunkba új tagokat.
Nem volt könnyû, de megérte.
Rákosiék betiltották a cionista szervezeteket. A tagok peszáchkor kiszöktek
Szlovákiába. Minket, 13–14 éves srácokat ottfelejtettek. Késôbb jött egy lány
Pozsonyból, és mi is átlubickoltunk az Ipoly folyón. 1949 szeptemberében
megérkeztünk Izraelbe.
Talán maradt ott még valaki a soméroktól?
Az e-mail-címem megkapható az Új Élet szerkesztôségétôl.
Házák veemác.
Arie Singer
Sydney

Gyógyszertámogatás
Az idônként szükségessé váló, átlagosnál drágább gyógyszer beszerzéséhez lehet támogatást igényelni. A támogatás felsô határa nincs rögzítve, de tájékoztatásul közöljük, hogy az eddigi gyakorlatunkban 50.000 Ft
volt a legnagyobb összegû támogatás.
Támogatási akciónk magánjellegû, az anyagi fedezete biztosított, és a
hozzánk beérkezett adatokat az elôírt titoktartással kezeljük. Várjuk a
rászorulók jelentkezését.
Részletesebb tájékoztatás a következô telefonszámon kapható: 06-1321-3497, lehetôleg az esti órákban.

APRÓHIRDETÉS
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban,
Vezér
u.
156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Mindennemû régiséget vásárolok
díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket, bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt, bronztárgyakat, órákat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, játékokat (retró tárgyak elônyben). Pintér Nikoletta, 06-1/466-8321, 06-30/9734949.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, hagyatékot stb.
Üzlet: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com
Régiségek-hagyaték, örökség felvásárlása készpénzért. 06-20/9326495,
www.antikbudapest.hu,
e-mail: antik@antikbudapest.hu.
Szobafestést, mázolást vállalok.
Leinformálható vállalkozó. Telefon:
06-30-252-9371.
Au pair kerestetik Stuttgartba.
Egy fiatal zsidó család Stuttgartból egy
hároméves kisfiúval és egy egyéves
kislánnyal keres októbertôl au pair segítséget. Külön bejáratú lakrészt és teljes ellátást, valamint zsebpénzt, az utazás költségeit és egy esetleges nyelvtanfolyamot is biztosítunk. Fontos lenne a kisgyerekek felügyeletében szerzett tapasztalat. Ehhez kapcsolódik a
gyerekekkel való foglalkozás és adott
esetben az étkeztetés is. A hároméves
kisfiunk a német nyelv mellett ért magyarul és oroszul is, a kislányunkat is
szeretnénk ugyanezekre a nyelvekre
megtanítani. Egymás között a család-

ban németül beszélünk, de mind a két
szülô beszél folyékonyan angolul is. A
mama tud oroszul is, a papa pedig magyarul is. Becslésünk szerint a foglalkoztatottság heti kb. 20-25 órát tenne
ki. Érdeklôdés esetén kérjük, írjon nekünk a miau@gmx.de e-mail-címre,
lehetôleg egy rövid életrajzzal. Egy
elsô személyes beszélgetést a legegyszerûbben Skype-pal folytathatnánk.
Órajavítás, faliórák felújítása garanciával. Jung Péter, VII., Garay u.
45. www.jungoras.hu, 06-70-5055620,
A közelmúltban pénzcsere volt
Svájcban, Angliában, Skóciában,
Észak-Írországban, Kanadában, Norvégiában, Dániában, Katarban, Grúziában. Korábban Ausztráliában, Új-Zélandon, Bulgáriában, Romániában és
Kínában. Ezen országok kivont pénzeit mi még beváltjuk, és még nagyon
sok minden mást! Sérült pénzeket és
fémpénzeket is! A világban mindenhol
folyamatosan lecserélik a forgalomban
lévô pénzeket. Érdeklôdjön a
06(1)331-2904 vagy a 70/520-0222-es
telefonszámon. Tichi Pénzváltó Kft.,
1064
Bp.,
Izabella
u.
69.
Nyitvatartásunk: hétfôtôl péntekig
9–16 óráig, de pénteken fémpénzt csak
14 óráig veszünk át. Árfolyamok:
www.tichichange.hu
Nemzet Antikvitás gyûjtôk részére vásárol festményeket, ékszereket,
drágaköveket, ezüstöket, porcelánokat,
bronzokat, órákat, bútorokat, régi
pénzt, kitüntetéseket, hagyatékokat.
Üzlet: +36-70/218-4477, info@
nemzetantik.hu
Takarítást, bevásárlást, ügyintézést vállal leinformálható, egyedülálló
anyuka 3-4 órában a 14. és a 15. kerületben. Hívjon bizalommal. Tel.: 0620-384-6117, Aliz.

NAPTÁR
Április 15., péntek
Április 16., szombat
Április 17., vasárnap
Április 18-20., hétfô-szerda
Április 21., csütörtök
Április 22., péntek
Április 23. szombat
Április 29., péntek
Április 30., szombat
Május 1-2., vasárnap-hétfô

Niszán 14.
Niszán 15.
Niszán 16.
Niszán 17-19.
Niszán 20.
Niszán 21.
Niszán 22.
Niszán 28.
Niszán 29.
Ijjár 1-2.

Erev peszách
Peszách 1
Peszách 2
Félünnep

Gyertyagyújtás: 7.14
Szombat kimenetele: 8.23
Ünnep kimenetele: 8.24

Ünnep bejövetele: 7.23
Peszách 7
Gyertyagyújtás: 7.24
Peszách 8
MÁZKIR
Szombat kimenetele: 8.34
Gyertyagyújtás: 7.34
Újholdhirdetés
Szombat kimenetele: 8.45
Újhold
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Ne nevezzék magukat bibsinek
A Tottenham szurkolói magukat
évtizedek óta Yid Army, vagyis
Bibsi Sereg néven emlegetik, amit
a londoni klub vezetôsége szerint
most már be kellene fejezni.
A jelentôs zsidó szurkolótáborral
rendelkezô és a rivális csapatok
drukkereinek szemében is zsidónak
számító londoni Tottenham Hotspur
a honlapján közzétett nyilatkozatában arra kérte a rajongóit, hogy
hagyjanak fel a yid és yiddo (magyarul talán bibsi és biboldó) szavak
használatával, írja a JTA nyomán a
Kibic.
A közlemény szerint nem szeretnék, hogy a továbbiakban a klubot
ezekkel a szavakkal azonosítsák, mivel szitokszavakról van szó, amelyek
kirekesztô je len tés sel bír nak. A
Tottenham szerint ezeket a szavakat
a saját drukkereik azért kezdték el
használni, mert a rivális csapatok
szurkolóinak antiszemita skandálásairól úgy próbálták elterelni a figyelmet, hogy magukévá tették a
szitokszavakat, és ezzel kifordították
azok jelentését.
„Többek között azért választják
még most is a Yid Army skandálását
egyesek, hogy egységet és támogatást mutassanak fel a csapat és egymás iránt, ezenkívül védekezési me-

A Tottenham szurkolói
chanizmusként alkalmazzák a még
mindig létezô antiszemita gyalázkodásokkal szemben, valamint a Spursrajongóként való azonosítás egyik
módjaként tekintenek rá” – áll a közleményben.
A klub arra is kitér, hogy megpróbálnak mindenki számára befogadó
környezetet teremteni, de a szitokszavak ezt gyakran megnehezítik. A
csapat szerint a szurkolók nagy része

SPÁNN GÁBOR

Gabriel ben Koloman Menahem
E jegyzetem címe nem más, mint a saját zsidó nevem. Sokat gondolkodtam azon, hogy mekkora bátorság kellett áldott emlékû – és általam személyesen meg sem ismert – édesapám részérôl 1938-ban, a világégés küszöbén, zsidó nevet adni fiának. Ön pedig, nyájas Olvasó, ha
még létezik telefonkönyv, sehol se keresse mobilszámomat a fenti néven. Csupán azért foglalkozom az egész témával, mert a Gergely-naptár szerint március 24-e a keresztény és keresztyén egyházaknál Gábor-nap. Több évszázados hagyomány alapján a névnap a többségi társadalom számára a születésnapok után a legnagyobb családi ünnep.
Értelemszerûen számomra is ömlöttek a Facebookon a jókívánságok.
Én bevártam, míg a legtovább alvó is fölébred és üzen valamit, és utána ahogy azt a civilizáció megköveteli tôlem, írásban megköszöntem
ôket. Mondanom sem kell, hogy a Messengeremen azonnal megjelent
némely hittestvérem szidalma: „Hogy jövök én, a zsidó ember ahhoz,
hogy névnapot ünnepeljek?! Szégyelljem magam!” Sok mindenért szégyelltem magam relatíve hosszú életem során, de ezért nem vagyok
hajlandó. Innen is üzenem túlbuzgó hittestvéreimnek, hogy ránk is igaz
a mondás: aki arabok közt él, tanuljon meg arabul. Minden jókívánságra illik köszönetet mondani, függetlenül attól, hogy annak küldôje
ismeri-e az ünnepelt vallási szokásait. De tudják mit, bevallom, hogy
családi körben mégiscsak mi is megünnepeltük a Gábor-napot, mert
azon a délben az esedékes kelkáposztámra eggyel több fasírtot kaptam
a megszokottnál...
Minden névnek megvan a népi etimológiája. Nem akarok hittanórát
tartani (én is rabbimtól tudom), de pl. Mózest azért nevezték el így,
mert a szó annyit jelent héberül, hogy „vízbôl kimentett”. Márpedig
aki ismeri a bibliai történetet, az tudja, hogy Mózest a Nílusból mentették ki. Amikor Jákob felvette az Izrael nevet, ez szimbolikus tett volt.
A Teremtô talán ezzel akarta bizonyítani, hogy Jákob gyermekei majd
kiválasztott népét képviselik sokasodásukkal. De utánanéztem a saját
nevemnek is. Felekezetre való tekintet nélkül a Gábor-Gábriel névhez
az alábbi jelentés tartozik: Isten gyôztes bajnoka.
Ez jár a fejemben minden reggel, amikor gondos feleségem az esedékes fájdalomcsillapító kenôccsel kényezteti derekamat, hogy alkalmas
legyek a kb. 100 méteres utcai sétára. Elvégre nem akarok szégyent
hozni egyetlen Gábrielre sem. A névnapokat egyébként Magyarországon évszázadok óta ünneplik. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy egy
névnapon köszönteni valakit elfogadhatóbbnak tartom, mint a világ
majmolását. Hiszen meséljenek nekem arról, hogy Rákosi vagy Kádár
alatt mikor ünnepeltek halloweent vagy Valentin-napot. Ez utóbbiakat
mind a divat hulláma vette át, kiskereskedôink nem kis örömére. A
nônap ugyan történelmi múlttal rendelkezik, mert a feminista mozgalom hozta létre azért, hogy az Európában tökéletesen patriarchális társadalom vezetôinek figyelmét felhívja arra, hogy a nôk is emberbôl
vannak. Persze ma már a nônapot a „tûrt ünnepek” közé soroljuk, de
nyugodtan nevezhetnénk a virágárusok napjának is. Mert ez számukra ugyanaz, mint balatoni lángossütônek a nyár.
Az anyák napja meg az apák napja is az urbanizáció terméke, mert
én személyes sértésnek veszem, hogy a világ terheit vállukon hordozó
anyáknak és néha apáknak annyi jut ki, hogy az év egy napján kapnak
virágot vagy egy kubai szivart. Emlékeim szerint a Rákosi-korban nagyobb csinnadratta nélkül – az elsô nyilvánosságban közölhetetlenül –,
de szintén ünnepelték a névnapot. Rákosi Mátyás ugyan személye körül nagyobb kultuszt épített, mint példaképe, a postarabló generaliszszimusz, de névnapját tudtommal nem ünnepeltette. Kádár alatt már
legális és divatos volt a névnapi köszöntô, nagy ivászattal egybekötve.
Talán vannak még újszülöttek, akik nem ismerik, de Rákosi Mátyás
uralkodása alatt akadt egy zsidó ember, aki elégedetlen volt a nevével.
Fogta magát és bement az akkor Elöljáróságnak nevezett okmányirodára, és nevet szeretett volna változtatni. Az illetékes tisztviselô megkérdezte: – Hogy hívják önt? – Stinkfusz Mátyásnak. Az elôadó talán
tudott németül vagy jiddisül, mert egyetértôen bólogatva azt mondta
ügyfelének: – Elvtárs, belátom, hogy ezzel a névvel sok kellemetlenségben lehet része. Mire kíván magyarosíttatni? – Stinkfusz Istvánra...

is tisztában van azzal, hogy ezeknek
a szavaknak kirekesztô jelentésük
van a zsidó emberek számára.
A lépés azért is érdekes, mert
2020-ban a Tottenham vezetôsége
még tiltakozott, amiért az Oxford
szó tár ras szis ta szi tok szó nak
minôsítette a yid szót, arra hivatkozva, hogy sok drukker büszkén alkalmazza azt.
A klub visszakozását a témában
több szurkoló visszautasította, köztük a Spiked brit sportoldal egyik
rovatvezetôje, aki szerint a csapat
döntése közvetve bátorítja az igazi
antiszemitákat azáltal, hogy átengedi
nekik a yid szó jelentésének értelmezését.

ITT A PESZÁCH

A zsidók a gyerekek vérét isszák
A TEV bejelentést kapott zsidók elleni gyûlöletkeltésre alkalmas fotókról és feliratokról Miskolc belvárosában.
A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) közleménye szerint Miskolc belvárosában egy ismeretlen személy gyûlöletkeltô fotókat és feliratokat helyezett el
közterületen. Az egyik ilyenen többek között Orbán Viktor látható Köves
Slomó, illetve több más ismert rabbi társaságában. A kép fölött a következô
felirat olvasható: „A hamis magyar miniszter kiárusította Magyarországot a
cion zsidó náci leggonoszabb terroristáinak”.
A bejelentônek a Kibic
cikke szerint sikerült beszélnie a képeket kirakó személylyel, akinek felhívta a figyelmét, hogy a fotók sértôek a
zsidóságra nézve. Válaszul
pedig a következô zavaros
eszmefuttatást kapta:
„Miért nem áll ki Orbán
Viktor és mondja el ezeket a
zsidókat, akiknél két évig éltem Brooklynban, hogy miért irtják a gyerekeket? A tojásból a vért ki kell szedni,
de a gyerekek vérét isszák.
Fotó: TEV
Most is eltûnt egy tizenkét
éves kislány, azelôtt is eltûnt Szombathelyen egy tizenkét éves kislány, egy
szódagyár avatására felszeletelték. Ezt mindenki tudja, aki magyar, a dunántúliak. Eltüntették a nyomozókat.”
A klasszikus vérvád ismertetése után az egyelôre ismeretlen személy arról
beszélt, hogy „a zsidóság egy maffia, egy gyilkos nép”. „Tudom, hogy kik ôk.
Miért sunyítanak? Miért nem mondják el, hogy ôk irányítják Orbán Viktort?”
– mondta az illetô, majd kijelentette, hogy Magyarország nem a zsidók hazája.
Végül a rózsadombi paktumot emlegette, amelynek szerinte a magyar nép
kiirtásához van köze, majd egy eltitkolt Munkácsy-festményrôl is szólt,
amirôl kijelentette, hogy az egy szûz nô zsidók általi „felszabdalását” jeleníti meg.
A TEV bejelentést tett a Miskolci Önkormányzati Rendészeten, valamint a
Miskolci Rendôrkapitányságon feljelentést is tett, derül ki a szervezet
közleményébôl.

Pofád befogod!
Az utcára nyíló, nagyobbacska szoba méretû helyiség
bejárata fölötti cégtábla azt tudatta: SZÍKVÍZ. Alatta kisebb betûkkel ez állt: Friedmann László szódás. A negyvenes évek elején ez Balogh Aladár névre változott... Erre az „átkeresztelkedésre” azért volt szükség, mert a király nélküli magyar királyság törvényhozása és végrehajtói hont védô feladatai közé tartozott a zsidó vállalkozások árjásítása (is). Tudnunk kell, hogy vitéz dr. Bakossy
Sándor helybéli ügyvéd nevéhez fûzôdött a Balogh Aladár (nomen est omen) korábbi alkalmazott tulajdonszerzését dokumentáló kontraktus megalkotása, majd 45 decemberében pedig ezen szerzôdés felbontásának intézése, Friedmann szódás eredeti státuszának helyreállítása.
E három férfiú élete több ponton is érintkezett: már
Aladár apja is a Friedmann családnak dolgozott, továbbá
a szódás és az ügyvéd egy században szolgált az elsô
nagy háborúban. Bakossy századírnokként, Friedmann
gyalogosként, bakaként. Ô gyakran viccelôdött a vitézzé
és jogi doktorrá elôlépett bajtársával: te a tolladdal harcoltál, én puskával, lám-lám, a tollforgatás vitézibb, mint
a kilôtt puskagolyók...
1950. április elsejének napján a Friedmann cégtábla
mögött ez történt: nem a töltôgép sziszegô, szuszogó
hangja hallatszott ki az utcára, hanem ideges szóváltás,
ilyen mondatok: pofádat befogod! Odaadtam a papírt,
tudsz olvasni, nem? Én egyszer olvastam, mégis tudom
fejbôl, kívülrôl. Április öttôl, a felszabadulásunk ünnepnapját követô naptól ez az egész szódás hóbelevanc már
nem a te zsebedbe tölti a forintokat, hanem a község dolgozó népét szolgálja. Mit nem lehet ezen érteni? A földmûves szövetkezet rólad is gondoskodik, nem érted?
Kapsz havi háromszáznyolcvan forint bért. A villanyt, a
vizet, a költségeket a szövetkezet állja. Mér’ nem jó ez
néked is? Balogh elvtársnô lesz a fônök, neked elég csak
az ô ukázait követni. Igen, a Balogh titkár lánya, a Balogh elvtársnô lesz az üzem igazgatója. Mi az, hogy nem
ért ô a szódavízhez? Már hogyne értene, két éve párttag,
egyéves pártiskolát végzett, ráadásul nôszövetségi elnök
is. Nem, nem Katókának szólítod majd, hiába ismered
régóta, hanem vezetô elvtársnônek.
Pofádat befogod! Még lakbért is fizetnek neked ezért a
lyukért, havi száz forintot. Szóval örülhetsz. Ja, a lovad,
szekered? Tartsd meg, nem kell, van a szövetkezetnek fogata, ha szállítani kell, majd azzal intézik, pluszba nem
kell még a tiéd is.
Írjad már alá! Mindjárt jönnek a kômûvesek, befalazzák az üzlet hátsó falán az ajtót, hogy ne járhassál már be
a házból. Az utcai ajtón ki lesz cserélve a zár, a kulcs.
Hozzák az új cégtáblát is. Nem akarok semmit hallani.
Nincs fellebbezés! Pofádat befogod! Ki ellen fellebbeznél, te, a község dolgozó népe ellen? Adjad a kulcsokat, mert nekem van másutt is dolgom. Még három szabónál kell ugyanezt a beléptetést, foglalást megcsinálni.
Ahelyett, hogy önként csinálnátok, nekem kell gürcölni,
mert fafejûek vagytok, nem értitek az új idôk szavát.
Úgyhogy ne akadályozzad a közellátást, mert elvitetlek.
Ide a kulcsokat, pofádat befogod.
Mi van? Hallottad már valakitôl sokat, hogy pofádat
befogod? Igen? Munkaszolgálatban? Gondoltam, hogy te
is amoda tartozol. Én sem rokonlátogatóban voltam a háborúban, utána meg fogolyként, de semmi, de semmi kö-

zöd ilyenhez. Persze, volt fegyverem. De csak ôrzésre
használtuk...
Nincs több kulcs? Most már aztán a viszonnemlátásra!
Becsüld meg az újat, csak azt tudom ajánlani, mert aki
hôbörög, könnyen internálva lesz!
Friedmann most nem az üzlet hátsó ajtaján ment vissza
a házba, hanem a kiskaput nyitotta, és a gangról lépett be
a konyhába. Felesége a köténye alatt összekulcsolt kézzel
állt ott, könnyezett. Mi lesz velünk, mi lesz velünk, Lacikám?
Nem kapott választ, a férje a konyhaszekrény felsô fiók ját remegô kéz zel húz ta ki, on nan egy do boz
Chesterfield cigarettát, abból egy szálat kivett, és meggyújtotta. Felesége ebbôl tudta, hogy nagy a baj, mert Laci csak akkor gyújtott Chesterfieldet, ha valami nagyon
nem jó történt. A doboz cigarettát negyvenöt júniusában
kapta a táborukat felszabadító egyik amerikai katonától.
Mostanig, ezerkilencszázötvenig talán tíz
szál cigaretta fogyott
el.
Másnap kora reggel
az üzlet és a szobájuk
közötti ajtót valóban
befalazták, a régi cégtábla helyére újat szögeztek: BÉKE fmsz.
Szóda Üzem. Délután
Balogh elvtársnô szemé lye sen ellenôrizte
az elvégzetteket. A kíváncsiskodó Lacinak
kéz le gyin tés sel kö szönt vissza, és rá sem
nézve közölte, majd
ötödikén jelentkezzen
reggel hétkor, akkor
kezdheti a munkát, és
megkapja a papírokat
is.
Késô délután összerezzentek, mert autóduda szólalt
meg az utcán. Az elôzô napi szürke autó állt a kapu elôtt.
A lehúzott ablakból a pofázást tiltó hivatalos ember köszönés nélkül egy papírzacskót nyújtott ki Friedmann
Lászlónak: gondolkoztam a tegnapi megjegyzéseden. Lehet talán, hogy tôled koboztam el ezt a hajkefét, tudod,
akkor ott, a ruszki télben... Tessék, visszaadom. Én már
kopasz vagyok, tudod, a fogság... Te is kopasz vagy
ugyan, de azért a tiédet vegyed csak vissza... Nem tartozok így néked semmivel. És ne feledd... pofád befogod...
Szódás Friedmann 1958-ig töltötte a szódásüvegeket
– köztük több tucat „Friedmann szóda” maratott felirattal
díszítettet – szövetkezeti alkalmazottként. Balogh Aladár
lánya, a fônökasszony – hogy stílusosak legyünk – nem
sok vizet zavart a kis üzemben. Friedmann néha megjegyezte neki viccelôdve: Katóka, te is Aladár vagy, mint
apád...
1958-ban Friedmann nyugdíjba vonult, és egy év múlva, felesége halála után, kivándorolt Izraelbe. A magyar
és az izraeli vámosok is csodálkoztak, hogy e történet
hôse miért cipel a bôröndben két üres, Friedmann feliratos szódásüveget...
Politzer Tamás

