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A Honi Izraeliták Között Magyar
Nyelvet Terjesztô Pesti Egylet meg-
rendelésére, a neves Landerer és
Heckenast nyomdájában készült el az
1848-as szökôévre a 266 lapos Elsô
Magyar Zsidó Naptár és Évkönyv. 

A nyomdába adott anyagot „1847-
diki ôszhó (október) 20-án zárták le”.
Tizennégy vármegye és tíz város
37.730 lélekszámú zsidóságának
1847-es foglalkozási statisztikai ada-
tairól kaphatott képet az olvasó a 170
évvel ezelôtti évkönyvbôl.

„1847-ig egyáltalában nem mûvel-
ték a magyarországi zsidóság statisz-
tikáját” – idézi egy 1943-as kiadvány
(a Magyar Zsidók Könyve) az 1848-
ra kiadott évkönyv egyik szerzôjének,
dr. Pollák Henriknek az írásából. 

Érdekes az az 1943-as megjegyzés
is, miszerint 1847-ben „az intellektuá-
lis foglalkozások igen szerény mér-
tékben vannak képviselve…, a magyar
zsidók túlnyomórészt kereskedelem-
mel és kézmesterséggel foglalkoztak…,
de …aránylag elég mezôgazda és föld-
mûvelô is akadt köztük”.

Kereskedôk mellett „[a] legnagyobb
számmal a szabóság, vargaság,
kelmefestôség, arany- és ezüstmûves-
ség, üvegesség, mészárosság, szappa-
nosság és bádogosság van képvi-
selve…” Vajon mi oka lehetett, hogy a
14 megyében csak egyetlen zsidó
cukrász volt 1847-ben…?

Az 1943-ban „kommentelô” meg-
jegyzése szerint „elismerést érdemel
azoknak a zsidóknak a buzgósága,
akik nem házalásból, a zsibárupiacon,
vagy mint »hajhászok« iparkodtak
megélni, hanem kézmesterséggel pró-
bálták megkeresni mindennapi kenye-
rüket”. Az én kommentem csak annyi
ezzel kapcsolatban, hogy hmm… El-
árulom még, hogy Szegeden jegyez-
ték „hajhászként” az ügynököket…

A hagyományos „kézmesterségek”
mellett sok olyan „iparûzô zsidó”
mesterséget is találunk az egykori kö-
tetben, amelyek elnevezése tekinteté-
ben némi kutakodás szükséges, vajon
mit is jelent az, hogy: aranykötô, gu-
bás, kordoványos, kupakoló, kôvágó,
kôvésô, piparezelô, piperész, posztó-

Mazsihisz: 1 százalék bizalom,
100 százalék hitelesség

Kedves Barátaink! 
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a legerôsebb

és legnagyobb hazai zsidó szervezet, amely tavaly több mint 50 millió forint
támogatást kapott az adózók egyszázalékos fölajánlásából. Ezt az óriási ösz-
szeget arra költöttük, ami az egyik legértékesebb kincsünk évezredek óta: 
vagyis a közösségünkre. Ebbôl a pénzbôl egyházi, kulturális és szociális
programokat finanszíroztunk, gyermekeket, idôseket és betegeket támogat-
tunk, és erôsítettük a hazai zsidó civil szervezeteket.

Most, hogy közeledik az idei adóbevallások idôszaka, ne feledjék: az adó-
juk 1+1 százalékáról saját maguk rendelkeznek! Az egyéni vállalkozók 2018.
február 27-ig, míg a magánszemélyek 2018. május 22-ig nyilatkozhatnak ar-
ról, hogy mely szervezeteket kívánnak támogatni. 

Idén ismét arra kérjük önöket, hogy adójuk egyházaknak felajánlható 1%-
ával támogassák a Mazsihiszt, vagyis a legerôsebb és legnagyobb hazai zsidó
szervezetet tiszteljék meg bizalmukkal és adójuk egy százalékával! 

Nekünk az önök minden egyes felajánlása, minden felajánló kivételesen
fontos, hiszen közösségünk támogatása nélkül, Önök nélkül nem volna értel-
me a létezésünknek. Köszönjük az irántunk megnyilvánuló szeretetet, amely-
nek évezredes zsidó hitünk és a tôlünk telhetô legjobb szakmai tudásunk sze-
rint igyekszünk megfelelni.

Fontos tudnivaló, hogy az 1+1%-os felajánlásról a bevallással együtt vagy
akár attól elkülönülten is lehet rendelkezni. A lényeg, hogy ez legkésôbb má-
jus 22-ig megtörténjen. A határidô jogvesztô, vagyis ha valaki ezt követôen
rendelkezik, az érvénytelen, és igazolási kérelemmel sem menthetô ki.

Amennyiben szeretné, az 1+1%-ról rendelkezô nyilatkozaton jelezheti,
hogy a NAV közölje a nevét és elérhetôségét a kedvezményezettel. Az errôl
szóló nyilatkozat azonban nem feltétele az érvényes felajánlásnak.

TECHNIKAI SZÁMUNK: 0358

Néhány lelkes helybéli család úgy döntött, újra héber nyelvû imákkal
szólítják a Világ Teremtôjét a nyugati, határszéli kisvárosból. Nemrég hi-
vatalosan is megalakult az irányzatoktól, nagy szervezetektôl egyelôre
független Kôszegi Zsidó Hitközség, újjáalakultunk.

Tisztelt Szülôk!

Közeledik az iskolába lépés ideje,
s ilyenkor már minden családban
nagy izgalommal tervezik az elsô
osztályt kezdô gyermekek sorsát. A
beíratás várható idôpontja 2018. áp-
rilis hónap harmadik vagy negye-
dik hetében lesz. (A pontos idôpont-
ról minden óvoda megadja a tájékoz-
tatást.)

Felhívjuk szíves figyelmüket arra,
hogy a jelenleg érvényes köznevelé-
si törvény lehetôséget ad arra, hogy a
„Hit- és erkölcstan” tárgy oktatása
keretében a gyermekek az iskolában
zsidó hitoktatásban részesüljenek,
amelyet a Mazsihisz Oktatási Osztá-
lya szervez. Évek óta növekvô lét-
számban oktatjuk – az iskolák óra-
rendjéhez igazodóan – az érdeklôdô
gyerekeket. Az órákat a zsidó hittu-
dományban jártas, a hagyomány-
rendszert pontosan ismerô, a hitokta-
tás módszereit kiválóan alkalmazó
szakemberek tartják, akik diplomá-

jukat az ORZSE szervezésében sze-
rezték meg. A foglalkozások az élet-
korhoz igazodnak. 

Amennyiben szülôként elsô osztá-
lyos gyermekük részére a zsidó hit-
oktatást választják, akkor ezt kérjük,
jelezzék az iskolai beiratkozás alkal-
mával a beírást végzô pedagógus-
nak. 

Figyelem!
A felsôbb osztályban tanuló diá-

koknak is lehetôségük van bekapcso-
lódni a zsidó hitoktatásba. Ebben az
esetben a szülôknek az iskola igaz-
gatójánál kell május hó folyamán ez
irányú szándékukat bejelenteniük.
Az iskolák a beiratkozottak névsorát
összegyûjtve küldik meg osztá-
lyunkra. Így indulhat zökkenômen-
tesen a hitoktatás a 2018/19. tanév-
ben. 

Bôvebb információért forduljanak
hozzánk, levelüket az okta-
tas@mazsihisz.hu címre juttassák el.
Megtisztelô bizalmukat elôre is kö-
szönjük. 

Csillag Ferenc
Mazsihisz

Oktatási Osztály vezetôje

Tájékoztató a zsidó hitoktatásra
történô beíratás rendéjérôl

(Levél az érintett családok részére)

1847-es zsidó mesterségek, adatok

nyíró, sipkás, taplókészítô, vat-
takészítô, packfongmíves, szépfestô. 

A statisztika szerint „Pesten akkori-
ban 3274 (zsidó) család lakott 16.370
lélekkel”. Ezek között volt 121
nagykereskedô, 881 más kereskedô,
30 szivargyáros, 1 tollszárgyáros, 73
könyvelô, 321 házaló, 94 zsibárus, 7
mázsaírnok, 30 gyapjúnyíró, 3 fô- és
segédrabbi, 1 hitszónok, 12 kántor, 7
bába, 3 tyúkszemirtó, 4 táncmester,
11 szépíró, költô 1, 4 hitközségi
jegyzô, 234 különféle szolga, 2 ház-
mester, 10 hadastyán…

A budai zsidók esetében „a mester-
emberek száma 66, valamivel felül-
múlja a kereskedôkét (55)…, sok a há-
zaló (145)”.

„Ó-Buda mezôvárosában” 332 mes-
terember, 170 kereskedô, 6 háztulaj-
donos, 4 sebész, 4 mûvész mûködött.

Külön zsidó céhet alapítottak a zsidó
szabók, gombkötôk és vargák.

Einhorn Ignác papjelölt, késôbb
Horn Ede néven kereskedelmi állam-
titkár, az évkönyvben megjelent tanul-
mányában örvendetesnek tartotta,
hogy 1847-ben a zsidók, „mihelyt
módjukban volt, seregestôl adták ma-
gukat a kézmûvességre…, annak világos
jeléül, hogy a polgárosítás többé ha-
zánkban nem üres hang…” Elégedetten
emlékezteti Einhorn az olvasót, hogy
számos helyen zsidó orvosokat válasz-
tott több község, város helyhatósága.
Vagy például az eperjesi kollégiumban
a héber nyelv és irodalom rendes okta-
tója zsidó, és a Bihar megyei Darvason
és Újpesten is zsidó bírót választottak,
a pesti takarékpénztár 12 aligazgatója
között pedig 4 zsidó is mûködött…

Nagyvárad városa mint adatszolgál-
tató valamilyen oknál fogva „a meste-
rek dolgában nem nyújt felvilágosí-
tást” 1847-ben, jegyzi meg a
szerkesztô. Információt adott viszont
néhány javadalmazásról: „a hitközsé-
gi orvos 500 váltóforintot, a sebész
szintén 500 váltóforintot, a bába 200
váltóforintot húz. A nagyváradi rabbi-
nak, aki egyszersmind Bihar megyei
pap, évenként 2000 váltóforintnyi jö-
vedelme van. A hitközségi normális-
kola, amelyet II. József császár idejé-
ben alapítottak, 300 pengô forintos fi-
zetéses tanítóval dolgozik.”

Végezetül azt is érdemes megismer-
ni, hogy az 1847-es felméréssel a
szerkesztôk nem voltak túlzottan elé-
gedettek, „noha bíztak abban, hogy
»mainap hazánk legtöbb községei sok-
kal felvilágosultabbak, mintsem idét-
len aggszokásból vagy gyermekes
félelembôl még titkolódzhatnának illy
fontos közlendôkkel«, aránylag csak
kevés válasz érkezett a buzdító fel-
szólításokra…” Megörökítik, hogy kik
fáradoztak a legtöbbet és a legnagyobb
eredménnyel az adatgyûjtéssel, össze-
állítással: Bauer Márkfi Ármin hitköz-
ségi jegyzô (Balázs Béla író nagyapja),
Friedmann Gyula, Hochmuth, dr.
Kaczander, Pillitz, Wahrmann Jehuda,
Zipser fôrabbi, Barnay Ignác pesti hit-
községi fôjegyzô.

Én pedig köszönöm bizonyos
Lector Judaeus (nyilvánvalóan álne-
vû) szerzônek, hogy az 1943-as Ma-
gyar Zsidók Évkönyvében az 1847-es
beszédes adatokról és még sok
egyébrôl tudósított, s idézhettem tôle.

Politzer Tamás

Évtizedek után újjáalakult 
a kôszegi hitközség

Az egykori zsinagóga Fotó: István – Flickr.com

Különbözô hátterû emberek találkoztak össze Kôszegen és kezdtek el pén-
tek estkénként szombatfogadó istentiszteleteket tartani. A szertartásokat egy
képzett zsidó ember, Harrer Norbert barátunk vezeti az elejétôl fogva. A vá-
ros közösségi-kulturális életébe gyorsan beépülô programjainkat – ünnepi
rendezvényeink már az idei ôszi ünnepektôl a városi nyilvánosság bevonásá-
val zajlanak – a kezdetek óta érdeklôdés és szimpátia övezte, és a polgári év
végére elkerülhetetlenné vált tevékenységünk szervezeti kereteinek megalko-
tása is.

A több tucat tagot számláló Kôszegi Zsidó Hitközséget ez év elején vet-
ték nyilvántartásba, elnöke Mezei Péter hittestvérünk lett. Szombati ima-
könyveinket a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétôl kaptuk, tó-
ratekercset a távoli, de annál segítôkészebb szegedi kile adományoz várha-
tóan számunkra.

A közeljövôre vonatkozó legfontosabb célunk az, hogy megtaláljuk mind-
azokat, akik csatlakoznának hozzánk Kôszegen és a környéken, megkeressük
és visszahozzuk testvéreinket, megerôsítsük közösségünket és megôrizzük,
továbbadjuk az egykori kôszegi hitközség emlékét. Arról, hogy csatla-
kozunk-e valamelyik zsidó vallási szervezethez, irányzathoz, késôbb,
következô közgyûléseink egyikén hozunk majd döntést.

Mindenkit szeretettel várunk zsinagógai és kulturális programjainkon!
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Körzeti kitekintô
Nagyfuvaros
Zájin ádári halvacsora

A hagyományoknak megfelelôen
kilénk, a Nagyfuvaros utcai körzet
idén is tartott Mózes halálának és
születésének emlékére halvacsorát.
Streit Sándor elnök köszöntôjét
követôen Smuel Glitzenstein rabbi
adott az alkalomhoz illô tanítást. 

Púrimi és születésnapi ünnepség

Púrimkor elôírás felolvasni a
Megilát, azaz Eszter könyvét. Mind-
ez természetesen templomunkban is
megtörtént. Az elsô olvasásra szerda
este, a mincha-mááriv imádkozások
után került sor, nagyszámú jelenlévô
hittestvérünk elôtt. Másodszor csü-
törtök reggel hallgatta végig közös-
ségünk számos tagja, igen nagy
hangzavarral Hámán nevének el-
hangzásakor. 

Szerda este a díszteremben szépen
és bôségesen terített asztalok várták
az érkezôket. Örömünkre sok gyer-
meket is elhoztak szüleik, nagyszü-
leik, s szinte mindegyik jelmezben
jött, a púrimi hagyományoknak
megfelelôen. Streit Sándor elnök kö-
zösségünk nevében üdvözölte a
jelenlévôket, valamint a születésna-
pos rabbit. 

Garai Róbert színmûvész verset és
történeteket adott elô, majd az ünne-
pelt és Meni, a fia daloltak, táncol-
tak, sôt meg is énekeltették az erre
igen fogékony közönséget. A púrimi
vigasság és a születésnapi ünneplés
az esti órákban ért véget.

Innen is köszöntjük a rabbit, aki
37. évét töltötte be, jó egészséget és
sok boldogságot kívánunk neki és
családjának az emberi életkor
legvégsô határáig! Bis hundert und
zwanzig! Mázál tov! 

Fuvarpress

MAZSÖK-HÍREK
Százmillió forintot különít el a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapít-

vány (Mazsök) a holokauszttúlélôk második generációja szociális és egész-
ségügyi problémáinak megoldására – közölte a szervezet az MTI-vel.

Azt írták: a Mazsök kuratóriumának legutóbbi ülésén határozat született
errôl. Hozzátették: a segítségnyújtás részleteinek kidolgozására szakértôi cso-
portot hívnak össze a zsidó szociális és egészségügyi intézmények közremû-
ködésével.

„Ez a döntés egyedülálló jelen pillanatban a világon, és remélhetôleg egy
hosszú, évek óta tartó diskurzust fog lezárni” – olvasható a közleményben.

Szabó György, a Mazsök elnöke az MTI megkeresésére hangsúlyozta, hogy
nem közvetlen pénzbeli juttatásról van szó, hanem gyógyellátásban, otthoni
ápolásban, segítségnyújtásban részesülhetnek majd az arra rászorulók.

Elmondta: a programot kidolgozó szakértôi munkába bevonják a zsidó sze-
retetszolgálatot, a zsidó egészségügyi intézményeket és a holokauszt-
túlélôkkel foglalkozó legjelentôsebb szervezeteket.

Hozzátette: reményei szerint az év második felére elkészülô programot a
Mazsök kuratóriuma jóváhagyja majd, és azután megkezdôdhet a konkrét se-
gítségnyújtás.

Szabó György kitért arra: világszerte komoly probléma, hogy a holokauszt-
túlélôk gyermekei sok esetben a túlélôknél súlyosabb egészségügyi, fôként
pszichés problémákkal küzdenek. Ezek a problémák elsôsorban az 1945 és az
1960-as évek eleje között születetteket sújtják. Problémáik sok esetben meg-
nehezítették a munkahelyük megtalálását, illetve megtartását is, így a mára
jobbára nyugdíjas korosztály számára ez komoly szociális problémává is vált. 

A holokauszt utáni kárpótlások minden esetben csak a túlélôkre vonatkoz-
nak, a másodgenerációra nem, ezért az ô nehézségeik kezelése világszerte
foglalkoztatja a zsidó közösségeket. Magyarországon ezt a problémát oldhat-
ja meg a Mazsök döntése – mondta Szabó György.

***
Négyszázmillió forint értékû felhívást írt ki a Magyarországi Zsidó Örök-

ség Közalapítvány (Mazsök) a magyarországi zsidó temetôk rekonstrukciójá-
ra – tájékoztat az MTI.

A közlemény szerint a felhívást „az európai kulturális örökség részét
képezô, Magyarország területén található, illetve fellelhetô, jelenleg gondo-
zatlan, elenyészôben lévô zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára” írták
ki.

Magyarországon mintegy 1550 zsidó temetô található, ezek felújítására
nyílt meg a támogatási lehetôség – írták. 

Ahol korábban zsidó temetô volt, de ennek már nem láthatók a nyomai, „az
elhunytak emlékének megjelölésére és megôrzésére” nyílik lehetôség: kegye-
leti park létrehozására, illetve emlékjel vagy épületen emléktábla elhelyezé-
sére – olvasható a közleményben.

Hozzátették: a temetôk helyreállítása mellett „nagy hangsúlyt kap a zsidó
kulturális örökség megismertetése” és a „minél szélesebb társadalmi részvé-
tel a temetôrekonstrukcióban”.

Ezért elônyben részesül az a pályázó, aki „közfoglalkoztatottakat von be a
támogatott tevékenységek megvalósításába”, valamint az a kérelmezô, aki
„vállalja, hogy fogadó szervezetként közremûködik iskolai közösségi szolgá-
lat program kidolgozásában és megvalósításában”.

Szintén elônyben részesülnek azok a kérelmezôk, akik védnökséget vállal-
nak vagy védnökséget szerveznek a felújítandó temetô felett, illetve azok,
akik a felhívás prioritáslistáján szereplô temetôt kívánják felújítani.

A marihuána használatával kap-
csolatos legkorábbi feljegyzések az
idôszámítás elôtti 3. évezredre
tehetôk. A 19. század közepétôl az
1940-es évek közepéig Amerikában
és Európában is gyógyszerként és
gyógynövényként tartották számon.
Mivel a 20. század elején kezdôdô és
az 1970-es évekig tartó folyamat so-
rán a világ számos országában jogi-
lag korlátozták a marihuána birtoklá-
sát, kikapcsolódási célú vagy orvosi
kísérletek során történô használatát,
a pszichoaktív kannabinoidokat tar-
talmazó készítmények a világ szá-
mos államában illegálissá váltak,
majd (fôként a 90-es évektôl
kezdôdôen) néhány országban a
gyógyászati vagy kikapcsolódási cé-
lú alkalmazását újra engedélyezték,
üldözésével felhagytak.

A marihuána használata a zsidó-
ságban igen megosztó lehet. Nagyon
érdekes kérdés, hogy a bölcs rabbik
mit gondolnak és mit tanítanak a nö-
vény fogyasztásáról, ezért össze-
gyûjtöttem pár érvet a halachából a
marihuána mellett és ellen.

Az Igrot Mose magyarázata és in-
dokai a marihuána fogyasztása ellen:

Kárt tesz a testben. Általában az
emberek úgy vélik, hogy a fogyasz-
tása nem tesz kárt a testünkben, de
ennek ellenére értelmileg összeza-
var, ami sokkal rosszabb annál.
Megakadályozza az embert a Tóra
megértésében, az imádkozásban, a
micvák pontos betartásában.

Sokkal addiktívabb, mint az étel és
az ital. A Tórában tanulunk egy bûn-
rôl, a „lázadó fiú” esetérôl, akit meg-
büntettek az étel iránti vágyai miatt,
mivel azok túl erôsek voltak. Ezt az
esetet szemlélve, ha egy számunkra
természetes dolog túlzásba vitele is
tilos, akkor egy olyan vágy, amire a
testünknek nincs szüksége, egyálta-
lán nem megengedett.

LIPSCHITZ JUDIT

Tessék szólni a követségen, 
ha szórakoznak a lengyel hazával!

Nehezen tûri a lengyel vezetés, hogy valaki kételkedik a lengyel törté-
nelem szûzi tisztaságában.

Stanislaw Karczewski, a lengyel szenátus marsallja, azaz elnöke arra biztat-

ta honfitársait világszerte, hogy azonnal jelentsék, ha valahol náci kollaborá-

cióval vádolják meg a lengyel anyanemzetet – írja a BBC News. Mindez azu-

tán következett be, hogy a törvényhozás elfogadott egy sokat bírált jogsza-

bályt, amely törvénytelennek minôsíti a náci háborús bûnökben való lengyel

részvétel felemlegetését.

Karczewski arra kér minden lengyel hazafit, hogy jelentse a lengyel követ-

ségeknek, konzulátusoknak és tiszteletbeli konzuloknak, ha bármilyen rága-

lom, negatív vélemény elhangzik Lengyelországról. Azt is közölte levelében,

hogy össze kell gyûjteni a világháborús kegyetlenkedések túlélôinek beszá-

molóit, mielôtt túl késô lesz és meghalnak.

A náci Németország megtámadta, aztán megszállta Lengyelországot 1939-

ben, majd módszeres népirtásba kezdett: kivégezte a lengyel értelmiséget,

mintegy 6 millió zsidó polgárt, valamint szovjet hadifoglyok százezreit. Saj-

nos ekkoriban elôfordultak olyan pogromok is, amikben lengyel lakosok is

részt vettek, ezek feltárását, az ezzel való szembenézést nehezíti majd meg az

új törvény, amit az Egyesült Államok és Izrael is kritizált.

Molnár Zoltán/24.hu

A halacha a marihuánáról

A drog fogyasztása megakadá-
lyozza az embert a szülei iránti tisz-
telet betartásában.

Ködosim tihju (Legyetek szentek)
– ez egy pozitív parancsolat.
Ramban szerint ez a parancsolat azt
jelenti, hogy „Ne tagadd meg a Tóra
szavát”.

Ezekbôl következôen egyértelmû-
en tilos a fogyasztása, legfôképp a
jesivabóhereknek.

R’ Adin Even Jiszráél (Steinsaltz)
közzétette, amit a lubavicsi rebbétôl
hallott a drogokkal kapcsolatban:

A Tóra lényege az, hogy aki tanul-
ja, maximálisan ura legyen saját ma-
gának, a drog pedig úrrá lesz az em-
beren. Ha valaki egyszer rászokik,
majdnem lehetetlen szabadulni tôle.

Egy másik magyarázat szerint a
marihuána nem számít drognak:

Elôször is, mi nem egy drogról vi-
tatkozunk, hanem egy növényrôl,
amelyet a ma élô emberek neveztek
el így. Ez is egy növény, amelyet az
Örökkévalótól kaptunk:

„Azután ezt mondta Isten: Növesz-
szen a föld növényeket: füveket,
amelyek magvakat hoznak, és külön-

féle gyümölcsfákat, amelyek gyü-
mölcsöt teremnek, és majd abban
magvuk lesz a földön. És úgy történt.

Hajtott tehát a föld növényeket:
különféle füveket, amelyek magva-
kat hoznak, és különféle gyümölcs-
termô fákat, amelyeknek magvuk
van. És látta Isten, hogy ez jó.”

Összegzésképpen, nagyon fontos
átgondolni a határainkat, mielôtt
döntést hozunk ebben a témában.
Minden ember más, mindenki más-
hogyan viseli a rajtunk kívül álló
dolgok befolyását. Van, aki könnyen
csábításba esik, van, aki nem, van,
aki könnyen mond nemet saját ma-
gának, és van, aki soha többé nem
tudná feladni függôségeit.

Nagyon sok pro és kontra érvet
hozhatunk fel a témában, de elôször
fontos átgondolnunk, mi is a célunk
vele. Vallásunk központi eleme a
Tóra és annak tisztelete, amit nem-
csak a zsinagógákban és az imáink-
ban kell figyelembe venni, hanem
életünk minden egyes tettében és
cselekedetében.

D. Péter rabbi, Bethlen tér

Legyen neki könnyû a föld – volt ol-
vasható a legnagyobb közösségi oldalon
halála napján. Súlyos betegsége idején
két dolog hosszabbította meg életét, és
talán enyhítette is szenvedését. Az
egyik: az MTK. Nemcsak a meccseken,
de szurkolótársai körében is elismerést
váltott ki fantasztikus lelkesedése az
egyesületért. A másik: a tenni akarás a
közösségért. Chanukka alkalmából ün-
nepséget szervezett a Goldmark Terem-
ben. Mindenkit felkért, akire a közönség
kíváncsi lehetett. Kevesen mondtak ne-
met neki.

Drága Judit! Odaát, az ajlom hábóban,
találd meg lelki nyugalmadat, és nyerd
el jutalmadat a micvák sokaságáért, me-
lyeket életedben megcselekedtél.
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Napi 4 antiszemita bûncselekmény
Németországban

Naponta átlagosan négy antiszemita indíttatású bûncselekményt regiszt-
ráltak tavaly Németországban – jelentette a Der Tagesspiegel címû berlini
lap, kormányzati adatokra hivatkozva.

A kormányzó szociáldemokratáktól (SPD) balra álló Die Linke (Baloldal) egy
szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselôjének írásbeli kérdésére megkül-
dött kimutatás szerint 2017-ben 1453 antiszemita indíttatású bûncselekményt
jegyeztek fel, köztük 32 erôszakos bûncselekményt. Az esetek száma még emel-
kedhet, mert a tartományokból még csak az elôzetes adatok érkeztek be.

Az esetek túlnyomó többségét, 1377 bûncselekményt, szélsôjobboldali beál-
lítottságú tettesek követték el.

A vallási motivációból – jellemzôen a szélsôséges iszlamizmus valamely
irányzatának hatására – elkövetett zsidóellenes bûncselekmények száma 25
volt.

A külföldi állampolgárok által elkövetett zsidóellenes bûncselekmények szá-
ma 33 volt 2017-ben a rendôrségi statisztika szerint.

Az esetek valamennyi típusát együtt véve, az antiszemita bûncselekmények
száma nem változott jelentôsen az utóbbi években. A kormányzati adatok alap-
ján 2016-ban 1468 esetet regisztráltak, köztük 34 erôszakos bûncselekményt,
2015-ben pedig 1366 esetet, köztük 36 erôszakos bûncselekményt.

Az antiszemita bûncselekmények a politikai bûncselekmények kategóriájába
tartoznak Németországban. Számuk alakulásáról tavasszal jelennek meg hivata-
los adatok, a 2017-es bûnügyi statisztika részeként. A még készülô kimutatás
vallási vonatkozású fejezetébôl a napokban kiszivárgott, hogy a január-novem-
beri idôszakban országszerte 97 keresztényellenes bûncselekményt regisztrál-
tak. A muzulmánellenes bûncselekményekkel kapcsolatban nem jutottak nyil-
vánosságra ilyen adatok.

atv.hu/MTI

Chilul hásémet követ el 
az izraeli fôrabbinátus?

A sármos kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau közeli barátja, a vi-
lág legnagyobb ortodox közösségének vezetôje, Adam Scheier rabbi is-
tenkáromlónak tartja az izraeli fôrabbinátus „feketelistáját”, amelyen
Ivanka Trump rabbija is szerepel. Egy másik világhírû rabbi „szégyelli
magát”, amiért nem került fel a feketelistára.

Ülésezett a napokban a Kneszet Diaszpóra Bizottsága, és sok tekintélyes
külföldi rabbit is meghívtak. A téma a betérôk zsidó státuszának elfogadása
volt, ugyanis nagyon sokan nem tudtak házasságot kötni Izraelben, mert nem
fogadják el a betérésüket, azt, hogy valóban zsidók, és még ortodox rabbik-
nak sem hisz olykor a fôrabbinátus. Izraelben nincs polgári esküvô, ha a
fôrabbinátusnak nem jó valaki, nem házasodhat az országban.

A legeredményesebb ortodox vezetô, Scheier rabbi, aki Leonard Cohen
egykori zsinagógájában szolgál Kanadában, szintén a meghívottak között
volt. Arról beszélt, mennyire ragaszkodik ô, híveivel együtt, az országhoz,

Rainer Höß 12 évesen tudta meg,
hogy nagyapja Auschwitz hírhedt

náci parancsnoka volt
Rudolf Höß több mint egymillió ember, köztük 430 ezer magyar zsidó

gyilkosa volt. Az unokáját kegyetlenül verte az apja, aki náci maradt.
Megrázó szembenézés következik, milyen nagyapa-nagyanya bûneinek
terhével élni.

Pár napja, véletlenül akadtam rá erre a dokumentumfilmre, ami „Nácik a
családomban” címmel fut a Youtube-on. Azóta sem hagy nyugodni, hihetet-
len felkavaró és tanulságos ez a történet.

Az 50 perces felvételen Rudolf
Franz Ferdinand Hößnek, az ausch-
witzi koncentrációs tábor parancsno-
kának unokája, Rainer néz szembe
nagyapja (és nagyanyja) háborús bû-
neivel. Megrázó, ahogy elmeséli,
min ment keresztül, amikor megtud-
ta szörnyû örökségét. Kendôzetlenül
mesél saját életérôl, kegyetlenkedô
apjáról, arról, hogy gyerekként mi-
ként büntette ôt hónapokon át az is-
kolája kertésze. Akkor még nem sej-
tette, hogy a kertész holokauszttúlélô
volt, nagyapja auschwitzi villájában
is dolgozott.

Rainer 1965 májusában, Stuttgart-
ban született. 12 évesen tudta meg,
hogy nagyapja az egyik rettegett ná-
ci tömeggyilkos, aki az auschwitzi
koncentrációs tábor parancsnoka-
ként több mint egymillió zsidót kül-
dött a halálba. „Never forget”, vagyis
sose felejts – ez a tetoválás van a
mellkasán, a felirat mellett egy Dá-
vid-csillag látható, valamint három holokauszttúlélô neve is olvasható. Rainer
lassan 20 éve járja már Európát, diákoknak tart elôadásokat a holokauszt bor-
zalmairól.

A többit pedig mesélje el személyesen ô
Weber Kristóf zeneszerzô saját mûvét ajánlotta fel a dokumentumfilmhez.

Dr. Mohai Imre tolmácsolásában, a bmfilm11 közremûködésében ismerhet-
jük meg Rainer fájdalmát, családi drámáját:

https://youtu.be/Wwwsz_aVByY

Pais-H. Szilvia / Nyugat.hu

Elutasította a moszkvai fellebb-
viteli bíróság a Raoul Wallenberg
hozzátartozói által az orosz Szö-
vetségi Biztonsági Szolgálat
(FSZB) ellen benyújtott adatszol-
gáltatási keresetet.

A perrel a Wallenberg unokahúga,
Marie Dupuy által képviselt felpere-
sek azt kívánták elérni, hogy cenzú-
rázatlan formában férhessenek hozzá
azokhoz a dokumentumokhoz, ame-
lyekbôl kiderülhetne, hol és mikor
halt meg a Szovjetunióban a svéd
diplomata, aki a holokauszt idején
zsidók tízezreinek életét mentette
meg Budapesten.

Az FSZB jogásza a szeptemberi
elsôfokú tárgyaláson elmondta, hogy
az iratok titkosságát várhatóan 2020
és 2022 között oldják majd fel.

Wallenberget a szovjet titkosszol-
gálatok 1945-ben a magyar fôváros-
ban tartóztatták le. További sorsát
azóta is homály fedi; a legelterjed-
tebb, egy 1957-ben közzétett hivata-
los jelentésen alapuló verzió szerint
1947-ban a lubjankai börtönben
hunyt el szívroham következében.
Moszkva mindaddig tagadta Wallen-
berg elhurcolását.

Több, önmagát szemtanúnak valló
személy ugyanakkor azt állította,
hogy évekkel a halálozás hivatalos
dátuma után találkozott Raoul Wal-
lenberggel.

Az FSZB jogi képviselôje a bíró-
ságon arra hivatkozott, hogy az igé-
nyelt dokumentumokban mások sze-
mélyi adatai is szerepelnek, ezek pe-
dig a törvény értelmében nem oszt-
hatók meg a Wallenberg-hozzátarto-
zókkal. Ezt az érvelést most a fel-
lebbviteli bíróság is megalapozott-
nak találta.

Ivan Pavlov, Dupuy ügyvédje a
szeptemberi tárgyaláson „cinikus-
nak” nevezte az FSZB aggodalmát
„az elôdei általi” üldöztetések áldo-
zatainak magánéletét illetôen. „Az
FSZB-nek semmi köze az 1945-ös
eseményekhez. Mi csak ôrizzük eze-
ket a dokumentumokat” – mondta a
peren a szolgálat ügyvédje, hozzá-
fûzve, hogy az FSZB nem utódszer-
vezete a KGB-nek (szovjet Állam-
biztonsági Bizottságnak), hanem a
Kémelhárítási Szolgálatból hozták
létre.

„Wallenberg (Joachim von)
Ribbentrop (német külügyminiszter)
felderítôi rezidentúrájának vezetôje
volt Magyarországon, és ennek a
szolgálatnak a munkatársaként tar-
tóztatták le. Sorsa úgy alakult, hogy
természetes halállal halt meg, ami-
kor a fogva tartási helyérôl a
krasznogorszki táborba szállították”
– állította a szolgálat ügyvédje.

„Ô szakemberként volt érdekes
(Moszkva számára). Biztos vagyok
benne, hogy kollégáim nem voltak
érdekeltek a halálában, ha informáci-
ót kaphattak tôle” – mondta az FSZB
képviselôje.

A TASZSZ hírügynökségnek az
ügy elôtörténetérôl készült összefog-
lalója szerint 1991 szeptemberében
Oroszország Svédország rendelkezé-
sére bocsátott öt, a KGB archívumá-
ban fellelt, Wallenbergre vonatkozó
iratot. Ugyanekkor alakították meg a
kétoldalú bizottságot is a diplomata
sorsának kiderítésére.

Az akkor publikált adatokból az
derült ki, hogy Wallenberget 1946.
február 6-án hadifogolyi minôség-
ben zárták a belbiztonsági miniszté-
rium lubjankai belsô börtönébe, ahol
a börtönorvos jelentése szerint 1947.
június 17-én halt meg, feltehetôen
szívizominfarktusban. Többen, köz-
tük külföldiek, arról tanúskodtak,
hogy a diplomatát „Németország ja-
vára elkövetett kémkedéssel gyanú-
sították”.

2000 decemberében az orosz fô-
ügyészség rehabilitálta Wallenberget
és magyar gépkocsivezetôjét, Lang-
felder Vilmost. 2012-ben a svéd kül-
ügyminisztérium kérte Moszkvát,

Scheier rabbi: Sajnálom, de az izraeli fôrabbinátus istenkáromlást követ el.
Fotó: Aviad Waizman

Moszkvában elutasították a Wallenberg-
hozzátartozók fellebbezését is

hogy segítsen megtalálni a diploma-
tára vonatkozó dokumentumokat.
Orosz szakértôk akkor azt mondták,
hogy sem kihallgatási
jegyzôkönyvek, sem más iratok nem
maradtak fenn a levéltárban, és min-
den dokumentum, amelyet sikerült
fellelni, hozzáférhetô.

Az Interfax hírügynökség felidéz-
te, hogy a Wallenberg család és a ku-
tatókból álló Wallenberg Research
Initiative (RWI-70) elnevezésû cso-
port 2016 októberében adott át egy
hivatalos listát a még nyitott
kérésekrôl az orosz hatóságoknak,
ám azok „ismételten megtagadták” a
hozzáférést a levéltárakhoz.

Tavaly márciusban a hozzátarto-
zók három kérvényt intéztek az
FSZB-hez, hogy tanulmányozhassák
a lubjankai és a lefortovói börtön
1945 és 1947 közötti idôszakra vo-
natkozó dokumentumainak eredeti
példányait, de ezt is elutasították.

Dupuy ezután kezdeményezett
pert annak érdekében, hogy az
FSZB-t kötelezzék a hozzáférés biz-
tosítására. Júliusi közleménye sze-
rint az orosz levéltárakban több
olyan, konkrétan a diplomata sorsá-
val kapcsolatos iratot ôriznek, ame-
lyekhez eddig sem a család
képviselôinek, sem független kuta-
tóknak nem volt hozzáférésük.

Wallenberg 1944 júliusától szol-
gált a budapesti svéd nagykövetség
elsô titkáraként. Ebben a
minôségében ezrével bocsátott ki

életmentô menleveleket. A diploma-
ta egyébként az amerikai Háborús
Menekültek Bizottságának (WRB)
megbízásából lépett fel a magyaror-
szági üldözöttek védelmében.

Az anyakönyvi adatokat nyilván-
tartó svéd adóhatóság csak 2016 ok-
tóberében, vagyis 71 évvel eltûnése
után minôsítette halottnak Raoul
Wallenberget.

Budapesti letartóztatásával kap-
csolatban a TASZSZ korábban egye-
bek között emlékeztetett a Bengt
Jangfeldt svéd történész által 2012-
ben megjelentetett Wallenberg-élet-
rajzra, amely szerint amikor a diplo-
matát ôrizetbe vették, 15–20 kilo-
grammnyi aranyat, valamint jelentôs
mennyiségû készpénzt találtak gép-
kocsijának benzintartályában.

„Az oroszok minden bizonnyal ab-
ból indultak ki, hogy Wallenberg ná-
ci aranyat akart elôlük elrejteni. A
diplomata ôrizetbe vételének magya-
rázata tehát rendkívül banális lehet”
– idézte Jangfeldtet az orosz hírügy-
nökség.

„Jangfeldt szavai szerint ezek a
Wallenberg által segített zsidók ér-
téktárgyai lehettek, amelyeket
megôrzésre adtak át. Mindemellett
Jangfeldt állítása szerint a svéd dip-
lomáciai misszión kollégái nem bíz-
tak meg teljesen Wallenbergben, azt
feltételezve, hogy eltulajdoníthatott
értékeket” – írta a TASZSZ.

Pogár Demeter/MTI

amelynek rabbinátusa nem fogadja el híveit zsidónak. „A hosszúnapot mindig
a Hatikva (az izraeli himnusz) éneklésével zárjuk, és azt szoktam mondani a
közösségem tagjainak, hogy nincs szebb hely, ahol megházasodhatnak, mint
Izrael. Ugyanakkor hiába ajánlom, nem fogad el a fôrabbinátus. Sajnálom, de
az izraeli fôrabbinátus istenkáromlást követ el.”

A bizottság elôtt elhangzott információk szerint a 2016-os évben a
kérelmezôk negyedének nem fogadták el a zsidó státuszát.

Az Efrátban szolgálatot teljesítô, világhírû, az elsô izraeli nôi vallási
vezetôt felavató ortodox rabbi, Slomó Riskin arra hívta fel a figyelmet, hogy
még az Ivanka Trumpot betérítô, tekintélyes amerikai ortodox rabbinak,
Haskel Looksteinnek is megkérdôjelezték a döntéseit. Azt is hozzátette még
mindehhez, hogy szégyelli, hogy nem került fel a feketelistára, pedig szerin-
te a fôrabbinátus kritériumainak ô sem tud megfelelni, igaz, ezek a kritériu-
mok nem is ismertek. 

A fôrabbinátus képviselôje szerint a feketelista nem létezik, mindez téve-
dés, és a kritériumokat, amelyek alapján elfogadják a rabbikat partnernek vi-
lágszerte, már elküldték a rabbikat tömörítô testületeknek, s a válaszukat fi-
gyelembe fogják venni, amikor véglegesítik az elôírásokat.

mazsihisz.hu

Rudolf Franz Ferdinand Höß: A
zsidókérdés „végleges megoldása”
az összes európai zsidó teljes kiirtá-
sát jelentette

Rudolf Höß három és fél éven ke-
resztül volt az auschwitzi koncentráci-
ós tábor parancsnoka. Ez idô alatt
jelentôsen bôvítette az eredeti létesít-
ményt. 1941 ôszén Höß személyesen
irányította a Zyklon B-vel folytatott
elsô kísérleti gázosításokat, majd
Eichmann társaságában választotta ki
azt a két lengyel parasztházat, amelye-
ket ideiglenes gázkamrává alakítottak
át: „Bejártuk az egész térséget, hogy
megfelelô helyet találjunk, ahol el-
kezdhetjük az emberirtást” – emléke-
zett a krakkói börtönben írt memoárjá-
ban.

Több mint egymillió ember, köztük
430 ezer magyar zsidó gyilkosa volt.
Höß felügyelte Joseph Mengele brutá-
lis emberkísérleteit. Dachauban szüle-
tett a negyedik, Auschwitzban pedig
az ötödik gyermeke. Látszólag minta-

családapa volt, de 1943-ban viszonya
volt egy nôi fogollyal, aki teherbe is
esett tôle. Rudolf Höß családi villája
közvetlenül a haláltábor mellett épült
fel. Az emeleti ablakból rá lehetett lát-
ni a krematóriumra is. Gyerekeivel és
feleségével mindvégig ott élt. Gyere-
kei bejártak a táborba, nyakukba azon-
ban táblákat akasztottak, nehogy zsi-
dóknak nézzék ôket. A háború után
Lang néven egy vidéki gazdaságban
bujkált. 1946 márciusában egy felje-
lentés nyomán itt tartóztatták le a bri-
tek. Hößt ezután Nürnbergbe vitték,
ahol a náci háborús fôbûnösök peré-
ben a vádlókat és vádlottakat egyaránt
sokkoló, részletes tanúvallomást tett
auschwitzi mûködésérôl. 1947 tava-
szán az auschwitzi I. krematórium
elôtt akasztották fel. A nürnbergi per-
ben tett írásbeli tanúvallomása itt ol-
vasható:

h t t p : / / w w w . b i b l . u -
szeged.hu/bibl/mil/ ww2/doks-
i/hoess_v.html

Rainer Höß, a koncentrációs tábor
rettegett parancsnokának unokája

Fotó: bmfilm11
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Izland

A brooklyni származású, 27 éves
Avi Feldman, a szigetország elsô ál-
landó rabbija a közelmúltban érke-
zett Reykjavíkba. Felesége, Musky
rabbicsaládban született a svédorszá-
gi Göteborgban.

A második világháború idején Iz-
landon mintegy 70.000 amerikai és
brit katona állomásozott. Közöttük
2000 zsidó volt, akiket tábori rabbi is
elkísért. A 350.000 lakosú országban
jelenleg mintegy 200–250 hittestvé-
rünk él.

Reykjavík az egyetlen európai
fôváros, ahol nincs zsinagóga.
Feldman rabbi tervei szerint még az
idén létrehoznak egy közösségi há-
zat, ami helyet biztosít a vallási élet-
nek, valamint az oktatási és kulturá-
lis programoknak. Óvodát is akarnak
nyitni az új épületben.

A kóser élelmiszereket kizárólag
importból tudják biztosítani, de Iz-
land gyorsan növekvô idegenforgal-
mi célpont, és közvetlen légi járat
köti össze Izraellel is. Reykjavík a
sarkkör alatt fekszik, ezért a szombat
bejövetele 15.15 és 23.30 között vál-
tozik.

Algéria
A Claims Conference és a német

kormány közötti megállapodás alap-
ján 3200 dolláros egyszeri kárpótlást
kapnak azok a holokauszttúlélôk,
akik 1940 júliusa és 1942 novembe-
re között a nácikkal együttmûködô
francia hatóságok által irányított
észak-afrikai országban tartózkod-
tak. A megállapodás mintegy
25.000, többségében Franciaország-
ban élô személyt érint.

A Vichyben székelô „kormány”
diszkriminációs intézkedései közé
tartozott többek között a francia ál-
lampolgárságtól történô megfosztás,
a szabadságjogok korlátozása és az
állami állásokból való elbocsátás.
Több ezer zsidót sivatagi táborokba
internáltak.

A francia összeomlás elôtt, 1940-
ben mintegy 120.000 hittestvérünk
élt Algériában, ahol az asszimiláció
erôteljesebb volt, mint a szomszédos
országokban. A függetlenség kikiál-
tásakor, 1962-ben a legtöbb zsidó
Franciaországba, néhány ezer sze-
mély Izraelbe távozott. A zsinagógá-
kat mecsetekké alakították át. 1971-
ben még ezer hittestvérünk élt az or-
szágban, mostanra azonban már csak
néhány maradt.

Bolívia
A madridi El Pais napilap hosz-

szabb írásban foglalkozott a német-
zsidó származású Mauricio Hoch-
schild bolíviai bányatulajdonosnak a
náci Németországból való menekü-
lést segítô akciójával. Hochschild jó
kapcsolatban volt Germán Busch
államfôvel, akinél sikerült elérnie,
hogy a hatóságok „mezôgazdasági
munkavégzés” céljából vízumokat
adjanak ki. Becslések szerint a Joint
támogatásával mintegy 8000 zsidó
érkezett 1938–1940 között az or-
szágba. Az állami bányavállalat, a
Comibol archívuma számos doku-
mentumot ôriz a „bolíviai Schind-
lernek” nevezett Hochschild tevé-
kenységérôl, amelyeket egy kiállítá-
son La Pazban is be fognak mutatni.

A második világháború után a zsi-
dók többsége elhagyta Bolíviát. Az
országban jelenleg mintegy hétszáz
hittestvérünk él, többségük a fôváros-
ban. A közösség nagy része idôskorú.
A vallási életet Palti Somerstein rabbi
irányítja. A hitközség fenntartásában
alsó- és középfokú iskola is mûködik,
de a tanulók között kevés a zsidó. La
Pazban van a világ legmagasabban
fekvô zsinagógája, ami közel négy-
ezer méteren épült.

Bolíviában erôsödik az antiszemi-
tizmus és egyre több a zsidó intéz-
mény elleni támadás. A kormány

Csetepaté Izrael 
és Lengyelország között

A lengyel kormány szóvivôje szerint kormányfôjük csak az igazságot
mondta ki. Vajon tényleg ez fájt az izraeli politikusoknak és a Zsidó Vi-
lágkongresszus vezetôjének?

A lengyel kormányfô, Mateusz Morawiecki a müncheni nemzetközi bizton-
ságpolitikai konferencia során újságírói kérdésre válaszolt annak az új len-
gyel törvénynek a kapcsán, amely büntethetôvé teszi, ha a lengyel nemzetet,
illetve a lengyel államot a Harmadik Birodalom által elkövetetett háborús
bûntettekben való – intézményes szintû – bûnrészességgel vádolják – írja az
MTI. 

A kérdésfeltevô, a New York Times újságírója úgy értékelte, hogy a tör-
vény alapján az is bíróság elé kerülhet, aki a bujdosó zsidókat a németeknek
eláruló lengyelekrôl beszél. Az újságíró ennek kapcsán saját családjának há-
borús sorsát idézte fel. Morawiecki válaszában aláhúzta: a törvény alapján

Ingyenes kiállítással folytatódik
a „Bécsi Modernizmus 2018” cí-
mû jubileumi programsorozat a
zenei irányzat képviselôinek tisz-
teletére. A Zene Házának „Bécsi
modernizmus – Egy új zenei kor-
szak” címû kiállításán Arnold
Schönberg és tanítványai mun-
kásságával ismerkedhetnek meg a
látogatók.

A bécsi modernizmus zenei irány-
zatának osztrák képviselôje, Arnold
Schönberg nagy ívû munkásságával
a zenetörténet egyik legradikálisabb
törését idézte elô. Az apai ágon zsi-
dó-magyar gyökerekkel rendelkezô
komponista mûveit a századforduló
közönsége többnyire ellentmondá-
sosnak érezte, elôadásait kifütyül-
ték, zenei tevékenységéért pedig
csak utólag kapott nagyobb megbe-
csülést. Késôbbi sikereihez különle-
ges autodidakta tehetsége és szor-
galma segítette hozzá, melybôl szá-
mos világhírû zenemû született,
mint például a Megdicsôült éj címû
vonósszextett, vagy a zsidó gyöke-
rekhez tudatosan visszanyúló vallá-
sos zene, a Mózes és Áron címû
opera. A mûvészt a tizenkét hangú
kompozíciós technika atyjaként –
Schiele, Klimt és Wagner mellett –

a bécsi modernizmus úttörôjeként
tartják számon a mai napig.

A „Bécsi Modernizmus 2018” ju-
bileumi programsorozathoz a bécsi
Zene Háza (Haus der Musik) egy
idôszaki kiállítással csatlakozik,
melyet a fedett belsô udvaron alakí-
tottak ki. A tárlaton a radikális zenei
változásokat képviselô Arnold
Schönberg és tanítványai, Anton
Webern és Alban Berg korszakalko-

tó munkásságával ismerkedhetnek

meg a látogatók. A „Bécsi moder-

nizmus – Egy új zenei korszak” cí-

mû kiállításon az érdeklôdôk emel-

lett a századfordulós klasszikus ze-

ne fogalmának átértékelôdését is

végigkövethetik. A tárlat október 7-

éig tart nyitva, és ingyenesen láto-

gatható.

eurocommpr.hu

Izland. Reykjavík látképe

2009-ben megszakította a diplomá-

ciai kapcsolatot Izraellel.

Portugália
Ana Mendes Godinho turisztikai

államtitkár New Yorkban találkozott

a város zsidó közösségének veze-

tôivel. A megbeszélésen részt vett

Gabriel Steinhardt, a lisszaboni hit-

község elnöke és Natan Peres, a por-

tugál fôváros fôrabbija. Az államtit-

kár kijelentette, hogy fontosnak tart-

ják a zsidó örökség megôrzését, és

szeretnék, ha a közösség tovább

erôsödne. Hangsúlyozta, hogy a sze-

fárd hagyományoknak kétezer éves

múltjuk van Portugáliában. Az ál-

lamtitkár szerint az ország lakossá-

gának húsz százaléka zsidó fel-

menôkkel rendelkezik.

Portugália a második világháború

idején tranzitvízumok kiadásával

több tízezer üldözöttnek segítette a

menekülését. Egy 2013-ban elfoga-

dott törvény lehetôvé teszi a szefárd

felmenôkkel rendelkezôk számára a

portugál állampolgárság megszerzé-

sét. Ana Mendes Godinho idézte

Marcelo Rebelo de Sousa portugál

államfônek egy zsidó közösségben

elmondott szavait: „Az Önök törté-

nelme a mi történelmünk is.”
Kovács

Bolívia. Mauricio Hochschild, a zsidómentô bányatulajdonos

Portugália. Natan Peres, az új lisszaboni rabbi Fotó: Monique Kooijmans

semmiképp sem büntetik majd, „ha valaki kimondja, hogy akadtak lengyel
elkövetôk”. „Úgy, ahogy zsidó elkövetôk, orosz elkövetôk, illetve ukrán
elkövetôk is akadtak, nem csak a németek” – fûzte hozzá a lengyel kormányfô
a sajtójelentések szerint.

Morawiecki az angolul elhangzott nyilatkozatban a perpetrators (elkövetô,
tettes) szót használta. Kijelentését úgy lehetett érteni, hogy szerinte a
holokauszt elkövetôi között zsidók is voltak.

A lengyel kormányfô szavait felháborítónak nevezte Benjámin Netanjahu
izraeli kormányfô. „Problémát okoz a történelem meg nem értése, valamint a
nemzeti tragédiánk iránti érzékenység hiánya” – fogalmazott Netanjahu, és
kilátásba helyezte, hogy „hamarosan beszél Morawieckivel”.

Morawiecki szavait a varsói közlemény úgy értelmezi, mint „felhívást a zsi-
dók ellen elkövetett bûntettekrôl való ôszinte beszédre”. „Minden egyedi ese-
tet külön kell értékelni, egyetlen egyedi rossztett miatt nem vádolhatók egész
leigázott nemzetek” – áll a dokumentumban, amely felidézi: a zsidók ellen el-
követett népirtást megelôzôen a Harmadik Birodalom megszállta Lengyelor-
szágot, ezért nem lehet azonos módon értékelni „a német elkövetôk és az ál-
dozatul esett nemzetek, különösen a zsidó, a roma és a lengyel nemzet”
felelôsségét.

A lengyel kormányzó párt, a Jog és Igazságosság szóvivôje, Beata Mazurek
a PAP hírügynökségnek elmondta: Morawiecki „az izraeli fél számára nehe-
zen elfogadható igazságot mondta ki”. Elôfordult, hogy különféle egyének
együttmûködtek a megszállóval, ezért nincs szükség bocsánatkérésre az
„igazság kimondása miatt” – fûzte hozzá Mazurek.

Történelemhamisítással vádolta meg Morawieckit és bocsánatkérést köve-
telt Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke is, „paródiának” ne-
vezve, hogy a zsidókat a holokauszt elkövetôi között említik.

Arnold Schönberg-kiállítás nyílik a bécsi Zene Házában
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Az alábbiakban az izraeli Diaszpó-
ra Minisztérium statisztikai adatai,
közvélemény-kutatási, valamint
egyéb vizsgálati eredményei alapján
szeretnék képet nyújtani a világ zsi-
dóságáról és a diaszpóra kapcsolatá-
ról Izraellel.

Ehhez elsô lépésben tudni kell, mi-
lyen létszámú a szétszóratásban élô
zsidó közösség. A statisztikai adatok
azt mutatják, hogy Oroszországban
186 ezer, Ukrajnában 63 ezer, Belo-
russziában 11 ezer, Magyarországon
47 ezer, Törökországban 17 ezer,
Svédországban 15 ezer, Franciaor-
szágban 465 ezer, Németországban
100 ezer, Hollandiában 29.900, Bel-
giumban 30 ezer, Nagy-Britanniá-
ban 270 ezer, Spanyolországban 30
ezer, Svájcban 19 ezer, Olaszország-
ban 28 ezer, Ausztráliában 112 ezer,
Dél-Afrikában 70 ezer, Kanadában
385 ezer, az USA-ban 5,7 millió,
Mexikóban 40 ezer, Panamában 10
ezer, Brazíliában 95 ezer, Uruguay-
ban 17 ezer, Argentínában 181 ezer,
Chilében 18 ezer zsidó él.

A közvélemény-kutatás során a
Diaszpóra Minisztérium arra a kér-
désre keresett választ, hogy az izrae-
li zsidók hogyan látják kapcsolatun-
kat a diaszpórával. Az eredményt az
alábbi kérdésekre adott válaszok szá-
zalékos arányban mutatják.

Izrael felelôs-e a világ zsidóságá-
nak biztonságáért?

A megkérdezettek 79%-a igennel
válaszolt.

Izraelnek be kell-e fektetnie az
országot elhagyókkal való kapcso-
lattartásba?

A válasz 34%-ban igen.
Fontos-e a diaszpóra zsidóságá-

nak vendégül látása Izraelben?

A válaszadók 65%-a igent mon-
dott.

Tekintetbe kell-e venni a világ
zsidóságának véleményét az állam
és a vallás kapcsolatának kérdésé-
ben?

A válasz 44%-ban igen.
Felelôsséggel tartozik-e Izrael a

szétszóratásban élô zsidóság
jövôjéért?

A megkérdezettek 80%-a igennel
válaszolt.

Kell-e befektetéssel támogatni az
izraeli kiküldöttek munkáját?

A válasz 70%-ban igen.
A diaszpóra zsidóságának vala-

milyen módon képviseletet kell-e
kapnia a Kneszetben?

A válaszadók 51%-a szerint igen.
Kell-e anyagilag támogatnia Iz-

raelnek a világ zsidóságát?
A kérdés 73%-ban igen szavazatot

kapott.
Tekintetbe kell-e venni a diasz-

póra érdekeit kül- és biztonságpo-
litikai kérdésekben?

A megkérdezettek 49%-a igennel
válaszolt.

Ellenzik-e szavazati jog megadá-
sát a diaszpórában élôknek?

A válasz 70%-ban igen.
A Diaszpóra Minisztérium a 2014-

ben elfogadott terv szerint sok tíz-
millió sekelt kívánt áldozni a szét-
szóratásban élô zsidósággal történô
kapcsolattartásra. 

A tervet ellenzôk azon az álláspon-
ton voltak, hogy ezt az összeget in-
kább a periféria fejlesztésére kellene
fordítani.

Ezért a minisztérium független
szakértôk bevonásával vizsgálatot
kezdeményezett, melyben arra kí-
vánt választ kapni, hogy a diaszpóra

Közzétették az országból
kitiltottak listáját

Az izraeli stratégiai ügyek minisztériuma közzétette azoknak az Izrael
bojkottálását követelô szervezeteknek a listáját, melyeknek tagjait nem
engedik be az ország területére – írja a helyi média nyomán az MTI.

Húsz olyan külföldi szervezet aktivistáit tiltották ki Izraelbôl, amelyek az
Izrael-ellenes BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, azaz bojkott, meg-
fosztás és szankciók) mozgalmat szervezik, támogatják.

A listán európai, észak- és dél-amerikai egyesületek, valamint egy dél-afri-
kai és egy nemzetközi szervezet szerepel, s köztük van a baloldali Jewish
Voice for Peace, vagyis Zsidó Hang a Békéért nevû csoport is. 

„Védekezésbôl támadásba mentünk át” – jelentette ki Gilád Erdán belbiz-
tonsági és stratégiai miniszter. „A bojkottpárti szervezeteknek tudniuk kell,
hogy Izrael Állam ellenzi ôket, és nem engedi meg, hogy belépjenek a terü-
letére, és kárt okozzanak állampolgárainak” – tette hozzá.

„Ezek az emberek arra igyekeznek kihasználni a törvényt és a vendégszere-
tetünket, hogy Izraellel szemben cselekedjenek, és rágalmazzák az országot.
Minden eszközzel küzdök ez ellen” – hangoztatta a feketelista gyakorlati vég-
rehajtásáért felelôs Arije Deri belügyminiszter. 

A BDS támogatásáért korábban már többektôl megtagadták a határon a be-
lépést. Isabel Phiri Svájcban élô malawi állampolgárt, az Egyházak Világta-
nácsa vezetô tisztségviselôjét 2016 decemberében felültették egy visszafelé
tartó járatra, miután a Ben Gurion repülôtérre érkezett. A belügyminisztérium
szerint ez volt az elsô eset, amikor az ország nyilvánvalóan megtagadta egy
turistától a belépést Izrael-ellenes tevékenysége miatt.

A hatóságok hónapokig nem adták ki a feketelistát, noha a stratégiai ügyek
minisztériuma és a belügyminisztérium meghatározta, hogy miféle szempon-
tok alapján tiltják meg valakinek a belépését.

A listán szereplô szervezetek vezetôi, valamint tisztséget nem viselô fontos
aktivistái nem léphetnek be, ezenkívül olyan külföldi közszereplôk, akik ak-
tívan és folyamatosan propagálják az Izrael-ellenes bojkottot.

Mégsem gyorsan 
Jeruzsálembe

Egy szakértôi jelentés alaposan lehûti az országos lelkesedést, amelyet
Jiszráél Katz közlekedésügyi miniszter okozott a bejelentéssel, miszerint a
Tel-Avivot Jeruzsálemmel összekötô villamos gyorsvasút már március vé-
gén, peszách elôestéjén az utazóközönség rendelkezésére áll.

A szakemberek által megfogalmazott jelentés kimondja: a megaprojekt sür-
getett határidôre történô átadása akár tömegszerencsétlenséget is okozhat.

A jelentés szerint a bejelentett átadás napja elôtt öt héttel a pálya villamo-
sítása még nem fejezôdött be. A jelzôberendezések még nincsenek a helyü-
kön, a biztonsági berendezésekrôl nem tudható teljes bizonyossággal, hogy
mennyire lennének hatékonyak éles helyzetben.

Fotó: Debbie Hill/UPI

A sábbát 
az sábbát!

Kedves ismerôsöm hívta fel a fi-
gyelmemet az alábbi, eredetileg an-
gol nyelvû Facebook-bejegyzésre,
melynek szerzôje Meïr Ben-Hayoun,
a Jerusalem 24 igazgatója és újság-
írója. A sztorit mi is érdemesnek
tartjuk a megjelentetésre. 

Néhány héttel ezelôtt történt egy
pénteki napon, kevéssel a sábbát be-
jövetele elôtt, Ramat Hasharon óriá-
si szupermarketjében, a Yohananof-
ban. Az üzletet zsúfolásig megtöltöt-
ték az ünnepi élelmiszerekkel telepa-
kolt kocsikat tologató vásárlók.

Aznap viharos idô volt, talán emi-
att lett egy órával a zárás elôtt hirte-
len áramszünet. Mivel a pénztárgé-
pek sem üzemeltek, lehetetlenné vált
a fizetés is. A boltvezetônek, Cvi

A kereskedelemben nagy problémát jelent azoknak az
almáknak az értékesítése, amelyek esztétikai okok miatt
már nem felelnek meg a vásárlók igényeinek. Izraeli tu-
dósok erre is találtak megoldást. Sérült vagy termékfeles-
leget jelentô almákat mentenek meg a hulladékba
kerüléstôl és hasznosítanak újra.

Manapság divatos az egészséges ételek egy részét
„superfoodként” emlegetni. Ezek azok az élelmiszerek,
amelyek sok egészséges tápanyagot tartalmaznak, tele
vannak vitaminnal és ásványi anyaggal, valamint magas
az antioxidáns-tartalmuk.

A  Nocamels tudósítása szerint az észak-izraeli Galilee
Kutató Intézet professzorai másod- és harmadosztályú al-
mákból szuperélelmiszerként használható port készítet-
tek a liofilizálásnak nevezett eljárással. Az almákat fa-

gyasztással szárítva víztelenítették, majd a kristályosodás
elkerülése céljából tejport adagoltak hozzá. Az almás tej-
por tartósítószer- és színezôanyag-mentes lett, 100 gram-
monként 600 milligramm C-vitamint tartalmaz, és
kiemelkedôen gazdag antioxidánsokban és rostokban. Az
almapor kiválóan alkalmas arra, hogy élelmiszer-alap-
anyagként hozzáadják bizonyos termékekhez, amelyek
aztán nemcsak almaízt kapnak, hanem szuperélelmiszer-
ként is értékesíthetôk lesznek.

Izraelben az almák 10 százaléka nem kerül sem fo-
gyasztásra, sem pedig hasznosításra. Ez évente 25 millió
sekel kiesést jelent a termelôknek. Az almapor erre a
problémára is megoldást jelent.

Izraeli Nagykövetség

A világ zsidósága 
a számok tükrében

zsidóságának befektetése milyen ha-
tást gyakorol az izraeli gazdaságra.

A vizsgálat megállapította, hogy
– óvatos becslés szerint – a világ
zsidóságának gazdasági tevékeny-
sége Izraelben 58 milliárd sekelre
tehetô, ami a nemzeti össztermék
6,35%-a. Közelebbrôl öt gazdasági
területet vizsgáltak meg, úgymint:
high-tech ipar, ingatlanbefektetés,
adományok, turizmus és export.

Az üzleti tevékenység 63%-a a
high-tech iparban történik. Második
helyen a turizmus áll 16%-kal (kül-
és belföldi turizmust is beleszámít-
va). Az adományozás a harmadik.
Érdemes megjegyezni, hogy az ado-
mányok 50%-a oktatási és kutatási
területekre fordítható. Az ingatlan-
befektetés 4%-ot, az export pedig
1%-ot képvisel.

leharblog

Ezen hiányosságok miatt a különbözô rendszerek együttmûködése sem
tesztelhetô.

A szakemberek szerint az igen nagy sebességû vasút átadásáig még sok
próbát kell végrehajtani. Az ultramodern projekt olyan problémákat is felvet,
amilyenekkel az Izraeli Vasutak vezetése és káderei eddig még soha nem ke-
rültek szembe.

Végkövetkeztetés: az átadásra teljes felelôsséggel legkorábban augusztus-
ban kerülhet sor!

Halmos László

Ábrahámnak gyorsan ki kellett talál-
nia valamit.

Végignézett a sábbátra készülôdô
vevôkön, majd hangosan a követ-
kezôt mondta: „Menjetek haza, majd
a jövô héten rendezitek a számlát.”

Több mint száz ember ment el
anélkül, hogy fizetett volna.

Vasárnap hetven százalékuk, a
következô napokban a többiek tértek
vissza, hogy kifizessék, amit vásá-
roltak. A boltvezetô egy tévéinterjú-
ban hihetetlennek nevezte, ami tör-
tént.

A vevôk okostelefonnal lefényké-
peztek minden egyes árucikket, úgy,
hogy jól látható legyen a vonalkódja,
sôt, a bevásárlólistát is megtartották,
azzal mentek vissza. 

És még merje valaki azt mondani,
hogy az izraeliek nem becsületesek…

Hazatértünk Izraelbe, nemcsak
azért, hogy visszataláljunk a mi
szent országunkba, de azért is, hogy
visszataláljunk a mi szépséges szent
népünkhöz.

g

Szuperélelmiszer lehullott almából
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Fotó: Csanádi Márton / hvg.hu

Borgula Andrást az egyetlen hazai
zsidó színházról, a Gólem Színházról,
új bemutatókról, jövôbeni tervekrôl
és a zsidó identitásról kérdeztük.

Hogyan és miért hoztad létre a
Gólem Színházat?

Tulajdonképpen ez egy személyes
döntés volt. Amikor 2003-ban vissza-
költöztem Magyarországra Izraelbôl,
elküldtem az összes budapesti színház-
nak az önéletrajzomat, mivel szerettem
volna elhelyezkedni valamelyiknél,
gyakorlatilag bármilyen munkakörben.
A Tel-avivi Egyetemen végeztem, 
BA-m van színházrendezésbôl – bár 
sose vettem át a diplomámat, de a ta-
nulmányaimat befejeztem.

Valamilyen oknál fogva senki sem
mutatott tényleges érdeklôdést az irá-
nyomba. Ugyan fölhívott a Madách
Színház akkor igazgatója, Kerényi
Imre, hogy elmondja, nem igazán tud
mihez kezdeni velem. Egyedül az IBS
Színpadra hívott be Vámos Miklós, de
feladatot ô sem adott nekem.

Ekkor kezdtem el egy bútorszállító
cégnél bútorokat pakolni, amit Ameri-
kában is csinálnak oly sokan, de emiatt
kellôképpen frusztrált voltam akkori-
ban, hiszen mindenképpen színházban
szerettem volna elhelyezkedni. Rövid
ideig kellékesként dolgoztam az azóta
már megszûnt Bárka Színházban, mi-
közben folyamatosan azon gondolkod-
tam, mit kellene csinálnom.

Arra emlékszem, hogy ültem a kád-
ban, és egyszer csak kipattant a fejem-
bôl: vajon miért nincs zsidó színház
Magyarországon? Itt él Kelet-Európa
legnagyobb és bizonyos szempontból
legproblematikusabb zsidó közössé-
ge, aminek önmagával is problémája
van és a többségi társadalomnak is
problémája van velük – leginkább a
feldolgozatlan múlt miatt. Azt gon-
doltam, ez egy olyan ötlet, amit érde-
mes megvalósítani.

A Gólem Színházat úgy jegyeztet-
tem be, mint egy zsidó kultúrával, zsi-
dó elôadó-mûvészetekkel foglalkozó
egyesületet, hiszen a kezdetektôl fog-
va ez volt a célunk, ami semmit sem
változott azóta.

Hány hasonló színház mûködik
ma a világban?

Léteznek állami zsidó színházak.
Ilyen például a Bukaresti Állami Zsi-
dó Színház, ami egy több mint száz-
éves intézmény. Jiddisül játszanak
egy olyan közösségben, ahol sem ôk,
sem a közönségük nem beszél jiddi-
sül, gyakorlatilag olyan, mint valami-
féle élô múzeum. Egy csodálatos épü-
letben mûködnek állami támogatás-
ból, bár az, amit csinálnak, nem külö-
nösebben érdekes.

Vannak közösségi zsidó színházak,
fôként Amerikában. A közösségi zsi-
dó színházak a saját közösségüknek
tartanak elôadásokat. Ezek lehetnek
akár 200.000 fôs zsidó közösségek is,
hatalmas közösségi házzal, iskolával,
óvodával és egy Müpához hasonló
színházteremmel. Az elôadásaikat ter-
mészetesen bárki megnézheti, ám ôk
kifejezetten a közösségüknek mutat-
nak be darabokat. 

A kezdetektôl tudtam, hogy nem
akarok ilyen típusú színházat csinálni,
nem akarom, hogy a közösség tehetsé-
gesebb tagjai játszanak a közösség töb-
bi tagjának. Én mûvészszínházban gon-
dolkodtam. Lengyelországban mûkö-
dik a magánkézben lévô Varsói Zsidó
Színház, ami valójában se nem kortárs,
se nem érdekes. Svédországban már
megszûnt a Svéd Zsidó Színház, illetve
Németországban voltak ilyen jellegû
próbálkozások. Lehetséges azonban,
hogy ezeknek nincs is olyan erôsen lét-
jogosultságuk, mint Magyarországon,
pont a hazai zsidó közösség miatt, hi-
szen itt él ez a százezer ember, aki nem
tud mit kezdeni magával, és sokszor a
politika sem tud mihez kezdeni velük.

Azt gondolom, nincs semmiféle
frusztráció a társadalomban a zsidók
miatt. Persze vannak antiszemiták,
mindig is voltak. Hol hangosabbak
voltak, hol kevésbé, és talán most
megint szabadabban beszélnek, de
nem hiszem, hogy számszerûen töb-
ben lennének, mint korábban.

Májusban költözés?
Az Egyesült Államok elnöke tavaly év végén jelentette be, hogy áthelye-

zi országa izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe. Az izraeli
médiában most megjelent értesülések szerint ez Izrael függetlenségének
májusi évfordulójáig megtörténhet. Néhány órával késôbb az amerikai
külügyminisztérium hivatalosan is bejelentette, májusban költözik a
nagykövetség.

Izrael 2018. május 14-én ünnepli függetlenségének hetvenedik évforduló-
ját. Az ünnep idén azonban nem csak a kerek szám miatt lehet különleges. A
Times of Israel két helyi médiumra hivatkozva is azt írja, az amerikai elnök
ezen a napon fogja áthelyezni országának képviseletét Jeruzsálembe.

A decemberi bejelentés után a washingtoni vezetés azt mondta, a valós köl-
tözésig hosszú hónapok is eltelhetnek még. Az alelnök januári izraeli látoga-
tása során arról beszélt, 2019 végéig is eltarthatnak az adminisztrációs felada-
tok.

Elhárultak a fennálló akadályok
Most azonban két amerikai diplomata is arról beszélt, hogy egy republiká-

nus megadonor felajánlotta, fedezi az új követségi épület körüli költségeket,
ez pedig meggyorsíthatja a költözést. A Trump-adminisztráció egyelôre azt
vizsgálja, jogilag van-e akadálya a magánadományok elfogadásának.

Ha ez tisztázódik, a pénz könnyen összegyûlhet az amerikai evangéliumi
keresztény és zsidó közösségek hozzájárulásával. Eddig azonban nem volt
példa arra, hogy privát forrásból fedezzenek egy amerikai kormányzati épü-
letet.

A héten egy másik komoly akadály is elhárult az áthelyezés útjából. Rex
Tillerson amerikai külügyminiszter hetek óta tartó egyeztetések után végül
aláírta azt a dokumentumot, amely a költözést biztonsági szempontból is
lehetôvé teszi.

Hol lesz a követség?
Az amerikai vezetés állítólag azt fontolgatja, hogy elsô körben a jeruzsále-

mi Arnona negyedbe költözne a nagykövetség, egy már mûködô konzulátusi
épületbe. Így formálisan megnyílhatna az intézmény, a teljes stáb pedig üte-
mezve költözne át, ahogy kibôvítik az épületet.

Az amerikai külügyminisztérium hivatalosan is bejelentette, hogy az új
nagykövetség májusban költözik át, Izrael megalapításának 70. évfordu-
lója alkalmából. A nagykövetség kezdetben az amerikai konzulátus épü-
letében mûködik, de 2019 végéig teljesen új épületbe költözik. A State
Department (külügyminisztérium) közlése szerint már keresik a végleges
helyet.

Turai Barnabás/ATV
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Májusi cserebogár

Baba Schwartz 2017. június 9-én
hunyt el. Ez a fotó a 88. születés-
napján készült róla

Lehet-e mindig a szeretet a vá-
lasz a körülöttünk tomboló gyûlö-
letre?

A nyírbátori származású Baba
Schwartz Májusi cserebogár címû
memoárja rendhagyó holokauszt-
történet. A szerzô az egyre szoronga-
tóbb zsidótörvények idejébôl a csalá-
di fészek melegére emlékszik legin-
kább, a világ megismerésének izgal-
mára, a szülôváros otthonosságára.
A normális életet leromboló háború-
ból emberi arcokat visz magával, a
Nyírbátorból elhurcolt háromezres
zsidó közösség sorsában a megôrzött
humánum pillanatait fedezi fel. A
haláltáborok borzalmait, a gázkam-
rába küldött apa elvesztését örökös
béketûréssel és mindig megújuló re-
ménnyel viseli. Édesanyjával és
lánytestvéreivel túlélték Auschwitz
poklát; a család megmaradt része
Ausztráliában telepedett le és kezdett
új életet. 

Baba Schwartz angol nyelven írt,
szívbe markoló emlékiratát a mel-
bourne-i Black Inc. 2016-ban adta
közre. A Magyarországról elszárma-

zott szerzô mûve mostantól anya-
nyelvén is olvasható.

A Májusi cserebogár egy ultimate
szeretetkönyv, amelynek cselekmé-
nyéhez a világtörténelem legborzal-

masabb évei adják a kulisszát.
„Egy szeretetben és boldog-

ságban felnôtt ember nehezen
érti meg, egyesek hogyan lehet-
nek érzéketlenek embertársaik
szenvedésére. Ha megaláznak
és semmibe vesznek, tudni aka-
rod a miértjét.

Bántam-e én így valakivel,
mint ôk velem? Bosszúszomjas
voltam? 

Nem, soha.
Mégis mindenki elfogadta,

hogy ez történik velünk –
anyám, a testvéreim, a barakk-
beli nôk százai. Olyan okok mi-
att, amelyeket soha egyetlen zsi-
dó sem értett, lenéztek minket.
Mi pedig elfogadtuk…”
(Baba Schwartz: Májusi csere-
bogár. Athenaeum, Budapest,
2018. 240 oldal, 3499 Ft.)

Interjú Borgula Andrással,
a Gólem Színház vezetôjével

A Gólem Színházzal vállaltuk,
hogy kortárs mûvészszínházzá le-
szünk, és más mûvészszínházakhoz
hasonlóan a mai magyar társadalom
égetô és izgalmas kérdéseivel foglal-
kozunk – zsidó szemszögbôl.

Nem tudok olyan színházról, mint a
Gólem, ami egyrészrôl jó, másrészrôl
jobb lenne, ha találhatnánk szövetsé-
geseket, mert a magyar kulturális élet,
a hazai színházi élet eléggé zárt rend-
szerû. Ha azt mondod, zsidó színház,
rögtön hunyorogni kezdenek, és meg-
kérdezik, miért kellett azt odatenni a
nevetekbe, rendes színházat nem is
tudtok csinálni? Nehéz elmagyarázni,
hogy ez ugyanolyan „rendes” színház,
mint bármelyik másik. Nem beszélve
a közönségrôl, akiket nehezebb be-
hívni, ha ez egy nyíltan vállalt zsidó
színház, mert azt gondolják, biztosan
csak a zsidóknak szól, zsidók játsza-
nak benne, zsidóul beszélnek, holott
ebbôl a három állításból egyik sem
igaz. Másrészt sokszor felteszik a kér-
dést: mi közük nekik ehhez? Pedig
ahogy Székhelyi József is mondta,
nincs olyan, hogy zsidó színház. Jó
színház van és rossz színház.

Egy történet, egy elôadás ha jó, ak-
kor az globális, és mindenkit megszó-
lít, de közben lokális is, mert egy bi-
zonyos szemszögbôl meséli el az
adott történetet. Egy magyar író bi-
zony magyar szemszögbôl látja a vilá-
got, ami szerintünk, akik itt élünk, na-
gyon speciális, de ugyanígy van ezzel
egy lengyel vagy egy cseh is. Egymás
mellé lehet tenni egy kortárs cseh
vagy magyar drámát, erôteljesen
megmutatkoznak majd a különbsé-
gek. Hiszünk abban, hogy létezik
úgynevezett zsidó látásmód, ami ér-
dekes módon országokon ível át, de
mégis egyfajta, és különbözik attól a
látásmódtól, ami esetlegesen a több-
ségi társadalmat jellemzi.

Hamarosan új bemutatóra ké-
szültök a Gólem Színházzal. Mit le-
het tudni a darabról?

Tavasszal tartjuk majd a bemutató-
ját egy kétszereplôs izraeli darabnak.
Gryllus Dorkát szeretném megnyerni
az egyik szerepre. Egy nagyon izgal-
mas ötleten alapszik Anat Gov Jaj, Is-
tenem! címû elôadása, amiben egy
autista fiát egyedül nevelô pszicholó-
gust látogat meg a Jóisten, mert úgy
érzi, már nem szeretik ôt a saját te-
remtményei, és a világnak így már
semmi értelme. Nagyon várom, hogy
belekezdjünk a próbafolyamatba.

Elképzelhetô, hogy még ebben az
évadban létrehozunk egy új gyerek-
elôadást a Szamárfül Projekttel közö-
sen, az Edgár Keret által írt izraeli
mese, a Kócos macskaember kölyök
alapján.

Ami egészen biztos, hogy 2018
ôszén egy kabaré és görög dráma ke-
verékét állítjuk színpadra. A darab az-
zal indul, hogy egy nap arra ébrednek
a föld lakói, hogy eltûntek a zsidók, és
senki nem tudja, hová lettek, merre
mentek, vagy esetleg valakik elvit-
ték-e ôket valahová.

Hogy érzitek magatokat a Jurá-
nyiban?

A Jurányi a legjobb dolog, ami tör-
ténhetett velünk öt évvel ezelôtt. Egy
olyan közegbe kerültünk, ahol jól és jót
lehet alkotni, ahol rengeteg segítséget

kapunk ahhoz, hogy azt csinálhassuk,
amire feltettük az életünket. Szerencsé-
re ennek meg is látszik az eredménye.
Mára már kinôttük a ház adta lehe-
tôségeket, nagyobb teremben játsszuk a
darabjaink többségét, de azt tervezzük,
egy-két évig még itt maradunk, és ha
minden összejön, akkor egy saját szín-
házba költözünk majd át innen.

Végezetül arról kérdeznélek, ho-
gyan derült ki számodra, hogy zsi-
dó származású vagy?

Ezt a sztorit már sokszor elmesél-
tem, mert egy igazi, klasszikus kelet-
európai történet. 1989 végén, hetekkel
a vasfüggöny leomlása után a nagy-
mamámnál voltam egy hétvégén.
Szinte mindig nála voltam, mivel
anyukám dolgozott. Mamának volt
vonalas telefonja, ami nagy dolognak
számított akkoriban. Ha valakit el
akartak érni a házból, mindig minket
csörgettek meg, mi pedig rohantunk,
és hívtuk a szomszédokat.

Ezen a hétvégén is ugyanez történt,
egyszer csak megszólalt a telefon. Én
vettem fel, és a legnagyobb meglepe-
tésemre a vonal végén egy hang vala-
mi Háimot keresett. Közöltem vele,
hogy itt nem lakik ilyen nevû ember.
Megkérdezte tôlem, hány éves va-
gyok, és hol van a nagyapám. Mond-
tam, hogy 14 vagyok, és a nagyapám
több mint tíz éve meghalt. Ez az! Ez
jó! – mondta az idegen hang. Neked
talán igen, de nekünk biztosan nem –
gondoltam magamban.

Valamit mondhattam is neki, mert
azt válaszolta, összesen két dolgot tu-
dott a testvérérôl, akit 1945-ben látott
utoljára, hogy meghalt és hogy meg-
változtatta a nevét.

Kérdezte tôlem, hogy Málká itt
van-e, mire mondtam, hogy a nagy-
szüleimet Henriknek és Erzsébetnek
hívják, amin csak nevetett, majd kö-
zölte, hogy ezt ô jobban tudja.

A beszélgetés közben bejött a szo-
bába a mamám is, aki suttogva kér-
dezte tôlem, ki keresi Málkát és
Háimot. Egy ôrült – mondtam én –,
aki azt állítja, valami rokonunk
Izraelbôl. A mamám, miközben átvet-
te tôlem a telefont, hitetlenkedve tette
hozzá, hogy amikor legutoljára
Málkát kereste valaki, akkor elvitték
az egész családot.

Leforrázva álltam ott, miközben
mama az idegennel beszélgetett, és
próbáltam megtalálni az értelmét an-
nak, amit mondott. Nagyjából negy-
venöt perc után letette a kagylót, és
azt mondta, ez az ember a nagyapám
legfiatalabb öccse volt, aki negyven-
négy év után elôször látogatott Ma-
gyarországra, és elsô dolga volt, hogy
egy telefonkönyvbôl kikeresse és fel-
hívja a Vas vezetéknevûeket. Mi vol-
tunk a sorban a harmadikok.

Csodálkozva kérdeztem a mamám-
tól: hogy létezik az, hogy nekünk Iz-
raelben rokonaink vannak? Amire azt
válaszolta, azért, mert zsidók va-
gyunk. Ezután közölte, hogy kész a
vacsora, menjünk enni, és kiviharzott
a konyhába. Én pedig ott maradtam a
kérdéseimmel: mi az, hogy zsidó?
Azok meg kik? És mi a vacsora?

Aztán szép lassan minden kiderült.
Dorogman Hédi

(Forrás: akibic.hu)
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N A P T Á R
Március 23. péntek Niszán 7. Gyertyagyújtás: 5.42
Március 24. szombat Niszán 8. Szombat kimenetele: 6.48
Március 30. péntek Niszán 14. Gyertyagyújtás: 6.52

Erev peszách
Március 31–április 7-ig PESZÁCH

VEGYES

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Márc. 23. Márc. 24. Márc. 30. Márc. 31.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.30 9.30 17.30 9.30
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 18.00 9.00 18.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.40 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.50 8.00 17.40 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 17.30 9.00 17.40 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.00 17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
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.) 17.30 9.30 17.30 9.30
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.40 8.00 17.30 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.40 8.00 17.30 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.40 8.00 16.50 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 8.30 17.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
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

Tóthné Hûvös Katalin fogtech-
nikusmester. Fogsorok, hidak készí-
tése, javítása soron kívül. Fogszabá-
lyozó, fogfehérítô. Fogászati háttér biz-
tosított. Szolid árak. Mozgáskorlátozot-
takhoz házhoz megyünk. Hétvégi
ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 06-
30-222-3016, 06-1-356-9372.

Önkéntes programunk változat-
lanul mûködik és folytatódik! Gyere
velünk önkéntesnek Izraelbe! Csoport
indul: április 22. – május 13. Bôvebb
információ és jelentkezés: Deutsch
János, janos.deutsch76@freemail.hu,
+36-20-233-8454, vagy az Izraeli Kul-
turális Intézetben (VI. ker., Paulay Ede
u. 1.) minden kedden, 16–17 óra között.

19–20. századi magyar és külföldi
mûvészek festményeit keressük
megvételre készpénzért gyûjtôk, befek-
tetôk részére. Nemes Galéria, 1024 Bp.,
Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: +36-1-
302-8696. Mobil: 06-30-949-2900. E-
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

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

Társasházkezelés! Szeretne egy jó
közös képviselôt? Kérjen ajánlatot!
Személyes bemutatkozás, ingyenes
állapotfelmérés! Dr. Bíró Anna, 06-70-
505-9394, 06-1-200-4972.

Takarítást vállalok hétvégére. 06-
70-548-9278, hívható: 15 óra után.

Szédertál és -készlet, új, eladó. 06-
20-436-8632.

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

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
képeslapokat. 06-20-522-5690, este 06-
1-322-8439.

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, névjegy-
készítés, diplomakötés, könyvnyom-
tatás a Mammut III. em. 312-es üzletben
és a Balogvár u. 1. alatt. Messinger
Miklós, +36-20-934-9523, rcontact@t-
online.hu

APRÓ-
HIRDETÉS

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!

* * *
KOBA 

DETEKTÍVIRODA: 
06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

Hírek, események
röviden

A Holokauszt Nemzetközi Emlék-
napja alkalmából Budapesten és vidé-
ken is több helyszínen emlékeztek
meg a vészkorszak ártatlan áldozatai-
ról. Mindezek közül a legátfogóbb és
legteljesebb talán az a kétnapos ese-
ménysorozat volt, amelyet Kecske-
méten tartottak, a Holokauszt Emlék-
központ, a Bács-Kiskun Megyei Tu-
dományos Ismeretterjesztô Társulat, a
Mazsihisz Közép-magyarországi Te-
rületi Csoportja, a Bács-Kiskun Me-
gyei Katona József Könyvtár és Kecs-
kemét Megyei Jogú Város szervezésé-
ben.

A nyitórendezvénynek a TIT szék-
háza nyújtott otthont, ahol a részt-
vevôket prof. dr. Szécsi Gábor, a
Bács-Kiskun Megyei TIT társelnöke
köszöntötte. Rámutatott arra, hogy
minden gyûlölködés, türelmetlenség
hátterében ott a tudatlanság, amely
ikertestvéreivel, a megalkuvással,
közönnyel, elutasítással béklyóban
tartották annak idején is egy bûnös
kor emberét. Mint hangsúlyozta,
azért van szükség ilyen megemléke-
zésekre, mert igazán csak az egyéni
sorsok tükrében lehet megérteni a
tragédia okait és felfogni következ-
ményeit, felmérni az egyes ember és
a társadalom felelôsségét abban,
hogy hasonló tragédia soha többé ne
történhessen meg.

Ezt követôen prof. dr. Grósz Andor,
a Holocaust Közalapítvány Kuratóri-
um és a Kecskeméti Zsidó Hitközség
elnöke elôször a hely szellemének
szentelt néhány gondolatot. Felidézte,
hogy az egykori zsinagógát Kecske-
mét zsidó közössége építette saját for-
rásaiból. A vészkorszak következté-
ben elárvult épület ma a Tudományos
Ismeretterjesztô Társulat rendezvé-
nyei számára biztosít helyszínt, így
szimbolikusan a hit és a tudomány fo-
nódik össze e falak között. Mind-
kettôre szükség van ahhoz, hogy a
múltbéli tragédia semmilyen formá-
ban sem ismétlôdhessen meg. 

A késôbbiekben kitért a zsidóságot
és a nemzetet ért tragédia felfoghatat-
lan méretére is. „Elképzelni sem tud-
juk, mennyivel erôsebb és gazdagabb

– A zuglói körzet pénteki (17.30)
és szombati (9.30) istentiszteleteit
továbbra is a Scheiber-iskolában
tartja (XIV. ker. Laky Adolf utca).

– 1%. A Veszprémi Zsidó Örökségi
Alapítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik a 2016. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át az alapítvány
részére felajánlották. Az így kapott
73.634 Ft-ot a kuratórium döntése
alapján a veszprémi zsidóság történe-
tének egy részével foglalkozó tanul-
mány megírására, pályázati önrész-
ként használjuk fel. 

Reméljük, hogy a 2017. évrôl be-
adott bevallásukban még többen fogják
1%-os felajánlásukat alapítványunk ré-
szére megtenni, amit elôre is köszö-
nünk. Adószámunk: 18927467-1-19.

– Adomány. Gesztesi Jánosné 5000
Ft-ot küldött az Igaz Emberekért Ala-
pítványnak a Jad Vasem-kitüntetettek
megsegítésére.

Brit mila
A Hunyadi téri (Ohel Ávrahám) kö-

zösség ünnepelhetett. Nem mindenna-
pos esemény egy új kis jövevény, akit
nyolcnapos korában felvesznek Ábra-
hám Szövetségébe. A Kovács–Heéger
házaspár Ármint követô második kisfia
elôtt sorban álltak az ôt csodálók. A
britre akkor és ott technikai malôr okán
mégsem kerülhetett sor. Ettôl függetle-
nül a kile tagjai, rokonok, barátok,
ismerôsök, sok-sok karonülô baba,
ovis korúak, mindenki, aki eljött, jól
érezhette magát. 

Három nap múlva, a család otthoná-
ban végbement az, ami elmaradt,
megtörtént a brit. A kicsi fiú (Kovács-
Heéger Zsigmond) az Ezra Meir ben
Benjámin Baruch nevet kapta. A
mohél dr. Hollós Gábor volt, a kváter
pedig Fináli Gábor (Gávriel ben
Ávrohom) rabbi.

Sok-sok örömöt, boldogságot az
egész családnak!

Auschwitz felszabadulásának
évfordulóján

Grósz Andor

Róna Tamás

lenne ez az ország, ha a félmillió le-
gyilkolt magyar állampolgár és min-
den leszármazottja velünk együtt dol-
gozhatott volna. Mennyivel lehetnénk
gazdagabbak, ha Radnóti tovább ver-
selhet, Szerb Antal vagy Rejtô Jenô
tovább írják regényeiket, ha Richter
tovább kutat, kísérletezik, és új
gyógyszereket állít elô, ha Tolnai Si-
mon tovább nyomtathatja világlapját,
ha a sok ezer embernek nem kell
elmenekülnie…” Az említett és a meg

nem nevezett, kiemelkedô személyi-
ségek alkotásaihoz hozzá kell adnunk
a szorgos százezrek munkájának gyü-
mölcseit is, akik szintén hozzájárultak
hazánk fejlôdéséhez. 

Rámutatott arra a tényre, hogy a
holokauszt nemcsak a 20. század, ha-
nem az emberiség történelmének
nagy vízválasztója. Olyan példa nél-
küli antihumánus kísérlet, amelynek
célja egy teljes nép és kultúra kiirtása
volt, és alapjaiban kérdôjelezte meg
az emberi civilizációt. Nemcsak a
múlt, hanem a jövô miatt is kötelessé-
günk tanulmányozni a történteket,
nemcsak a megértés, hanem a jövôbe-
li atrocitások és népirtások megakadá-
lyozása végett is. 

Beszéde végén kifejtette: itt az ide-
je, hogy az egész magyar társadalom
szembenézzen a múlttal. „A félmillió
magyar zsidó áldozat gettósításához,
majd deportálásához a magyar állami
apparátus együttmûködésére, helyen-
ként lelkes támogatására is szükség
volt. Mintegy 200 ezer rendôr,
csendôr, vasutas, keretlegény, jegyzô,
alispán és más hivatalnok tevékeny
közremûködése juttatta az áldozatokat
a vesztôhelyre. Itt vannak közöttünk
leszármazottaik, de még sohasem ta-
lálkoztam olyan személlyel, aki azt
mondta volna: az apám vagy nagy-
apám részt vett a zsidók deportálásá-
ban, sajnálom, én sohasem tennék
ilyet. Mintha a kétszázezer tevékeny
résztvevô, a nácik ördögi tervének lel-
kes kiszolgálói után egyetlen leszár-
mazott sem maradt volna, mintha
csak a gyásszal és veszteséggel kelle-
ne szembenézni, magával a bûnnel
nem. Kérem, ne értsenek félre. Senki
sem felelôs bármely felmenôje tetté-
ért, bármilyen szörnyû legyen is az.
Senkitôl sem várom el, hogy megta-
gadja felmenôjét. Azt szeretném,
hogy ne az elôdjétôl, hanem annak
cselekedeteitôl határolódjon el. Sze-
retném, ha lennének ebben a hazában
olyan bátor, egyenes gerincû embe-
rek, akik túl tudnak lépni a család
érintettségén, és ki mernek állni egy
békés, harmonikus jövô érdekében” –
zárta szavait Grósz Andor.

A beszédet két elôadás követte. Dr.
Róna Tamás vezetô rabbi elôadása A
szív könnyei címet viselte, míg Sán-
dor Márta, a Holokauszt Emlékköz-
pont történész-muzeológusa a kecske-
méti zsidóság holokausztjáról beszélt.
Adatokkal gazdagon alátámasztott
elôadása leírta azt a folyamatot, amely
az 1801-ben alapított és az 1930-as
évek végéig virágzó hitközség elôbb
gazdasági, majd fizikai megsemmisí-
téséhez vezetett. Vázolta, hogyan til-
tották ki Kecskeméten 1940-tôl a zsi-
dó kereskedôket a piacokról és vásá-
rokról, hogyan kobozták el a boros-
pincéket és juttatták teljes felszerelés-
sel együtt keresztény tulajdonba. A
német megszállás után felgyorsult a
zsidó vagyon teljes elkobzása, a gettó-
ba már csak élelmiszert és néhány
személyes ingóságot vihettek maguk-
kal a szerencsétlen áldozatok, pénzt
vagy értéket nem. 1944. június 27-én
és 29-én indult az a két vonat, amely
Auschwitzba szállította a város és
környéke zsidóságát. A háború elôtti
Kecskeméten élô 564 zsidó család

1323 tagjából 70 fiatal nô, 4 férfi és
70 munkaszolgálatos élte túl. 

Elôadása végén Sándor Márta ki-
hangsúlyozta, hogy minden sors egy
egyedi egyéni történet, amit meg kell
ôrizni és megismerhetôvé kell tenni,
hiszen az egész nagy tragédia egyedi
történetekbôl áll össze. 

A rendezvénysorozat keretében a
budapesti Holokauszt Emlékközpont
vándorkiállítását a Katona József
Könyvtárban Falak, jelek, sorsok –
Magyar zsidók deportálása Ausch-
witzba címmel prof. dr. Grósz Andor
és Mák Kornél alpolgármester nyitot-
ták meg.

Az alpolgármester hangot adott an-
nak a meggyôzôdésének, hogy mind-
azt, ami 1944-ben Magyarországon
történt a több százezer zsidó állam-
polgárral, okulásul tanítani kell a fel-
növekvô generációknak.

Hangsúlyozta azon meggyôzôdését,
hogy országunkban, így e városban
sem lehet többé úrrá a kirekesztés, a
megalázás, az antiszemitizmus és a
rasszizmus.

A Sétatér utca 2. szám alatti ház
elôtti járdában elhelyezett emlékkö-
veknél dr. Feldmájer Péter, a
Mazsihisz Közép-magyarországi Te-
rületi Csoportjának elnöke mondott
beszédet. 

Felidézte, hogy a holokauszt-
emlékév keretében Bács-Kiskun és
Pest megyében mintegy 100 emlékkö-
vet helyeztek el különbözô helységek-
ben, és a közelmúltban Kecskeméten
két helyszínen folytatták a programot.
Kifejezte azon reményét, hogy ezek a
kövek is emlékeztetni fogják a város
polgárait azokra az emberekre, akik
velük éltek, majd kegyetlenül meg-
gyilkolták ôket.

Ezt követôen Kemény Mária – aki-
nek nagylelkû adománya tette
lehetôvé a kövek elhelyezését – idéz-
te fel gyermek- és ifjúkorát, és mond-
ta el személyes emlékeit. 

A holokauszt-emléknapi rendez-
vénysorozat dr. Róna Tamás fôrabbi
kádis imájával zárult.

Tóth Zoltán
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– Maceszárusítás. A macesz és a
dara Budapesten március 12-tôl
kapható a szokott helyeken.
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SPÁNN GÁBOR

Igazold magad!

...és ideje van
a nevetésnek

Oly korban élünk, amikor divat lett a coming out. Nem tudom egészen,
mit jelent, de most én is élek vele: minden jel szerint kábítószer-fogyasz-
tó lehetek, csak épp én nem tudok róla. De errôl késôbb… Elôbb engedje-
nek meg két újságírói közhelyet. A publicista olyan, mint a valamikori úri
szabó: hozott anyagból dolgozik. Nem akarok szerénytelennek tûnni, de
az alább olvasható zsengémben történtek saját élményeim, így igazságtar-
talmukért szavatolok. 

A másik: az egészségügy ma ugyanaz, mint ami az „átkosban” volt a
Patyolat. Könnyû szidni. Az ember bárhova néz, csak anomáliát talál.
Halálig késô mentôket, folyosón fektetett agonizálót, eszméletlen beteg
felett pózoló ápolókat, hazulról bevivendô gyógyszereket és 4 éves várólis-
tát fájdalomban fetrengô beteggel. Az én történetem nem ilyen súlyos, de
mint pohár vízben a tenger, jól mutatja, hogy nem mindig a pénzhiány az,
ami tönkretesz egy húsunkba vágó ágazatot.

Az történt nemrégiben, hogy aktuális nyavalyámra orvosom ún. ma-
gisztrális készítményt írt elô, vagyis a gyógyszertárban fölkészültem mini-
mum egynapos várakozásra, míg a különbözô hatóanyagokból összerak-
ják a csodatevô kemikáliát. Feleségem ment be a recepttel az egyik jó ne-
vû budapesti patikába, ahol a következô jelenet játszódott le.

A gyógyszerész hölgy, miután tételenként beárazta a recepten felsorolt
összetevôket, nagyon kedvesen mosolyogva fordult az asszony felé, ek-
képp: most szíveskedjen ideadni a személyazonossági igazolványát. Az én
feleségem anyának, feleségnek és igazoltatandó állampolgárnak is min-
dig tökéletes és felkészült. A teljes kézitáska vele volt, de a kétkedés is. Fé-
lénken megkérdezte, ugyan mondják már meg, hogy egy triviális, min-
dennapi készítményhez, aminek árát önként elôre kifizeti, miért kell sze-
mélyi igazolványt felmutatnia? A válasz az alábbi volt. Csupán azért, mert
a gyógyszer egyik összetevôje kiugróan drága, és így biztosítjuk, hogy a
kisbeteg idôben tájékoztatva legyen az áráról. 

Miután nem létezô influenzajárvány miatt az asszony mögött sor állt, és
ô nem kívánta kivívni haragjukat, nem bocsátkozott vitába, igazolta ma-
gát, majd a blokkhoz mellékelt számmal hazajött. A gyógyszerért már én
mentem el, és kérettem a gyógyszertár vezetôjét. Bemutatkoztam neki, és
biztosítottam róla, hogy én magam – de remélem, ô is – tisztában vagyok
azzal, hogy a törvények szerint ma Magyarországon személyi igazolványt
vagy hatóság, vagy pénzintézet kérhet el, patika semmiképp. Mi az oka,
hogy náluk ez a teljesen új rendszer létezik? Hozzátettem, hogy az ügyet
már a feleségem sem értette, és a válasz, amit kapott, kb. a holt-tengeri te-
kercsek orosz fordításával volt számára azonos. A vezetô gyógyszerész
irult-pirult, ötször kért bocsánatot, hangsúlyozva, hogy tökéletesen iga-
zam van, kolleganôje helytelenül járt el. De! Most már elárulja, hogy az
egész ügy a bevezetendô és még próbamûszakban üzemelô, általuk is
ezerszer elátkozott e-recept (e: elmebeteg?) számítógépes rendszerének
köszönhetô. Tudniillik a nekem szánt, több összetevôjû készítmény egyik
alkotóeleme úgy jött föl a számítógép képernyôjén piros alapon mint ká-
bítószerlistán lévô anyag, és majd ha egyszer élesben mûködik az e-rend-
szer, ilyen gyógyszer kizárólag személyazonosság igazolása esetén adha-
tó ki. Elrebegtem neki, amit már ô is tudott: az én esetemben a feleségem
papíralapú receptet hozott, nem érdeklôdött a készítmény ára felôl, és
elôrebocsátotta, hogy azonnal fizet. Mintha licitálni akart volna velem a
kedves fônéni, hozzátette, hogy ráadásul az inkriminált vegyi anyag szoft-
verhiba miatt került méreglistára. Ô most bocsánatot kér ismét, felejtsük
el az egészet, és mintegy kárpótlásként suttogva hozzátette: ha a kedves
úrnak a késôbbiekben bármikor valamely hiánycikk gyógyszer kell, náluk
mindig soron kívül meg fogja kapni!

Nekem pedig mûködött az újságírói fantáziám. Elképzeltem, hogy en-
nek az egész értelemhiányos e-recept-rendszernek a kidolgozását nyilván
egy kútkávakészítô csókosnak adták ki, és tôle ennyire tellett. Ez esetben
is mûködött Hofi Géza 80-as évekbeli felejthetetlen és jövôbelátó poénja.
Kinevezni készülnek egy sportklub élére vezetôt, aki jó elvtárs. Azért meg-
kérdezik tôle: úszni tud? Ijedten feleli a káder, nem. És ha megfizetik?

Behunytam a szemem, és láttam a jövôt: benyújtom a receptemet az ab-
lakon, a gyógyszerész felnéz, és sorolja. Személyit, útlevelet, tajkártyát,
adószámot, lakcímkártyát kérek. Miután mindezt remegô kézzel átadtam,
szemembe néz, és azt kérdi: vallása? Én halkan, hogy a mögöttem álló ne
stresszeljen, válaszolom: zsidó vagyok, de remélem, azért ki tetszik adni?!

106 éve, 1912. február 28-án szü-
letett Alfonzó, azaz Markos József
színész, artista, parodista – írja az
MTI. Talán legemlékezetesebb ala-
kítását a Keménykalap és krumpli-
orrban láthatta a közönség. Számos
tévéfelvétel készült vele, nagy sikert
aratott a Ványadt bácsi címû Cse-
hov-paródia és a fiával, Markos
Györggyel elôadott karmester-pa-
ródia.

Erôs, sportos testalkatú ifjú volt, az
iskolai fegyelmet nehezen tûrte. A ke-
reskedelmi iskolában komoly konflik-
tusba keveredett egyik tanárával, ami-
nek az lett a vége, hogy kicsapták.
Autószerelô-inasnak állt, szabadidejét
a ligetben töltötte, ahol artistákkal ba-
rátkozott, és megtanulta mutatványai-
kat. Kétségbeesett apja „rendes” fog-
lalkozást akart fiának, ezért Stras-
bourgba küldte egy ismerôséhez. A fi-
atalember Párizsba utazott tovább, a
Renault-gyárban kapott munkát
autószerelôként.

1930-ban hazautazott, és a Vidám
Parkhoz tartozó varietében pankrátor-
ként kezdett dolgozni. A társulattal
Bulgáriába szerzôdött, és „a Horto-
bágy bikájaként” birkózószámmal jár-
ta az országot – a turné azután szakadt
félbe, hogy egy török ellenfele le-
gyôzte. 1933-ban a Royal Orfeum
táncos produkcióiban lépett fel, egy
évig Itáliában dolgozott, de a katonai
behívó miatt vissza kellett térnie. Le-
szerelése után az Arizona mulatóban

Alfonzóra emlékezünk

lett parkett-táncos, de amikor az
egyik, vele ízetlen tréfát ûzô, gazdag
vendéget felpofozta, mennie kellett.

A vándorévek során Egyiptomban,
a Közel-Kelet mulatóiban lépett fel
Joe Stan mûvésznéven, amelyet ha-
marosan Alfonzóra változtatott. Az
ötletet a XIII. Alfonz spanyol király
haláláról megjelent újságcikk adta:
„Meghalt Alfonz, óh, a király, éljen a
király!” – kiáltotta. 1938–39-ben is-
mét Nyugat-Európában turnézott, s
megismerkedett a pantomim „atyjá-
val”, a francia Marcel Marceau-val is.
Hazatérve ismét varietékben dolgo-
zott akrobataként és táncosként, a fel-
lépések között paródiákkal szórakoz-
tatta kollégáit. A Moulin Rouge igaz-
gatója felfigyelt rá, és ötleteit beépí-
tette az elôadásokba. 1944-ben mun-

kaszolgálatra hívták be, de sikerült
megszöknie, és álnéven mûtôssegéd-
ként dolgozott a Rókus Kórházban.

1945-ben egy orosz katonatiszt tol-
mácsaként került Szegedre, ahol meg-
próbálkozott a színészettel, de remé-
nyei nem váltak valóra. Budapesten a
híres bûvész, Rodolfó partnere volt a
Fôvárosi Nagycirkuszban, de ô önálló
estre vágyott. Apránként kialakított
magának egy egyszemélyes színhá-
zat, melynek írója, rendezôje, fô-
szereplôje is volt. Szállóigévé váltak
bemondásai, poénjai, zseniális paródi-
ákat rögtönzött. Az 1956-os forrada-
lom után családjával külföldre távo-
zott, Bécsben, majd Belgiumban élt,
és a legkülönfélébb filmekben vállalt
szerepeket. Dolgozott Totóval,
Vittorio de Sicával és Jacques Tatival,
szíve azonban hazahúzta. A Vidám
Színpadhoz szerzôdött, melynek
nyugdíjazásáig tagja maradt.

Alfonzó reklámfilmekben is meg-
megjelent, szlogenjei máig velünk él-
nek. Több mint húsz magyar filmben
játszott kisebb-nagyobb epizódszere-
pet, az 1970-ben forgatott Én vagyok
Jeromos színészi jutalomjátéka lett.
1972-ben a Vigyázat, mázolva! címû
kisfilmben nyújtott alakításával el-
nyerte az oberhauseni fesztivál
fôdíját. Talán legemlékezetesebb ala-
kítását a Keménykalap és krumpliorr-
ban láthatta a közönség. Számos tévé-
felvétel készült vele, nagy sikert ara-
tott a Ványadt bácsi címû Csehov-pa-
ródia és a fiával, Markos Györggyel
közös karmester-paródia. A különös
tehetségû elôadó 1969-ben lett érde-
mes mûvész. 1987. május 5-én halt
meg Budapesten.

– Hacsekül: hol volt rabbi úr,
hogy már hetek óta nem láttam?

– Eltérôen attól a politikustól, aki
kampánya részeként befeküdt egy
kórházba, tesztelni az egészség-
ügyet, én nem teszteltem.

– Báruch hásém, ha már itt van,
megkérdezem, mi a véleménye az
Obiról?

– A te anyukád mit csinál, ha csak
öt alma van, és nyolc gyerek között
kell elosztani?

– Kompótot.
* * *

Szôke nô hûtôgépet vesz, az eladó
gyôzködi:

– Hölgyem, ez kiváló minôség, AA
osztály, és az ajtó is megfordítható.

Mire a nô:
– És miért jó nekem, ha kívül van a

tojástartó?
* * *

A politika olyan, mint az ablakpu-
colás. Hamar rájössz, hogy a mo-
csok a másik oldalon van...

Obi
ÖNINTERJÚ

– Véleményem??? Néha beme-
gyek, természetesen a zuglóiba, ha
van valami barkácsolnivalóm.

– Nem arról az Obiról van szó,
hanem Oberlander rabbi úrról,
akinek ez a beceneve!

– Egy ben tajre, tóratudós.
– Na és a reggeli?
– Ja, az amerikai követségen elköl-

tött reggelire gondol, amire az ügy-
vivô meghívta az egyházi vezetôket,
ahol a zsidókat Heisler és Oberlan-
der képviselte!

– Na és az ültetési rend?
– Mivel az ügyvivô tisztában van a

hazai viszonyokkal, jó messzire ül-
tették ôket egymástól. Merthogy ez
villásreggeli volt, késsel az asztalon…

– És mit szól, rabbi úr, Obi nyi-
latkozatához, miszerint a katoli-
kus és a református egyházzal
kitûnô a kapcsolatuk, bár a
Mazsihisszel is ilyen lenne?!

– Ez tetszik nekem! Két utat tartok
járhatónak. Vajon megérné-e mógen
dóvidjainkat keresztre cserélni, vagy
esetleg elegendô lenne egy KDNP
melletti kampány?

Kardos Péter


