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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

73. évf. 10. szám 2018. június 1.  
Sziván 18. 5778.

Izrael megalakulásának 70. évfordulója alkalmából a szolnoki hitközség fát
ültetett Szalay Ferenc polgármester és az egyházak képviselôi részvételével

Példaértékûnek nevezte Izrael és
Magyarország kapcsolatát a deb-
receni tiszteletbeli konzuli képvi-
selet megnyitásán Joszi Amrani
nagykövet – írja az MTI.

A vezetô diplomata méltatta a két
ország együttmûködését a kultúra, a

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A Gyere velem zsinagógába pro-
jekt napközis tábort szervez 8–11
évesek részére június 25. és 29. kö-
zött, 12–14 évesek részére július
16. és 20. között.

A tábor különlegessége a gyerekek

játékos foglalkoztatása. A már meg-

szokott interaktív, testreszabott kéz-

mûves és bibliai mesefoglalkozások

mellett megtanuljuk a héber betûket,

mókázunk, játékosan ismerkedünk a

híres magyar zsidókkal, és délutá-

nonként hivatásos edzôvel karaté-

zunk.

Ezenkívül várunk sok-sok játékkal

(nyomozás a zsidó negyedben, ka-

landtúra, vizes lufiharc), énekkel,

kacagással. Célunk, hogy vidám já-

tékok közepette felfedezd a benned

lévô kincseket!

Vegyük fel a kapcsolatot! Váljunk

együttmûködô partnerré, hiszen a

közösségformálás, az együttjátszás

során a sajtkészítéstôl vagy a tíz csa-

pás átélésétôl kezdve a számháborún

át a zenekarrá alakulásig bármi elô-

fordulhat a gyermekekkel!

Töltôdjünk fel együtt kertünkben

és épületünk falai között! Ehhez

háromfôs képzett csapatunk áll ren-

delkezésre.

Bizonyos Goldberg osztrák író –
nevét hiába kerestem két wikipédiás
listán is, nem találtam róla semmi
közlést – a múlt század harmincas
éveiben írt néhány olyan zsidóról,
aki püspöknek állt. Áttértek, betér-
tek, vagy nem is tudom, hogy lehe-
tett ezt csinálni. Kérdés az is, leg-
alábbis számomra, hogy milyen ce-
remónia, nyilatkozat kell egyáltalán
a zsidó vallás elhagyásához, és mi-
lyen ceremónia szükséges a befoga-
dó egyházak részérôl. Arra is kíván-
csi lennék, vajon mi van ilyenkor a
hüpe alatti esküvô utóéletével és a
ketubával. Az asszony, a család au-
tomatikusan „átmegy” a családfôvel,
vagy marad(hat) az eredeti hitén? Ha
a feleség és a gyerekek marad-
(hat)nak zsidónak, és a más vallású
családfôvel együtt élnek, vajon hogy
néz ki egy kidus, a széderest és
egyebek… Püspök lehet zsidó család
feje? Nem sorolom tovább a kérdé-
seket. Azt tudom viszont, hogy az
alábbi íráshoz szükséges lenne a fel-
tett kérdésekkel kapcsolatos magya-
rázat... Aki a Könyveket ismeri, ta-
nítja, bizonyára tud ezekre válaszol-
ni, de az átlagzsidó? Kérdezze meg a
rabbiját… Egyáltalán, fontos lehet
ilyen kérdéseket az említett jelenség
kapcsán felvetni? Nem is tudom. So-
rolom inkább, mirôl olvastam:

A 600-as évek vége felé a Julian
nevû toledói egyházfi volt az elsô
zsidó, aki püspöki ornátust öltött. Ál-
lítólag ô volt Pál apostol után a má-
sodik zsidó, akit szentté is avattak.

Paul Alvar a 800-as években
Kordova püspökeként szolgált.
Elôbb remeteéletet élt, Antichia bar-
langjában „lakott” bizonyos Alba ne-
vû zsidó ember (1226-tól 1286-ig
élt), majd orvosként is mûködött, az-
tán aleppói püspök lett Bar Hebreus
néven. Jó híre volt matematikusként,
csillagászként is.

Rabbi Salomon Léwy Burgosban a
keresztségben a Paul de Santa Maria
nevet kapta. Párizsban szentelték ka-
tolikus pappá, sikeres pályafutása
során érseki rangig jutott. A 14–15.
században igét hirdetô fôpapról fel-
jegyezték: kezdeményezte, hogy a
zsidókat zárják ki a hivatalokból, to-
vábbá különítsék el ôket kijelölt
városnegyedekben… És hordjanak ru-
házatukon vörös jeleket… És ne üzle-
teljenek keresztényekkel…

Az „ideológus” érsek Alfonso név-
re keresztelt fia is burgosi püspök-
ként szolgált. A legkeresztényebb
uralkodók – Ferdinánd és Izabella –
személyes gyóntatója lett, királyi ta-
nácsos, majd kordovai püspök.

Portugál marannusként (látszatra
megkeresztelkedett, ám eredeti val-
lásához titokban hû maradt zsidó)

Megnyílt Izrael tiszteletbeli
konzulátusa Debrecenben

Napközis tábor fiataloknak!
Fontos információk

A tábor bázisa a Dózsa György úti

zsinagóga épülete lesz, amely a reg-

gelinek, ebédnek, valamint a kézmû-

ves foglalkozásoknak ad majd ott-

hont. A gyermekek pihenését, kikap-

csolódását szem elôtt tartó progra-

mokat különbözô helyszíneken ren-

dezzük meg, ahová a távolság függ-

vényében gyalogosan, bérelt vagy

BKV-busszal jutunk el.

A tábor napközis jellegére tekin-

tettel a programok 9–16 óra között

zajlanak, mely idô alatt a kóser étke-

zést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

a gyermekek részére biztosítjuk.

Ügyeleti idô: reggel 8-tól 17 óráig.

Jelentkezési határidô: 2018. júni-

us 20.

Részvételi díj: nettó 28.000 Ft/fô/

hét.

Átutalás esetén a befizetendô rész-

vételi összeget kérjük az alábbi

számlaszámra utalni: K&H

10400171-75515552-55551000.

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatba

írják be a gyermek nevét és a válasz-

tott tábor idôpontját!

Az alábbi elérhetôségeken várja

szeretettel a gyermekek jelentkezését

Frölich Erika, Kálmán Tímea és

Teszter Nelli:

www.gyerevelemzsinagogaba.hu

gyerevelemzsinagogaba@gmail.

com

+36-20-967-4843

tudomány, az oktatás és a gazdaság

területén, és azt mondta, elhivatottak

a kapcsolatok további erôsítésében.

Fontosnak nevezte, hogy immár Ma-

gyarország második legnagyobb vá-

külképviselet megnyitása. A diplo-
matáknak hidakat kell építeni –
hangsúlyozta a nagykövet, amikor
köszöntötte Hunyadi Lászlót, a deb-
receni egyetem professzorát, az új
debreceni tiszteletbeli konzult.

rosában is jelen lesznek a tiszteletbe-
li konzulátussal.

Amrani – utalva az Izrael Állam
megalakulásának 70. évfordulója al-
kalmából rendezett debreceni tudo-
mányos konferenciára – azt mondta,
nagyon fontos pillanatban történt a

Komolay Szabolcs (Fidesz-KDNP)
alpolgármester kiemelte: több mint
300 izraeli diák tanul a helyi egyete-
men, és a múlt évben indított Debre-
cen–Tel-Aviv menetrend szerinti repü-
lôjárattal megháromszorozódott az
Izraelbôl városunkba látogató turisták
száma, akiknek adott esetben ugyan-
csak nagy segítséget jelenthet a most
megnyílt tiszteletbeli konzulátus.

Hozzátette: a finn és az ukrán után
az izraeli a harmadik tiszteletbeli
konzulátus, számukat a jövôben
bôvíteni szeretnék, akár diplomáciai
negyedet is kialakítanának. Suha
György, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium (KKM) miniszteri biz-
tosa közölte: Hunyadi László pro-
fesszor a 63. Magyarországon
mûködô tiszteletbeli konzul.

A magyar kormány és a KKM ál-
láspontját tolmácsolva fontosnak ne-
vezte, hogy Debrecen már a harma-
dik konzuli képviseletnek ad otthont.
Suha György a külügyi stratégia ré-
szének nevezte a konzuli nyitást, és
reményét fejezte ki, hogy több misz-
szió is nyílik a városban.

Püspöknek állt zsidók
született Joa Mendez de Silva. Nagy
ívû pályamódosítással, hitváltással a
ferencesek rendjét vezette. IX.
Sixtus pápa kedvence volt.

És aki vissza(át)tért: Diego Deza
spanyol püspököt is zsidó származá-
súként jegyzik. Izabella királynô
gyóntatója, Kolumbusz kebelbarátja
volt. Az inkvizíciónál valamely „jó-
akarója” feljelentette, miszerint a
püspök ôszentsége visszatért zsidó
hitére... Megkínozták, egyéb infor-
máció nincs sorsáról...

Az inkvizícióval Pedro de Aranda
püspöknek is meggyûlt a baja újon-
nan választott hittestvérei okán,
ugyanis a fôinkvizítor megirigyelte e
püspök rendkívüli gazdagodását. Be
is perelte, az alapos gyanú, az indo-
kolás az volt, hogy a püspök atyja
marannus volt.

Ugyanilyen sorsa jutott egy másik
áttért, Juan Arias Davila is. Az ink-
vizíciós megtorlástól maga a pápa
„menekítette” meg a fenti két áttér-
tet. Utóbbi, Davila meg is „hálálta” a
szentatya jóságát: valósággal tom-
bolt a marannusok ellen… Az elôbb
említett Arandán az inkvizíció mégis
bosszút állt: különbözô egyházi vét-
kek miatt börtönbe vetették, ahol
életét vesztette.

Aztán itt van Alexander Mihály
Salamon. Lengyelföldrôl került
Angliába, elôbb rabbiként mûködött,
majd héber nyelvet tanított anglikán
papoknak. Úgy tûnik, az anglikánok
„tanításai” sikeresebbek, meg-
gyôzôbbek voltak: Salamon 1825-
ben áttért – családostól… 1840-ben
szentelték Alexandert anglikán püs-
pökké. Jeruzsálemben hunyt el.

Van magyarországi születésû zsidó
is, aki 1867-ben püspök lett, s Eugé-
nia császárné gyóntatójának tisztéig
emelkedett. Bauer Mária Bernát
(1829–1898) az ô neve. Kereskedô-
ként, pékként, fotográfusként nem
tudott megélni. Irány Párizs! Ott egy
karmelita barátnál tanult. Felszentelt
püspökként Eugénia császárné 
gyóntatója volt. III. Napóleon halála

(Folytatás a 6. oldalon)
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Körzeti kitekintô

Elsô alkalommal olvashatók ma-
gyar nyelven Rudolf Höss ausch-
witzi lágerparancsnok emlékira-
tai, amelyeket 1947-es lengyelor-
szági kivégzése elôtt, a börtöncel-
lájában írt. 

A Jaffa Kiadó gondozásában meg-
jelent kötet szaklektora, Szécsényi
András történész az MTI-nek el-
mondta: a feljegyzések elsôsorban
„pszichológiai okokból” fontosak,
hiszen az elkövetôi oldalról ez a leg-
hitelesebb forrás, amely képes be-
mutatni, miként gondolkozott, mi-
lyen mozgatórugói voltak egy olyan
náci hivatalnoknak, SS-tisztnek, aki
aktívan dolgozott a tömeggyilkosság
végrehajtásáért.

A Vági Zoltán és Kádár Gábor
történészek által jegyzett utószó sze-
rint az auschwitzi komplexum pa-
rancsnokaként Rudolf Höss a ma-
gyar történelem legnagyobb tömeg-
gyilkosa volt, 300-345 ezer magyar
állampolgár elpusztítását irányította.
Ennek ellenére önvallomása még so-
sem jelent meg magyarul, holott a
német kiadás már 1958-ban napvilá-
got látott.

„Auschwitz-Birkenau a magyar
történelem szerves része, még ha az
egyik legtragikusabb része is. A
holokauszt Magyarországon a mai
napig érzelmeket, vitákat vált ki,
nem került nyugvópontra. Ha e ge-
nocídium mozgatórugóinak feltárá-

sához bármit is hozzájárul a kötet,
már megérte kiadni” – fogalmazott
Szécsényi András, aki szerint a ma-
gyar holokausztkutatás kevés narra-
tív forrást (naplókat, visszaemléke-
zéseket) használ fel körültekintô mó-
don. A magyar kiadás ezen a téren is
ösztönzôleg hathat, valamint hasz-
nálható lesz az egyetemi szakokta-
tásban is.

A történész hangsúlyozta: a ma-
gyar az eredeti német kiadást követ-
ve csupán Rudolf Höss feljegyzései-
nek történeti szempontból legfonto-
sabb részeit adja közre. Azonban így
is kiviláglik a szövegbôl, hogy a ná-
ci tiszt igyekezett mentegetni magát
menthetetlen szerepe és felelôssége
alól. Számos helyen nyilvánvalóan
erôsen torzít, ezért nagy szükség volt
gazdag jegyzetapparátussal, elô- és
utószavakkal megjelentetni az
„Auschwitz parancsnoka voltam.
Rudolf Höss emlékiratai” címû köte-
tet, amely így a náci haláltábor igazi
arcát és a lágerparancsnok valódi
életútját tárja fel az olvasó elôtt.

A feljegyzéseket Martin Broszat
(1926–1989) adta közre és látta el
bevezetô tanulmánnyal. A német tör-
ténész bevezetôje szerint Höss em-
lékiratai kifejezetten cáfolják azt a
leegyszerûsített elképzelést, amely
szerint a tömeggyilkosság szükség-
képpen ördögi szadizmussal, állati
brutalitással lenne párosítható.

Jó társaságban
Ha nincs a PÁZSIT (csak a felettébb tájékozatlan újszülöttek, továbbá a

marslakók kedvéért: Pápai Zsidók Társasága), tán sohasem vettem volna a

fáradságot, hogy egyre dagadó kebellel lajstromozzam magamban, hány és

hány pápaival büszkélkedhetünk, akik úgymond „vitték valamire”.

Titokban holokauszttúlélôket támogat Mel Gibson. A
színész-rendezô valószínûleg azért „vezekel”, mert 2006-
ban ittas vezetés és gyorshajtás után a rendôrautóban azt
kiabálta, hogy „A kib...ott zsidók felelôsek az összes há-
borúért!” Némi csönd után öt évvel ezelôtt egy férfi, aki
nem kapott tôle munkát, kilencoldalas nyílt levélben be-
szélt arról, hogy a The Maccabee címû film általa írt for-
gatókönyvének egyeztetése alatt Gibson nyomdafestéket
nem tûrô módon beszélt a holokausztról. Úgy fest,
Gibson mindezt megbánta, mert mint kiderült, titokban
évek óta jótékonykodik, és nemcsak csekket ír, de tevé-
kenyen részt vesz egy kelet-európai túlélôket segítô ala-
pítvány munkájában – írja a Bors.

Ma már csak emlék…
Sok évvel ezelôtt a rendezô Passió címû filmjének

elôzetes bemutatójára meghívták a Mazsihisz/BZSH
vezetôit, rabbikat, osztályvezetôket. Röviden: a Síp
utcát. Az akkori Duna moziban a vetítés után – sosem
felejtem el – az üv. igazgató felállt, és hangosan a
következôt mondta: „Gyerekek, én smadolok (kité-
rek)!”

A filmben a Gibson által elképzelt zsidók szerepe
indokolta a nézôk felháborodását.

kápé

Budai körzet
A Frankel Leó úti zsinagógában nagy örömmel és büszkeséggel ünnepeltük

dr. Tausz Tamás és Ili fél évszázados ismeretségét. Negyvennégy évvel
ezelôtt házasodtak össze, kemény és sikeres életutat tudhatnak maguk mö-
gött. Két lánnyal és három unokával kibôvülve állhattak be a hüpe alá, hogy
megerôsítsék a 44 évvel ezelôtti esküvôt, egyúttal megünnepeltük 70. szüle-
tésnapjukat is a terebélyesedô család és barátok jelenlétében. A feleség 95
éves, holokauszttúlélô édesanyja vidéken él, így sajnos a távolság és az egész-
ségi állapota nem tette lehetôvé személyes részvételét.

Ritka és egyedi szertartás volt, példaértékû, ebbôl az alkalomból kívánunk
jó egészséget és sok-sok örömöt Tamásnak és Ilinek.

Lexikon nagyságú kötettel tisztelt
meg a debreceni hitközség korábbi
vezetôje, Halmos Sándor nyugalma-
zott egyetemi docens. Óriási munka,
rengeteg kutatás, utánakeresés, uta-
zással járó feladat, egy mélyen elkö-
telezett ember számára egyaránt je-
lennek, jövônek szólóan az. 

A címe: Táj és népe, a régi Bihar
Vármegye története. A 2017-ben
napvilágot látott mû megjelenését a
Mazsihiszen kívül számos társegy-
ház, valamint fôtámogatóként a
Nemzeti Kulturális Alap is segítette.

Az elôszóból: „Tehetségem szerint
igyekszem, hogy közléseim a törté-
nelemmel egyezôek legyenek, helyt
adok azonban a hagyományoknak is
néhány esetben, mert a történeti va-
lóság csak ezen az úton szerezhetô
meg. (…) A kötet végén írok egykori
bihari híres emberekrôl, akikre mél-
tán lehetünk büszkék, abban bízva,
hogy élhetnek leszármazottaik. Saj-
nos a kitértekrôl, a vegyes házasság-
ban éltekrôl a jogvédelem okán nem
találtam adatokat.”

Néhány fejezetcím kedvcsináló-
nak: 

A honfoglalás elôtt és után,
Vegyesházi királyok kora, 1848/49,

A holokausztot gyalázta, most
a túlélôit támogatja Mel Gibson

Hitte volna a fene! – parafrazeálhatnám Arany János örökbecsû szavait, ha
a PÁZSIT két lelkes és fantáziadús aktivistája, Pápai Jutka és Friebert Zsuzsi
nem gondol egy nagyot, s erejét nem kímélve, szorgos kutatómunkával nem
leli meg egykor volt földijeinket, s még ugyanazzal a lendülettel nem invitál-
ja meg fent nevezetteket a havonta egyszer összetrombitált társaságba.

Sem a pázsitosokat, sem pedig a meghívottakat nem kellett vontatókötélre
venni, hogy méltóztassanak má' eljönni a Hotel Regencybe, majd az össze-
jöveteleknek a mai napig otthont adó Mazsök székházába. A telt ház
úgyszólván mindig garantált volt. Naná! Elvégre egymásnak adták a kilincset
szülôvárosunk valamikori diákjai, akik a régvolt-szeretett, de sohasem
feledett kisváros alma materébôl indultak meghódítani a világot.

Beszélt múltról és jelenrôl Hidvégi Máté, a neves rákkutató, Simonyi
András, aki több éven át washingtoni nagykövetként szolgálta hazáját,
Donáth László evangélikus lelkész, ’56-os édesapjának méltó, hiteles és
megalkuvásmentes örököse, a szegény sorsból érkezett Gyurcsány Ferenc,
aki miniszterelnökké küzdötte fel magát, Gôgös Zoltán, az MSZP nemrég
lemondott alelnöke, akinél lámpással sem kereshetnénk földügyekben jár-
tasabb szakértôt. Aztán magától értetôdô volt az is, hogy a pápaiak hírnevét
öregbítô Kuncze Gábort, az SZDSZ egykori elnökét, a volt belügyminisztert
sem nélkülözhette a társaság. A legutóbbi vendégünk pedig Závecz Tibor, a
képernyôrôl jól ismert közvélemény-kutató volt.

Megdöbbentô volt hallani, hogy mindegyikük milyen kristálytisztán
emlékezett azokra az idôkre, melyeket aprócska kölyökként vagy késôbb kis-
és nagykamaszként élt meg Pápán, mindnyájunk tudatalattijából fixírként
híva elô a már-már feledésbe hajló múlt némelyszer csupán töredéknyi
történéseit. Az egymásba gabalyodó emlékek – nevek, utcák, épületek –
révén pár perce „hazaköltöztünk”, mint afféle elfeledett szomszédok.

Magától értetôdô, hogy az efféle összejöveteleken helye van a nosztal-
giázásnak. Egészen addig, amíg a vendégeket interjúvoló egykori pápai diák,
Gyekiczki András, a legendás Bibó-kollégium valamikori igazgatója,
Demszky nélkülözhetetlen kollégája nem kalauzolja vissza a jeles vendéget a
nagybetûs MÁBA. Amirôl a meginterjúvoltnak természetesen volt
véleménye. Ami persze ennél egy picivel több is, elvégre kivétel nélkül min-
degyikük a maga módján – tisztességük, jártasságuk, elkötelezettségük okán
– tette hozzá azt a pluszt, mely innentôl kezdve már valamennyiünk sajátja. 

Tán felesleges megírnom, hogy egyik VENDÉG sem ússza meg a kérdések
özönét, melyet a nagyérdemû zúdít rá. Persze vitézül állják a sarat, még
túlórában is, hiszen a kétórásra szabott program majd’ mindig rövidnek
bizonyul.  Elvégre jó társaságban röppen az idô.

Folyt. köv! Felkészül: Karinthy Márton.
Hámori András

Egy tömeggyilkos emlékiratai

Ellenkezôleg: Rudolf Höss memoár-
ja egy olyan meglehetôsen átlagos,
olykor szentimentális, tekintélytisz-
telô és kritikátlan, mindenekelôtt pe-
dig rendszeretô és kötelességtudó
ember, „álszent nyárspolgár” portré-
ját rajzolja meg, aki mellesleg telje-
sen érzéketlen volt a meggyilkoltak
szenvedésével szemben.

Ugyanakkor Kádár Gábor és Vági
Zoltán történészek utószavukban ki-
emelik, hogy Höss, bármennyire is
igyekszik visszaemlékezéseiben bi-
zonygatni feddhetetlenségét, a hatal-
mával több ízben biztosan visszaélô,
a megsemmisítés célján túlmutató
kegyetlenséget nem csupán eltûrô,
de döntéseivel több bizonyított eset-
ben is bátorító lágerparancsnok volt,

aki a saját javára nyerészkedett a le-
gyilkolt zsidók ingóságaiból.

Mint fogalmaznak, Höss nem egy
tipikus, 20. századi „gyilkos bürok-
rata” volt, mint például Adolf
Eichmann. Az ô életútjának szerves
része a közvetlen erôszak. Tizen-
négy évesen önként lépett be a német
birodalmi hadseregbe, harcolt a Kö-
zel-Keleten és a kegyetlenségükrôl
hírhedt német szabadcsapatok tagja-
ként a Baltikumban is, az elsô világ-
háború után pedig egy náci halálosz-
tag vezetôjeként vett részt egy fran-
cia kollaborációval vádolt német vi-
déki tanár brutális meggyilkolásá-
ban.

Szécsényi András úgy fogalma-
zott: az SS velejéig korrupt hierar-

chiájában nem volt elég a köteles-

ségteljesítés, ahhoz, hogy valaki ma-

gas pozícióhoz jusson, szükséges

volt a hatalommal való visszaélés, az

erôszakosság. Rudolf Höss is ilyen

volt, egy erôszakos hivatalnok, tor-

zult lelkivilággal.

Höss mellett számos példa létezik

erre a náci tiszttípusra, magyar

szempontból a legismertebb Kurt

Becher személye, aki precíz hivatal-

nokként 1944-ben Magyarországon

brutális kegyetlenséggel megszer-

vezte a zsidó vagyonok német kézre

jutását, jókora szeletet saját magának

rakott el, és ebbôl a háború utáni

Nyugat-Németországban gazdagon

élt tovább – fûzte hozzá.

KÖNYVISMERTETÔ

Táj és népe, a régi 
Bihar Vármegye története

térképek, a nagyváradi r. kat. püs-
pökség birtokai alfabetikus sorrend-
ben, deportáltak névsora (helységen-
ként), Szatmár egy elfeledett híres
szülötte, Kaczér Illés, s a zsidó tradí-
ció számos rítusa, ahogyan ô gyako-
rolta, látta.

1200 oldalas kötetrôl recenziót
nem, kedvcsinálót lehet írni. Ha bár-
kit érdekelne és szeretné a könyves-
polcán látni, történelmi-történeti hi-
teles adatokat megtudni a térségrôl,
jelezze nekem, s adok elérhetôséget
a szerzôhöz.

-gáljuli-

Josef Mengele, Rudolf Höss és Joseph Kramer

Egy a vendégek közül. Gyurcsány Ferenc
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Mi a neológia? Miért jött 
létre?

A magyarországi neológ mozga-
lom 1867-tôl kezdve alakult ki. Ak-
koriban pusztán közjogi okai voltak
az ortodoxokkal való szakításnak,
késôbb azonban a neológia fejlôdése
eltért az ortodox irányvonaltól, de
nem vált reformmozgalommá.

A neológia létrejötte az ún. eman-
cipációs törvénnyel (1867. évi XVII.
törvénycikk) vette „hivatalosan”
kezdetét, s bár az 1868/69-es ma-
gyarországi zsidó kongresszus kata-
lizálta, gyökerei messzebbre nyúlnak
vissza. Elegendô itt csak utalnunk
Chorin Áron aradi vagy Lôw Lipót
szegedi rabbi munkásságára.

Lôw vezetésével 1851-ben már
megalakult egy testület, mely a vilá-
gi oktatás fontosságát hangsúlyozta.
1868-ban az emancipációs törvény
folytán összeült a „Magyar és
Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes
gyûlése”, ahol a neológok végérvé-
nyesen elszakadtak az ortodoxoktól
(szokás ezért a neológokat kongresz-
szusiakként is nevezni).

A neológia nem szakított a klasszi-
kus vallásjogi rendszerrel! Továbbra
is evidenciaként kezeli, hogy a
Sulchán Áruch szabályai kötelezô
érvényûek, minden neológ döntvény
a hagyomány láncolatának logikáján
alapul.

Az eltérés az ortodox irányvonal-
tól, a nyitás az akkori modern világ
felé az Országos Rabbiképzô Intézet
1877-es megnyitásával kezdôdött. A
rabbiképzô alkalmazkodott az akkori
modern világhoz, tantárgyai között
nemcsak a klasszikus zsidó stúdiu-
mok, hanem a világi tárgyak, példá-
ul: nyelvek, zsidó filozófia és törté-
nelem is helyet kaptak. Engedmé-
nyeket tettek a prédikáció nyelvét
illetôen is, nemzeti nyelven hangzott
és hangzik el a rabbi beszéde.
Lehetôvé tették a rabbiknak és a kán-
toroknak a reverenda viselését is.
Egyes templomokban elengedték a
nemeket elválasztó függönyt is. Vé-
leményük és véleményünk szerint
ezek olyan külsôségek, melyek a lé-
nyeget nem érintik, de további érté-
kekkel gazdagítják a zsidó életet.

Melyek a neológia legfôbb
jellemzôi?

Szokás úgy aposztrofálni a neológ
mozgalom kezdeteit, hogy az egyfaj-
ta reformként indult. Noha ez az állí-
tás tényszerûen igaz, mégis téves kö-
vetkeztetésekre sarkallja az olvasót.

A neológia hisz a szent könyvek
isteni ihletésében és eredetében. A
Szóbeli Tan érvényességét a neológ
mozgalom a mai napig elismeri.

A neológ liturgia megfelel az orto-
dox templomokban használatos li-
turgiának, templomaiban a nôk kü-
lön padsorokban foglalnak helyet, és
semmilyen formában nem vesznek
aktív részt a szertartásokban. (Kivé-
tel ez alól az a néhány közösségben
gyakorolt szokás, hogy az avatandó
leány gyújtja meg a péntek vagy ün-
nep esti gyertyát a templomban.) A
nôk nem viselnek istentiszteletein-
ken kapedlit, táliszt, sem pedig tfi-
lint.

Nem tett és ma sem tesz engedmé-
nyeket a kóser étkezés vagy a vallás-
jogi aktusok, betérés, esketés, válás
terén sem. Minden ilyen esemény a
halácha betartásával zajlott és zajlik.
A zsidó vallásba betérôknek hosszas
felkészülést követôen kell a bész din,
az avatott vallási bíróság elôtt szá-
mot adniuk, s meggyôzniük a rabbi-
kat elhatározásuk szilárdságáról. A
neológ hitközségek szövetségében
egyetlen rabbinikus bíróság mûkö-
dik.

Nem tér el a neológia a házasság-
kötések halácháitól sem. A koha-
nitára vonatkozó tilalmak betartása,
a vegyes házasság el nem ismerése

és meg nem kötése alapvetô elve a
neológiának. Hiszi és vallja, hogy a
zsidó családi élet egyik sarokköve a
családi élet tisztasága és annak
legfôbb záloga: a mikve.

Az élet végén sem tekint el a
haláchikus rendtôl. A neológia nem
járul hozzá a test elégetéséhez, sem
pedig az esetleges urnák nem elkülö-
nített parcellába való elhelyezésé-
hez. Továbbra is evidencia, hogy a
zsidó halott végsô nyughelye a zsidó
temetô, s hogy temetési rituálé csak
és kizárólag zsidó temetôben zajlik.
Az exhumálást is csak igen alapos
vizsgálat után, a halácha által nem
tiltott esetekben teszi lehetôvé.

Haláchikus viták százait generálta
a Dohány utcai zsinagóga orgonája
és a középrôl elmozdított bima. A
mai napig születnek responzumok a
témában, melyek elítélik, illetve iga-
zolják az orgona létét. Meg kell je-
gyeznünk azonban, hogy – noha a
Dohány utcai zsinagóga nem az
egyetlen – az orgona általában nem
jellemzô a neológ templomokra, mi-
képp a bima középrôl való elmozdí-
tása sem.

A neológia ugyanakkor érti és
vallja, hogy a mindenkori modern
kor kihívásaival szembe kell nézni, s
új kérdésekre megfelelô választ kell
adni. A 21. század új kérdéseket vet
fel, a történelem utolsó nyolcvan
esztendeje mindmáig haláchikus
problémák sorát tárja a rabbik elé.
(Elegendô itt csupán az elhagyott
asszony kérdéskörére utalnunk.)
Ezeket a kérdéseket a halácha szelle-
mében, de a modern kor lelkiségé-
nek figyelembevételével kell megvá-
laszolni, empatikusan, ugyanakkor
nem eltérve a kiszabott úttól.

A neológ zsidó mozgalom kezde-
teitôl a neológ zsidók magyarnak és
zsidónak vallották magukat. Ma-
gyarságukat olykor még zsidóságuk
elé is helyezték.

Miben más, miben 
különbözik más irányzattól?

Fentiekbôl világosan kitûnik, hogy
a neológia unikális, csak a magyar-
országi zsidóságra jellemzô mozga-
lom.

Eltérôen az ortodox közösségek-
tôl, nem kizárólagosan rabbinikus
vezetés alatt áll, és nem követeli meg
tagjaitól a szigorú vallásosságot, de a
közösség maga ugyanakkor ragasz-
kodik a szabályok megtartásához. A
neológia liberálisabb és nyitottabb,
mint az ortodoxia. A rabbik autoritá-
sa saját közösségükre terjed ki, noha
döntvényeik nem szükségszerûen
egyeznek meg neológ kollégáik vé-
leményével, de autentikusak, s
haláchikus vita esetén a rabbik végül
konszenzusra jutnak, nem szakítanak
a haláchát más logika mentén
értelmezô társaikkal. Nem utasítják
el más, nem neológ, de vallásos kö-
rökben mértékadó rabbik vélemé-
nyét sem. Nincs központi irányítás,
csupán a törvény és a hagyomány ál-
tal megszabott irányvonal. A halácha
alkalmazásában lehetôség szerint
megengedôek, nem veszik körül a
Tórát újabb és újabb tilalomfákkal.
Ugyanakkor a rabbik kizárólagos jo-
ga, hogy mely döntvényeket, milyen
irányvonalat fogadnak el és tartanak
célravezetônek a neológia keretein
belül. E kizárólagosságnak csupán a
Törvény szab határt.

A rituálét, az istentiszteleteket a
neológia az ortodoxiával megegyezô
módon tartja meg, de nagy hangsúlyt
fektet a templomon kívüli életre.
Nem csupán a rabbinikus irodalom
tanulmányozására valónak tartja a
közösséget, pezsgô kulturális életet
teremt a templomi közösség számá-
ra. A zsinagógán kívüli életben a
rabbi mintegy ellenôrzô szerepet tölt
be, a közösség világi vezetése civil

kezekben van. A közösség kettôs ve-
zetés alatt áll, a két vezetô egymás
mellett és nem egymás fölött szolgál.

Világa sokszínû, a nem zsidó vilá-
got a halácha engedélyezte kereteken
belül elfogadja, és integrálódik abba.
Fontosnak tartja a világi mûveltsé-
get, tagjai az élet minden területén
ott vannak. Állást foglal a többségi
társadalmat foglalkoztató kérdések-
ben, az állam és más civil szerveze-
tek elôtt képviseli a zsidóság érdeke-
it. Intézményeket tart fenn, melyek
nyitottak nem zsidó társaink elôtt is.
Szociális és oktatási hálót épített ki,
társadalmi és kulturális szervezete-
ket hozott létre.

A konzervatívoktól eltérôen ma
nem foglalkozik sem teológiai, sem
pedig eszkatológiai kérdésekkel, filo-
zófiája a földi élet köré fûzôdik.
Templomaiban nem ad aktív szerepet
a nôknek a rituáléban, világosan elkü-
löníti a nemeket az istentisztelet alatt.
A vallási sokszínûséget nem fogadja
el, e tekintetben uniformizál. A rabbik
közössége, a Rabbitestület nem fogal-
maz meg direktívákat. A tórai tilal-
makat nem igyekeznek feloldani,
még akkor sem, ha a(z egyébként pre-
cedensjog alapú) zsidó jog ezt
lehetôvé tenné. A neológia használ
ugyan magyar fordítású imakönyvet,
de az ima nyelve csak és kizárólag a
héber. Megszólaltatja az orgonát, ám
megkeresi a halácha azon pontjait,
mely megengedhetôvé teszi azt.

Végképp távol esik a neológia a
reformtól. Ideológiájukban szinte
nem találhatunk közös elemeket. A
neológia nem fogadja el a nemi
emancipációt, sem a vegyes vagy
azonos nemû házasságot. Továbbra
is maternális alapon tartja számon a
zsidó származást. Az egyén vallás-
gyakorlását éppúgy kívánatosnak
tartja, mint a közösségét. Az „ország
törvénye” nem negligálja ellentmon-
dás esetén a vallási törvényeket. A
vallás megújulása a hagyományok
megtartása mellett történik.

Mint látjuk, a neológia nem illeszt-
hetô be egyik világszerte elterjedt
irányzatba sem. Egyedisége abból
áll, hogy a kezdeti reformtörekvése-
ket ötvözte az ortodox világképpel.
Nem szakított a vallási hátteret biz-
tosító haláchikus fundamentumok-
kal, megmaradt ideológiájában tradi-
cionálisnak, ugyanakkor teret enge-
dett a modernitásnak; világi szerve-
zeteiben éppúgy, mint az egyének
életében, integrálódott a nem zsidó
közegbe. Templomaiban ortodox,
ám a prédikációkban, írásmagyará-
zatokban, írott tanulmányaiban gon-
dolatisága a 21. század világát tárja
elénk. Vallja, hogy az eltávolodotta-
kat közel kell hozni, de e közelítést
nem a halácha félresöprésével kíván-
ja elérni.

Újjáavatták a szabadkai zsinagógát
Bevitték a tóratekercseket a szabadkai zsinagógába, ezzel újjáavatták a fel-

újított és a közelmúltban átadott épületet. Az ünnepélyes szertartást Isak Asiel
szerbiai fôrabbi vezette. A rendezvény hangulatát a jeruzsálemi Kántorkórus
fellépése emelte.

Kanada hivatalosan bocsánatot fog
kérni, amiért 1939-ben visszafordítot-
ta a náci Németországból menekülô
zsidókat szállító hajót – jelentette be
Justin Trudeau miniszterelnök.

A Saint Louis nevû német tengerjá-
ró hajó 1939. május 13-án, néhány
hónappal a második világháború kitö-
rése elôtt hagyta el Németországot,
közel 1000 utassal a fedélzetén. Az a
náci üldöztetés elôl menekülô 907 né-
met zsidó volt közöttük, akiknek a be-
fogadását elôbb Kuba és az Egyesült
Államok, majd Kanada utasította el.
Az utasok kénytelenek voltak vissza-
térni Európába, Antwerpen kikö-
tôjébe, ahonnan Belgiumba, Francia-
országba, Hollandiába és Nagy-Bri-
tanniába utaztak tovább. Kétszázötve-
nen közülük meghaltak a holokauszt
alatt.

Egy zsidó jótékonysági rendezvé-
nyen mondott beszédében Trudeau ki-
jelentette, hogy a hajó visszafordítása
folt Kanada múltján.

Szociális alapítvány

keres 
adománygyûjtôi

munkakörbe 

megbízható, intelligens 

nyugdíjast. 
Telefon: 

06-1-321-3497, 

esti órákban.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége egy kilencágú gyertyatar-
tót adományozott a szabadkai hitközségnek, amelyet a templom udvarán állí-
tottak fel. A chanukiját az épület felavatását megelôzôen adta át Heisler And-
rás, a Mazsihisz elnöke.

„A szabadkai zsinagóga ezzel hivatalosan is megnyitotta kapuit minden lá-
togató elôtt. Rövidesen egy programbizottság alakul, amely koordinálja majd
az épületben szervezett kulturális programokat” – jelentette ki a sajtónak
Steinfeld Josua hitközségi elnök.

Tóth Imre / Szabad Magyar Szó

Kanada bocsánatot kér 
– de kitôl?

„A parlament bocsánatkérése nem
írja újra történelmünk ezen szégyenle-
tes fejezetét. A bocsánatkérés nem
tudja visszahozni azokat, akiktôl elra-
bolták az életüket, és nem tudja hely-
rehozni a tragédia által összetört éle-
teket” – tette hozzá a kanadai kor-
mányfô.

Miután a 19. században Kanada
több tízezer bevándorlót fogadott be,
a két világháború között megszigorí-
totta a szabályokat. A második vi-
lágháborút megelôzôen és a
holokauszt idején a kanadai kor-
mány szigorúan korlátozta a zsidók
bevándorlását. 1933 és 1945 között
mindössze 5000 zsidó menekültet
fogadtak be.

A kanadai vezetôk az elmúlt három
évtizedben több olyan kisebbség tag-
jaitól is bocsánatot kértek, akiket va-
laha hátrányos megkülönböztetés súj-
tott az országban, így a japánoktól és
az ukránoktól.

24.hu

Sokszínû zsidóság
FRÖLICH RÓBERT FÔRABBI

A neológia



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET4 2018. JÚNIUS 1.

Elsô rész
Verôfényes napsütés, vérpezsdítô

muzsika, a Parno Graszt (Oláh János
és zenekara… ô voltak azok, akiket a
közelmúltban cigány származásuk
miatt nem engedtek bemenni egy
fôvárosi szórakozóhelyre) fogadta az
eseményre érkezôket a Március 15.
téren, ahol gyorsan megtelt a térség s
a betorkolló utcák a békés sétára, a
tizenhatodik gyalogútra indulókkal.
A cél, hogy fiatalok és idôsek, civi-
lek és közéleti személyiségek politi-
kai és vallási hovatartozástól függet-
lenül együtt róhassák le kegyeletüket
a holokauszt áldozatainak emléke
elôtt és hitet tehessenek a szolidari-
tás, a demokratikus politikai kultúra
mellett, idén is megvalósult.

Tizenhatodszor is: Élet Menete!

A kis színpadon Veiszer Alinda, a
rendezvény mûsorvezetôje köszön-
tötte a megjelenteket, és beszélt né-
hány újdonságról, mint például a
Mátyás pince közelében elhelyezett
pultról, ahol önkéntesek fogadják a
gyermekekkel érkezôket, akik raj-
zolhatnak egy képet, majd azt leadva
édességet, palacsintát kapnak. A má-
sik kezdeményezés látványosabb:
menet közben a hídon zöldre festett
„szobrok” élednek fel, s egy-egy
múltra utaló mondattal válnak ismét
mozdulatlanná.

Az elsô szónok, Róna Tamás fôrab-
bi lépett a mikrofonhoz, s egyebek
mellett elmondta: A talmudikus iro-
dalom egyik története arról mesél,
támpontot adva a késôi utódok szá-
mára – minekünk –, hogy a sivatag-
ban, ahol nincs víz, nincs árnyék, egy
vándor, talán egy zarándok, aki az
életéért menetel, rója az útját a pusz-
tában. Hosszú-hosszú idô telt el anél-
kül, hogy megpihenhetett volna.
Csüggedt, fáradt, szomjas és kime-
rült. A sivatag végtelen homokjából
elôbukkan egy fa, egy terebélyes óri-
ás, sûrû ágakkal beszôtt, a csúcsával
mintha az eget érintené meg, vastag,
barna törzse mohával van belepve. Az
ágain édes gyümölcs terem, hûs lom-
bozata alatt árnyékos, hûvös a hely,
miközben a gyökerei közül csermely
fakad. Ez a fa ma, itt és most, az a
600.000 magyar zsidó, akinek az éle-
te sosem teljesedhetett ki, s akiket
úgy próbáltak eltörölni e föld
színérôl, hogy nyomuk se maradjon.
Ám gondos kezek évtizedes munkája
során a megírt könyvek lapjain, fájó
beszélgetések által, levelezéseken,
fényképeken és megsárgult kottákon
keresztül mégis köztünk élnek.

Szóval a zarándok megpihen a fa
árnyékában, fogyaszt a gyümöl-
csébôl, és szomját oltja a csermely-
bôl. Ezek után mielôtt továbbindul-
na, úgy illik, hogy köszönetet mond-
jon a fának és megáldja azt.

Elôrelép, s a következôt mondja:
Ha azt kérném, hogy legyen édes
gyümölcsöd, vagy ha úgy áldanálak,
legyen erôs lombozatod, vagy ha
úgy mondanám, hogy éltetô víz fa-
kadjon gyökereid közül, ez mind hi-
ábavaló áldás lenne, így hát azt kívá-
nom, hogy a belôled tört vékony,
gyenge ág sarjadjon, fakadjon, dú-
suljon, növekedjen az égig, hogy
olyanná válhasson, mint te!

Ti, akik az Élet Menetén itt vagy-
tok, legyetek ôrizôi a fa emlékének,

mely emlék élô, lüktetô, fájdalmas és
magasztos, mert a mi feladatunk,
hogy az ô elkezdett útjukat tovább-
folytassuk, és mi legyünk fává a za-
rándokok számára.

A vallási vezetôt követte a színpa-
don Lebovits Imre, Tiszafüred dísz-
polgára. Néhány szép gondolatát
idéznénk. Hangsúlyozta: A zsidóság
a diaszpórában több mint 2000 év
óta mindig hû állampolgára volt a
befogadó országnak. Betartotta tör-
vényeit, sohasem lázadozott. Mégis
mi történt? A német megszállást
követôen, 1944. március 19-én, Hor-
thy kormányzó Sztójay Dömét ne-
vezte ki miniszterelnöknek, aki meg-
gyôzôdéses náci és antiszemita volt.
Sárga csillag, gettó, deportálás, de a
korlátozott hatalommal rendelkezô

szág, Svédország és Kanada nagykö-
veteit.

Ezután bemutatta az idei esemény
két díszvendégét: Majgull Axelsson
svéd írónôt, aki egy különleges
könyvét is magával hozta, valamint
Aharon Tamirt, az Élet Menete szer-
vezet nemzetközi fôigazgatóját, aki
sokadszorra jár Budapesten.

Végül üdvözölte az egyházak és a
parlamenti pártok részérôl megjelen-
teket, az önkénteseket és minden
emlékezôt.

Gordon Gábor, az Élet Menete
Alapítvány elnöke lépett a mikrofon-
hoz, s egyebek mellett elmondta:
Örülök annak, hogy egyre több fiatal
is velünk tart, hiszen nekik kell majd
továbbadni tapasztalataikat, melye-
ket esetleg még személyesen, egy
túlélôvel való találkozás vagy be-
szélgetés után szerezhettek. Sajnos
már csak pár évünk van, azután nem
lesz erre lehetôségünk. Majd így
folytatta: Most szeretnék egy pár
szót szólni arról az emberrôl, akirôl
ezt a rakpartszakaszt elnevezték,
ahol most állunk, és akinek a neve
nem annyira ismert, mint például
Raoul Wallenbergé vagy Carl Lutzé.
Ô Friedrich Born, aki svájci állam-
polgárként, de az akkori Nemzetközi
Vöröskereszt megbízásából tartóz-
kodott Budapesten 1944 májusától
45 júniusáig. Ez idô alatt kórházak,
gyermekotthonok, árvaházak és nép-
konyhák felépítésével, illetve menle-
velek kiállításával támogatta a zsidó
lakosságot. Friedrich Bornról sajnos
csak kevesen tudják, ezzel a cseleke-
detével közel 15.000 üldözött életét
sikerült megmentenie. 1987. június
5-én a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet
posztumusz Világ Igaza elismeréssel
tüntette ki.

Ezután a szónok a költôt, Radnóti
Miklóst idézte:

Ember vigyázz, figyeld meg jól vi-
lágod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szivedben. Éld e rossz vi-
lágot
és mindig tudd, hogy mit kell ten-
ned érte,
hogy más legyen.
Sajnos napjainkban is nagy szük-

sége lenne a világnak a kollektív böl-
csességre!

Kívánom, hogy mi megoldjuk
ügyünket, mert a múltunk jól mutat-
ja, hogy a kirekesztés tragédiákhoz
vezethet, és a béke, az elfogadás nem
szól örökre – újból, minden nap meg
kell küzdeni érte!

Székhelyi József színmûvész Born
naplójából olvasott fel. Ebbôl egy
kis részletet olvashatnak:

A zsidó hitközség képtelen volt ar-
ra, hogy az érintett tömegeknek az
életveszélyben valamilyen segítséget
nyújtson. Humanitárius intézmények
közül egyik sem merészelt valami-
lyen formában nyilvánosan fellépni.
A Magyar Vöröskereszt Egylet sem
mert lépéseket tenni a zsidókérdés
területén. Az egyházak sem voltak
képesek közös, nyílt felhívásban for-
dulni a kormányhoz. A deportáció
során néhány héten belül több mint
400.000 embert ragadtak ki addigi
létfeltételei közül. Ez idôben mûkö-
désem azért volt különösen nehéz,
mert egyáltalán nem volt magyar ha-
tóság, amely illetékesnek tartotta

Horthy kormányzó hallgatott, és
nem intézkedett. Majd a holokauszt-
túlélô folytatta az emlékezést: A há-
rom zsidótörvény és a zsidók elleni
uszítás eredményét mutatja, mi tör-
tént a szülôfalumban. Tiszafüred já-
rás mintegy hétszáz lakosát a vagon-
ba kényszerítés elôtt Polgár Pál szol-
gabíró szörnyû szavakkal búcsúztat-
ta: viszontlátásra, zsidók – mint trá-
gya.

Egy ennél sokkal derûsebb eset:
Feleségemmel Izraelben voltunk, és
részt vettünk a Jeruzsálemben feltárt
föld alatti alagutak látogatásán. Ami-
kor kijöttünk, az idegenvezetô a
következôket mondta: itt ölték meg a
rómaiak az utolsó zsidó ellenállási
csoportot. Ránk nézett, és azt mond-
ta, de hol vannak a rómaiak? Mi vi-
szont, zsidók, itt vagyunk.

Az elhangzott beszédeket hagyo-
mányosan Verô Tamás fôrabbi és ba-
rátai sófárfújása, a menet elindítása
követte.

Második rész
A célállomás a Friedrich Born rak-

part volt. A hídon közeledve már
hallhattuk a Sabbathsong együttes
mûsorát, majd a helyszínen élôben
felcsendült a Halld, Izrael és a
Schindler listája fôtémája is. Zongo-
rán Jávori Ferenc Fegya játszott.

A zenekar vezetôje, Masa Tamás
színpadra szólította Müller Péter Szi-
ámit, a Soha többé soá egyik
szerzôjét, valamint a Scheiber Sán-
dor és a Bornemissza Péter iskola
gyermekeibôl álló énekkart (betaní-
tóik: Harmath Ágnes és Kardos Dá-
niel).

A két szólóénekes Perlaki Laura
és Tábori Omri volt. Az elôadandó
számhoz csatlakozott Rost Andrea
operaénekes, valamint Havas Judit
és Pajor Tamás elôadómûvész is. A
tavalyi év híres hosszútávfutója,
Hajdú Péter és Székhelyi József szín-
mûvész is részese volt a csapatnak.

Masa Tamás megfújta a sófárt, s
kezdetét vette a dal, melynek az óri-
ási kivetítôkön olvasható szövege a
közönséget is megihlette. 

Veiszer Alinda mûsorvezetô
elsôként a holokauszttúlélôket kö-
szöntötte és mindazokat, akiket bár-
milyen eszmeiség, vallási vagy poli-
tikai hovatartozás okán valaha is ül-
döztek, továbbá a diplomáciai testü-
let képviselôit: az USA ügyvivôjét,
Izrael, Nagy-Britannia, Franciaor-

volna magát, hogy kifogást emeljen
az ismertetett eljárásokkal szemben.

A prózák után zene következett,
Rost Andrea és Jávori Ferenc Fegya
elôadásában a Dona Dona hangzott
fel, majd a cappella az Elindultam
szép hazámból.

Utóbbi értelemszerûen nem fejezi
ki az elhurcoltak sorsát, akik nem sa-
ját jószántukból mentek el. Ôket el-
hurcolták!

Majd az Élet Menete színpadán
egy házaspárt ismerhettünk meg
Zsuráffy Edit és Pikler Gyula szemé-
lyében, akik egészen különleges
élettörténetüket mesélték el. A
kivetítôn felváltva beszéltek életrôl-
halálról, a szülôi házról, neveltetés-
rôl, üldöztetésrôl, bújtatásról, öröm-
rôl-bánatról, megismerkedésükrôl,
amely egy életre szólt.

A házaspárt köszöntötte Joszi
Amrani, Izrael Állam nagykövete,
valamint Aharon Tamir, az Élet Me-
nete nemzetközi fôigazgatója is. A
nagykövet tolmácsa Breuer Ádám
volt. A diplomata szólt arról – látva a
rengeteg embert –, hogy most ragyo-
gó kék ég tekint a békében-szeretet-
ben sétálókra, míg 74 évvel ezelôtt a
borzalmaknak lehetett tanúja a Du-
na-part is. Hozzátette: Olyanok is itt
vannak, akik nem élték át a vészkor-
szakot, vallási hovatartozás nélkül
keresztények, zsidók, turisták együtt,
egy helyen, minden elkülönítéstôl
mentesen. Megemlítette azt is, hogy
annak idején ember ember ellen,
szomszéd szomszéd ellen fordult, or-
szághatárokat zártak le a zsidók elôl.
Kevesen segítettek... Akkor megfo-
gadtuk – tette hozzá –, soha többé!
Fényhordozó fáklyavivôként kell el-
mondanunk: Ilyen soha többé nem
fordulhat elô! Az Élet Menete az
élôk menete az elpusztítottak emlé-
kére – hangsúlyozta a nagykövet,
majd így folytatta: Feladatunk az

emlékeztetés és a kiállás. Hallgatni
nem szabad.

A mûsorvezetô bejelentette, hogy
Székhelyi József, Gordon Gábor,
Joszi Amrani és Aharon Tamir közö-
sen adják át egy szép virágcsokor kí-
séretében Editnek és Gyulának az
alapítvány emlékmûvének makettjét.
Ezt követôen, még mindig a köszön-
tés, az elismerés jegyében, a gyer-
mekkórus és Pajor Tamás elôadómû-
vész-zeneszerzô a Rosenberg Dani
címû dalt adták elô. A kórustagok a
színpadon maradtak, majd miután a
kivetítôkön elolvashattuk a francia
és az amerikai diplomata video-
üzenetét, elénekelték az Örömódát.

Ezt követôen Majgull Axelsson
svéd írónô, Szabó Tibor Benjámin az
Athenaeum Kiadó képviseletében, s
beszélgetôpartnerként Müller Péter
Sziámi foglaltak helyet a színpadon. 

Amirôl szó volt, illetve aminek
kapcsán a kérdések-feleletek elhang-
zottak, az a Nem vagyok Mirjam cí-
mû kötet, mely az Élet Menete és
Svédország budapesti nagykövetsé-
ge támogatásával jelent meg. 

Elöljáróban Müller Péter Sziámi
igen jelentôsnek, az identitásváltás
esszenciájának nevezte a mûvet. Be-
szélt a tartalmáról, de épp csak any-
nyit, hogy kedvet csináljon hozzá az
olvasóknak. 

Szólt arról is, hogy a svédországi
törvények az ötvenes években nem
engedtek cigány családokat letele-
pedni. Ezért vált zsidóvá a könyv ci-
gánylány hôsnôje, s öltötte magára a
vagonban tépett ruhája helyett egy
halott zsidó kislány holmiját, a ben-
ne lévô iratokkal együtt.

Havas Judit elôadómûvész olva-
sott fel a kötetbôl, majd Holländer
Judit tolmács segítségével megszó-
lalt az írónô is, s válaszolt a feltett
kérdésekre.

Végül a könyvet megvásárolhatták
az érdeklôdôk, természetesen dedi-
kálva.

Veiszer Alinda búcsúzott a megje-
lentektôl, valamint bejelentette,
hogy az Élet Menete Alapítvány au-
gusztus 2-án, a cigány holokauszt
emléknapján útnak indítja az elsô
Roma Menet elnevezésû csoportot,
amelynek már teljes a létszáma. 

A több ezernyi résztvevô magával
vihetett napsütést, lágy szellôt, feke-
te fellegeket... reményt és élménye-
ket.

Szeretném megköszönni az Élet
Menete munkatársainak a cikk meg-
írásához nyújtott segítségét.

Gál
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A szovjet hadsereg Izraelbe alijázott zsidó veteránjai minden 
május kilencedikén (a gyôzelem napja) felvonulnak Tel-Avivban 
és Jeruzsálemben.

Izrael szép ajándékot kapott az
Egyesült Államoktól: a zsidó állam
fennállásának 70. évfordulójára
Washington Jeruzsálembe mint az
újonnan elismert fôvárosba köl-
töztette nagykövetségét. Az avató-
ünnepségre nagyszabású fogadást
adott az izraeli külügyminisztéri-
um, melyen Magyarország nagy-
követe is részt vett. Az amerikai
döntés megosztja a világot – s ma-
gát az Európai Uniót is.

Négy európai uniós diplomáciai
képviselô is jelen volt a Jeruzsálem-
be átköltöztetett amerikai nagykö-
vetség avatása alkalmából az izraeli
külügyminisztérium által szervezett
fogadáson – jelentette a Times of
Israel. 86, Izraelbe akkreditált kül-
földi nagykövetet hívott meg a mi-
nisztérium, közülük negyven fogadta
el a meghívást, egyebek közt a ma-
gyar, az osztrák, a cseh és a román.

A többi uniós tagállam nemet
mondott, azzal az indokkal, hogy a
részvétel nem illeszkedik a közös
döntésbe, amelynek értelmében csak
akkor hajlandók elismerni Jeruzsá-
lem státuszát, ha a palesztinokkal si-
kerrel lezárják az ezzel foglalkozó
tárgyalásokat.

Mint az ATV tudósításából is ki-
derült, az EU eredetileg a franciák
által kezdeményezett közös nyilat-
kozatában ellenezte volna, hogy az
Egyesült Államok felavassa és Jeru-
zsálembe költöztesse a nagykövet-
ségét. Diplomáciai források szerint a
tervezet a többi között azt szögezte
le, hogy Jeruzsálemnek mind Izrael,
mind Palesztina fôvárosának kell
lennie; a történelmi város végleges
státuszáról tárgyalni kell; s végül
hogy az EU-tagállamok nem követik
Amerikát, és nem fogják áthelyezni
nagykövetségüket Jeruzsálembe.

Magyarország, Csehország és Ro-
mánia azonban bejelentette, hogy ki-
fogásolja a nyilatkozatot, s ezzel le-
hetetlenné tették annak közzétételét.

A fenti sajtóértesüléseket Magyar-
ország izraeli nagykövete megerô-
sítette. Az MTI-nek nyilatkozva
Nagy Andor közölte: Az európai uni-
ós tagállamok közül négy nagykö-
vet, Magyarország, Csehország, Ro-
mánia és Ausztria nagykövete vesz
részt a fogadáson, amelyet a külügy-
minisztériumban Benjámin Netan-
jahu és felesége ad az Izraelbe akk-
reditált nagyköveteknek abból az al-

kalomból, hogy az Egyesült Álla-
mok megnyitja jeruzsálemi nagykö-
vetségét. Hozzátette: Magyarország,
Csehország és Románia Brüsszelben
sem értett egyet azzal, hogy az Euró-
pai Unió egységesen elítélje az ame-
rikai nagykövetség Jeruzsálembe
költözését.

Egyelôre nem született döntés ar-
ról, hogy esetleg Magyarország is
Jeruzsálembe költöztetné jelenleg
Tel-Avivban mûködô nagykövetsé-
gét. A magyar álláspont nem válto-
zott, továbbra is a kétállami megol-
dás hívei vagyunk – szögezte le a
nagykövet.

Az amerikai nagykövetség költö-
zését Izrael Állam hivatalos megala-
kulásának hetvenedik évfordulójára
idôzítették.

Hírek – és a Reuters összeállítása –
szerint Benjámin Netanjahu izraeli
miniszterelnök áprilisban arról be-
szélt, legalább fél tucat ország ko-
molyan fontolgatja, hogy követi az
Egyesült Államok példáját. Néven
azonban nem nevezte ôket.

Amit tudni lehet: márciusban a
guatemalai elnök bejelentette, hogy
két nappal az USA után, május 16-án
ôk is átköltöztetik diplomáciai kép-
viseletüket Jeruzsálembe.

Közben az Egypt Today április kö-
zepén arról írt, hogy három ország
jelezte, Jeruzsálembe költözteti dip-
lomáciai képviseletét. A három or-
szág – legalábbis a lap szerint – Gua-
temala, Honduras és Románia lenne.
Ugyanakkor a Times of Israel április

Amerika mögöttünk áll. Benjámin Netanjahu

Ködösítés miatt homályosan…
Az elmúlt napokban sokan aggódva kérdezték: mi van most Izraelben? Nem

csodálkozom, mert ha belebotlok egy magyar sajtóanyagba a térségrôl – ha le-
het, nem olvasok ilyeneket, inkább a héber híreket hallgatom a neten –, csak dü-
höngeni tudok… Nemcsak arról van szó, hogy sokszor marhaságokat írnak, ha-
nem a szóhasználattal még a tényekbôl is képesek álhíreket gyártani.

Ma például Thüringer Barbara indexes sajtómunkás tollából: „Meghalt egy
nyolc hónapos palesztin csecsemô is, mert könnygázt lélegzett be. Egyelôre
nem lehet tudni, hogyan került ennyire közel az összecsapásokhoz.”

Hát persze, ha nem akarják, akkor nem tudják… nos, akkor elmondom.
Már a cikk címe is egyfajta tévhitterjesztés: „Nyolc hónapos csecsemô is van

az 58 gázai áldozat között.” A kiemelés tôlem, mert amikor egy ilyen címet ír
le valaki a közel-keleti helyzet beható ismerete nélkül, akkor abból a téves
feltételezésbôl indul ki, hogy az, aki lövéseket ad le, az gyilkos, akit pedig elta-
lál a lövés, az áldozat, mégpedig a gyilkos áldozata. Nos, a Közel-Keleten ez az
egyszerû képlet sem
így néz ki.

A Palesztin Autonó-
mia gáza–izraeli hatá-
rán a Hamász terror-
szervezet által fellází-
tott tömeg peszách óta,
vagyis több mint hat
hete igyekszik áttörni a
kerítést.

A mozgósítás jelsza-
va: Micád sivát a mi-
lionim, vagyis magya-
rul: Millió visszatérô
menetelése – utalva ar-
ra, hogy az 1948-as
arab–izraeli háború so-
rán elmenekültek utó-
dai, akik a világon egyedülálló módon öröklik a menekültstátuszt, most vissza-
térnek, vagyis elfoglalják Izraelt!

Nem békés tüntetésrôl van szó, mint ahogy a világsajtóban hazug módon tá-
lalták, hanem a Hamász által elôszeretettel használt módszerrôl: civilek háta
mögött, nôk és gyerekek közé keveredve támadnak. Néhány képzett terroris-
ta fegyverrel, Molotov-koktéllal, robbanóanyagokkal felszerelve maga köré élô
pajzsként gyerekeket, nôket állít, és elindulnak a kerítés felé.

Mit tehet az izraeli katona? Virágot osszon? Simogassa meg a gyerekek fejét,
hogy közben megkéseljék, lelôjék, foglyul ejtsék? Mert a Hamász terroristáinak
pontosan ez a céljuk: essen csapdába a katona, vagy ha lôni merészel, akkor
lehetôleg minél több civilt találjon el, mert az mutatós a médiában!

Az emberélet nem fontos: 3000 sekelt fizetnek érte, ha valaki a cionistákkal
való packázásban meghal. Nem nagy pénz, de ott, ahol a Hamász korrupt
vezetôi a nemzetközi segélyek nagy részét ellopják vagy fegyverekre, terrorala-
gutak építésére fordítják, a nép, az istenadta nép valóban pocsék helyzetben van.
Az infrastrukturális ellátást még mindig Izraeltôl kapják, 1993 óta (oslói egyez-
mény) még alapszinten sem tudnak magukról gondoskodni. Az Izraeltôl kapott
áramért, vízért rendszeresen nem fizetnek, de ha nincs áram, azért is Izraelt hi-
báztatják.

A hír megjelenése óta kiderült, hogy egy halott csecsemôt vittek ki a határ-
hoz, hogy megkapják a halottakért járó 3000 sekelt. A helyesbítés sosem erénye
az egyszerû képletet tálaló médiának.

Az izraeli hadsereg mesterlövészekkel igyekszik kilôni a civil tömeg közé
bújt terroristákat – több mint hat hete! Igyekszik megakadályozni, hogy meg-
rongálják a kerítést, hogy az ellenség átjusson izraeli területekre, mert nekik ez
a feladatuk: az ország civil lakosságának védelme!

Az ellenség viszont cinikusan használja a saját népét arra, hogy ha már Izra-
elt elfoglalni nem tudják, legalább a nemzetközi politikai porondon, a slampos,
álszent sajtómunkások segítségével a sárba tiporják! Tehát az 58 áldozat éppen-
séggel lehet áldozat – a Hamász gyilkos vezetésének áldozata, de semmiképp
nem az Izraeli Véderô katonáinak áldozata!

Mert egyetlen ország van a világon, amelynek nincs joga a saját polgárait
megvédeni az ellenség támadásától anélkül, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa
ne hozna elítélô határozatot! És még mondják, hogy ez nem színtiszta zsidógyû-
lölet!

„A hétfôi összecsapások az Egyesült Államok nagykövetségének Jeruzsá-
lembe költöztetése miatt történtek…” – ez is hazugság, hiszen az elmúlt hat
hétben változó létszámmal sikerült hôzöngô tömeget toborozni – bár hiába éget-
ték az autógumikat, a füst sem segített megbontani a kerítést, vagy akár köze-
lebb jutni az izraeli katonákhoz.

A sárkányrepülôkre szerelt Molotov-koktélokkal felperzseltek aratás elôtti
búzatáblákat, erdôt, de a zsidókat nem törték meg, ezért most már a pénzjuta-
lom az egyetlen „vonzerô” – részvételi díjat fizet a Hamász, ha valaki megsérül
– pénzt kap, ha meghal, a családja kapja a 3000 sekelt.

A sajtófotósok készítik a drámai felvételeket a kavargó fekete füstrôl, a ká-
oszról, a sebesültekrôl. Néha felkerül a netre egy-egy kellemetlen jelenet, ahogy
egy srác két mankóval közelít a kerítéshez, majd amikor a füle mellett hasít a
lövedék, felkapja a mankóit, és futva elmenekül…

Hogy került a csecsemô a légutakat próbára tevô fekete füstfelhôbe? Mi ke-
resnivalójuk van a gyerekeknek a „tüntetésen”, ahol lônek, köveket és Molotov-
koktélokat dobálnak? Európai ésszel fel nem fogható az, amit a gyerekekkel
mûvelnek Gázában a saját szüleik!

Ezenközben tegnap Jeruzsálemben és Tel-Avivban is ünnepeltek – egyik he-
lyen az USA követségét, másik helyen az Eurovíziót megnyerô izraeli
énekesnôt.

Nem ejtettek krokodilkönnyeket a gázai áldozatokért, akik vagy saját, vagy
politikai vezetôik ostobasága miatt haltak meg, de semmiképp nem azért, mert
az izraeli katona gyilkolni akart!

Az izraeli katona egyetlen feladata, de kötelessége is, hogy az ország lakos-
ságát, az odaérkezô turistákat maximálisan megvédje az ellenség ármánykodá-
sával szemben. Mindegy, hogy iráni rakétákról vagy gázai égô palackokról van
szó. Ha kell, mûködésbe lép a Vaskupola-rendszer, és nem engedi Izrael légte-
rébe az ellenséges rakétákat, ha kell, a megvadult tömeget kényszerítik meghát-
rálásra.

Izrael megtanult hatékonyan fellépni, és biztosítani a békés életet saját polgá-
rai és a jó szándékú látogatók számára. Ámen.

amichay.hu

Az izraeliek oltják az égô termést

70. születésnapi ajándék:
amerikai nagykövetség 

Jeruzsálemben

végén már arról írt, hogy Csehország
háromlépcsôs tervet készített az át-
költöztetésre. Némi kétség azért öve-
zi ezt a tervet, mivel azt a korlátozott
hatalommal rendelkezô elnök jelen-
tette be, az ország vezetése pedig
megosztott a kérdést illetôen.

Ami viszont biztos: tavaly decem-
berben 128 ország igennel szavazott
arra az ENSZ Közgyûlése által vok-
solásra bocsátott – nem kötelezô ér-
vényû – határozatra, amely felszólí-
totta az Egyesült Államokat, hogy
vonja vissza a Jeruzsálemet mint iz-
raeli fôvárost elismerô döntését.
Összesen 9 tagország szavazott a ha-
tározat ellen, 35 távol maradt, 21 pe-
dig nem adott le voksot. Nemmel
szavazott az Egyesült Államok és Iz-
rael mellett Guatemala, Honduras,
Togo, Mikronézia, Nauru, az óceáni-
ai Palau és a szintén óceániai Mar-
shall-szigetek.

Az amerikai lépéssel Ferenc pápa
is foglalkozott, aki tavaly a hagyo-
mányos karácsonyi Urbi et orbi (a
városnak és a világnak szóló) üzene-
tében békét sürgetett Jeruzsálem vá-
rosa és az egész Szentföld számára: a
párbeszéd újraindítását szorgalmaz-
ta, hogy tárgyalásos úton eljussanak
a nemzetközileg elismert kétállami
megoldáshoz.

A Szentföldön növekvô feszültsé-
gek alatt a pápa arra utalt, hogy Do-
nald Trump a nemzetközi nyomás el-
lenére nemrég elismerte Jeruzsále-
met Izrael fôvárosának.

Donald Trump ugyanakkor a dön-
tés bejelentésekor úgy fogalmazott,
hogy „ez semmi más, mint a realitás
elismerése”.

Már az amerikai elnök beszéde
elôtt elszabadultak az indulatok a
Közel-Keleten. Szaúd-Arábiától Tö-
rökországig minden térségbeli állam
felszólította Donald Trumpot, hogy
ne tegye meg ezt a lépést. Mahmúd
Abbasz palesztin elnök az erôszak
kiterjedésére figyelmeztetett. A szél-
sôséges palesztin szervezet, a
Hamász háromnapos „haragot” hir-
detett meg.

A tüntetéseken amerikai és izraeli
zászlókat, valamint Donald Trumpot
ábrázoló képeket égettek.

Az Iszlám Együttmûködés Szerve-
zete pedig egy héttel Trump bejelen-
tése után rendkívüli tanácskozást hí-
vott össze, amelynek zárónyilatkoza-
ta Jeruzsálem keleti részét Palesztina
fôvárosának nyilvánította, és arra
kérte a világ országait, hogy ôk is te-
gyenek így.

Ahogy korábban elemzésünkben
is írtuk, ez a döntés alapjaiban ren-
dezheti át az Egyesült Államok kö-
zel-keleti kapcsolatrendszerét, és je-
lentheti egyben a „hagyományos
partnerek” elvesztését is.

N. Vadász Zsuzsa / Fühü
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Bizonyára kevesen gondolkoz-
tunk el azon, hogy országunk tör-
ténelmében hány miniszterelnököt
ítéltek halálra és végeztek ki reg-
nálásukat követôen. Az elsô és az
utolsó ilyen esemény, Batthyány
Lajos és Nagy Imre kálváriája
közismert, de Szálasi Ferencé több
okból is a legkiemelkedôbbnek
mondható. Amellett, hogy az ô
büntetôjogi felelôsségéhez fér a
legkevesebb kétség, ô volt az egyet-
len magyar államfô is, aki erre a
sorsra jutott. Emellett a hetvenkét
éve kivégzett diktátor pere kapta a
legnagyobb nyilvánosságot is a há-
ború következményeitôl sínylôdô
lakosság részérôl. De pontosan mi-
lyen bûnökért kellett felelnie
Szálasinak? Mit tartalmazott a
rendkívül hosszú, négyórásra
nyúlt utolsó szó jogán elmondott
beszéde? Egyáltalán, hogyan mû-
ködtek a népbíróságok?

Az Oktogon lámpavasain
Magyarország történelme során

eddig hat miniszterelnökének életét
oltotta ki kivégzôosztag. A sort Bat-
thyány Lajos gróf nyitotta 1849-ben,
de ami még szokatlanabbá teszi a
dolgot, hogy az elsô (országgyûlés-
nek felelôs) miniszterelnökünket
követô ötöt a szovjet megszállás
idôszakának egyik jelképe, a népbí-
róság ítélte halálra.

Szálasi Ferenc helyzete azonban
kivételes. Egyrészrôl ô volt talán az
egyetlen, akinek nemcsak bûnössé-
gét állapította volna meg bármely
más (demokratikus) rendszer, de a
legsúlyosabb büntetés kiszabását
sem kerülhette volna el. Másrészrôl
Szálasi nemcsak egyedüli volt (Ká-
rolyi Mihályt leszámítva) a magyar
polgári állam történetében, aki ál-
lam- és kormányfô is volt egyszerre,
de mint említettük, az egyetlen ma-
gyar államfô is, akit kivégeztek.

A Horthy-korszak végének három
miniszterelnöke, Imrédy Béla,
Bárdossy László és Sztójay Döme
kivégzésére – ahogy Szálasiéra is –
1946-ban került sor, míg a kivégzett
kormányfôk sorát Nagy Imre zárta
1958-ban, aki fölött a forradalom
utáni megtorlás által újjáélesztett
népbíróságok törtek pálcát.

Az elsô népbíróságok Bulgáriában
kezdték meg mûködésüket 1944. ok-
tóber 6-tól. Hazánk az 1945. január
20-i moszkvai fegyverszüneti egyez-
ményben kötelezte magát a háborús
bûncselekményekkel vádolt szemé-
lyek letartóztatására, a fölöttük való
ítélkezésre, és adott esetben kiadatá-
sukra. Dálnoki Miklós Béla minisz-
terelnök nem késlekedett: január 25-
én megszületett az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány 81/1945. sz. rendelete
a népbíráskodásról.

A jogszabály húsznál is több tény-
állást sorol fel, amely háborús bûn-
nek, népellenes bûntettnek vagy nép-
ellenes vétségnek minôsült. Ezen
vagy hasonló cselekmények bünteté-
sére a visszaható hatály alkalmazása
nem okozott gondot, ugyanis külön-
leges (és a nemzetközi jog által is
szabályozott) jellegüknél fogva nap-
jainkban is büntethetôek abban az
esetben is, ha az akkori törvények
szerint nem számítottak bûncselek-
ménynek.

A kormányrendelet az említett
bûntettek és vétségek elbírálására
létrehozta a népbíróságokat, a vád
képviseletére pedig a népügyészsé-
geket. Minden népbírósági tanácsba
a Magyar Nemzeti Függetlenségi
Front öt pártja delegált 1-1 tagot, az-
az egy kommunista, egy szociálde-
mokrata, egy független kisgazdapár-
ti, egy polgári demokrata párti és egy
parasztpárti jelöltbôl, bíróból állt,
akiket egy szakember, a tanácsveze-
tô bíró segített.

A háborús fôbûnösök védelmét
csak kirendelt védô láthatta el, mert
az önkéntes megbízást az ügyvédi
kamara a tagsági becsülettel össze-
egyeztethetetlennek találta. Az Igaz-
ságügy-minisztérium ráadásul szank-
ciókat helyezett kilátásba azzal a
védôvel szemben is, aki per-
újrafelvételi indítvánnyal akadályoz-

ta az esetleges halálbüntetés végre-
hajtását.

A háborús bûnösök felelôsségre
vonása elképesztô gyorsasággal vet-
te kezdetét: még Budapest ostroma
javában tartott, amikor az elsô népbí-
rósági ítélkezésre sor került. 1945.
február 3-án ítélték halálra Pesten
egy keleti fronti munkaszolgálatos
egység három keretlegényét egyna-
pos tárgyalás során. A kegyelmi kér-
vények gyors elbírálását követôen
kettejükön az ítéletet már másnap
végrehajtották: az Oktogon lámpa-
vasaira húzták fel ôket, a fronttól alig
néhány kilométerre.

Esetükben nem is a bûnösség meg-
állapítását érte kritika (az alájuk ren-
delt muszosokat ugyanis a halálba
hajszolták), hanem magát az eljárást,
ugyanis a népbíróságokról szóló kor-
mányrendelet csak február 5-én lé-
pett hatályba. A jaltai konferencia is
csak február 9-én mondta ki, hogy a
háborús bûnösök felett politikai fó-
rum ítélkezzen, amilyen a pártdele-
gáltakból álló magyar népbíróság is
volt. A majd harmincezer elmarasz-
taló ítéletet hozó népbíróságok öt-
éves története így kezdetét vette.

Kései házasság, majd hazaút
Szálasi Ferenc 1945. március 27-

én távozott Németországba, ahol fe-
leségül vette jegyesét, Lutz Gizellát
– éppen Hitler és Eva Braun eskü-
vôjének napján, április 29-én. A ha-
zájából elmenekült nemzetvezetô
hat nap múlva több társával együtt
az amerikai hadsereg fogságába ke-
rült, így sok más, külföldön tartóz-
kodó háborús bûnössel egyetemben
(eleinte) Szálasi sem volt a háború
végeztével azonnal bíróság elé állít-
ható.

A Budapesti Népügyészség ezután
kezdte meg a listák összeállítását
azon legfôbb háborús bûnösökrôl,
akiknek a kiadatását kérték a nyuga-
ti hatalmaktól. Az elsô lista élén ter-
mészetesen Szálasi állt, de megtalál-
ható volt rajta a Nemzeti Összefogás
Kormánya önelnevezésû nyilas kor-
mány tagjainak többsége, ahogy az
1944. októberi hatalomátvétel után
vezetô posztot már nem vállaló End-
re László is.

1945. október 3-án landolt Má-
tyásföldön az elsô, kiadatott háborús
bûnösöket szállító amerikai repü-
lôgép, fedélzetén Bárdossy László-
val, Imrédy Bélával, Endre László-
val és Szálasival. Nagy tömeg érdek-
lôdése közepette vette át a foglyokat
Péter Gábor, aki (ekkor még) a
rendôrség Politikai Rendészeti Osz-
tályát vezette. Mire Szálasiék tárgya-
lása kezdetét vette, már mûködött a
Nürnbergi Nemzetközi Katonai Bí-
róság, és két volt miniszterelnök,
Bárdossy László és Sztójay Döme
életét is kioltotta a hóhér.

„Önnek ez a mániája még
mindig tart”

Az 1946. február 5-én kezdôdô
tárgyalás helyszínéül – Bárdossy és
Imrédy tárgyalásához hasonlóan – a
Zeneakadémia nagyterme szolgált,
ugyanis a romos fôvárosban nem állt
rendelkezésre más a legnagyobb
érdeklôdésre számot tartó népbírósá-
gi igazságszolgáltatáshoz. A háború
utáni viharvert, lepusztult körülmé-
nyekre jellemzô, hogy még a fûtést
sem tudták kielégítôen megoldani (a
bírák és az ügyészek mellett elektro-
mos hôsugárzók mûködtek), ezért
láthatóak olykor a tárgyalás részt-
vevôi vagy nézôi kabátban a korabe-
li képeken. A nagyteremben ennek
ellenére még az állóhelyekért is tüle-
kedés folyt.

A vádlottak közül Beregfy Károly,
Kemény Gábor, Szöllôsi Jenô és
Vajna Gábor a Szálasi-kormány tag-
jai, míg Csia Sándor és Gera József
vezetô nyilas pártpolitikusok voltak.
Az 5+1 tagú bíróságot Jankó Péter
tanácselnök vezette – ugyanô mond-
ta ki elsô fokon a halálos ítéletet
Rajk Lászlóra is három évvel
késôbb, ám akkorra a népbíróságok
már teljesen a Rákosi vezette tiszto-
gatások eszközei voltak. A hét vád-
lott személyi adatainak taglalása so-

rán gúnyos derültség futott át a tö-
megen, mikor Jankó kérdésére: „Mi
a foglalkozása?”, Szálasi egyszerû
felelettel élt: „Magyarország nemzet-
vezetôje”. „Tehát önnek ez a mániája
még mindig tart. De talán nem is má-
niája, ez rossz tréfa a nemzettel,
vagy arcátlanság” – tette helyre rög-
tön a tanácselnök a nyilas vezért.

Szálasi és védôi mindjárt elfogult-
sági kifogást és semmisségi okot je-
lentettek be, ám a népbíróság mind-
kettôt visszautasította. A volt
nemzetvezetô frappánsan próbált ki-
térni Jankó kérdései elôl: „Mint má-
niákus mit feleljek erre?” A tanácsel-
nökben fel is merültek kétségek
Szálasi pszichés állapotát illetôen:
„Elmeorvosi megfigyelését kéri te-
hát? Ez, látja, épkézláb gondolat len-
ne.” Ám Szálasi a népbíróságra bízta
a döntést, amely beszámíthatónak
ítélte meg a vádlottat.

A volt diktátor nem érezte magát
bûnösnek, ahogy azt is kifejtette a
kérdésekre válaszolva, hogy bízott a
németek gyôzelmében, amelyet az új,
fejlesztés alatt álló fegyvereikre ala-
pozott. Elmondása szerint erre a
Churchill beszédeibôl kiérezhetô fé-
lelem és Hitler bizonyos utalásai ve-
zették. A tárgyalás során többször is
hazaszeretetének adott hangot: „én
mindig olyan lépéseket tettem, ame-
lyek meggyôzôdésem szerint a ma-
gyar nemzet dicsôségét és boldogsá-
gát voltak hivatva szolgálni”. Az
ügyészek természetesen a legsúlyo-
sabb büntetést, míg a védôk irgalmas
ítéletet kértek, hivatkozva Széchenyi
István szavaira is, miszerint: „olyan
kevesen vagyunk, hogy még az apa-
gyilkosnak is meg kell bocsátanunk”.

Az utolsó szó négy órán át
Bár mint ismeretes, a népbírósági

törvénykezés minden esetben erôs
érzelmi túlfûtöttségrôl árulkodott, és
az ítéleteket is történelmi kontextus-
ba helyezték, Szálasinak egy egész
ideológiai-politikai védôbeszédet
engedélyeztek az utolsó szó jogán.
Az egyetlen kivégzett magyar állam-
fô ugyanis nem fukarkodott a sza-
vakkal: négy órán keresztül mondta
utolsó beszédét.

A volt nemzetvezetô igazságossá-
gáról és „halálosan szeretett nem-
zetérôl” értekezett, emellett a háborús
fôbûnösök ügyében tárgyilagosabb
bíráskodást kért: javaslata szerint egy
olyan nemzetközi bíróságra lenne
szükség, amely a háborúban semleges
nemzetek képviselôibôl állana. Ezek
után a hungarista ideológiát mutatta
be, filozofált az emberi társadalomról,
Európa történelmérôl, szociológiájá-
ról és Magyarország európai
szerepérôl. Ismét leszögezte, hogy
hûtlenséget (mai fogalmaink szerint:
hazaárulást) azért nem követtek el a
nyilasok a németekkel való együtt-
mûködésük során, mert azok egyrészt
a szövetségeseink voltak, másrészt
egyéb forrásokból már korábban érte-
sültek mindenrôl, amirôl a nyilasok
tájékoztatták ôket. Ismét szólt Hitler
haditechnikai fejlesztéseirôl mint a
háború megnyerésének zálogáról,
majd Jankó Péter negyedórás szünetet
rendelt el.

Beszéde második felében Szálasi a
zsidókérdésrôl értekezett. Vélemé-
nye szerint ô egy külön zsidó állam-
ban képzelte el a zsidóság jövôjét, és
magyarázkodott a nyilasok zsidópo-
litikájának egyes véres mozzanatai-
val kapcsolatban is. Ekkor már nem-
csak a közönség, de az ügyészek is
közbeszóltak, mire Szálasi lezárni
készült négyórás beszédét. Befeje-
zésképpen köszönetet mondott min-
denkinek, aki mellette harcolt, illetve
tisztelgett „az ellenség hôs lelkû har-
cosai és hôslelkû lakossága” elôtt is.

A legismertebb, nevéhez fûzôdô
idézettel zárta beszédét, miszerint:
„Nemzetünk szolgálatában meg lehet
halni, de elfáradni soha. Isten legyen
nemzetemmel. Végeztem.” Két
ügyész is válaszolt az utolsó szó jo-
gán elmondott beszédre, a nép-
ügyész például a nyilas uralom alatt
kivégzett Bajcsy-Zsilinszky Endre
tárgyalásával hasonlította össze, ahol

nem volt joga a terheltnek négyórás
beszédet tartani.

A bitófán
A bíróság 1946. március 1-én hir-

detett ítéletet. Mind a hét vádlottat
bûnösnek találták a népbíróságokat
létrehozó kormányrendeletben és az
azt törvényerôre emelô 1945. évi
VII. törvénycikkben kodifikált hábo-
rús bûncselekményekben. Szálasit az
alábbi bûntettekben találta bûnösnek
a bíróság: emberek törvénytelen ki-
végzése vagy megkínzása, Magyar-
országnak a háborúba történô foko-
zottabb belesodrása (vezetô állásban
kifejtett tevékenységgel), a fegyver-
szünet megkötésének megakadályo-
zása, és a nyilas kormányzatban való
vezetô állás vállalása (11.§ 1., 3., 4.
pont, 6.§ 5. pont).

Szálasi Ferencet és vádlott-társait
kötél általi halálbüntetésre és va-

Bogár hóhér munkában

Bogár János hóhérnak igen-
csak sok munkája volt azokban
az idôkben. Amíg halálbüntetés
volt Magyarországon, mindig ô
volt az ítéletvégrehajtó. Az ak-
kori eljárásjog szerint minden
alkalommal felelôsségre vonták
ôt emberölés miatt, majd auto-
matikusan felmentették.

Putyin elnökkel együtt vett részt a gyôzelem napi ünnepségeken Moszkvá-
ban Izrael miniszterelnöke. Benjámin Netanjahu egy nappal azután érkezett
Oroszországba, hogy Trump elnök felmondta a nukleáris egyezményt Iránnal.

„73 évvel a náci Németország legyôzése után van egy állam, mely tagadja
a zsidók jogát az önálló hazára!” – jelentette ki Netanjahu, akinek az ôsei
Oroszországból érkeztek Palesztinába, ahol azután 70 éve megalakult Izrael
Állam.

Netanjahu büszkén emlékezett meg azokról a zsidókról, akik a szovjet had-
seregben harcoltak a náci Németország ellen.

A Cahal légiereje rendszeresen támadja Irán támaszpontjait Szíriában, me-
lyeket orosz rakéták védelmeznek. Ezért az izraeli és az orosz katonák gon-
dosan egyeztetnek, nehogy közvetlen konfliktusra kerüljön sor a két állam
között. Az érdekellentét azonban fennáll: Oroszország Aszad elnököt támo-
gatja Szíriában, és ebben szövetségese Irán és a libanoni síita milícia, a
Hezbollah. Izrael viszont esküdt ellensége Iránnak, és Aszad elnök ellenfele-
it támogatja Szíriában. A zûrzavaros helyzetben Netanjahu miniszterelnök
igen fontosnak tartja az orosz kapcsolatot, ezért is látogat el gyakran Orosz-
országba.

Putyin elnök igyekszik megtalálni az egyensúlyt az Izraellel fennálló jó
kapcsolat és az iráni szövetség között.

Minthogy Izrael és Irán a háború szélén áll, Oroszországnak mind nehezebb
megôriznie a semlegesség látszatát. Annál is inkább, mert Trump Iránnal kap-
csolatos döntése után minden eddiginél nagyobb a feszültség a Közel-Kele-
ten. Igaz, mind Netanjahu, mind Putyin régi motorosok – mindketten meg-
szokták, hogy a szakadék szélén egyensúlyoznak…

FüHü

(folytatás az 1. oldalról)
után felhagyott a püspöki teendôkkel,
sôt, kilépett új egyházából. Arról nem
olvastam, hogy visszalépett volna a
kilébe (egyáltalán vissza lehet-e?).
Állítólag a lóversenypálya környékén
próbált civilként érvényesülni… Nem
tudni, hogy ezen a lovin befutott-e…

Mint érdekességet citálom még azt
is az Egyenlôség egyik, 1933-as szá-
mából, miszerint elsôként egy zsidó-
ból lett püspök fordította le a bibliát
kínai nyelvre (vajon melyik nyelvjá-
rásra?). A Litvániából elszármazott
Seresovszki Sámuel Izsák József volt
ô. A zsitomiri jesivában, majd a bor-
oszlói egyetemen tanult. Amerikába
hajózott, ott kitért, misszionáriusként
továbbment Kínába, ott 1875-ben
Sanghaj püspöke lett. (Már válaszol-
tunk is, milyen kínai nyelvjáráson je-
lenhetett meg a biblia. Mégis van kér-
dés: vajon melyik nyelvrôl fordította a
Szentírást?)

Olvastam azt is, hogy Löwenthal
Izidor ültette át afgán nyelvre az Új-

testamentumot. Amerikai baptista
misszionáriusként...

* * *
A fô kérdés talán az, vajon az emlí-

tettek mindegyike valóságos személy
volt-e. Némelyikre rátaláltam a majd-
nem mindentudó (?) neten keresgélve,
némelyikre nem. Ettôl függetlenül ta-
lán hihetô, érdekes és alig ismert e né-
hány kacskaringós hitéleti karrier.

Javítgatom a kéziratot, az egyik
gyermek beleolvas a vállam fölött.
Kérdezi, hogy mi az a püspök. Kez-
dem a magyarázatot: a püspök olyan
pap… Nem tudom folytatni, mert a
gyermek közbevág: ja, tudom, mint az
ipafai pap, akinek fapipája van. És már
elô is adja a nyelvpörgetôs mondókát,
aztán elviharzik. Olvasom újra a soro-
kat, majd az iménti „kommentátor” is-
mét megjelenik, és elém tesz egy kar-
tonpapírból hajtogatott, ragasztott koc-
kát, amelynek oldalaira az ipafai pap-
nak fapipája van rigmust írta...

Politzer Tamás

Püspöknek állt zsidók

Szálasi Ferenc a Népbíróság elôtt

vádlott kegyelemért folyamodott.
Szálasi védôje elzárás büntetésre
kérte átváltoztatni az ítéletet, vagy
legalább a halálbüntetés helybenha-
gyása esetén a kötél általi végrehaj-
tást golyó általira változtatni – tekin-
tettel katonatiszti múltjára.

Szálasi Ferencet, Gera Józsefet,
Vajna Gábort, Beregfy Károlyt és az
Imrédy-perben bûnösnek talált
Rajniss Ferencet 1946. március 12-
én adták át a hóhérnak. A volt
nemzetvezetô pályafutása a Markó
utcai fogház bitófáján ért véget. A
Népbíróságok Országos Tanácsának
kegyelmi tanácskozására csak más-
nap került sor, ám a Tildy Zoltán
köztársasági elnök elé kerülô elôter-
jesztésben már csak Csia Sándor,
Kemény Gábor és Szöllôsi Jenô bíz-
hatott – kevés reménnyel. Rajtuk
március 19-én hajtották végre a halá-
los ítéletet.

Csernus Szilveszter / Múlt-kor

gyonelkobzásra, mellékbüntetés-
ként pedig politikai jogaik gyakor-
lásának 10 évi felfüggesztésére ítél-
te a népbíróság (ez utóbbira a for-
malitás mellett azon esetre volt
szükség, ha a fô büntetéseikre ke-
gyelmet kapnának).

Fellebbezési jog a népbírósági
rendszerben nem lévén, valamennyi

Netanjahu a náci Németországhoz
hasonlította Iránt Moszkvában
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Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
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Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(1)-767-8262-es

számon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

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

ISSSN 0133-1353

VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés

Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-
PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig. 
Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

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

Festést, tapétázást, kômûves- és
egyéb építôipari munkát vállalok. 06-
70-216-0234.

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, névjegyké-
szítés, diplomakötés, könyvnyomtatás
a Mammut III. em. 312-es üzletben és
a Balogvár u. 1. alatt. Messinger Mik-
lós, +36-20-934-9523, rcontact@t-
online.hu

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

Kastélyok berendezéséhez vásáro-
lok festményeket, ezüsttárgyakat, ét-
készletet, cukordobozt, tálcát stb., Ko-
vács Margittól kerámiákat, herendi
porcelánokat, régi álló-, fali-, asztali
órákat, bútorokat, márványszobrokat
stb. Teljes hagyatékért elsô vevôként a
legmagasabb árat fizetem készpénzzel.
Értékbecslés díjtalan. 06-20-280-0151.

Középkorú, dolgos, jóérzésû nô el-
tartási szerzôdést kötne ottlakás nélkül,
de mindenféle segítségnyújtással.
06-70-260-9002.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô múzeumok számára is
készpénzért vásárol festményeket, bú-
torokat, ezüsttárgyakat, evôeszkö-
zöket, aranyakat, szobrokat, porceláno-
kat. Kiszállás díjtalan: 06-30-898-
5720.

APRÓ-
HIRDETÉS

Programajánlat

Olvasói levél

Hírek, események
röviden

N A P T Á R
Június 1. péntek Sziván 18. Gyertyagyújtás: 8.15
Június 2. szombat Sziván 19. Szombat kimenetele: 9.35
Június 8. péntek Sziván 25. Gyertyagyújtás: 8.21
Június 9. szombat Sziván 26. Szombat kimenetele: 9.41

Újholdhirdetés
Június 12. kedd Sziván 29. Jom kippur kátán
Június 13-14 szerda-csüt. Újhold

Támmuz

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jún. 1. Jún. 2. Jún. 8. Jún. 9.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 20.30 8.00 20.30 8.00
Alma u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.00 19.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.30 9.00 20.30 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 20.15 8.00 20.15 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.15 8.00 20.15 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

MAGÁNNYOMOZÁS

FELSÔFOKON!

* * *
KOBA DETEKTÍVIRODA: 

06-70-647-7766, 
www.kobadetektiv.hu

Mártír-istentiszteletek 2018
Június 3.
Nyíregyháza 10.00 Bernstein tér

11.00 Temetô
Eger 11.00 Temetô
Sárbogárd 16.00 Temetô
Mosonmagyaróvár 13.00 Shalom park
Kispest 11.00 Temetô
Miskolc 11.00 Temetô
Zalaegerszeg 9.30 Garai emléktábla

9.45 Gettó emléktábla
10.00 Roma emléktábla
10.30 Zsinagóga
12.00 Temetô

Június 10.
Balassagyarmat 11.00 Temetô
Kiskunhalas 11.00 Zsinagóga
Kecskemét 13.00 Temetô
Salgótarján 11.00 Temetô
Gyôr 11.00 Temetô
Révkomárom 10.30 Temetô
Nagymegyer 17.30 Emlékmû

Június 17.
Cegléd 9.30 Zsinagóga
Nagykôrös 11.00 Temetô
Szolnok 14.00 Zsinagóga
Szécsény 11.00 Temetô
Esztergom 11.00 Temetô
Gyöngyös 11.00 Temetô
Székesfehérvár 11.00 Temetô
Kápolnásnyék 15.00 Temetô
Tata 10.00 Temetô
Tatabánya 13.00 Emlékhely
Sátoraljaújhely 14.00 Temetô
Debrecen 10.00 Temetô

Június 19 kedd!!!
Vác 10.00 Temetô

Június 24.
Veszprém 10.00 Városi emlékmû
Békéscsaba 15.00 Temetô
Karcag 11.00 Temetô

12.00 Zsinagóga
Gyula 12.00 Temetô
Dombóvár 14.00 Temetô
Kaposvár 11.00 Temetô
Dél-Pest 9.30-tól Soroksár, Pesterzsébet, 

Csepel temetôk
Hódmezôvásárhely 17.00 Temetô

18.00 Zsinagóga

Július 1.
Szekszárd 10.30 Mûv. Ház.
Jászberény 11.00 Temetô
Szeged 10.00 Volt gettó

11.00 Zsinagóga
Tapolca 13.00 Volt gettó fala

14.00 Temetô
Pécs 10.30 Temetô

12.00 Zsinagóga
Szombathely 11.00 Zsinagóga
Sopron 11.00 Temetô
Újpest, Pestújhely, 
Rákospalota 18.00 Újpesti zsinagóga
Keszthely 11.00 Zsinagóga

Július 8.
Pápa 16.30 Zsinagóga

A további idôpontokat folyamatosan közöljük. Kérjük olvasóinkat,
hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel,
mert változás lehetséges.

Köszönjük, hódmezôvásárhelyi hitközség!
A Herman és a Hegedûs Klub számára Tolnai Judit és Fischer Éva kirán-

dulást szervezett Hódmezôvásárhelyre Kiskunfélegyháza, Csongrád, Szentes
érintésével.

A jól megszervezett programot még emlékezetesebbé tette a vásárhelyi
hitközség gondoskodása.

Köszönet dr. Erdélyi Miklós elnöknek, hogy betegágyából megszervezte
fogadásunkat, és megtisztelt minket jelenlétével; Szigeti János történésznek,
a vásárhelyi zsidóság krónikásának, a múlt felidézéséért; dr. Kis Andrea
alpolgármester asszonynak üdvözlô szavaiért; Juhos József gondnok úrnak,
hogy a hitközség termében a Laky konyhából kapott ebédünket elfogyaszt-
hattuk.

Eichler Zsuzsa és Vanderstein Zsuzsanna vendégszeretetéért is hálásak
vagyunk.

Szép élménytarisznyával értünk haza!
A résztvevôk

JÚNIUS–JÚLIUS

Generációk Klubja
(1067 Bp., Hunyadi tér 3. I. 
emelet)

A programok hétfôi napokon, 15
órakor kezdôdnek. Pontos érke-
zést kérnénk!

Június 4. Kamarazene zongorá-
ra és fuvolára (Kiss-Leizer Anna
és Gál Rachel).

Június 11. A klub vendége Deák
Gábor.

Június 18. Rózsa Péter, a Klub-
rádió fôszerkesztô-helyettese Bor-
gula Andrással beszélget!

Június 25. Mindenki kedvére:
Fûzy Gábor nosztalgia-délutánja.

Július 2. Rózsa Péter, a Klubrá-
dió fôszerkesztô-helyettese szezon-
záró beszélgetést tart Gábor
György filozófussal.

Gyógyszertámogatás
Továbbra is igényelhetô esetenkénti gyógyszertámogatás szociálisan rászo-

ruló zsidó betegek részére.
Támogatást az újonnan szükségessé vált, átlagosnál drágább gyógyszerek

beszerzéséhez lehet igényelni, ha azok különös anyagi megterhelést jelente-
nek.

Igényelni levélben, egy adatlap kiállításával lehet, mellékelve hozzá orvosi
igazolást a gyógyszer szükségességérôl.

Részletesebb tájékoztatás és adatlap levélben vagy telefonon kérhetô. Le-
vélcím: Vértes István, 1072 Bp., Dob u. 38. Telefon: 06-1-321-3497 (esti
órákban).

HÁZASSÁG
181/59/91pszichológus férfi keres

olyan humán érdeklôdésû hölgyet, aki-
vel a késôbbiekben Izraelbe kivándorol-
na. Válaszokat fotóval „Jeruzsálem 7”
jeligére a kiadóhivatalba, illetve: san-
dor77777@gmail.com címre kérnék.

– A zuglói körzet pénteki (18.30)
és szombati (9.30) istentiszteleteit
továbbra is a Scheiber-iskolában
tartja (XIV. ker. Laky Adolf utca).

– Udvaros-sámeszi munkára
megfelelô személy jelentkezését várja
a BZSH Újpest-Rákospalota körzete
hétköznap 9–13 óra között a +36-20-
365-2623-as telefonszámon.

– Füredi üdülés! Idén nyáron jú-
nius 29-tôl augusztus 19-ig lesz nyit-
va a Mazsihisz balatonfüredi üdülô-
je. A kóser étkeztetést biztosító szál-
lásról a Hitközség Szociális Osztá-
lyán lehet érdeklôdni hétfô, szerda,
pénteki napokon, 8-tól 16 óráig. Te-
lefon: 06-1-413-5524, 06-1-413-
5571, e-mail: udulo@mazsihisz.hu
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...és ideje van a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

Tüdô Gyuszi
A címben leírt gúnynév tulajdonképpen egy panaszkodást és egy fellé-

legzést takar. Idén úgy adódott, hogy ezerszer áldott asszonyommal
együtt úgy döntöttünk, elôször deresedô korunkban nem oltatjuk be ma-
gunkat influenza ellen. 

Erre az elhatározásra részint az a gyakorlati tapasztalat vitt, hogy sok
éven át oltattunk, majd megkaptuk az influenzát, és orvosaink reakció-
ja csupán annyi volt: jó-jó, de így könnyebb a lefolyás. Nekik – gondol-
tuk magunkban akkor is. Most pedig ömlött ránk a médiából az ész: so-
sem lehet tudni, melyik évben milyen törzs támad, és mit tesz Isten, a
már megszokott védôoltás soha nem arra a törzsre hat, amelyik divatos,
csupán az elôzô évire. Hát ezért nem szúratjuk magunkat. 

Bölcsességünk meg is hozta a várt eredményt. A családon úgy ment
végig az influenza, mint a második világháborúban Vorosilov marsall
csapatai az ukrán fronton. Mindhárman megkaptuk, csak hál’ Istennek
feleségemnél és fiamnál viszonylag elviselhetô kivitelben, míg nálam a
vírus tudta, hogy családfôrôl van szó, akinek kijár minimum a tüdô-
gyulladás. 

Hétvégén lettem rosszul (ismeretes, hogy minden gyulladt fog péntek
este kezd el fájni). Igénybe véve személyes ismeretséget is, átvonszoltam
magam a lakhelyem szerint illetékes kórház belgyógyászatára. Itt egy-
szer az ügyeletes doktornônek el kellett mesélnem valamennyi panaszo-
mat. Ez így elsô olvasásra magától értetôdô, de senkinek sem kívánom,
hogy 30 év hordozott betegségeit és az arra szedett gyógyszereket úgy
kelljen elmesélnie, hogy közben minden szónál meg akar fulladni, a dok-
tornô nem érti, visszakérdez, és jómagam két kézzel kapaszkodom az
ágy szélébe, nehogy rádôljek az egyébként csinos doktornôre.

Közölte, hogy már hallgatózással is komoly letapadást tapasztal a
tüdômön, várjak egy ágyhúzás idejéig, és majd jön a nagyvizit is. 

Megszületett a fekvôhelyem egy háromágyas kórteremben. Akkor még
nem tudtam, hogy még ebben is van csavar, és bentlétem minden szem-
pontból felér majd egy túlélési reality show-val. Már békésen elmerültem
a láz okozta álomban, amikor megjött a fôorvos és sleppje. Komoly ago-
nizálás közben újra el kellett meséljem kora ifjúságomtól az összes bajo-
mat, megesküdni, hogy nem dohányoztam soha, hogy nem iszom és nem
drogozok, majd elém tettek vagy nyolc nyomtatványt, mindet három ol-
dalon, legyek olyan szíves aláírni, hogy mindenbe beleegyezem. Mivel csak
a vírusokat hoztam magammal, a szemüvegemet nem, még azt is aláírtam
volna, hogy én vagyok a fônôvér összes gyerekének biológiai apja. 

Ezt követôen megjelent egy hatalmas mûtôsfiú, és nagyon kedvesen
rám szólt, ágyam elé tolva egy kerekesszéket: na fater! Most átülünk a
Rolls-Royce-ba, és átgörgetem magát a röntgenbe. 

A kerekesszéknek megvolt az elônye: csak 40 percet kellett benne ül-
nöm, míg sorra kerültem, ahol is megerôsítést nyert, hogy egy jobb ol-
dali tüdôgyulladás boldog tulajdonosa vagyok. 

Az osztályon közölték, hogy kapok egy széles spektrumú antibiotiku-
mot, valamint napjában ötször inhalálnom kell, amibe hörgôtágítót is
kevernek, valamint az egyeske (gyûlölöm, hogy 40 éve nem szoknak le az
egészségügyben arról, hogy a „kis beteg” nem egy rájuk bízott hústö-
meg!) naponta háromszor megiszik köptetôt is. 

Tudomásul vettem, hogy nagy a baj, tehát intenzív a háború. A gond
csak szombat-vasárnap jött, amikor a kb. 12 kórteremre két nôvér ma-
radt, és természetesen kihagytak szinte minden kezelést, én meg még já-
ratlan vagyok az inhalátor összerakásában, de mi ez ahhoz képest, ami
pár év múlva lesz, amikor már magunkat kell operálni?

Éjszaka derült ki, hogy kórtermem mégsem a létezô világok legjobbi-
ka: a középsô ágyon fekvô beteg „tanuló cukros” volt. Ez azzal járt, hogy
éjjel, mikor már hatott végre a lórúgás erejû altatóm, kétszer is kicsap-
va az ajtót és felgyújtva a teljes szobavilágítást, jöttek a nôvérek cukor-
szintet mérni és inzulint beadni. Mire nagy nehezen visszaaludtam, a
hármas ágyon fekvô 99 éves bácsi vesztette el az amúgy is elemhiányos
hallókészülékét és üvöltött föl álmomból: szóljon valaki a nôvérnek, be-
csináltam!

Ekkor sikerült kiolvasnom a folyosón a 300 oldalas krimimet. Találé-
konyságom amúgy is határtalan volt: már elsô nap felfedeztem az apró
takarítószeres szobácskát, amit nem zártak kulcsra, és itt sikerült este és
reggel kipával imádkoznom.

Summa summarum: a gondos orvosi ápolás ellenére nemrégiben saját
kérésemre hazabocsátottak. 

Drága feleségem, aki addig is megkímélt a kórházi koszt pluszcsapá-
sától, finom tyúkhúslevessel várt otthon. Miután megcsókoltam a
mezüzét és megköszöntem a Teremtônek, hogy csak ennyi betegséggel
sújtott, a húsleves fölött elmerengtem azon, hogy több mint 100 évvel
ezelôtt milyen igaza volt Sólem Aléchemnek, amikor azt írta: ha egy sze-
gény zsidó csirkét eszik, két eset lehetséges: vagy a csirke nagyon beteg,
vagy a zsidó!

Hazai és külföldi közéleti szemé-
lyiségek a napokban 35 darab fát
ültettek el a budapesti Szent István
Parkban Izrael Állam megalapítá-
sának 70. évfordulója alkalmából.
A Mazsihisz által szervezett ren-
dezvényen fát ültetett az egyik leg-
népszerûbb táncdalénekes, a
jövôre 80 éves Korda György, akit
ebbôl az alkalomból kérdeztünk
Izraelrôl és kedves fáiról.

Egy elôre lekötött fellépése
idôpontját csúsztatta el, hogy jelen
lehessen az ünnepi faültetésen. Mi-
ért érezte ennyire fontosnak, hogy
feltétlenül itt legyen a többi
ünneplôvel?

Egyrészt én megtisztelônek tartot-
tam már magát a puszta felkérést is,
elvégre egy állam megalapítását ün-
nepeljük, és nekem óriási megtisztel-
tetést jelent, hogy meghívást kaptam
erre a szimbolikus aktusra. A faülte-
téssel éppen azonos idôben szerve-
zett koncertet csak egy órával csúsz-
tattam el, de természetesen nem
mondtam le, hiszen számomra min-
den fellépés fontos, a magyar közön-
ség nekem az elsô. Másrészt pedig
azért akartam feltétlenül ott lenni a

Korda György: édesanyám fáját
mindig magammal viszem

faültetésen, mert ezáltal úgy érezhe-

tem, mintha a történelem egy kis ré-

sze volnék. Vagyis ez a kis fa szim-

bolikus módon állni fog majd akkor

is, amikor én már nem leszek.

Ön még csak kilencéves volt,
amikor Izrael Állam megalakult.
Ennek ellenére akkor követte az
eseményeket?

Akkor még gyerek voltam, s alig

emlékszem valamire. Viszont egyik

kedvenc olvasmányom lett késôbb

Leon Uris könyve, az Exodus, amely

segített eligazodni ebben a szövevé-

nyes történetben. Megtanultam

belôle, hogy milyen sokféle szem-

szögbôl lehet nézni a történelmi ese-

ményeket, s azt is megértettem, hogy

többféle álláspont áll szemben egy-

mással ebben a kérdésben. Az em-

bernek meg kell hallgatnia mások

véleményét is, mielôtt önmaga le-

vonja a tanulságot.

Az elmúlt évtizedekben koncer-
tezett Izraelben is?

Hogyne, csak sajnos ehhez szomo-

rú dolgok is tapadnak. Az elsô ma-

gyar kulturális küldöttség tagjaként

járt ott Berényi Ottó, Kibédi Ervin és

Szegedi Molnár Géza, és utazás köz-

ben szegény Géza sajnos megsebe-

sült a bécsi repülôtéren egy merény-

letben, majd lebénult, és meg is halt

nagyon fiatalon. A furcsa az volt,

hogy az ô utazásuk után napra ponto-

san egy évvel mentünk Izraelbe

ugyanezzel a küldöttséggel, vagyis

ugyanúgy ott volt Berényi Ottó,

Kibédi Ervin meg a mi zenészeink,

és hát hogy is mondjam… hazudnék,

ha azt mondanám, hogy nem volt

bennem félelem. Amikor felültünk a

repülôgépre, mutattam is a felesé-

gemnek egy hosszú pajeszos férfit,

aki nagyon izzadt. Látszott rajta,

hogy szerintem ugyanúgy fél, mint

mi. Erre föl mi történt a tel-avivi

repülôtéren, amikor megérkeztünk?

Ez az úr szállt ki elsônek a gépbôl.

És kiderült róla, hogy pont ô volt az

egyik biztonsági ember.

Milyennek látta Izraelt?
Olyan földnek, ahol megelevene-

dik a történelem. Beutaztuk az egész

országot Jaffától Jeruzsálemig, min-

denütt jártam, s valami egészen cso-

dálatos volt. Varázslatos, hogy a si-

vatag helyén felépült egy virágzó or-

szág.

Ha már egy faültetési ünnepség
apropójából beszélgetünk, hadd
kérdezzem meg, hogy az életében
van-e, volt-e olyan fa, amelyet kü-
lönlegesen szeret?

Velencén, ahol korábban laktunk,

volt egy nagyon kedves fûzfám. A

feleségem, Klárika édesanyjáé volt,

aki 95 éves koráig élt. Ô is imádta

ezt a fûzfát. A másik kedves növé-

nyem az édesanyámhoz kapcsolódik.

Drága anyám 28 éve halt meg, és a

halála elôtt pár évvel kaptam tôle

egy kis tuját, amely még mindig

megvan. Vagyis ma már több mint

harmincéves. Egy cserépben tartjuk

a télikertben, s bárhová utazunk, én

viszem magammal, mert olyankor az

édesanyám ott van velem.

Kácsor Zsolt / Mazsihisz

Balázs Klári, Korda György és Bálint gazda

– Mennyi idô alatt ér el az ember Mádról Sátoraljaújhelyre – kérdi egy sza-

kállas zsidó a múlt századi magyar stetl piacán. 

– Ha befogat egy lovat – magyarázza egy helybeli –, két óra hosszat tart

az út.

– No, de két lóval? – faggatja tovább a zsidó.

– Két lóval másfél óra.

– És három lóval?

– Három lóval talán egy óra alatt is ott lehet.

– Tudja mit? Akkor befogatok öt lovat, és el sem kell indulnom…

* * *

Egyik este bementem egy bárba. Üldögélek a pult mellett, mikor látom,

hogy mellettem egy kicsi kínai fickó ül, és kortyolgat. Kérdem tôle:

– Figyelj csak, értesz valamilyen küzdôsporthoz, mint például karate, dzsi-

udzsicu vagy kungfu?

A kínai felháborodva válaszol:

– Mi a fenének értenék ezekhez? Csak azért, mert kínai vagyok?

– Nem – feleltem. – Azért, mert az én sörömet iszod.


