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Nem a sors játéka, hanem az élet
megszokott rendje: néhány évvel
ezelôtt egyre csökkent a
résztvevôk száma, ma ismét nö-
vekszik. Elmegy egy nemzedék,
jön egy másik. Ez utóbbi töltötte
meg a Dohány-zsinagógát idén.
Persze láttunk néhány túlélôt is.
Vajon visszahallották-e a fiatalok a
szónokoktól, amit nagyszüleik már
elmeséltek?

A Dohány utcai rendezvény részt-
vevôi elöljáróban bekapcsolódtak
egy világméretû akcióba, mivel a
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége (Mazsihisz) és a Buda-
pesti Zsidó Hitközség (BZSH) is
csatlakozott a Zsidó Világkongresz-
szus WeRemember nevû kampányá-
hoz, amelynek lényege, hogy a kö-
zösségi médiában szerte a világon
eddig több mint 200 ezren osztottak
meg olyan képet, ahol WeRemember
feliratos táblát tartanak a kezükben a
holokausztban elpusztult 6 millió
zsidó áldozatra emlékezve. Ehhez
kapcsolódva a Dohány utcai zsina-
gógában is több százan emeltek ma-
gasba egy-egy WeRemember – Em-
lékezzünk feliratú táblát.

A megemlékezés háziasszonya
Farkasházi Réka volt, míg angol
nyelvû moderátora Dési Tamás, akik
bevezetôjükben elmondták: 1945. ja-
nuár 18-án fölszabadult a budapesti
gettó, és a magyarországi zsidóság
azóta minden évben hagyományosan
a Dohány utcai zsinagóga falai kö-
zött emlékezik az áldozatokra, vala-
mint a felszabadító Vörös Hadsereg
katonáira. Külön köszöntötték a
megjelent holokauszttúlélôket, a ma-
gyarországi zsidóság vezetôit, rabbi-
jait és híveit, valamint a különbözô
egyházak képviselôit. Elfogadták a
meghívást a Magyarországra akkre-
ditált külképviseletek, a magyar kor-
mány, a politikai pártok képviselôi,
valamint a magyarországi társadalmi
és civil szervezetek tisztségviselôi is.
Ezután

Ács Tamás
a BZSH elnöke lépett a mikrofon-
hoz.

Vannak napok, események, em-
lékek, amelyek mint a filmre fotó-
zott tárgy, örökre beégnek, bevé-
sôdnek az emberi emlékezet képle-
tes filmarchívumába.

Akik megélték az üldöztetés, a
gettólét borzalmait, azok számára
a megszabadulás, a felszabadulás
ilyen emlék.

Ma, 2018. január 18-án, a buda-
pesti gettó felszabadulására emlé-
kezünk itt, a Dohány utcai „Nagy-
zsinagógában”, amely Európa leg-
nagyobb zsidó szakrális tere. 

1944. november 29-ét követôen
ez a tér nem vallási célokat szol-
gált, hanem a fallal körülzárt gettó
részeként közel 70.000 zsidó vallá-
sú magyar állampolgár börtönévé
vált. A gettó fennállása alatt az
embertelen körülmények, a nélkü-
lözés, az éhség több mint három-
ezer áldozatot szedett: ártatlan
gyermekeket, idôs, gondozásra
szoruló betegeket, zsidó vallású
magyar állampolgárokat, akiket

minden emberi joguktól megfosz-
tott a rendszer.

A Budapesti Zsidó Hitközség kö-
telességének tartotta és tartja,
hogy minden évben emlékeztessen
a nyilas rémuralom által elkövetett
borzalmakra, fejet hajtson az ál-
dozatok emlékére, és hálával gon-
doljon a gettót felszabadítókra.

Emlékezzünk hát együtt, magya-
rok, nemzetiségi, vallási, etnikai,
identitási megkülönböztetés nél-
kül, politikai meggyôzôdéstôl füg-
getlenül, emberként az áldozatok-
ra, a túlélôkre.

A rendezvényen fölszólalt

Tarlós István
Budapest fôpolgármestere is, aki azt
mondta: nehéz a 20. század egyik
legkegyetlenebb idôszakáról beszél-

teológia nyelve beszél, ez a kimerít-
hetetlen forrás segít a holokauszt fi-
zikai és szellemi veszteségeinek fel-
dolgozásában is. Mint Tarlós István
fogalmazott: az események tárgyila-
gos felidézése nagyon nehéz és fáj-
dalmas feladat, mégis tárgyszerûen,
a valóságnak megfelelôen kell feltár-
ni az eseményeket, így enyhül a tár-
sadalom kollektív lelkiismeretére
nehezedô nyomás. A bûnök felválla-
lása nem a társadalmi, közösségi
vagy egyéni gyengeség jele, hanem
éppen ellenkezôleg, a feldolgozás és
a megbocsátás lehetôsége – tette
hozzá.

A fôpolgármester kijelentette:
szembe kell nézni a múltunkkal, és
emlékezni kell rá minden lehetséges
alkalommal, Magyarország pedig
összefog annak érdekében, hogy az
országban és a fôvárosban semmi-
lyen nemzeti, etnikai, faji vagy vallá-
si közösséghez tartozó személy ne
szenvedhessen el sérelmet, s hogy
Budapesten még egyszer hasonló
szörnyûségek ne fordulhassanak elô.
A fôpolgármester a beszédében Pi-
linszky János költôt idézve azt
mondta: A múlt realitásába egyedül
az áldozatok jutottak el. Övék ma
minden jelentés. Mindaz, ami itt tör-
tént, botrány, amennyiben megtör-
ténhetett, és kivétel nélkül szent,
amennyiben megtörtént.

Heisler András
a Mazsihisz elnöke az alábbi beszédet
mondotta el.

73 évvel ezelôtt pontosan január
18-án dôltek le a gettó falai Buda-
pesten. S mikor eldôltek ezek a fa-
lak, akkor eldôlt a nyomasztó kér-
dés: lesz-e magyar zsidóság a
jövôben is. 

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt
Fôpolgármester Úr, Excellenciás
hölgyek és urak, Államtitkár urak,
kedves Barátaim! A kérdés eldôlt,
és mi itt vagyunk, Kelet-Közép-Eu-
rópa legnagyobb zsidó közössége-
ként, mi vagyunk maga a válasz: a
magyar zsidóságot nem sikerült el-
pusztítani. A háború a nácik vere-
ségével ért véget. Azzal a vereség-
gel, ami már akkor jól látható volt,
amikor saját hazánk közigazgatása,
a hatóságok, a magyar csendôrség
elküldte rokonainkat Auschwitzba. 

Bár 1945 januárjában a gettóban
halottak ezrei hevertek az utcákon,
a pesti zsidóság nagyobb része meg-
maradt. Túlélték, feljöttek a pincék-
bôl. A gettó falait leromboló Vörös
Hadsereg a szabadságot hozta el.
Nemcsak a zsidóknak, hanem az
egész országnak azzal, hogy megál-
lította a nácizmus rombolását, a
gyûlölet tobzódását. Szabadságot

hozott rövid távon, s tudjuk, hosz-
szabb távon az egész ország számá-
ra egy újabb megszállás követke-
zett. Mindkettô egyszerre igaz, és
nekünk, utódoknak meg kell talál-
nunk ennek az idôszaknak azt a kö-
zös narratíváját, amelyben minden-
ki otthonra talál. 

73 éve emlékezünk a gettó felsza-
badítására. Az elsô megemlékezése-
ken a résztvevôk mindegyike még
holokauszttúlélô volt. Ma már a
harmadik generáció fiataljainál
tartunk, ôk jelentik a jövôt. Az em-
lékezésnek ezt a jövôt kell szolgál-
nia. Köszönöm, fiatalok, hogy eljöt-
tetek. De a padsorokban itt ülnek
azok, akiket ma egyszerû gyûjtôfo-
galommal, talán tapintatlanul,
„holokauszttúlélôkként” tartunk
számon. Az édesanyám, édesanyái-
tok, a dédmamák és a dédpapák
megfáradt korosztálya. Ôk azok,
akik személyesen ismerték a Duná-
ba lôtteket, elgázosított rokonain-
kat, az ô szemük láttára haltak éhen
a gettóba zárt gyermekek, pusztul-
tak el saját szüleik, testvéreik, sze-
relmük, s ôk azok, akik mindennek
ellenére tovább éltek, akik maguk-
ba zárva tovább vitték az eltûnt
múltat abba a jövôbe, amelynek
már mi vagyunk a gyermekei.

Generációváltás zajlik a holo-
kauszt emlékezetében is, és halljuk
már régóta a sürgetô, türelmetlen
kérdést: mégis meddig akarunk
még ezzel foglalkozni? Lehet erre a
kérdésre részletes, tudományos vá-
laszt adni, én azonban csak annyit
mondanék: a zsidóság kétezer éve
emlékezik a Jeruzsálemi Szentély
elpusztítására, a makkabeus sza-
badságharcra, s a tragédia megtör-
ténte óta emlékezünk a holo-
kausztra. Mindezekre emlékezni is
fogunk az idôk végezetéig. Erôs, in-
tegrálódott, büszke zsidó közössé-

get csak a hiteles történelmi emlé-
kek bázisán lehet építeni. Mert ha
egy nemzet vagy közösség nem vál-
lalja, megtagadja vagy elfeledi
múltját, akkor lemondhat jövôjérôl
is. 

„Soha többé fasizmust” – volt a
szocializmus egyik kedvelt rigmusa,
majd újabban ez „soha többé soá”-
ra változott. Hetven éve hajtogatjuk
ezeket, mi és Európa. A szervezett,
militarizált gyûlölet mégis jelen van
velünk, a világ mindennapjainak ré-
sze. Pusztítás Szíriában, emberirtás
Burmában, Ruandában, gyerekeket
gyilkoltak Srebrenicában, Magyar-
országon meg agyonlôttek a rágyúj-
tott házból menekülô gyermeket
csupán azért, mert cigány volt.
Mindnyájunknak van dolga a törté-
nelemmel. Az emlékezés mindnyá-
junk kötelessége, zsidóknak, nem
zsidóknak egyaránt. Életben kell
tartani az újvidéki hideg napok zsi-
dó és szerb áldozatainak emlékét ép-
pen úgy, mint az ezeket követô bács-
kai vérengzést, amelyet akkor jó-
részt szerbek követtek el magyarok
ellen. Családok, ahol a nagymama
mikor testvérérôl kérdezik, éppen
úgy némul el és szalad ki a konyhá-
ba sírni, mint ahogyan sokunk szü-
lei, amikor éppen mi kérdezzük
ôket. A fájdalmak kibeszélése a soát
követô gyászmunka egyik legfonto-
sabb tanulsága. S a nemzetek közöt-
ti megbékélés alapja egymás fájdal-
mainak elismerése. 

Most, amikor újra érezni a gyûlö-
let konjunktúráját Európában, sze-
líden jelezni kell: a gyûlölet min-
dent elpusztít maga körül, elôbb
vagy utóbb magukat a
gyûlölködôket is. A történelem bi-
zonyította, hogyan válik néhány év-
tized alatt az ártatlannak tûnô
kocsmai zsidózás történelmi katak-
lizmává. Megtanultuk, hogy a „soha
többé” cselekvés nélkül, a „zéró to-
lerancia” tettek nélkül szavak ma-
radnak csupán. Nem fogadkozások-
ra van szükség, hanem mindenna-
pos, aprólékos munkára. Munkára
a családban, az iskolában, a mun-
kahelyeken, a villamoson. Munká-
ra, hogy mi már szebb családi emlé-
keket adhassunk tovább. 

Tisztelt Holokauszttúlélôk! Re-
ménnyé és életté változtattátok a
pusztítást. A mi életünkké, a mi ta-
nulásunkká, a mi fejlôdésünkké, a
mi szerelmeinkké. Abból a pusztí-
tásból kellett építkeznetek, amely-
nek mindnyájan tanúi voltatok.
Ami itt történt, az az emberiség szé-
gyene, az soha nem megbocsátható,
az jóvátehetetlen, de a rombolás és
az újjáépítés nem múló emlékezete
reményt és jövôt jelenthet, ha mind
úgy akarjuk. S mi úgy akarjuk, de
egyedül nem megy. A diaszpóra él-
ni akaró zsidósága csak a többségi
társadalom együttmûködésével ké-
pes erre. Nem rövid távú, hirtelen
felismerést követô szavazatszerzô
filoszemitizmusra, hanem befogadó
és elfogadó társadalomra vágyunk.
Szeretnénk, ha a keresztény többsé-
gû Magyarország polgárai bármi-
kor készek lennének követ tenni a
zsidó sírokra, és lefognák azok ke-
zét, akik követ készülnek dobni zsi-
nagógáinkra. Köszönöm figyelmü-
ket.

A megemlékezôk ezután a 116.
zsoltárt hallgathatták meg Fekete
László fôkántor ihletett elôadásában,
majd
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ni, mert a bûnre és a felelôsségre em-
lékeztet. Hozzáfûzte: a nemzetiszo-
cialista rendszer lényege abban nyil-
vánult meg, hogy érvénytelennek
nyilvánította az addig érvényes zsi-
dó-keresztény erkölcsi értékeket, és
a saját fajelméleti rendszerével he-
lyettesítette azokat. A fôpolgár-
mester föltette a kérdést: hogyan le-
het a tömeges szenvedés emlékeibôl
az egyéni szenvedés méltóságát
helyreállítani? Majd válaszképpen
kifejtette: a reménységrôl, gonosz-
ról, felelôsségrôl, bûnrôl, gyászról
hagyományosan a zsidó-keresztény

...és január 27-ére, 
a holokauszt nemzetközi 

emléknapjára Horthy-misét 
hirdettek a Belvárosi templomba,

de a tiltakozások miatt 
elmaradt.

Radnóti Zoltán és Szentgyörgyi Ákos fotói
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96 éve, 1922. január 3-án szüle-
tett Budapesten Nemes Nagy Ág-
nes Kossuth-díjas költô, mûfordí-
tó, esszéista. Költészetében szigo-
rúan tartotta magát a racionaliz-
mushoz, de a látszólagos szenvte-
lenség, távolságtartás, hûvös jó-
zanság és csillogó intellektus mö-
gött kimondhatatlan szenvedély
parázslott.

Szülei az Ugocsa megyei Halmi
községbôl vándoroltak Budapestre
az elsô világháború után, Nemes
Nagy Ágnes már itt született. A le-
gendás Baár-Madas Református Le-
ánylíceum tanulója volt, a költô-
igazgató Áprily Lajos személye
meghatározta versírói pályáját. A
Pázmány Péter Tudományegyete-
men tanult tovább, ahol megismerte
Szerb Antalt, Halász Gábort, vala-
mint Lengyel Balázst, akivel 1944
áprilisában össze is házasodtak. A
második világháború idején férjével,
aki megszökött a katonaságtól, üldö-
zötteket mentettek és bújtattak.

Elsô verseskötete Kettôs világban
címmel jelent meg 1946-ban, ame-
lyért két évvel késôbb Baumgarten-
díjat kapott. Ugyancsak 1946-ban a
Köznevelés címû pedagógiai folyó-
irat munkatársa lett, majd Lengyel
Balázzsal megalapították az Újhold
címû periodikát, amely a babitsi
Nyugat eszmeiségét és minôség-
igényét vállalta magára. A lapot egy
idô után a hivatalos kultúrpolitika
túlságosan polgárinak találta, s
1948-ban be is tiltotta. Ezt követôen
csak a Vigíliában jelenhettek meg
versei, s emellett gyerekeknek szóló
mûveket írt. 1958-tól szabadfoglal-
kozású íróként dolgozott. Jelentôs
mûfordítói tevékenységet is folyta-
tott, fôként francia és német nyelvû
mûveket ültetett át magyarra.

Debrecen
Joszéf Amrani, Izrael Államának magyarországi nagykövete egyéves

küldetése alatt már harmadjára kereste fel a helyi közösséget. A magas rangú
vendéget Horovitz Tamás elnök fogadta. A baráti jellegû megbeszélésen a fô
téma az államalapítás 70. évfordulójára tervezett magyarországi

Can Togay és Pauer Gyula alko-
tását az 1920 óta megjelenô
Architecture Digest online kiadása
választotta másodiknak a világ 13
legfontosabb köztéri szobra közül.

A Cipôk a Duna-parton nevû
holokauszt-emlékmû nem véletlenül
nyerte el a tekintélyes építészeti ma-
gazin tetszését. Szellemi alkotója Can
Togay János filmrendezô, író, költô,
és nem utolsósorban a Kultúrpart
Potsdami Naplójának szerzôje; társal-
kotója a 2012-ben elhunyt Pauer
Gyula Kossuth-díjas szobrászmû-
vész, aki számos játékfilm szereplôje
is volt. A kompozíció a nyilasterror
idején Dunába lôtt embereknek állít

emléket: Pauer Gyula hatvan pár kor-
hû lábbelit formált meg vasból. A
parti szegély terméskövére erôsített
cipôk mögött negyven méter hosszú-
ságú, hetven centiméter magas kôpad
húzódik. Az emlékhely három pont-
ján öntöttvas táblákon magyarul, an-
golul és héberül olvasható a felirat:
„A nyilaskeresztes fegyveresek által
Dunába lôtt áldozatok emlékére állít-
tatott 2005. április 16-án”.

Az Architecture Digest Dél-Afri-
kától Texasig a világ szinte minden
köztéri szobrát megvizsgálva adta a
megtisztelô 2. helyet a magyar alko-
tásnak.

Kultúrpart

Üldözötteket bújtatott férjével
Nemes Nagy Ágnes

nagy sikerû elôadás született a Ko-
libri Színházban. 1986-ban Lengyel
Balázzsal újraindították az Újholdat,
amely almanach formájában évente
kétszer jelent meg.

1983-ban életmûve elismeréseként
megkapta a Kossuth-díjat, 1991-ben
pedig alapító tagja lett a Magyar Tu-
dományos Akadémián belül szerve-
zôdô Széchenyi Irodalmi és Mûvé-
szeti Akadémiának. Budapesten
hunyt el 1991. augusztus 23-án.
1997-ben férjével együtt posztumusz
megkapta Izrael Állam Jad Vasem-
kitüntetését, mert a nyilasuralom
alatt mentette az üldözötteket. 1998-
ban a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány Nemes Nagy
Ágnes Emlékdíjat alapított a magyar
esszéirodalom legjobbjainak elisme-
résére.

MTI
A hatvanas évektôl ismét megje-

lenhettek versei, az 1969-es Lovak
és angyalok címû kötetéért József
Attila-díjjal jutalmazták. Költészeté-
ben szigorúan tartotta magát a racio-
nalizmushoz, de a látszólagos szenv-
telenség, távolságtartás, hûvös jó-
zanság és csillogó intellektus mögött
kimondhatatlan szenvedély parázs-
lott. A hatvanas évek végétôl neve
egyre ismertebbé vált az országha-
tárokon túl is, külföldi folyóiratok,
antológiák közölték verseit angol,
német, francia és olasz nyelven.

Nemes Nagy Ágnes a hetvenes,
nyolcvanas években a magyar iro-
dalmi élet meghatározó személyisé-
ge lett, kapcsolatot tartott az emigrá-
cióban élô költôkkel, írókkal, több
külföldi felolvasóesten, írótalálko-
zón is részt vett. Esszéköteteiben pá-
lyatársakról, a mûfordítás és a vers-
írás gyakorlatáról, az alkotáslélek-
tanról, verselemzésrôl írt. Gyerme-
keknek szóló meséi közül kiemelke-
dik a Bors néni könyve, amelybôl

eseménysorozat volt, melynek a város, így a hitközség is részese lesz. Szó
volt a kulturális és turisztikai lehetôségek még jobb kihasználásáról is. A
találkozón részt vett prof. dr. Hunyadi László, Izrael tiszteletbeli konzulja,
valamint Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna, a DZSH alelnöke is. A nagyköveti
látogatás a hitközségen ebéddel fejezôdött be.

A Cipôk lett a világ 
második legjobb köztéri szobra
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Frölich Róbert
országos fôrabbi szólt a jelen-
lévôkhöz.

Talán még lángoltak a gerendák a
Jeruzsálemi Szentély romjainál, ta-
lán még izzott a parázs, talán még
szállt föl a füst, amikor az akkori ka-
taklizma szemtanúi már mesélték a
gyermekeiknek, hogy milyen is volt
a templom nagysága, fénye, szentsé-
ge. És nem sokkal a számûzetés után
lassan-lassan elkezdtek emlékezni
már a templom pusztulására is. És
talán elmesélték a gyermekeiknek,
milyen volt az út, ami a pusztuláshoz
vezetett. Meséltek a zsidó háborúról,
meséltek a reménytelen, de hôsies ki-
állásról, amelyet az a kis nép bátran,
hittel, lelkesen vívott a világot meg-
hódító Róma ellen.

És ahogy teltek-múltak az évek,
ahogy az a kis nép szétszóratott
szerte a nagyvilágban, egyre keve-
sebb szó esett a hôsiességrôl, és egy-
re inkább áthelyezôdött a hangsúly
a Szentély pusztulására, a gyászra,
és ma már, ahogy hallhattuk az El-
nök úrtól, majd kétezer év után, ma
már csak egy emlék, amelyet egy
évben egyszer meggyászolunk
illendô módon tisá böáv napján. De
a kulcsszó, hogy egy évben egyszer
meggyászoljuk.

Még égtek a gerendák, még pa-
rázslott a rom, amikor fölszabadult
Budapesten a gettó. És aznap, más-
nap, egy hét múlva azok, akik meg-
kapták, visszakapták az életüket a
Vörös Hadseregtôl, a szovjet katoná-
tól, aki kenyeret adott, azok elkezd-
ték mesélni, hogy mit láttak, mit él-
tek át. Nem biztos, hogy a gyermeke-
iknek, mert azok vagy ott voltak ve-
lük a gettóban, vagy már nem vol-
tak. De mondták mindenkinek.
Mondták egymásnak, és mondták az
újabb és újabb nemzedékeknek.

De ellentétben a kétezer évvel
ezelôtti jeruzsálemi zsidókkal, ôk
nem mondták el az utat, ami oda
vezetett. Volt, hogy nem is mondták
el a történteket sem. De nem mond-
ták el azt, hogy itt nem volt
hôsiesség, nem mondták el azt, hogy
itt nem volt zsidó sereg, nem mond-
ták el, mert nem is lehetett. Az út
nem a deszkakerítéssel kezdôdött.
Az út elsô lépése nem a deportálá-
sok megindulása volt.

Mondjuk el mi, legalább itt, leg-
alább most, hogy hol kezdôdött az
út. Az út, a jogtól és élettôl való meg-
fosztás gyilkos útja a jog talajával
kezdôdött. Az elsô zsidótörvény Eu-
rópában itt, Magyarországon szüle-
tett: 1920, a numerus clausus. Ez a
törvény ágyazott meg mindennek,
amire ma emlékszünk. Ez a törvény
indított el egy szép, hosszú, jól át-
gondolt, jól kiérlelt és 600.000 ma-
gyarországi zsidó életébe kerülô
kampányt. Ez a törvény indította el
a magyarországi zsidóságot a halál
útján.

Ezt nem mondták el nekünk.
Ugyanúgy, ahogy nem mondták el a
szüleink azt sem, hogy mi történt ve-
lük. Mi történt velük Ukrajna jég-
mezôin, ahova a magyar honvédek
hajtották ôket egy szál lapáttal vagy
még azzal sem fölfegyverkezve. Nem
mondták el, hogy a társaik, rokona-
ik, testvéreik fölrobbantak aknasze-
dés közben, mert ráhajtották ôket az
aknamezôkre. Nem mondták el,
hogy amikor elvitték ôket a családi
házból, az otthonból, a lakásból, mi
történt az ott maradt tárgyakkal, a
lakással, a házzal. Nem mondták el,
hogy mi volt Mauthausenben, nem
mondták el, hogy mi volt
Dachauban, nem mondták el, hogy
mi volt Auschwitzban, csak azt
mondták, szörnyû volt.

Talán el kellett volna mondani.
Talán tovább kellett volna adni,
mert mi, másod- és harmadgenerá-

ció, akik a szüleinktôl vagy a
nagyszüleinktôl, még élô szemta-
núktól hallottuk, hogy milyen volt a
füst és a láng, mi már csak azt tud-
juk elmondani, hogy így hallottuk.
És az emlékezés csalárd. Az emlék
vagy túloz, vagy szépít. Így mûkö-
dik az ember.

És aztán megkérdezik tôlünk, mi-
ért kell még mindig emlékezni? Va-
laki azt mondja, sok is már! Van,
aki azt mondja, ma már a zsidó
identitást nem befolyásolja a
holokauszt.

Emlékezni kell! Mi szerencséseb-
bek vagyunk, mint a kétezer évvel
ezelôtti zsidók Jeruzsálemben.
Mert vannak dokumentumaink,
vannak írások, vannak filmfelvéte-
lek, fényképek, korabeli dokumen-
tumok, azok nem hazudnak. Nem
hazudnak az arcok a filmeken és a
fényképeken. Mikor látjuk, hogy
hajtják a zsidókat sárga csillaggal a
mellükön, és jól láthatóan kivehetô
az arcokon legjobb esetben is a kö-
zöny. Ezek nem hazudnak. És ami-
kor emlékezünk arra, hogy mi tör-
tént itt a 20. század derekán, a vész-
korszakban, amikor nem felejtjük

el, hogy leégett a magyarországi zsi-
dó szentély, akkor azt sem felejtjük
el, hogy közönyösen szemlélték a
társak a pusztulást. Mert erre is
emlékezni kell.

És emlékezni kell arra is, hogy
voltak olyanok, nem sokan, nagyon
kevesen, fájdalmasan kevesen, akik
próbáltak gátat vetni. Nem voltak
ôk sem hôsök, nem voltak erôsek,
hatalmasok, a szomszéd, a munka-
adó, a bejárónô, aki megmentette
az emberiség becsületét. Egy kis
bújtatással, egy kis hamis papírral,
a gettó kerítésén átdobált kis éle-
lemmel. Egy kis szívvel. És nagy-
nagy adag bátorsággal, mert ennyi
kellett hozzá. És amikor emléke-
zünk, akkor rájuk is emlékezünk.

Ma már – fájdalom, de ez az élet
– nagyon kevesen vannak, akik el
tudják nekünk mondani, hogy mi-
lyen volt a deszkakerítésen belül.
De ôk még elmondják, és nekünk
oda kell figyelni és meg kell hallgat-
ni, és meg kell jegyezni és pontosan
továbbadni! A „beszéld el fiaidnak”
a zsidóság egyik legfontosabb taní-
tása, hogy beszélj el mindent, ne
hallgass el semmit. Beszéld el, amit
neked mondtak, beszéld el, amit
hallottál, amit tudsz! Mert amit ôk
mondanak, az úgy volt. Amit ôk ál-
lítanak, az megtörtént, akkor és
úgy, ahogy ôk azt megélték és átél-
ték és túlélték.

Nekünk csak egyféle múltunk van.
Mi abból a múltból táplálkozunk,
mert a múltunk a jelenünk része. És
lehet, hogy az identitásunkat nem
határozza meg, de zsidó mivoltunk-
hoz nagyon sokat hozzátesz. Emlé-
kezzünk a bûnökre, amelyeket elkö-
vettek ellenünk, és emlékezzünk a
barátainkra is, akik akkor álltak
mellénk, amikor nem volt esélyük.
Mi itt ma nem tudjuk átérezni, hogy
mit jelenthetett az a pillanat, amikor
ledôlt a deszkakerítés. De ha van egy
kis empátia a szívünkben, el tudjuk

képzelni. Nem tudjuk megélni azt a
percet, amikor megjelenik a vörös-
katona, és letépi a sárga csillagot. De
akit már egyszer lezsidóztak ebben
az életben, és ahogy elnézem, min-
denkit, az emlékszik az utána talán
szóval, talán csak egy mosollyal ka-
pott bátorításra.

Nekünk azért kell megôrizni min-
dent, mert nem a gettóval
kezdôdött. Adorno azt mondta,
hogy Auschwitz után nem lehet ver-
set írni. Lehet. Auschwitz után
mondták, hogy nem lehet antisze-
mitának lenni. Hát dehogynem le-
het! De azok a korabeli felvételek
egy sokkal nagyobb bûnt árulnak
el, mint a tevôleges gyilkosságok. A
gyilkos közönyt. Nem az én dolgom,
nem az én ügyem. Auschwitz után
lehet verset írni. Auschwitz után le-
het antiszemitának lenni. Egyet
nem lehet. Közönyösnek lenni, mert
a közöny, netalántán egy cinkos ka-
csintás, egy újabb halálos utat in-
díthat el. Amikor emlékezünk a get-
tó felszabadulására, amikor azt
kérjük a jó I-tentôl, hogy adjon
örök nyugalmat azok lelkének,
akiknek megkínzott teste itt fekszik
a templom mellett, akkor azért azt
is kérjük Tôle, törölje el a közönyt a
föld színérôl. Adjon minden szívbe
érzelmeket, adjon minden szívbe
egy kis jóindulatot, egy kis empáti-
át, egy kis segítôkészséget, adja,
hogy egy békés, érzô világban élhes-
sünk. Adja, hogy így legyen. Omen.

***
A rendezvény végén a férfiak a

fôrabbi vezetésével elmondták a gyá-
szolók kádisát, majd a megemlékezés
koszorúzással és gyertyagyújtással ért
véget a holokauszt 600 ezer magyar
áldozata, valamint a felszabadító
szovjet hadsereg tiszteletére állított
Wesselényi utcai emlékmûnél.
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Hírek, események
röviden

– 1%. A Veszprémi Zsidó Öröksé-
gi 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.
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Palócföldi Zsidó–Keresztény
Szabadegyetem

A harmadik esztendeje mûködô balassagyarmati Zsidó–Keresztény Párbe-
széd Szabadegyeteme az elmúlt hetekben újabb két sikeres szemináriummal ör-
vendeztette meg a már eddig is számos színvonalas eseménnyel elkényeztetett
hallgatóságát. E példaértékû vidéki szellemi-erkölcsi tudatformáló mûhely ren-
dezvénye keretében elôször egy rendhagyó városi kulturális gálamûsort mutat-
tak be.

A bevezetô részben a konferanszié, Majdán Béla mûvelôdéstörténész az
1944-ben elhurcolt kétezer balassagyarmati polgárról emlékezett meg, külön is
hangsúlyozva, hogy a város gazdasági-kulturális életében az a hét évtizeddel
ezelôtti barbarizmus máig ható ûrt hagyott maga után, „félkarúvá téve
Palócország fôvárosát”. Szólt a zsidóságot egy kaptafára húzni szándékozók
téveszméirôl, beszélt a milliónyi egyedi zsidó sorsról, példázatként Radnóti
Miklós, illetve Sík Sándor életének párhuzamaival és különbözôségeivel ismer-
tetve meg a Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola koncerttermét megtöltô szép-
számú közönséget. A témához illô illusztrációként Radnóti Miklós Bori
noteszébôl olvasott fel részleteket ifj. Majdán Béla, majd Sík Sándor Hívôk és
hitetlenek címû versét mondta el.

Ezt követôen Liszt Consolation No. 3 (Vigasz) címû parafrázisa hangzott el
Teszter Nelli zongoramûvész elôadásában.

A konferanszié ezután a helyi zsidó örökséget ápoló civil szervezetet 25 eszten-
deje létrehozó Kertész István alakját idézte fel. A hallgatóság megismerkedhetett
e civil szervezet, a Kertész István Alapítvány negyedszázados munkásságával,
amely számos elismerést aratott országon belül és azon kívül is.

A záró részben Csábi István Madách-díjas elôadómûvész, Nógrádi Gergely
kántor és operaénekes (Teszter Nelli kíséretével), a Gyarmati Színkör, Lombos
Márton (ének, dzsessz) és ifj. Ember Péter (zongora és 5 tagú dzsesszegyüttese)
zsidó származású szerzôk népszerû mûveibôl nyújtottak át sokszínû csokrot a
közönségnek, mely két óra után sem kívánt mozdulni. Az alapítvány korábbi,
nagy sikerû rendezvényei felidézéseként Kálmán Imre, Ábrahám Pál, Gershwin,
Presser Gábor dalain át, egészen egy Rejtô Jenô-kabaréjelenetig, a jó hangulat
és a vastapsok sorozata biztosított volt.

Az eseményen Nagy Ákos, a Mazsihisz kommunikációs igazgatója mellett
tiszteletét tette Balassagyarmat elmúlt 25 évének valamennyi polgármestere,
mintegy jelezve, hogy a Mazsihisz és különösen a városi önkormányzat támo-
gatása nélkül e negyedszázados örökségéltetô civil sikertörténet nem valósulha-
tott volna meg.

Az est folyamán a szervezet motorja, Majdán Béla hathatós munkássága mel-
lett az egykori és a mai hitközségi elnök, Róth József és Bauer József segítô
közremûködésérôl is méltatás hangzott el.

Az alapítvány év végi ajándékaként a következô szemináriumi elôadás kere-
tében két újabb egyedi zsidó sorssal ismerkedhetett meg a szabadegyetem hall-
gatósága. Majdán Béla sajátos módon, paralel beszélgetett Zicherman Sándor-
ral, a 81 éves, nemzetközi hírû, halmozottan kisebbségi sorsú kárpátaljai festô-
és éremmûvésszel, szobrásszal, grafikussal, valamint Gerendás Péter zenei
elôadómûvésszel. Mindkettôjük életútja, a zsidósághoz és a kereszténységhez
fûzôdô viszonya egy-egy autonóm, tanulságokkal teli történet.

Külön érdekes volt hallani, hogy az energikusságával a mai napig magával ra-
gadó, holokauszttúlélô képzômûvész – török idôktôl, a nagyváradi Váradi ma-
gyar nemesi család sarjaként – édesanyja révén hogyan élte túl a vészkorszakot.

A párhuzamos életrajzok fölelevenítése közben Gerendás Péter saját számai-
nak igényes elôadásával nagyszerû hangulatot teremtve, több alkalommal is dal-
ra fakasztotta közönségét.

Nagy Angela

Ki emlékszik?
Miután 1967 nyarán

megszûnt hazánk és Iz-
rael között a diplomáci-
ai kapcsolat, egyre
komplikáltabb lett a ki-
utazás és a kivándorlás.
Pontosan 1972 tavaszá-
ra a legfelsôbb szinten
eldöntötték, hogy a
szovjet vezetôk tudta
nélkül egérutat kell
nyitni a magyarországi
katonaköteles zsidó fia-
taloknak, hogy kiutaz-
hassanak Izraelbe. Egy
nagyon szûk stáb kidol-
gozta a koncepciót, és
teljesen titokban kezd-
tük meg a legális kiuta-
zás elôkészítését. A
magyar kémelhárítás a
belgrádi zsidó hitköz-
ség közremûködésével
nyári táborokat szerve-
zett Splitben. Közvetlenül a tengerparton egy kikötésre alkalmas épületet bé-
reltünk. Elég spártai volt, tele vaságyakkal és az ottani szokás szerint udvari
guggolós vécével. Több alkalommal az éppen végzôs zsidó árvaházi fiatalo-
kat kísértem ki ebbe a táborba, ahonnan az elôre meghatározott hatodik na-
pon a lányok, fiúk eltûntek a táborból. Az izraeliek a támogatásért cserébe
olyan információkkal szolgáltak, amelyek már nemcsak a nyugati hírszerzés-
nek, hanem a szovjeteknek is a hasznára voltak. Innentôl annyira megenyhül-
tek, hogy hasonló táborokat szervezhettünk a moszkvai fiataloknak is.

Jómagam az elsô kiutazáskor – a Keletiben volt a találkozó, mindenki egyé-
ni útlevéllel érkezett – Budapesten még nem csatlakoztam a csoporthoz. A
magyar határôrizeti szervek elôl is titkoltuk, hogy együtt vagyunk, így én
csak jugoszláv területen mutatkoztam be a velem csaknem egykorú társaság-
nak. Figyelni kellett, nehogy illetéktelenek ránk tapadjanak még hazai terüle-
ten.

Emlékeimben él egy huszonvalahány esztendôs, antikváriumban dolgozó
hölgy és a képen látható fiatalember, akivel ott, Splitben összebarátkoztunk.

Az állambiztonsági történeti levéltárban a korabeli szokásoktól eltérôen az
errôl szóló feljegyzések hiányzanak. Feltehetôen a magas szintû konspiráció
miatt mindent megsemmisítettek. Talán a Jointnál fennmaradtak. Ezért ké-
rem, hogy akik errôl vagy az ezzel kapcsolatos kiutazásokról tudnak valamit,
esetleg itthon vagy Izraelben emlékeznek erre a kalandra, jelezzék az
info@szantograf.hu mail címre.

Szántó István

Az utóbbi napokban csendes, a szé-
les közvélemény számára nem érzé-
kelhetô, de fontos folyamatok indul-
tak el nálunk: a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetségében (Mazsi-
hisz) és a zsidó közösségben. Régrôl
elmaradt viták kezdôdtek, amelyek
nemcsak a zsidókat érintik, de így
vagy úgy minden magyar polgárt.

Fináli Gábor rabbi  vitaindító cik-
kére négy tudós kollégám és barátom,
Frölich Róbert országos fôrabbi,
Darvas István fôrabbi, majd ismét
Fináli Gábor és Horváth József , a Bét
Sálom (a béke háza) zsinagóga – az
én közösségem – világi vezetôje tette
közzé vitairatát egymás után a Szom-
bat címû zsidó folyóiratban.

Arról beszéltek mindannyian, mit
jelent ma a magyar társadalomhoz el-
téphetetlenül kötôdô, honfitársainktól
el nem különülô, el nem zárkózó, 
vagyis neológ zsidóság.

Arról, hogyan éljen egy neológ zsi-
dó, és milyen legyen egy „jó” neológ
rabbi ma Magyarországon.

Milyenek legyenek a zsinagógák
ahhoz, hogy spirituális otthont kínál-
janak a látszatra teljesen szekuláris
Magyarországon 2017-ben. Hogy ne
váljanak üressé nemsokára. Melyek
legyenek a neológ rabbik emberi-val-
lási alapelvei, lelküket merre fordít-
sák, szûkebb és tágabb környezetük-
kel hogyan viselkedjenek, milyen pél-
dával járjanak elöl.

A „neológ” jelzô fontosabb, mint
gondolnánk, hiszen ez az irányvonal a
legnagyobb magyar zsidó egyház, a
Mazsihisz, valamint a városias, teljes
szívükkel és egész életükkel magyar
zsidókká vált, a modernség és a vallá-
sosság együttesét vágyó zsidó embe-
rek irányvonala – immár kereken 150
esztendeje, a kiegyezés és a magyar
zsidóság jogi befogadása, magyar
nemzetbe emelésünk ideje óta.

Tehát a kérdés nem zsidó belügy.
Ez a közösség régóta – minden fájda-
lom és csalódás ellenére – a magyar
nemzettest szerves és aktív része. A
zsidók tulajdonképpen már a honfog-
lalás óta erôsebb vagy gyengébb
szimbiózisban élnek honfitársaikkal,
Magyarország többi lakójával, polgá-
rával. Ezért szeretném nem zsidó fó-
rumra, hanem a szélesebb közönség
elé vinni ezt a beszélgetést.

Vágjunk a közepébe, indítsunk egy
klasszikus idézettel! „Újra és újra föl
kell emelkednünk abba a szellemi ma-
gasságba, ahol a fizikai erô a szellemi
erôvel találkozik. Nem keveredhetünk
bûnös cselekedetekbe, miközben
azért dolgozunk, hogy elfoglaljuk a
minket joggal megilletô helyet. Ne kí-
vánjuk hát úgy csillapítani a szabad-
ság iránti szomjunkat, hogy a gyûlölet
és keserûség poharából iszunk.”

Ebben az évszázadban mindennap
nemzedékváltás van. Amíg lassan kö-
zépkorúvá lettem, sorra jöttek mögöt-
tem – egy ideig tudtam követni – az
X, Y, Z nemzedékek. De a múlt nem
illan el ennyire gyorsan és könnyen,
ahogy ma, a gyors technikai fejlôdés
és kommunikációs intenzitás korában
tûnhet. A mi múltunkat nem lehet
egyik pillanatról a másikra leváltani
egy minôségibb szériával, nem dob-
hatjuk ki egyszerûen. Használtan is
meg kell tartanunk, kezdenünk kell
vele valamit. Többek között erre lehet
jó vallási közösségek integráló, társa-
dalmi kohéziót erôsítô szerepe.

Kik vagyunk mi?
A vallás arra a kérdésre keresi a vá-

laszt: kik vagyunk mi? Saját és csalá-
dunk múltja által korlátozott, véges
emberi lények. Honnan jövünk, és
merre tartunk? Miért éljünk, ha úgyis
meghalunk? És mi dolgunk lehet Ve-
le, aki végtelenül meghalad minket?

Természetesen mindenkinek joga
van ateistának lenni, de attól még eze-
ket a kérdéseket senki, akit anya szült,
nem kerülheti el. Mind jövünk vala-
honnan, és mind az ismeretlenbe tar-
tunk, ez a legvégsô demokrácia és
egyenlôség összeköt bennünket.

Mindannyiunkban meglepôen eleve-
nen él a családunk története, és gyak-
ran észrevétlenül alakítja a döntésein-
ket. Elszakíthatatlan kötelék. A ma-
gyar zsidó közösségben a másod- vagy
harmadgenerációs holokauszttúlélôk,

Mindannyian innen indulnak. Hová jutnak? (Képünk illusztráció)

A magyar zsidóság jövôjérôl

azaz mi magunk a tudatalattinkban
hordozzuk a félelmet, amely enyhülhet
és enyhül is az újabb nemzedékekben,
ám egészen nem múlik el.

Azok a zsidók, akik félnek, sokszor
nem más emberektôl vagy eszméktôl
félnek, hanem önmaguktól és a lehe-
tôségeiktôl. A család múltja zárja le
elôttük a jövendô útját, mert a félelem
legfôbb tulajdonsága, hogy eltorla-
szolja a jövôt, amikor foglyul ejt a
múltban. A félelem miatt létre nem
jött életek, találkozások, alkotások jó-
vátehetetlen hiányában érzôdik a múlt
bénító uralma felettünk.

Vannak kisebbségi magyarok, akik
feladják, és beolvadnak. Vannak ro-
mák, akik a teljes asszimilációval
vagy a közösségükön belüli elmagá-
nyosodással fizetnek azért, mert ki
tudnak emelkedni a kilátástalan sze-
génységbôl. Vannak zsidók, akik fél-
nek zsidónak lenni.

És aki fél, az fél a rabbitól, fél a hé-
ber betûtôl, fél a tükörtôl is. Aki fél,
az letiltja, kitiltja, kiradírozza, kicen-
zúrázza az odaképzelt mumust. Átnéz
rajta, és még ezer trükköt megpróbál,
hogy önmagát megnyugtassa, de a
photoshopolás nem segít, mert az em-
beri életek nem digitális képek.

Ebben a pillanatban kell belépni
egy rabbinak vagy papnak, lelkipász-
tornak! Olyan rabbinak, tanítónak, aki
az életét arra tette fel, hogy a zsidó
közösségeknek segítsen, és a Jóisten
nevét és dicsôségét lehozza a földre,
megtanítsa mindenkinek. Olyan rab-
binak, aki a mindennapi imában el-
mondott ötös alapelvet magáénak
vallja: tanul, tanít, megôriz, megcse-
lekszi, amit a Tóra vár tôle, fenntartja
a hagyományt. Aki tud választ a kér-
désre, hogy ki vagyok én, és mi dol-
gom van halandóként a földön. Vagy
tud segíteni abban, hogy a választ
megtaláljam. Ezzel el is szokott telni
egy-egy értelmes és gazdag élet.

Itt léphetünk át a következô szintre:
a saját lelkünk, majd a világ megjaví-
tásának igényére és szintjére (héberül:
tikkun ha-nefes és tikkun ha-olam). A
személyes és közösségi dimenziót el-
választhatatlannak valló vallási veze-
tô feladata, hogy tudja, mit jelent kis
közösségének az a spirituális élmény,
hogy egy nagyobb közösség, a ma-
gyar társadalom része. Legyen eme
vezetô számára evidens, hogy „a lélek
megjavítása” nem lehetséges „a világ
megjavítása” nélkül.

A „vallási vezetô” szóhasználat nem
tévedés! Nem attól lesz valaki rabbi
vagy fôrabbi, hogy a neve elé odabigy-
gyesztik a titulust. A rabbit a tettei és
az ezek miatt ôt követô közössége teszi
azzá, aki. A rabbi számára a múlt nem
bénító, hanem tájékozódást segítô ha-
talom. Tiszteli és szereti a hagyományt
és a valódi tekintélyt, de közömbös a
hatalom iránt – konzervatív és anar-
chista is egyszerre. A hagyományt ele-
venné teszi a jelen számára, mert nem
engedi el, sôt ki is meri mondani, ami
esetleg a hatalmasoknak, a vallási vagy
világi hierarchiában fölötte állóknak
nem tetszik, mert ô tudja, hogy ki elôtt
ad számot. És pontosan tudja azt is, hol
él, és kiket szolgál.

A neológia hungarikum
Magyarországon és azon belül Bu-

dapesten élünk, történelmével, sorsá-
val, sorstalanságával együtt. Kezeljük
tényként, hogy a budapesti zsidók
döntô többsége már a XIX. században
zsigerileg menekült mind az öntuda-
tos reformmozgalomtól, mind az ön-
tudatos ortodoxiától. Ezek a maguk

módján tiszteletre méltó irányzatok
ma is létezô, de apró közösségeket
tartanak fenn nálunk. Budapesten az
elmúlt két évszázadban sohasem volt
komoly tömegbázisa egyik mozga-
lomnak sem. Az urbánus magyar zsi-
dók általában a harmadikutas neológi-
át választották, aminek sohasem volt
definíciója. A neológia olyan
külön(leges) történet, ami esélyt je-
lentett és jelent ma is a hagyományra
épülô, erôs vallási kötôdést feltétele-
zô, fokozatos, átgondolt és végigbe-
szélt megújulásra.

A neológia hungarikum, a magyar-
rá vált zsidóság saját vallási mozgal-
ma, és semmi több. Olyan magyarok
mozgalma, akik teljesen magyarrá let-
tek, és teljes mértékben megmaradtak
zsidónak, sôt még inkább azzá lettek
magyarként. Bármelyik erôs közösség
hozzájárul Magyarország jobbá téte-
léhez, a szolidaritás növeléséhez, mert
túl sokan vannak, akik már kiestek
majd minden közösségbôl, és úgy ér-
zik, egyedül vannak, nem tartoznak
sehová. Mindig jobban érezzük ezt a
társadalmat eluraló magányt a kará-
csony és a mi téli ünnepünk, a hanuka
közeledtekor.

A zsidó vallás közösségi természe-
tû, egyedül jóformán nem gyakorol-
ható. Úgy tartjuk, csak együtt, egy-
mást segítve és a világot is megjavít-
va javíthatjuk meg a lelkünket, válha-
tunk jobb emberekké. Ki kell jelente-
ni: csak a rabbikon múlik, hogy meg-
tanítják-e az embereknek, mire hasz-
nálják a szikrákat, amik bennük van-
nak, és fölfelé vágyakoznak.

Vajon egyesítjük-e a Fennvalót a
mi saját szellemi és fizikai adottsága-
inkkal?

Van egy állítás a Talmudban: „Min-
den Istenen múlik, kivéve egy dolog:
hogy az ember merre vezeti önnön-
magát” („Hákol bidé sámájim, huc
mijirát sámájim” – Bráhot 37a). Isten
ki tudja nyújtani felénk a kezét, de he-
lyettünk elfogadni nem tudja, nem tud
helyettünk jobb emberré válni.

Egyik elsôdleges dolga a neológ
rabbiknak nemcsak az általuk viselt
ôsi titulus görcsös megvédése, hanem
annak folyamatos ápolása is. A zsidó
ember prófétáktól kapott parancsola-
ta, hogy tetteivel és lelkesedésével áll-
jon ki a Teremtô igaza mellett, illetve
élete és tettei cáfolják meg azokat az
állításokat, miszerint a félelem és a
bezárkózás a honi zsidóság két vezetô
eszméje. A példamutatás abból is áll,
hogy miközben elérjük a minket meg-
illetô helyünket, nem keveredhetünk
bûnös cselekedetekbe.

Egy dologban nem engedhet egy
rabbi: az istenfélelemben – ezt sugá-
roznia kell önnönmagából, és akkor a
tettei igazolják ôt minden pillanatban.

Van egy közös célunk. Fentebb idéz-
tem már ebben az írásban – akkor még
névtelenül – egy nagy hatású, mélyen
vallásos keresztény hívô, Martin Lu-
ther King tiszteletes leghíresebb beszé-
dét: „Újra és újra föl kell emelkednünk
abba a szellemi magasságba, ahol a fi-
zikai erô a szellemi erôvel találkozik.”
Ezt kellene kiírni minden rabbi-
szobára. Légy öntudatos ember és ön-
tudatos zsidó! Szolgáld alázattal mind
az Istent, mind az embert, ahogy a Tal-
mud is tanítja: „Hanina ben Dosza rab-
bi mondta: akin az emberek jóakarata
nyugszik, azon ott van Isten jóakarata
is” (Ávot 3/10).

(A cikk a Magyar Nemzetben jelent
meg 2017. november 27-én.)

Radnóti Zoltán fôrabbi
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Lengyelország

Krakkóban megnyílt az elsô
holokauszt után épült kóser szálloda.
A II. János Pál pápáról elnevezett
nemzetközi repülôtér közelében léte-
sült, 35 szobás Hotel Polinban egy
zsinagóga is található. A vallási
elôírásokra tekintettel a felvonót
elôre beprogramozzák, hogy a ven-
dégek szombaton is használhassák.
A szálloda konyháját Michael
Schudrich országos fôrabbi felügye-
li. A tervek között szerepel egy
mikve (rituális fürdô) létesítése is. A
tulajdonosok fô célja, hogy az új
szálloda hozzájáruljon az Izrael és
Lengyelország közötti turistaforga-
lom növekedéséhez.

Guatemala
Az Egyesült Államokat követôen a

közép-amerikai állam kormánya is
Jeruzsálembe kívánja áthelyezni iz-
raeli nagykövetségét. A 16,5 millió
lakosú országban mintegy ezer hit-
testvérünk él. Az elsô családok a 19.
század közepén Németországból ér-
keztek, majd a 20. században Német-
országból, a Közel-Keletrôl és Ke-
let-Európából elmenekült zsidók te-
lepedtek le Guatemalában.

Az egyes közösségek megôrizték
identitásukat, és saját zsinagógáik
vannak. Külön csoportot alkotnak a
német származásúak, a kelet-európa-
iak és a szefárdok. A közösségeket a
Központi Tanács nevû ernyô-
szervezet fogja össze. Az elmúlt
években Izrael és Guatemala között
szoros politikai és gazdasági együtt-
mûködés jött létre.

A Latin-Amerikai Zsidó Kong-
resszus (CJL) és a guatemalai zsidó
közösség kitüntette Oscar López ok-
tatásügyi minisztert, aki kezdemé-
nyezte a soával kapcsolatos oktatási
programok bevezetését és fellépett a
gyûlöletkeltés minden formája ellen.
Ariel Seidler, a kongresszus igazga-
tója szerint „a miniszter tevékenysé-
ge hozzájárult a másság elfogadásá-
hoz és a diszkrimináció elutasításá-
hoz”.

Irán
Sam Kermanian, az Iráni-Ameri-

kai Zsidó Szövetség vezetô tanács-
adója közölte, hogy ismeretlen sze-
mélyek december végén Shirazban
betörtek a Kashi és a Hadash zsina-
gógába, meggyalázták a szent teker-
cseket, széttéptek mintegy száz ima-
könyvet, és elvitték az ezüst tóradí-
szeket. A súlyos antiszemita provo-
kációt követôen a közösségek
vezetôi kérték a hatóságokat, hogy
védjék meg a vallási helyeket, vi-
gyázzanak a hívôk biztonságára, és
állítsák bíróság elé a bûntény
elkövetôit.

Teherán után Shirazban található
az ország második legnagyobb zsidó
közössége. Az 1979-es forradalom
óta azonban hittestvéreink száma
nyolcezerrôl kétezerre csökkent a
városban. A megfélemlítést mutatja,
hogy a hatóságok 13 shirazi zsidót
„Izrael javára történt kémkedés”
vádjával 2000-ben ôrizetbe vettek és
elítéltek. Sam Kermanian szerint az
antiszemita propaganda az utóbbi
idôben megerôsödött Iránban.

Svédország
A Times of Israel hírportál közölte

Magnus Hellgren svéd nagykövet
nyilatkozatát, melyet a Makor
Rishon izraeli lapnak adott. A közel-
múltban Malmôben és Göteborgban
történt szélsôséges cselekedetekre
utalva, a diplomata kijelentette, hogy
a hatóságok nem tudják kellôen biz-
tosítani a zsidók védelmét. A kipa
utcai viselésével kapcsolatos
félelemrôl megjegyezte, hogy „ez a
valóság, amit nem szabadna engedni,
hogy megtörténjen”. „Ha egyetlen
zsidó is erre kényszerül, az a mi ku-
darcunk.” A nagykövet megemlítet-
te, hogy Svédország nem nyújtja azt

Névsorolvasás anno
Ha jól számolom, az 1875-ben született Jakab nevû nagyapám szépapjának

volt a családfôi kötelezettsége, hogy a saját és családtagjai eredeti neve helyett
német család- és személynevet jegyeztessen be. 1788. november utolsó napjáig
kellett a bejelentést megtenni. A rendelet sze-
rint a névtulajdonos új nevét élete során nem
változtathatja meg. A birodalom zsidó lakosait
erre II. József – a kalapos király – kötelezte
1788. január elsejétôl hatályos rendeletével.
Ettôl kezdve a körülmetélési, születési, házas-
sági, halálozási könyveket is német nyelven
kellett vezetni.

A rendelet bevezetô mondata az örökös tar-
tományok összességére vonatkozóan és egye-
temesen rendeli el a változtatást, azonban már
az 1. § úgy szól, hogy a zsidóságot minden tar-
tományban rá kell bírni a német nyelvû sze-
mély- és családnév bejelentésére.

Más, szintén nem német – mondjuk magyar
és cseh – alattvalók neve vajon miért nem za-
varta királyi ôfelségét?

A névváltoztatás évében még szerepelt az
összeírásokban a régebbi, zsidó név és az új is,
a következô évi összeírásban már csak az újon-
nan felvett nevek jelenhettek meg a korábban
használatosak nélkül – szólt a reglama. 

Pedig én is kíváncsi lennék eredeti ne-
vünkre...

50 Ft bírság járt annak, aki nem a véglegesen felvett német személy- és csa-
ládnevet használta. Ha pedig vagyontalan volt a szabálysértô, az volt a büntetés,
hogy eltávolítandó egész családjával „a birodalom összes államából”.

A Zsidómagyarok Családi Könyvtára c. kötetben olvastam dr. Székely Albert
A zempléni zsidómagyarok címû tanulmányát 1942-bôl. A szerzô úgy kezdi írá-
sát, hogy „Zemplén vármegyében – bár közel voltunk Galíciához – már több
mint 100 évvel ezelôtt is sok régi magyar névvel találkozunk”. Sorolja is a
Zemplén vármegye árendásainak és zsidó taksásainak 25 évvel a császári ren-
delet megjelenését követôen, 1811/12-ben keletkezett lajstromában talált neve-
ket. 

Hivatalnoki lezserség vagy polgári engedetlenség lehetett az oka, hogy jó né-
hány név (ha ragaszkodunk II. József akkurátus rendeletéhez) nem mindenben
felelt meg a kalapos király által diktált elôírásoknak. Igaz, hogy a szóban forgó
király utóda már enyhített: immáron sor kerülhetett késôbbi névmódosításra.
Így születhettek hát ilyen nevek: Farkas József, Jákob és Moises, Lôrincz
Herskó, Mózes Szinnay, Sajó Altman, Fábián Jakob, Fetske Izsák, London
Cháim, Czibere Wolf, László Izrael, Csillag Lévi, Gyertyamártó Ábrahám, Pap-
lanos Bernát, Kupakos Ádám, Fûzfaház Salamon. 

Érdekesnek érdekes, azonban egyáltalán nem mosolyogtató, hogy egyes
„zsidómagyarokat” ragadványnéven listázott, tartott nyilván a taksahivatal: Sin-
tér Jud, Sánta Zsidó, Zsidó Józsi és Jankli, Pálenkafôzô Jakab, Gatyás Salamon,
Pipatsináló Ign., Zsidó Laboda, Szemes Zsidó, Herskó Gatyás Jósef, Miska Zsi-
dó, Hijábajött Hercsi, Kajla Lefkó, Pályinkafôzô Jud, Zsidó Palkó, Görbe
Mojzes...

Önkéntesség, szabad névválasztási lehetôség tehát alig-alig mutatható ki a
230 évvel ezelôtt hatalmi, uralkodói aktussal elkezdett, majd némi önkéntesség
alapján folytatott névváltozások során. Szerintem a késôbbi, a huszadik század-
ban már önkéntes elhatározáson alapuló magyarítások zöme is inkább kény-
szeredettségbôl, félszbôl, vegyes házassági vagy egzisztenciális alkalmazkodás-
ból eredt.

A leggyalázatosabb „névváltoztatási” hatalmi aktus persze az volt, amikor
elôdeinket ôrzôik név helyett karjukra tetovált és/vagy rongyaikra varrott bilé-
tákon számokkal jelölték: 20925, 20926, 20927… E számok viselôi a húszas éve-
ikben járó Weinberger lányok, Aliz, Klára és Éva voltak. A nyilvántartási szá-
mok mögött sok-sok szenvedés, testi és lelki fájdalom, gyász lakozott… 

Politzer Tamás

Metszet a korona nélküli,
tehát kalapos királyról
(forrás: Wikipédia)

Micve a mikve
Nincs közösség mikve nélkül! Elôírásaink szerint nemcsak hagyo-

mánytisztelô testvéreink, de a gérek (betérôk) számára is rendkívül
fontos intézmény. A rituális tisztaság záloga.

Az erzsébetvárosi mikvét jártuk végig.
Seres Imre fürdômester kalauzolt Közép-Európa legrégebbi mikvéjének

területén.
Haladtunk látványosan szép „úton”, pazarul felújított szakaszokat érintve,

mint például a nôi fürdô, amely tényleg a legkényesebb igényeket is maradék-
talanul kielégíti.

A napjaink látogatói elôtt ismeretlen zegzugos folyosókon járva, lépcsôkön
le-fel, bekukkantva kisebb helyiségekbe is, a kontraszt meglehetôsen nagy.

Igazi, egyedülálló muzeális értékeket láthattam: korabeli eszközöket,
gépeket, a porcelánmanufaktúra speciálisan e helyre gyártott csempéit, szap-
pantartóit, lámpákat, ezek mindegyike mélyen hatott rám, hiszen elôdeim val-
lási rituáléjának részét képezték.

Láthattam a szabadtéri és a belsô, zárt terû edénykóseroló lehetôségeket,
majd a szuterénban a korábban családi fürdôzéshez létrehozott öltözôsort,
megtudtam, hogy pedikûrt is igénybe vehettek, s volt a zuhanyozás elôtti-
utáni kényelmet szolgáló ülôke és lábtartó is.

A hullámtörô mûszaki kialakítására számos szakember még ma is rácso-
dálkozna.

A továbbiakban egyedi világítóudvari megoldást láttam vízköpôvel.
Voltunk az úgynevezett gôzkamrában – ide csak férfiak jártak –, ahol
öntöttvas radiátorok, belsô párologtató, korhû üvegajtók, zárszerkezet is
emlékeztetett a múltra. Ez az emlékeztetés folytatódott felfelé haladva,
megérintve a valaha míves fakorlátot, látva azt a kényelmet, amit a kis
kókuszszônyegek nyújthattak.

Az emeleti belsô szinten ma is üzemképes porcelánkapcsoló, hajólámpa,
meleget ontó gôzvezeték, horganylemez, kézzel gyártott öblítôtartály idéz
egy korábbi idôszakot.

Személyzet állhatott rendelkezésre, „dörzsölôasztal” masszázsszolgáltatás-
ra, mindig frissen mosott lepedôk a törölközésre, a III. osztályú fürdôrészen
gyékény a nedves dolgok szárítására. 

A pincében ásott, téglás kút, 6,5–7 méter mélyen volt a víz, s a magassága
kétméteres. A nôi mikve helyi feltöltése még mindig innen indul.

Öt ablak mutat az utca felé, itt történt a szén beöntése, majd csillékbe lapá-
tolása, azt pedig kb. 40 méter hosszan tolták hátra a Marabu 4. kazánokhoz.
Pincefolyosó mutatta a csillék „fogadósínét”, majd azok végét. Egy csille útja

Guatemala. Ariel Seidler: a miniszter tevékenysége hozzájárult 
a diszkrimináció elutasításához

Irán. Istentisztelet egy shirazi zsinagógában

21. századi mikve a 19. századi Kazinczy utcában

három ember munkája volt, kevés pihenôidejüket egy sodronyos vaságyon
töltötték.

Az ún. „mûszaki részben” helyezkedik el a három darab, egyenként 2000
literes, meleg vizes hôcserélô tartály, ezek látták el például a tusolókat.

A férfi fürdôt is láthattam: kád-tusoló-páraelszívó, hótiszta, hajtogatott le-
pedôk, papucsok, 36–37 fokos víz és természetesen mellékhelyiségek állnak
rendelkezésre.

A „régi, öreg mosoda” a háború elôtti, réz-zománcozott mosógéppel, a
központi meghajtású, ipari méretû (hatvan kg-nyi ruhára kalibrált) fûthetô
henger, a mosószódás láda, a mosóteknô és a szárító, az öntöttvas falikút
idézett kort, múltat, szokást, mûszaki megoldásokat.

A II. osztályú fürdô (felsô szint) régebben kádfürdôkkel, ma két medencé-
vel áll rendelkezésre, itt kevés idôt tölt a látogató.

Tetôtér… letekintve két oldalon fiatalok által kedvelt szórakozóhelyek…
Vízgyûjtôt láthattam, 2x18 köbméteres tározót, lezárt, de üzemképes

állapotban. Kis ajtót kinyitva, két nagy és két kicsi medencére csodálkoztam
rá, mint ahogyan a mintegy 40 méter magasra törô kéményre is.

Odakint vallásos külsejû turisták álltak. Bebocsátásra vártak.
(A cikk a Magyar Orthodox címû periodika számára készült.)

Gál Juli

az anyagi támogatást, amit a helyi
közösségek biztonságuk megerô-
sítése érdekében kértek.

Margot Wallstrom külügyminisz-
ter egy korábbi nyilatkozatában Izra-
elt bírálta, és elsôsorban a közel-ke-
leti válsággal indokolta az arabok ra-
dikalizálódását. A miniszter szerint a
palesztinok nem látnak jövôt maguk
elôtt. „Svédország nem folytat Izra-
el-ellenes politikát” – szögezte le.

Stefan Lofven kormányfô az Euró-
pai Zsidó Közösséghez (EJA) írt le-
velében közölte, megbízta kormá-
nyát, hogy tegyenek további javasla-
tokat az antiszemitizmus elleni harc-
ra. A miniszterelnök kiemelte: „Min-
den lehetséges lépést meg kell tenni
a zsidó közösség megvédéséért,
hogy tagjai biztonságban és félelem
nélkül éljenek.”

Kovács
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Igény a halálbüntetésre

Borotvaélen táncol a terroristákra kiszabható halálos ítélet „reformja”
az izraeli parlamentben: elsô olvasásban 52-en szavaztak mellette és 49-
en ellene a 120 tagú testületben – közölte az MTI.

A változtatás szerint a bíróságok könnyebben szabhatnának ki halálos íté-
letet terrorista gyilkosokra. Jelenleg katonai bíróságok szabhatják ki a legsú-
lyosabb büntetést, de csakis a bírák egyhangú döntéshozatalával. A reform ré-
vén elegendô lenne, ha a bírák egyszerû többsége szavazna a halálos ítéletre.
További újításként szerepel a tervben az, hogy polgári bíróságok is hozhatná-
nak halálos ítéletet, ráadásul az visszavonhatatlan lenne.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök a változtatás mellett szavazott.
„Úgy vélem, szélsôséges esetekben, például ha valaki nevetve gyilkol, rá-

szolgál a halálra, nem érdemli meg, hogy éljen” – mondta Netanjahu, de
hangsúlyozta, hogy egy ilyen fajsúlyú döntést alaposan meg kell vitatni. Kö-
zölte, hogy most miniszteri szinten folytatódik majd a tanácskozás a ter-
vezetrôl, és csak annak végeztével kerül vissza újabb parlamenti vitára. Ah-
hoz, hogy törvény szülessen belôle, még három olvasatban kell megszavaz-
nia a képviselôk többségének.

Izraelben eddig csak egyszer hajtottak végre halálos ítéletet, és akkor sem
terrorista gyilkoson. 1962-ben Adolf Eichmannt náci háborús bûneiért végez-
ték ki.

Elöljáróban vessünk egy pillantást
a térképre, és nagyítóval vizsgáljuk
meg azt a parányi (20.770 négyzetki-
lométer) országot, annak is a
fôvárosát, Jeruzsálemet (125,1 négy-
zetkilométer), mely immáron 70 éve
tüske a világ körme alatt.

Igen, jól tetszenek olvasni, nem ki-
zárólag a muzulmán (ezen belül is az
arab) országok, de egész Európa
csôrét piszkálja a modern Izrael léte.

Izrael Állama – és általában a zsi-
dóság – mindig is nagy érdeklôdésre
tartott számot, sajnálatos módon
elsôsorban az antiszemiták, illetve a
burkolt antiszemiták körében, akik-
nek kedvenc szófordulatuk, hogy
nem antiszemiták, „csak” anticionis-
ták. Ezt a réteget ki kell ábrándíta-
nom abból a hitébôl, miszerint a ket-
tônek nincs köze egymáshoz, ugyan-
is van! Az anticionista v. Izrael-elle-
nes megnyilvánulás nem más, mint
frakkba öltöztetett antiszemitizmus.

Hogy miért mondom ezt? Mert az
európai országok lakossága is öreg-
szik, és ma már csak elvétve találha-
tó olyan ember, aki élete során még
tömegével látott zsidót, köztük eset-
leg pajeszos-kaftános chászidot is.
Már azok is bántották a szemét, így
igyekezett megszabadulni tôlük… ami
majdnem teljes sikerrel járt…

Ezt követôen – megkockáztatom,
hogy pillanatnyi lelkiismereti vál-
ság eredményeként, de az eltelt het-
ven év tapasztalati alapján inkább
ügyes számításból – nagy kegyesen
megadta a lehetôséget, hogy Izrael
fiai az ôsök földjén ismét (immáron
harmadszor) újra felépíthessék ott-
honukat.

Felépítették, jól prosperáló orszá-
got tudhatnak magukénak – amire a
többség még álmában sem gondolt,
és most irritálja –, annak ellenére,
hogy a folyamatos fenyegetettség, a
mindennapos terrortámadások mel-
lett úgy mellesleg hat, minden eset-
ben az arab világ kezdeményezte há-
borút sikeresen visszavert.

Itt jegyzem meg, hogy ma már
nem érintenek meg olyan „bölcsessé-
gek”, amelyek azt bizonygatják,
hogy Izraelt az amerikai segélyek
tartják életben. Ugyanis Izrael már
több mint húsz éve semmiféle gazda-
sági segélyben nem részesül. Kato-
nai segélyben igen, ami annyit jelent,
hogy a segély 80%-át (Izrael felé ez
volt Obama egyetlen jótéteménye)
az USA-ban köteles levásárolni. Iz-
rael önerôbôl, a hi-tech ipar jóvoltá-
ból lett a mai világ egyik vezetô gaz-
dasági hatalma. A világ számos tôzs-
déjén ma a sekel a második legkere-

ugyanis 13 ország követsége volt Je-
ruzsálemben.

De nem azért ültem a klaviatúra
elé, hogy a felzúdulás leglényege-
sebb, de a mainstream média
részérôl egyáltalán nem vagy csak
érintôlegesen ismertetett okairól ne
beszéljek.

A témát két részre kell osztani,
mielôtt azonban belekezdenék,
elôrebocsátom, hogy eddigi állás-
pontomat – miszerint a világháló „ci-
vil” felhasználóit a felelôsség alól
felmentettem, és tudatlanságukat a
hivatásos politikusok, közéleti sze-
mélyiségek általi félretájékoztatás-
nak tartottam – revideálom. Már
csak azért is, mert az internet korá-
ban széles körû és valós idôben
történô információhoz juthat minden
felhasználó.

Az elsô tárgyalandó téma az
arab/muzulmán világ reakciója, ami
lényegében semmi meglepetést nem
okoz, illetve mégis. Ugyanis a magu-
kat palesztinnak nevezô araboknak –
ami nem elôzmény nélküli – rá kel-
lett döbbenniük, hogy „ügyük” el-
vesztette jelentôségét, és egyre ke-
vésbé talál megértésre, támogatásra
muzulmán körökben. Szólamok
szintjén természetesen támogatják,
de a megvalósítás elmarad, mint
ahogy eddig is elmaradt az arab or-
szágok részérôl a Gázai övezet lakó-
inak beígért anyagi támogatás egy
jelentôs része. Ezen nem kell csodál-
kozni, ha tisztában vagyunk azzal,
hogy Szíriában hat év alatt félmillió
ember esett áldozatul a testvérhábo-
rúnak, ha tisztában vagyunk azzal,
hogy Egyiptom – leszámítva talán a
nagyvárosokat – az éhínség szélén
táncol, és boldog az a személy, aki
fegyveres testület tagja lehet, hiszen
ôk külön üzlethálózattal rendelkez-
nek, melynek révén szociális támo-
gatásra is futja.

A nemzetközi média részérôl ha-
zugság az, hogy Trump bejelentése

részbeni megszüntetése úgy az
Egyesült Államok, mint Izrael
részérôl.

Az okok között feltétlen említést
érdemel még, hogy a Palesztin Ható-
ság területén élô helyi lakosságnak
elege lett vezetôik pénzlenyúlásai-
ból, abból, hogy amíg saját fiaik az
aranyifjak életét élik, az utca embe-
rét, azok gyerekeit terrorcselekmé-
nyek végrehajtására uszítják. Tulaj-
donképpen ez sem új jelenség. Szo-
rosan kapcsolódik Arafatnak a tér-
ségben történt megjelenéséhez és ah-
hoz, hogy a Tunéziából magával ho-
zott arabok mindenben prioritást él-
veznek a helyi lakosokkal szemben.
Ahogy Jeninben a legutóbbi tüntetés
egyik résztvevôje fogalmazott: ele-
günk van abból, hogy vezetôink
fényûzô módban élnek, nekünk meg
mindenbôl a hulladék jut. Akkor in-
kább a „megszállás”, mint ezek.

Abban, hogy Mahmúd Abbász
(mozgalmi nevén Abu Mázen) a leg-
különfélébb és lényegében nevetsé-
ges nyilatkozatokat teszi, Obama
hintalovának van elévülhetetlen sze-
repe, amelyre felültette ôket. Csak-
hogy ez a hintaló erôsen billeg, és
ma már nincs olyan józan fejjel gon-
dolkodó ember – még arab körökben
sem –, aki elhiszi Abu Mázennek,
hogy az USA elnöke „szabotálja a
békét, az igazság keresését”.

Különösen akkor nem, ha arra
gondolunk, hogy a Gázai övezetben
élôk nyomora nemcsak a Hamász
terrorszervezet, de az ô lelkén is szá-
rad. Nevezetesen az, hogy – és errôl
egyetlen média sem tudósít – a Pa-
lesztin Hatóság által ki nem fizetett
hátralékok miatt humanitárius meg-
fontolásból Izrael látja el Gáza olyan
betegeit, akik e nélkül halálra lenné-
nek ítélve. Köztük számos rákbeteg
gyereket. Az Izraellel kapcsolatos
legfrissebb, „tudósítások” is csak ar-
ról számolnak be, hogy Izrael ismét
teljes kapacitással látja el árammal a
Gázai övezetet. Vagyis ahelyett,
hogy nevén neveznék a gyereket és
elmondanák, hogy a Palesztin Ható-
ság és a Gázát uraló Hamász terror-
szervezet belsô vitáját Abbász úgy
gondolta elsimítani, hogy nemcsak
nem fizeti ki az izraeli elektromos
mûveknek Gáza hátralékát, de maga
szólítja fel Izraelt az áramszolgálta-
tás szakaszolására. Szokás szerint
két vasat tartva a tûzben, kettôs-
beszél, és ezzel a Hamászt Izrael el-
len uszítja. A híradásokból legin-
kább az jön át, hogy Izrael „megke-
gyelmezett” a Gázai övezet lakói-
nak, és korántsem az, hogy Abbász
hajlandónak mutatkozott a teljes hát-

ralék – mintegy 40 millió sekel –
azonnali átutalására.

Végezetül tekintsünk tôlünk távo-
labbi vidékekre, nevezetesen Euró-
pára...

Az Európai Unió szinte minden
tagállama a hisztéria heveny tüneteit
produkálja, melyhez az alaphangot
az EU globális helyzete, valamint az
egyes tagállamok belsô problémái,
illetve az Unió és saját érdekeik kö-
zötti nézetkülönbségek adják.

Évek óta hallani a franciaországi,
az utóbbi idôben Németországban, a
belgáknál, de még a nagyon toleráns
svédeknél is elôforduló – nem csak a
helyi zsidó lakosság ellen irányuló –
terrortámadásokról. Ezek egy részét
– minden bizonyíték ellenére – igye-
keznek egyedi esetként kezelni,
többnyire az elkövetô elmeállapotá-
val magyarázni...

Franciaországnak, mint az európai
országok közül az egyik legnagyobb
volt gyarmattartó birodalomnak, im-
máron a negyedik generációs (hely-
ben született) muzulmán populációt
sem sikerül integrálnia, de bôszen
bólogat a senki által meg nem vá-
lasztott EU-s külügyér asszonynak,
Mogherininek ahhoz a többször el-
hangzott nyilatkozatához, miszerint
Európa, sôt a világ minden baja
megoldódna, ha a „palesztin kérdés”
megoldódna. Vak gyûlöletében nem
akarja észrevenni, hogy Izraelbôl, a
Palesztin Hatóság területérôl, egyet-
len muzulmán sem menekül Európa
felé. Ezzel szemben tény, hogy a Pa-
lesztin Hatóság területérôl számos
muzulmán megy a Perzsa-öböl men-
ti országokba munkavállalás céljá-
ból.

A svéd külügyminiszter asszony
meg a Jeruzsálemmel kapcsolatos
döntés után meg kívánná tiltatni izra-
eli állampolgár beutazását az orszá-
gába. Abba a Svédországba, ahol
Göteborg és Malmö nem egy kerüle-
tébe már a rendôrség sem meri be-
tenni a lábát, ugyanakkor az ott élô
zsidókat napi szinten éri atrocitás. És
ugyanez érvényes több európai or-
szágra is.

Többször leírtam, de úgy tûnik,
még mindig nem elégszer.

Nagy az írástudók felelôssége a
nép nevelésében – vagy éppen butí-
tásában. Újságírók, politikusok,
közéleti személyiségek mind
felelôsek azért, hogy a hír hír le-
gyen, ne pedig személyes politikai
állásfoglalás. De – mint azt fentebb
már említettem – az internet korá-
ban csak az az olvasó téveszthetô
meg, akinek nézeteivel a tálalt ha-
zugságdömping megegyezik.

Leharblog

Csaknem kilenc millióra nôtt
a lakosság 2017-ben

A polgári év elôestéjén az izraeli Központi Statisztikai Hivatal közzétette a
2017-es évre vonatkozó népességi adatokat.

December 31-én Izrael népessége megközelítôleg 8 millió 973 ezer fô volt.
A teljes népesség 74,6 százaléka zsidó, 20,9 százaléka arab és 4,5 százaléka
nem arab keresztény, illetve vallás szerint nem besorolt.

A fenti számok nem tartalmazzák az Izraelben élô külföldi állampolgársá-
gú munkavállalókat, akiknek a számát 2016 végén 170 ezerre becsülték, va-
lamint azokat, akik tartózkodási engedély nélkül vagy nem elismert
határátkelôhelyeken keresztül érkeztek Izraelbe.

2017-ben Izrael lakossága 1,9%-kal, 165 ezer emberrel növekedett. A nö-
vekedés 82%-a természetes növekedésnek tudható be, vagyis a születések és
a halálesetek közötti aránynak.

Mintegy 27 ezren alijáztak az országba az elmúlt évben. Az új bevándorlók
legnagyobb számban idén is Oroszországból (27%) és Ukrajnából (25%) ér-
keztek, továbbá Franciaországból (13%) és az Egyesült Államokból (10%). A
bevándorlók többsége (75%) európai volt, csak 5 százalékuk érkezett Ázsiá-
ból és körülbelül 4 százalék Afrikából.

2018-ban Izrael népessége bizonyosan eléri a 9 milliót, és az elôrejelzések
szerint 2056-ra akár 25 milliósra is nôhet.

BZSH

Izrael 70. születésnapja elé,
avagy a csúcsra járatott hisztéria

settebb valuta. Azzal meg még any-
nyit sem foglalkozom, hogy hány és
hány európai ország „segítette”
(pénz-paripa-fegyver) Izrael háború-
it. Ugyanis a fegyvereladás nettó ke-
reskedelmi üzlet volt, amelyben a
csehek, a franciák és Dél-Amerika
az „egyszer használatos” hadászati
eszközeikért csillagászati árat számí-
tottak fel.

És akkor nézzük: 2017. december
6-án a világ minden pontján kilen-
gett a képzeletbeli Richter-skála an-
nak hatására, hogy Trump elnök egy
1995-ös (Clinton-éra) kongresszusi
határozatot ratifikált, és ezzel elis-
merte Jeruzsálemet Izrael fôvárosá-
nak.

Döntése, hogy az amerikai nagy-
követséget Jeruzsálembe helyezi át,
erkölcsi jelentôséggel bír, és azt a
célt szolgálja, hogy világossá tegye
mindenki számára: szuverén ország

szuverén döntése, hogy mely telepü-
lését nevezi ki az ország fôvárosá-
nak. Ennél már csak azért sem lehet
több, mert az, hogy Jeruzsálem a zsi-
dó haza, Izrael fôvárosa, már az or-
szág alapító okiratában, a Független-
ségi Nyilatkozatban is szerepel, és az
alaptörvény elsô pontja is egyértel-
mûen leszögezi.

Tulajdonképpen itt pontot is lehet-
ne tenni a téma végére, mert az már
tényleg minden ország magánügye,
hogy csatlakozik-e Amerikához, il-
letve azon többi országhoz, melyek
szintén bejelentették költözési szán-
dékukat. Ha már szóba hoztam az or-
szágok magánügyét, sokkal érdeke-
sebb lenne azt boncolgatni, hogy az
1967-es – hatnapos – háborút köve-
tôen milyen megfontolásból költöz-
tették Jeruzsálembôl Tel-Avivba a
követségeiket? A hatnapos háborúig

óta számottevôen megnövekedett a
terrorcselekmények száma. Kétség-
kívül vannak zavargások, de a tünte-
tések sem számukban, sem az eddig
is terrorgócként számon tartott he-
lyükben nem haladták meg semmi-
vel a máskor, a pénteki ima után szo-
kásosat. Csakhogy ezekrôl az elmúlt
idôszakban nem volt „kifizetôdô” tu-
dósítani, hiszen nem lehetett kel-
lôképpen kidomborítani a bûnbak
felelôsségét.

Röviden szólva, az arabok felzú-
dulása, illetve annak várt nagysága
és milyensége elmaradt. Ennek oka
lehet elsôsorban az, hogy az
arab/muzulmán országokban a „pa-
lesztin ügy” prioritása megszûnt, a
másik – és lényeges – oka az ENSZ
egyes leányvállalatai (mint a „pa-
lesztin ügy” elsô számú életben tar-
tója) támogatottságának teljes vagy

Körülvéve 400 millió muzulmánnal
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A nyilas vérengzések vértanúira emlékezve, keresz-
tény felekezetek képviselôi fölolvasták az 1945. janu-
ár 12-én a budai Maros utcai kórházban meggyilkolt
összes áldozat nevét.

Megrendítô megemlékezés színhelye volt a Budavári
Önkormányzat szakorvosi rendelôintézete a II. kerületi
Maros utcában: az épület egyik alagsori helyiségében
egyfajta ökumenikus keresztény találkozó keretében em-
lékeztek a nyilasok által 73 éve itt meggyilkolt 84 áldo-
zatra.

Mint ismert, a hírhedt nyilaskeresztes vezetô, Kun pá-
ter vezetésével 1945. január 12-én délben nyilasok törtek

Vági Zoltán és Kádár Gábor, a két ismert holokausztkutató Táborok köny-
ve címû, csaknem 700 oldalas mûve több százezer magyar zsidó megsemmi-
sítésének, a közigazgatási és rendvédelmi szervek 1944-es tevékenységének,
az akkori hatalom és a nácik kollaborálásának, a magyar zsidók Auschwitz-
Birkenauban és egyéb táborokban elszenvedett sorsának mély elemzése.

Az Auschwitz-Bir-
kenau Múzeumban
Vági Zoltán és Kádár
Gábor volt az új ma-
gyar állandó kiállítás
szaktanácsadója, a
budapesti Holokauszt
Emlékközpont „Jog-
fosztástól a népirtá-
sig. A magyar holo-
kauszt áldozatainak
emlékére” címû kiál-
lítás forgatóköny-
vének ôk voltak a
szerzôi. Monográfiák,
cikkek, tanulmányok,
filmek nagy tudású
írói, kiállítások elis-
mert, tudós rendezôi.

Vági Zoltán, az EL-
TE tanára a Saul fia
történész szakértôje-
ként segített a film hi-
telességének megte-
remtésében.

Kádár Gábor, a Kö-
zép-Európai Egyetem
vendégprofesszora
számos nemzetközi
levéltári kutatási pro-
jekt vezetôje. 

A Táborok könyvében a két neves szakember elsôként próbálja feltérképez-
ni a náci lágerhálózatot – a táborok százait –, az ott szenvedô magyarok sor-
sát, és azt is, hogy kik voltak a gyilkosok. Keresik honfitársaink nyomát.
Bemutatják a náci koncentrációs táborokat, azok kiépítését, mûködési mecha-
nizmusát, az ott folyó korrupciót.

A német gyárak nagy lehetôséget láttak a foglyok termelésbe való bevoná-
sában. Az IG-Farben például benzint és mûgumit akart elôállítani. Ehhez
szükségük volt szénre. Európa legnagyobb szénlelôhelye Sziléziában volt. A
vállalat már 1940 óta keresett a régióban egy nagyberuházásra alkalmas he-
lyet. Az SS megígérte, hogy az Auschwitztól 6 kilométerre fekvô
Monowitzban hosszú távon biztosítja számukra a gyárak telepítéséhez az ol-
csó munkaerôt.

Az IG-Farben elkezdett építeni egy hatalmas vegyipari komplexumot. Ez a
korabeli német gazdaság egyik legfontosabb beruházása volt. Számtalan ve-
gyi anyagot, mûgumit, metanolt, klórt stb. akartak elôállítani. A munkaerôt az
auschwitzi láger biztosította.

1942 tavaszán kezdték el építeni az új tábort: 7 barakkot, öt mosdót és lat-
rinát, hogy a foglyoknak ne kelljen naponta 6 km-t gyalogolniuk Auschwitz-
ból. 1942 ôszén már 2000 rab dolgozott a monowitzi üzemben, és a létszámot
egyre növelték. Könnyebb munkát 100–120 fogoly végzett, a többiek a nagy
terület építkezésein ötvenkilós cementzsákokat emelgettek, betont kevertek,
kábelt fektettek, kômûvesként dolgoztak. Az ôrök brutalitása miatt már az el-
sô hónapban meghalt 103 fogoly.

Elôször lengyelek dolgoztak itt, késôbb a munkások többsége a zsidók kö-
zül került ki, 1945 elején már 92 százalékuk. 12 órányi kényszermunkát kel-
lett egy nap végezniük.

A foglyok legyilkolása már az elsô auschwitzi transzportoknál elkezdôdött.
Ehhez hozzájárult a verés, az éhezés, a különbözô betegségek. Elkezdôdtek a
csoportos kivégzések – a lengyel ellenállási mozgalom megtorlásaként. A
szökési kísérleteket is kivégzéssel büntették. Kínzással vallattak. Elrettentés-
ként alkalmazták a nyilvános akasztást. Szökés esetén a halálra éheztetést al-
kalmazták. Ráadásul a náci orvosok áltudományos kísérleteket végeztek a
foglyokon. Sok magyar nôt sterilizáltak, Mengele ikreken végzett fájdalmas
és értelmetlen kísérleteket.

Magyarok tízezrei haltak meg a rabszolgamunka, az elégtelen élelem, a jár-
ványok és az ôrök kegyetlensége miatt valamennyi lágerben. A háború végén
a végsôkig kimerült foglyokat az SS-egységek úgynevezett halálmenetekben,
gyalog hajtották tovább, a szövetségesek elôl menekülve. A súlyos betegeket
– hogy ne legyenek a terhükre – egyszerûen fôbe lôtték. 

A náci táborokban a végsôkig elcsigázott emberek napi 12 órában, sok he-
lyen télen is mezítlábasan, fapapucsban és nyári ruhában, a legkülönbözôbb
élôsködôktôl és fertôzésektôl kínozva robotoltak. Naponta egyszer kaptak
vízszerû, szinte minden tápanyagot nélkülözô levesféleséget és egyre csökke-
nô kenyéradagot. A legkisebb hibáért brutális veréssel fenyítették meg ôket
ôreik. Fegyvereket és muníciót gyártottak neves német vállalatoknak, az
egészséget károsító vegyszerekkel dolgozva.

A Táborok könyvében a két neves szakember folytatja a korszakkal kapcso-
latos feltáró munkát, legújabb kutatási eredményeiket is felhasználva. 

Ami számunkra különösen fontos: a szerzôpáros hétszáz oldalon keresztül
elemzi a táborokba hurcolt magyar férfiak, nôk, gyermekek sorsát. Megörö-
kítik és megmentik az utókornak a szörnyû tragédia történetét: magyar állam-

Az iszlám 
és a harmadik
birodalom

Köztudott, hogy Adolf Hitler is-
tenben nem, csak önmagában hitt.
Ha egyáltalán tanúsított is akár csak
egy kis érdeklôdést valamelyik val-
lás iránt, hát akkor az az iszlám volt.
Egyedül a muzulmán vallás tudta a
mennyország iránt fellelkesíteni,
csupán a szüzek által benépesített
paradicsom elképzelése lendítette
meg a fantáziáját: a hely, ahol pata-
kokban folyik a bor, és „ez sokkal
szebb, mint az unalmas keresz-
ténység” – szokta volt mondogatni.

A hallgatóságban valószínûleg
csendben felmerült a kérdés, hogy a
Führerjük, aki sem alkoholt nem
ivott, sem szexuális kicsapongásra
nem volt hajlamos, vajon mit találhat
annyira vonzónak az iszlám paradi-
csomban.

Valójában iszlám hitû emberek
hangolhatták Hitlert ilyen eufórikus
nyilatkozatokra. A náci rezsim – írja
David Motadel történész „Für
Prophet und Führer: Die islamische
Welt und das Dritte Reich” (A prófé-
táért és a Führerért. Az iszlám világ
és a Harmadik Birodalom) címû iz-
galmas könyvében – nagy erôfeszí-
téseket tett, hogy megnyerje szövet-
ségesnek a muszlimokat az állítóla-
gos közös ellenség – mindenekelôtt a
Brit Birodalom, a Szovjetunió és a
zsidók – elleni harcra.

Motadel tanulmányában számos
európai és egyesült államokbeli ar-
chívumra hivatkozik. Könyvét az
egekig magasztalták, és különbözô
díjakkal jutalmazták.

A londoni School of Economics
egyetemen oktató történészt önélet-
rajzi okokból ragadhatta meg ez a té-
ma: édesapja iráni, édesanyja pedig
német származású volt.

Könyvében elôször is a német csa-
patok kelet-európai és észak-afrikai
elôretörésének következményeit áb-
rázolja: egyre több muszlim került
német befolyás alá. A náci stratégák
abban reménykedtek, hogy mobili-
zálni tudják az iszlám világban elter-
jedt zsidógyûlöletet. A német kül-
ügyminisztérium ebbôl a célból több
vallási vezetôt is Berlinbe irányított,
mindenekelôtt a jeruzsálemi muftit,
Mohammed Amin al-Husseinit. A

Embert barátjáról. A mufti barátkozik

A Maros utcai épület

KÖNYVAJÁNLÓ

Táborok könyve
Magyarok a náci koncentrációs táborokban

Keresztény felekezetek képviselôi 
emlékeztek meg a nyilasok áldozatairól

be a kórházba, a zömmel zsidó származású betegeket
több keresztény egészségügyi dolgozóval együtt az alag-
sori folyosókon át kiterelték az udvarra, ahol agyonlôtték
ôket. A nyilasok azután január 14-én vérfürdôt rendeztek

a közeli Bíró Dániel Kórházban, majd január 17-én az Al-
ma utcai zsidó szeretetotthonban is.

A megemlékezésen elhangzott: habár 73 évvel ezelôtt a
mártírok éppen azon az alagsori helyiségen át mentek a
biztos halálba, ahol a mostani megemlékezôk összegyûl-
tek, de még a konkrét helyszín ellenére is lehetetlen el-
képzelni azt a borzalmat, amit percekkel a haláluk elôtt itt
átéltek. Hiszen az udvarra terelt betegek és ápolóik tuda-
tában voltak annak, hogy perceken belül kivégzik ôket.

Az összejövetelen – amelyen részt vettek többek között
reformátusok, evangélikusok, katolikusok, pünkösdisták
és baptisták – a szervezôk azt mondták: azért fontos, hogy
keresztény emberek is megemlékezzenek a vértanúkról,
hogy a zsidó közösség ne maradjon magára a tragédia ter-
hével, továbbá a mártírokra emlékezô keresztények
szembenézésre kívánják sarkallni a társadalmat az elkö-
vetett bûnökkel.

Az embernek aligha nevezhetô gyilkosok igazi célja a
rablás és vagyonszerzés volt, a Maros utcai épületben a
betegeket a nyilasok azért végezték ki, hogy ôk maguk la-
kásokat szerezzenek a létesítményben. Ami teljességgel
érthetetlen abból a szempontból, hogy a rablott javak és
lakások megtartására semmi reményük nem lehetett, hi-
szen 1945 januárjában a Vörös Hadsereg már ostromgyû-
rûbe zárta a várost, a szovjet csapatok január közepén Bu-
dán már a János Kórház térségében foglalták el állásaikat.

A rendezvényen elhangzott az is: a XII. kerületi Turul-
szobor talapzatára fölvésték azoknak a nevét, akik Buda-
pest ostromában elestek, ám a listán olyan tömeggyilko-
sok is szerepelnek, akik aktív részesei voltak a nyilas vé-
rengzésnek. A résztvevôk azzal zárták a megemlékezést,
hogy egyenként fölolvasták az 1945. január 12-én a Ma-
ros utcai kórházban meggyilkolt összes áldozat nevét.

K. Zs. /mazsihisz.hu

szent Korán – hirdette ez a „lánglel-
kû zsidógyûlölô” – tele van a zsidók
jellemtelenségének, csaló, hazug,
másokat becsapó viselkedésének bi-
zonyítékaival. A Berlinben felvett
arab rádióadásokkal és a német
repülôgépekrôl ledobott röplapokkal
az egész muszlim világban terjesz-
tették a mufti tirádáit.

A nemzetiszocialista propaganda
sikere természetesen mérsékelt volt,
és bizonyos korlátok közé szorult.
Egyetlen iraki pogrom kivételével a
háború alatt „nem tört ki nagyobb
zsidóellenes felkelés” – írja Motadel.
Ellenkezôleg: az iszlám lakosság bi-
zonyos hányada nyíltan kimutatta
együttérzését a zsidókkal.

Ennek az ideológiai kampánynak
ráadásul sántított a hitelessége: bár-
mennyire is lelkesedett Adolf Hitler
a muszlimokért, a „néptársak” nem
láttak fantáziát a multikultúra imá-
datában.

„Csaknem valamennyi német kato-
na egyértelmûen az értésünkre adta,
hogy a világ legjobban megvetett fa-
jához tartozónak tart bennünket” –
panaszolta egy észak-afrikai férfi a
nemzetiszocialista kormányhoz inté-
zett memorandumában. „A német
megszállók niggereknek, fekete gaz-
fickóknak, de még zsidóknak is szi-
dalmaznak bennünket.” 

Tény, hogy nemcsak a zsidók kö-
rében, hanem a muzulmánok között
is vannak körülmetéltek, és ezt a né-
metek többsége nem tudta. A Szov-
jetunió lerohanása után a harcoló SS-

csoportok több százezer zsidó mel-
lett sok muzulmánt is agyonlôttek.
Ennek csak akkor lett vége, amikor a
berlini Birodalmi Fôhivatal 1941
szeptemberében felvilágosította a
gyilkos csapatokat arról, hogy „a kö-
rülmetélés nem bizonyíték arra,
hogy valaki zsidó származású”.

Nagyon nyomasztó olvasni a
könyvnek azt a részét, ahol David
Motadel kifejti, hogyan zajlott a mu-
zulmánok harci bevetése az SS-nél
és a Wehrmachtnál. Az arab katonák
nagy számban dezertáltak, sokszor
éppen a velük szemben álló katonák-
hoz. Észak-Afrikában sok muzulmán
harcolt a brit hadseregben.

A Krímben és a Balkánon ezzel
szemben a muzulmán egységek
rendkívül vérszomjasnak bizonyul-
tak. Az SS közelharc-divíziója Bosz-
nia szerb területein nagyon sok civilt
meggyilkolt. Amikor 1944 áprilisá-
ban egy helyzetmegbeszélésen arról
informálták Hitlert, hogy SS-kato-
nák néha késsel vágják ki az ellenség
szívét, a Führer megvonta a vállát, és
csak annyit válaszolt: „Das ist mir
Wurst!” (Mit bánom én!) Majd áttért
a következô témára.

Martin Doerry
„Das ist Wurst” (Buchkritik)
Der Historiker David Motadel hat

die merkwürdige Allianz der Nazis
mit den Muslimen erforscht.

Der Spiegel 2/2018
Fordította: Benyó Marianna

polgárok százezreinek megalázó fogva tartását, munkaerejük végsôkig való
kizsákmányolását és többségük meggyilkolását. A legtöbb magyart az
auschwitz-birkenaui táborban ölték meg.

Magyarországon 60 év alatt háromszor fosztották meg a hatalmon lévôk a
tömegeket a vagyonuktól és osztották el újra az elvett javakat – olvasható az
elôszóban. Elsôként a zsidótörvényekkel, majd a második világháború után
az államosítás révén a „gazdagok” – a földbirtokosok, a gyárosok, a kulákok
– vagyonának kisajátításával. Ez a folyamat – a soát túlélô és az említett cso-
portba tartozó körben – a zsidókat sem kímélte. A harmadik alkalom, a rend-
szerváltást követô privatizáció (reprivatizáció) szinte mindenkit érintett, írják
a szerzôk. Egyre szélesebb tömegektôl egyre nagyobb vagyont vettek el. De
ekkor legalább az emberéletben okozott közvetlen kár csökkent – összegzik a
történteket.

(Könyv&Kávé kiadó, Budapest, 2017)
Benyó Marianna
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N A P T Á R
Február 2. péntek Svát 17. Gyertyagyújtás: 4.28
Február 3. szombat Svát 18. Szombat kimenetele: 5.37
Február 9. péntek Svát 24. Gyertyagyújtás: 4.39
Február 10. szombat Svát 25. Szombat kimenetele: 5.47

Újholdhirdetés
Február 14. szerda Svát 29. Jom kippur kátán
Február 15-16. csütörtök-péntek Svát 30.-Ádár 1. Újhold

VEGYES

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Febr. 2. Febr. 3. Febr. 9. Febr. 10.

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. 16.40 8.00 16.50 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.40 8.00 16.50 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. 16.40 9.00 16.50 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.) 16.30 8.00 16.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 16.30 8.00 16.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 16.45 8.00 17.00 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. 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

Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kusmester. Fogsorok, hidak készíté-
se, javítása soron kívül. Fogszabá-
lyozó, fogfehérítô. Fogászati háttér
biztosított. Szolid árak. Mozgáskor-
látozottakhoz házhoz megyünk. Hét-
végi ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt.
51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz kö-
zel. 06-30-222-3016, 06-1-356-
9372.

Önkéntes programunk változat-
lanul mûködik és folytatódik! Gye-
re velünk önkéntesnek Izraelbe!
Csoportok indulnak: február 4. –
február 25., április 22. – május 13.
Bôvebb információ és jelentkezés:
Deutsch János, +36-20-233-8454,
janos.deutsch76@freemail.hu, vagy
az Izraeli Kulturális Intézetben (VI.
ker., Paulay Ede u. 1.) minden ked-
den, 16–17 óra között.

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

APRÓ-
HIRDETÉS

Halálozás

Programajánlat

Olvasói levél

FEBRUÁR

Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

Február 3. (szombat) 19 óra: Neil
Simon: A vacsorameghívás – vígjá-
ték

Február 8. (csütörtök) 19 óra:
Inotai András elôadása

Február 12. (hétfô) 19 óra:
Ferenczi és Freud – dráma

Február 13. (kedd) 19 óra: Politi-
kai beszélgetéssorozat: Juhász Péter

Február 14. (szerda) 19 óra: Ung-
vári Tamás estje

Február 15. (csütörtök) 19 óra:
Marmorstein Berta – monodráma

Február 17. (szombat) 19 óra: A
Weiss Manfréd család – film

Február 18. (vasárnap) 19 óra:
Végszó Csáki Judittal, vendég: Bor-
bély Alexandra

Február 19. (hétfô) 19 óra: Herzl –
kávéházi dráma

Február 20. (kedd) 19 óra:
Ferenczi és Freud – dráma

Február 21. (szerda) 19 óra:
Heller Ágnes estje

Február 22. (csütörtök) 19 óra: A
Liberális Magyarországért Alapít-
vány – pódiumbeszélgetés

Február 24. (szombat) 19 óra: Ki-
rályhegyi Pál: Elsô kétszáz évem –
vidám magánbeszéd

Február 26. (hétfô) 19 óra: Platón:
A védôbeszéd – monodráma

Február 27. (kedd) 19 óra: Az al-
kohol öl?! – vígjáték

Február 28. (szerda) 19 óra: Gá-
bor György: Mózestôl Jézusig

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. I. emelet)

Február 5. Elôadónk, beszél-
getôtársunk Kaczvinszky Barbara
újságíró. Téma: Szegénység, ezernyi
népbetegség.

Február 12. „Mai vendégünk” so-
rozat debütál. Aki kérdez: Deák Gá-
bor, aki válaszol: Gábor Anna mû-
vészettörténész. S mirôl is? A téma:
Zsidó jelképek. 

Február 19. „Biztonságunk érde-
kében” címmel nagyon érdekes
elôadás várható vendégeinktôl:
Gönci Péter, a Mazsihisz Biztonsági
Szolgálatának igazgatója, valamint
munkatársa, Drelyó Ágnes, a krízis-
menedzsment csoport és a biztonsá-
gi megbízotti program vezetôje.

Február 26. Zenés délután, a han-
gulatot fokozza: Fûzy Gábor!

Valamennyi program hétfôi na-
pon, délután 15 órakor kezdôdik.

Budai Micve Klub
(II., Frankel Leó út 49.)

Február 11. (vasárnap) 17.00:
Marmorstein Berta csodálatos élete.
A történetet Rák Kati meséli el.

Február 17. (szombat) 18.00: Bol-
gár György, a jeles mûsorvezetô, új-
ságíró, író a klub vendége. Házigaz-
da: Bóta Gábor újságíró.

Február 25. (vasárnap) 18.00:
Örökzöld dallamok, csevegés, tánc, is-

Drága Nagybátyánk, Deutsch

Dezsô életének 100. évében csend-

ben, békében elment. Emléke legyen

áldott! Deutsch Zsuzsa, Deutsch

György és Rosta Márton.

Természetes
gyógyulás!

Kínában szerzett orvosi diplo-
mával és 25 éves klinikai gya-
korlattal várom a gyógyulni vá-
gyókat a legkülönfélébb egész-
ségügyi problémákkal. 

Többek között:
– stressz, depresszió, kimerült-

ség, alvászavar, fájdalomcsilla-
pítás,

– emésztôrendszeri, vér- és
energiakeringési, reumatológiai
problémák,

– szervi betegségek, funkció-
zavarok.

Könnyû megközelítés, kultu-
rált környezet.

Mórocz Simon, 06-30-898-
6800.

Sosannet Yericho
Téved, aki a fenti nevet olvasva egy

gyönyörû, fiatal jerikói hastáncosnôre
gondol. Ez egy nem közönséges, itthon
ismeretlen légyfajta, angolul sandfly,
homoki/sivatagi légy. Izraelben hasz-
nálják ezen elnevezést, kicsit mûvész-
névnek tûnik. A betegség, amit okozhat,
latinul: cutaneous leishmaniasis.

Elôfordul Brazíliában, Mexikóban,
több arab országban, újabban mene-
külttáborokban, ahol a higiéniai körül-
mények a kritikus szint alatt vannak, de
terjedhet bárhol. Sajnos átlépték (átre-
pülték) a jordán–izraeli határt is.

Sar-El önkéntes programban vet-
tem részt másodjára novemberben. A
fenti kellemetlen kis állatka lerövidí-
tette az idôt, amelyet ott tölthettem
volna, meg kellett szakítani a munka-
végzést és az ottani kellemes
idôtöltést. Csípése/harapása”, amit
valószínûleg csak késôbb vettem ész-
re, elmérgesedett, így erôs gyulladás,
gennyesedés indult a bal bokám fe-
lett. Semmi fájást nem éreztem, ez
akár enyhítô körülmény lehetne. 

Amikor észrevettem, és megmutat-
tam a nemzetközi csoportbeli társaim-
nak, akik segíteni szerettek volna ötle-
teikkel, az alábbi tippek jöttek a csípést
okozó miléte felôl. A bázis raktár-
vezetôje szerint méhcsípés, a 73 éves
svéd fiatalember, Chris szerint moszki-
tó, mert éjjel hallotta a zümmögésüket,
a fiatal madricha hölgy szerint pók
okozta (a Pókember címû filmben el-
hangzik, hogy több mint 32 ezerféle
pók létezik), végül Joe, a német Luft-
hansa-pilóta úgy vélte, hogy óriáshan-
gya volt, amelybôl elég sok szaladgált
ott, és mint mondta, ezek csípése veszé-
lyes lehet. A pilóták nagy élettapaszta-
lattal bírnak.

Nagyon pechesnek éreztem magam,
mert el kellett hagyjam a bázist, ahol
együtt voltam nemzetközi csoportbeli
társaimmal. De elkerülhetô lett vol-
na, hogy szinte pánikszerûen eljöjjek,
ha néhány egyszerû körülmény elvár-
ható szinten mûködne.

Elsôsegély deklaráltan volt, de eb-
ben a helyzetben nem volt. Orvos nem
jött ki, hogy megnézze a sebet, nôvér
elméletileg lett volna, de amikorra
vártuk, hogy reggelre megérkezik, ki-
derült, hogy nem igazán képzett
nôvér, akire rábízhatja magát bárki,
hogy kezelje a sebét. Gépkocsival
nem vittek ki a repülôtérre, pedig ép-
pen elértem volna egy hazainduló
Wizzair-járatot.

Szerencsém volt, hogy Jeruzsálem-
ben egy áldott jó család befogadott,
elvittek kezelésre egy elsôsegély-
helyre. Tôlük tudtam meg, hogy való-
jában ez egy légytôl származó seb.
Két infúzió 8 órán belül sokat segített,
aztán kezeltem saját magam antibio-
tikummal és kenôccsel öt napon át.
Ha nem kapok ilyen gyors segítséget,
akkor nem tudom, hogyan jutok haza,
illetve segélyhelyre. Végül itthon foly-
tatódott a kezelés, és további két hét
után már gyakorlatilag rendbe jött a
seb, amit a kis gonosz légy okozott.

A Sar-El programot Yehuda Meir
Indor alapította 1983-ban, és ezzel
igen jó szolgálatot tett Izraelnek.

Eredeti célkitûzések: (Wikipédi-
ából) 

1. Hozzájárulni a zsidó nép folyto-
nosságának erôsítéséhez. Contribute
to strengthening the continuity of the
Jewish people.

2. Kulturális csereprogram létre-
hozása a diaszpóra zsidósága és Izra-
el között. Creating a cultural ex-
change between Jewry in the Dias-
pora, and Israel.

3. Kapcsolat Izrael támogatóival
szerte a világon, a kölcsönös elônyök
szellemében. Partnership with the
supporters of Israel around the world
in a spirit of mutual benefit.

Önkéntesen jöttek több mint 30 kül-
földi országból. Sokan vannak, akik
több mint 10 alkalommal voltak már,
egy angol hölgy mesélte tavaly, hogy
több mint 35 alkalommal vett részt 2-
3 hetes ciklusokkal. 

E lap hasábjain kéthetente megjele-
nik a hirdetés az éppen induló csopor-
tokról, de tapasztalatom szerint hit-
testvérek csak kis létszámban vesznek
részt a Sar-Elben. Ugyanez a helyzet a
külföldi országokból jövô önkéntesek-
nél is. Ez elgondolkodtató. A progra-

mot valamikor elsôsorban zsidó ön-
kénteseknek találták ki, és most ha
20%-ot tesz ki a részvételi arány, sokat
mondanék. A hiányt itthonról lelkes hit
gyülekezetes tagok és mások töltik ki,
részben Izrael iránti személyes rokon-
szenvbôl, részben kis kalandvágyból.
Egy „Magyar Szentföld” nevû, szan-
ticskai (BAZ megye) alapítvány is be-
szállt a szervezésbe.

Azt gondolom, hogy ennyi idô után a
program jelenlegi fôszervezôinek el
kell gondolkodni azon, hogy mit lehet-
ne javítani, megreformálni, és az ere-
deti célokhoz igazítani a tevékenysége-
ket annak érdekben, hogy a zsidó fiata-
lok, idôsebbek is csatlakozzanak, és
más vallásbeliekkel együtt hozzájárul-
janak Izrael segítéséhez ilyen formá-
ban is. Két Finnországból jött hölgy és
németek is így fogalmazták meg, miért
vállalják a programban való részvételt.

Végül chanukka 7. napján elmen-
tem laborvizsgálatra, hogy megtud-
jam, okozott-e más problémát a csí-
pés, utóhatást, szövôdményt, bármit.
Chanukka 8. napján a laboreredmény
kimutatta, hogy minden mérési érték
az elôírt határokon belül van, ilyen
pedig húsz évre visszamenôen nem
volt nálam. Lehet, hogy a kislégytôl
védôoltást kaptam? Mindig azt mon-
dom: bárkivel történhet csoda. 

A fenti peches eset nem szegte ked-
vemet, továbbra is részt fogok venni a
Sar-El programban. Ezzel az
ismertetôvel az a célom, hogy több
zsidó honfitárs jelentkezzen, csatla-
kozzon. De azt is gondolom, javítani
lehetne az általános körülményeken,
hogy ne forduljon elô hasonló hely-
zet, amelynek sokkal rosszabb kime-
netele is lehetett volna.

Szerényi Imre

merkedési lehetôség kávé, tea mellett.
A zongoránál: Neumann Nándor.

Állandó programjaink
Csütörtökönként 18 órától:

Frankel Baráti Kör. Csevegés, tár-
sasjáték, kártya, sakk.



8 ÚJ ÉLET8 2018. FEBRUÁR 1.

SPÁNN GÁBOR

Ortodox pilótajáték
Mikor ezt a jegyzetet írni kezdtem, úgy éreztem magam, mint az a család-

tag, aki megtudja, hogy testvére sorozatosan félrelép, csalja a feleségét,
összehazudja a világot, és most úgy hozta a sors, hogy ezt a fejére kell olvas-
sa. Bármelyik ujjamat harapom meg, nekem fáj, mondhatnám úgy is, hogy
ami itt következik, „zsidó családi szennyes”, amit nem illik kiteregetni, de
mivel máris megtelt az e-világ az általános zsidózással, az én kis zsengém
már csak tejszínhabnak tûnik.

Az egyik oknyomozó hírportál kíváncsi lett arra, hogy miként
gazdálkodik testvérhitközségünk, a magyar zsidóság egén üstökösként, a
semmibôl feltûnt EMIH. Az olvasó számára talán már evidencia, hogy ma
lassan oda jutunk a titkolózás egyáltalán nem kedves mezején, hogy ha egy
vízszerelôt hívunk, mondván, bôrözni kéne a csapot, és megkérdezzük,
mennyiért vállalja, lehet, hogy azt feleli: ez üzleti titok, majd a végén meg-
mondom. Így van ez, ha a sajtó közpénzrôl kérdez, akkor is csak kiperelni
képes némely adatot. Ha egy közszereplô politikus családtagjainak raké-
taszerû gazdagodására kérdez, akkor azonnal elôrecsomagolva kész a
válasz: a feleségem, a gyerekem nem közszereplô, így semmi közük hozzá.
Úgyhogy a példa adott, de egyházi ügyekben ezzel az anomáliával én
legalábbis eddig nem találkoztam. 

A hírportál újságírója arra lett volna kíváncsi, hogy az EMIH miként
gazdálkodott az elmúlt 7 évben az államtól kapott (és részben a Mazsihisz
éves keretébôl kiharapott) pénzekkel. Az egyetlen elérhetô számukon
próbáltak érintkezni a vezetô rabbival, de válaszra nem méltatták ôket.
Ezután jött a jól bevált kiperelôs módszer. Kérdeznivalójuk jócskán volt.
Pl. az érdekelte az oknyomozókat, hogy az egyébként kormányközeli vál-
lalkozásokat finanszírozó Eximbanktól tavaly kapott 2 milliárd forint hitel-
lel miként gazdálkodott az EMIH kóser vágóhídja kialakításánál. 

Érdekes lehetett volna megtudni a 460 millió uniós forint sorsát is, melyet
a mádi rabbiház és zsinagóga felépítésére/felújítására kapott az egyház. 

Bár a fôrabbi – omertáját betartva – még taglétszámukról sem ad ki
információt, egyet biztosan tudunk. A NAV adatbázisa szerint tavaly 2571
zsidó vallású magyar állampolgár ajánlotta fel 1%-át adójából a
hitközségnek. A csattanó ott van, hogy az EMIH vezetése úgy látszik, nem-
csak jó tanító, de jó tanuló is, mert az elrettentô példák nyomán mikor
végképp válaszadásra kényszerült, közölte a sajtóorgánummal, hogy
gazdálkodásukról infót 1 millió 848 ezer forint plusz áfáért hajlandó adni. 

Na erre mondaná a Kohn bácsi: ügyes!
Errôl jut eszembe egy régi, de rettentô releváns zsidó vicc:
Egy vonat fülkéjében összezárva 8 ember utazik. Ül közöttük egy öreg

ortodox zsidó az ismert fekete szerelésben. Egyszer csak lenyúl az ülés alá,
és táskájából kivesz egy nagy szalvétát, azt a térdére teríti, és kirakosgat rá
egy csomó levágott sült halfejet, amit kenyérrel elkezd jóízûen falatozni.
Természetesen egy pillanat alatt megtelik a fülke a fokhagymás, büdös hal-
szaggal, az emberek fulladoznak, de szólni senki sem akar. Az egyik szem-
ben ülô férfi végre veszi a bátorságot, és reklamál:

Uram! Nehogy antiszemitizmusnak vegye, de legyen tekintettel arra,
hogy az ablakot nem lehet kinyitni, itt 8 ember préselôdik, és ön a világ leg-
büdösebb ételét eszi. Különben sem értem, hogy azokon a büdös halfejeken
mi van enni való?!

Az öreg zsidó kis gondolkodás után válaszol: Nézze, jóember! Enni való
ezen sok nincs, de mi, bölcs és öreg zsidók, ismerjük a hagyományt: aki
halfejet eszik, bölcs ember lesz tôle. 

Úgy 10 km zötykölôdés után az utastárs így szól: Bácsi! Eladna nekem is
egyet azokból a halfejekbôl? Természetesen, feleli az öreg zsidó, 5000 forint! 

A kérdezô keserû szájízzel, de kifizeti az 5000-est, és kínlódva megeszi a
halfejet. Pár perc múlva felcsattan: Uram! Maga engem csúnyán átvert,
5000 forintért én egy fürdôkádnyi halat kapok, és maga egyetlen fejet adott!

Mire az öreg zsidó csak ennyit mond: Na látja, máris okosabb lett tôle...

MAGÁNNYOMOZÁS

FELSÔFOKON!

* * *

KOBA 

DETEKTÍVIRODA: 

06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

Herót
ÖNINTERJÚ

Rabbinak öltözött csalók vertek
át hamis kóserengedéllyel és -pe-
cséttel több hazai élelmiszeripari
vállalkozót. Az álrabbik tevékeny-
ségének a Riasztás járt utána.
Késôbb kiderült: a szélhámosok
nem voltak válogatósak. Szinte
bármilyen eszközt bevetettek átve-
réseikhez: adtak el nem létezô
uszályokat, de kínáltak tízmilliós
festményeket is.

Molnár Csaba üzletember több
befektetôvel vásárolt meg két 
uszályt, késôbb azonban kiderült: az
eladó nem volt tulajdonos. „Láttuk,
hogy a két uszálynak a felvásárlási
értéke jóval alacsonyabb, mint
amennyiért ezt hulladékfémként tud-
juk hasznosítani. Itt a haszon, az tu-
lajdonképpen olyan 60 és 70 millió
forint közé volt téve, amit egyébként
szakemberek megerôsítettek” –
mondta a károsult.

Haszonnal kecsegtettek a csalók
egy süteményt gyártó céget is. Ko-
rábban Riasztás címû mûsorunk fog-
lalkozott a csalókkal: itt nagyobb
megrendelést és izraeli exportot ígér-
tek, amennyiben rendelkezik kóser
minôsítéssel.

„Nos, telefonba elôadta azt is,
hogy ha ô minôsítéssel nem rendel-
kezik, akkor ô tud ebben segíteni,
ugyanis közeli ismerôse a Mayer
Dávid nevû rabbi, aki másfél millió
forintért ezt a kóser minôsítést meg-
adja” – közölte Bolyós Gergô, a Ba-
lassagyarmati Törvényszék sajtótit-
kára.

A rabbi persze csak kitalált sze-
mély, de a több mint négymilliós üz-
let reményében a vállalkozó bedôlt a
trükknek. Több sem kellett a szélhá-
mosoknak: maguk öltöztek be álrab-
binak. A pénz átvétele után azonban
eltûntek. Az átvert vállalkozó a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközséghez for-

Párbeszéd az 59-es villamoson
(Budapest, 2018)

– Te, Lajos, mit is mondtál, melyik megállóban szállunk le?
– A Kiss Tábornagy Aljánosnál.
– Az melyik? Sose hallottam.
– Csak vicceltem. A Kiss János altábornagy utcánál. Ott szállunk.
– A Böszörményi úton?
– Aha.
– Ja, ja, tudom. Te, Lajos, ki volt ez a Kiss János altábornagy?
– Mit tudom én. Lehet, hogy egy aradi vértanú. 
– Nem rémlik. Az a Damjanich volt, nem?
– Várjál, megnézem a telómon.
– Oké. Én se vagyok benne biztos. 
– Na itt van. Azt írja a gugli, hogy 1883-ban született.
– Te, Lajos, akkor nem aradi vértanú volt. 
– Hát nem. Merthogy 1944-ben halt meg.
– Azta! Sose hallottam. És mit csinált, hogy utca lett belôle?
– Azt írja a gugli, hogy ôsrégi székely nemesi katonacsaládból származott.
– Azta! Ez komoly! És hol szolgált?
– Várjál, nézem. Te, ezt nem hiszem el!
– Mit?
– Ez a Kiss János Kôszegre került, és egy kerékpáros dandár parancsnoka

lett, aztán meg gyalogsági szemlélô. 
– Ne röhögtess, Lajos! Mi az, hogy kerékpáros parancsnok és gyalogsági

szemlélô? 
– Biztos az volt a dolga, hogy nézte a sereget.
– Ráadásul biciklirôl. Hát ez durva.
– Nagyon.
– Mit is mondtál, mikor halt meg?
– Azt írja a gugli, hogy negyvennégyben kivégezték a nyilasok.
– Te, Lajos, hát akkor ez a Kiss János egy izé volt.
– Micsoda?
– Hát tudod.
– Nem.
– Hát zsidó, na. 
– Mibôl gondolod?
– Mert azokat nyírták a nyilasok, nem?
– Azt írja a gugli, hogy kolozsvári székely volt.
– Jó, de akkor mit keresett Kôszegen?
– Mi a bajod vele?
– Hát az, hogy ez gyanús. El tudsz képzelni egy székelyföldi ôsrégi nemes

tisztet mint bicikliparancsnokot és szemlélôt Kôszegen?
– Lehet, hogy hülyeséget ír a gugli. 
– Te, Lajos, lehet, hogy le akarják járatni a székelyeket.
– Hát ez nagyon gyanús, tényleg.
– Kivégeztek a nyilasok egy zsidó biciklist, és Kádárék alatt rögtön utca lett

belôle. Furcsa, nem?
– Hát, most hogy mondod… Tényleg furcsa. 
– Ilyenek ezek a zsidók. Jellemzô.

Kácsor Zsolt

– Mitôl van haratája, rabbi úr?
– Micsodám?

– Olvastam, hogy a heróte szó a
héberbôl származik!

– Ja, akkor maga jiddisül kérde-

zett! De térjünk a tárgyra!

– Ahhoz mit szól, hogy az Oscar-
díjas Saulnak herótja van a
holokausztfilmektôl?

– Szerintem ez nem hangozhatott

így el, nyilván a bulvár vitte erre.

Gondolom, a filmek készítésétôl van

herótja. Mittomén, beleéli magát egy

jelenetbe, és egyszerre csak egy

sztentori hang bekiált: Ismételjük!

Fordulj egy kicsit jobbra!

– Na de nem igazíttatta helyre!
– Akkor lehet, hogy mégis attól

van herótja! Na és? Nekem a

holokauszttól volt herótom!

– Mástól nem?
– De attól is például, hogy „test-

véregyházunk” vezetô rabbija

ugyancsak a holokausztról érteke-

zett, és azzal indokolta az emlékezet

elhalványulását, hogy „a túlélôk már

meghaltak”. Ezt többször elolvastam

(mivel halott lévén, én is tévedhe-

tek), kerestem a „többnyire”, „több-

sége” kifejezéseket, de nem találtam.

– Mindenki tévedhet, túlozhat!
– Persze! Csak Jahrzeitet ne tartas-

son érettünk, még élô túlélôkért!

Kardos Péter

Egy igazi álrabbi (Louis de Funès)

Átverô
álrabbik

dult Mayer Dávid rabbit és a pénzét
keresve.

A csalók egy hónappal késôbb új-
ra lecsaptak. A mórahalmi szárított
gyümölcsökkel és szárazbabokkal
kereskedô Szûcs Zsolt lett a vesztük.
Korábban a Mazsihisz is figyelmez-
tetett a csalókra.

„Kiraktunk a honlapunkra egy hir-
detést, hogy akinél az álrabbi jelent-
kezik, az hívjon bennünket. És jelent-
kezett valaki: itt van a cég, beszélje-
tek egymással; innen, így volt a rajta-
ütés végül, ennek köszönhetôen” –
nyilatkozta Radnóti Zoltán rabbi.

Az álrabbi egy rejtôzködô
rendôrökkel kitömött épületben sé-
tálgatva próbálta átverni a vállalko-
zót, végül azonban ô maga sétált be a
kelepcébe.

„Visszajöttünk a tárgyalóba, leül-
tünk, és akkor ô elôvette a kóseren-
gedélyt, az álkóserengedélyt, mi pe-
dig elôvettük a pénzt, kifizettük neki
a pénzt, ô pedig átadta nekünk ezt a
kóserengedélyt” – idézte fel Szûcs
Zsolt, a Tündér tulajdonosa.

A rendôrök egészen addig vártak,
amíg az álrabbiért visszajöttek a tár-
sai autóval.

„Megpróbált beszállni az autóba,

és akkor a rendôrök elôugrottak, le-
tartóztattak gyakorlatilag mindenkit,
és akkor ezzel a történet gyakorlati-
lag le is zárult” – foglalta össze
Szûcs.

A három budapesti férfit végül
bûnszövetségben és üzletszerûen el-
követett csalással és hamis magán-
okiratok felhasználásával vádolta
meg az ügyészség. A Salgótarjáni
Járásbíróság pár nappal késôbb úgy
döntött, mellôzik a tárgyalások meg-
tartását, és a banda két tagját felfüg-
gesztett börtönre ítélték, ketten pedig
pénzbüntetést is kaptak.
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