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A Mazsihisz Közgyûlése egyetért a „változó világra nyitott zsidóság” szlogennel és annak tartalmával. Fontosnak
tartja, hogy a Szövetség vallási aktivitásával a magyarországi zsidóság széles rétegeit elérje, tudomásul veszi a
neológ vallási irányzaton belüli sokszínûséget.
Támogatja a szuverén, öntudatos zsidó közösség megteremtésének törekvéseit.
(Részlet a Mazsihisz Közgyûlésének elvi állásfoglalásából)

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Jeruzsálem Izrael,
és csak Izrael fôvárosa!

A világ zsidóságának szívében Jeruzsálem mindig központi helyet foglalt
el. A két Szentély pusztulása óta eltelt évezredek alatt szüntelenül fohászkodtunk a városért, és ez így lesz ezután is, hogy Jeruzsálemet hivatalosan is a zsidó állam fôvárosának tekinti az Egyesült Államok.
Benjámin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a
Dohány utcai zsinagógában tett júniusi látogatásán nyilvánosan is kifejeztük azon óhajunkat, hogy Magyarország ismerje el Izrael fôvárosaként a
három monoteista világvallásnak otthont adó Jeruzsálemet.

Reménykedünk benne, hogy Jeruzsálem minden közösség számára a vallási béke fôvárosává válik. Ahogy eddig, úgy ezután is Jeruzsálem felé fordulva fohászkodunk majd a Teremtôhöz: „Építs benne napjainkban örök lakóhelyet, és állítsd fel hamarosan Dávid trónját. Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki felépíti Jeruzsálemet.”
Heisler András
Mazsihisz-elnök

Frölich Róbert
országos fôrabbi

Chanukkai bélyegek
Kanadában
Büszkék vagyunk az ország sokszínûségére, magyarázza a Kanadai
Posta azt a döntését, miért dobott a
piacra idén többféle vallás és nemzet
kulturális szimbólumait felhasználó
bélyegeket.
Kanadában a chanukka ünnepét nem csupán a gyertyák, a fánkok és a trenderli jelképezi
idén. A Kanadai Posta jóvoltából a
zsidó fények ünnepét ábrázoló bélyeg
kerül forgalomba. A geometrikus formákat felhasználó ábrán egy menóra
látható, valamint éles a kontraszt fény
és sötétség között, mintha a felgyulladó gyertyák világítanák be a kép egy
részét.
Chanukka ünnepét franciául írták rá
a bélyegre, ezzel is tisztelegve Kanada második hivatalos nyelve elôtt.
A bélyegeket november 20-tól lehet
online megvásárolni, illetve ettôl a
naptól kezdve kapható a kanadai postahivatalokban is.
A chanukkai bélyeg a Kanadai Posta karácsonyi témájú sorozataival párhuzamosan jelenik meg, illetve része
annak a koncepciónak, amelynek keretében más ünnepekhez kapcsolódva
is adott ki új bélyegeket a posta idén.
Májusban az ún. Eid-bélyeg jelent
meg, az iszlám világ egyik fontos ünnepének (áldozati ünnep) a tiszteletére. Szeptemberben az Indiai Postával
együttmûködve került piacra a hinduk
egyik legfontosabb szent napjához, a
díválihoz kapcsolódó bélyeg. A díváli
– a chanukkához hasonlóan – a fények ünnepe a hindu kultúrában.
Kibic

CHANUKKA
A gyertyagyújtás szabályai
Chanukka ünnepe kiszlév hó 25én (idén december 12-én) kezdôdik,
és nyolc napig tart. Annak a
gyôzelemnek állít emléket, amelyet
a Makkabeusok három évig tartó
szabadságharc után arattak az Izraelt
elfoglaló szíriai görögök fölött, és
legyôzték a görögök hellenista zsidó
támogatóit is, akik változtatásokat
akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A gyôzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is.
Chanukka azt jelenti: felavatás, s arra utal, hogy újra Isten oltalmába
ajánlották a Templomot, amelyet a
pogány bálványok és praktikák beszennyeztek.
Chanukkakor szabad dolgozni.
A legfontosabb vallási szertartás
az, hogy minden este meggyújtjuk a
chanukkai menóra lángját.
A chanukkai menóra nyolckarú
kandeláber, amelyen külön helye
van az ún. szolgalángnak. A karok
lehetnek gyertyatartóként vagy
viaszmécstartóként kiképezve. A
lángokat a szolgával gyújtjuk meg:
ezt sámásnak hívják. A gyújtás után
– égve – visszatesszük a helyére.
Chanukka lángjait napnyugta után
amint lehet, meg kell gyújtani.
Az égô szolgagyertyát kézben tartva, a következô két áldást mondjuk:
(Báruch Átá Ádonáj Elohénu
Melech HáOlám áser kid’sánu

b’micvotáv v’civánu l’hádlik nér sel
chanukka.)
„Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta, hogy gyújtsunk chanukkára
lángot!”
(Báruch Átá Ádonáj Elohénu
Melech HáOlám seászá niszim
láávoténu bájámim háhém báz’mán
háze.)
„Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki csodákat
mûvelt atyáink idején, az akkori idôk
ezen napjaiban.”
Az elsô estén egy harmadik áldást
is mondunk, a sehechejánut.
Az elsô estén egy lángot gyújtunk,
a menórával szemközt állva a jobb
kezünk felôli szélen. A második estén kettôt gyújtunk, és minden este
eggyel többet, míg a nyolcadikon az
összes láng nem ég.
Minden este balról tesszük hozzá
az új gyertyát a többihez, és balról
jobbra haladunk a gyújtással.
A menóra lángjának meggyújtása
után folytathatjuk az imádkozást,
vagy kikereshetünk az imakönyvbôl
dalokat is, amelyeket a család közösen énekel.
A chanukkai menóra lángját nem
szabad gyakorlati célra – olvasásra,
világításra, cigarettagyújtásra stb. –
használni. A szolgagyertya, a sámás
arra való, hogy ha szükséges, ennek
lángját használhassuk.
A menórát az ablak közelében kell
meggyújtani, hogy kívülrôl látni lehessen, ezáltal nyilvánosan hirdesse
chanukka csodáját.
Szép dolog, ha a család minden
tagjának van saját menórája, és min-

denki gyújthat chanukkai fényt. Ha
ez nem lehetséges, a családtagok felváltva gyújtsanak!
Az asszony az egész család számára meggyújthatja a lángokat.
Pénteken este a menóra lángját a
szombati gyertyáknál elôbb kell
meggyújtani, akkor is, ha még nem
ment le a nap. Szombaton este a
hávdálá után gyújthatunk lángot a
menórában.
Újabb keletû szokás a gyerekeknek pénzt – chanukkageltet – és
ajándékokat adni.
Az istentisztelet rendjébe chanukka hetében beiktatjuk a Hállélt, valamint az Ál Hániszim hálaimát, amelyet a gyôzelmek és csodák emlékére mondunk. Ez utóbbit csatoljuk az
étkezés utáni hálaimához is.

Az ünnep története
A chanukka a zsidó vallásnak
nyolc napig tartó ünnepe. Egy történelmi eseményt ünnepelünk meg
ilyenkor. Mégpedig egy csata emlékét, amikor több mint kétezer évvel
ezelôtt egy maroknyi lázadó csapat
gyôzelmet aratott az elnyomó görögök ellen. A gyôzelem azért volt
fontos, mert a vallási és kulturális
örökségünket védték meg ezzel. A
chanukka újjáavatást jelent, és az ünnep szimbólumai és szokásai arra
emlékeztetik az ünneplôket, ne térjenek el a hitüktôl, hanem évente újítsák fel azt.
A történet a Makkabeusok második könyvében található.
A szokásos üdvözlet, chág
száméách azt jelenti, boldog ünnepeket.

Az ünnep mindig késô ôsszel vagy
kora télen van, november végén
vagy decemberben. Évrôl évre változik a dátum, ugyanis az ôsi zsidó kalendárium a nap és a hold ciklusait
követi. A dátum mindig ugyanaz,
csak a világi naptárban változik.
Idôszámításunk elôtt 167-ben Izrael görög uralom alatt volt, és a görög
helyhatóságok sok zsidó szokást betiltottak. A jeruzsálemi nagytemplomot elfoglalták, és a görög isteneknek állítottak fel szentélyeket benne.
Rövidesen forradalom tört ki, aminek a vezetôje Mátitjáhu volt. Neki
öt fia is volt, az egyik fia, Juda, a

Makkabeus (Juda Makkabi) vette át
a hadak vezetését. Ezután a követôit
is Makkabeusoknak hívták, ami kalapácsosokat jelent. Juda nagyon
ügyes vezér volt, és egy sor kemény
csata után, amit a görög király erôs
csapatai ellen kellett vívjanak, sikerült visszafoglalniuk a Moria hegyén
álló jeruzsálemi Szent Templomot. A
gyôzelemmel helyreállt Izrael szuverenitása is.
A chanuk azt jelenti, felavatás, s
arra utal, hogy újra Isten oltalmába
ajánlották a Templomot, amelyet a
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Mazsihisz közgyûlésérôl jelentjük
A Zsidóságért és a Magyarországi Zsidókért díjak átadása után
érdekes vita bontakozott ki a magyar zsidóság, a neológia jövôjérôl,
és a jövô évi költségvetést is elfogadták a küldöttek a szervezet
közgyûlésén.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közgyûlésének idén is az volt a nyitánya,
hogy a küldöttek kifejezték hálájukat
mindazoknak, akik a zsidó közösség
tagjaiként vagy barátaiként segítettek életben tartani elpusztított vidéki
közösségeink emlékét, segítették
visszatérni a helyi történelembe a
meggyilkoltakat.
Zsidóságért díjban részesült:
Lipkovits Tibor, a Kaposvári Zsidó
Hitközség egykori elnöke. Nélküle
nem lenne zsidó közösség, zsidó hitgyakorlat a városban, miatta hallatszik Izrael hitvallomása, a Smá
Jiszráel azóta is a mennybe Kaposvárról. Lipkovits Tibor nem lehetett
személyesen jelen, helyette Róna
László, a hitközség jelenlegi elnöke
vette át az elismerést. Bízunk benne,
hogy nemsokára már köszönthetjük
ôt Budapesten, ahol mindig szeretettel várjuk.

Rákos Imrét történetírói munkájáért tüntette ki közösségünk. Nélküle
jóval kevesebbet tudnánk a magyar
holokausztról, segített, hogy valóban
legyen módunk soha nem elfelejteni
azt, ami történt, és hogy minél többet
tudjunk róla.
Paszternák Antal és felesége,
Paszternákné Kertész Zsuzsanna áldozatos és magas színvonalú munkával szervezik a Komáromi Zsidó Hitközség mindennapjait, vallási életét,
és méltóan ôrzik a közel 230 éves

Megtartotta közgyûlését
a Budapesti Zsidó Hitközség
A Síp utcában tartott éves közgyûlést Ács Tamás elnök nyitotta meg, majd
Darvas István fôrabbi nyitóimájában jó munkát kívánt a tagoknak.
A közgyûlés elsô körben megválasztotta Bandi Lászlót és dr. Rónai Tamást
a BZSH elöljáróságába, továbbá döntött Sárközy Gyula képviselô visszahívásáról a Számvizsgáló Bizottságból.
Dr. Kunos Péter ügyvezetô igazgató Paszternák Tamás gazdasági vezetôvel ismertette a 2017-es évben kitûzött célokat, a megvalósult projekteket, valamint a 2018-as terveket.
A 2018-as költségvetést a jelenlévôk 44 igen szavazattal elfogadták.
A közgyûlés végén dr. Rosta Márton, a Jogi Fôosztály vezetôje tájékoztatta a tagokat a Választási Szabályzat lehetséges módosításáról, amelyet 43
igen és egy tartózkodás mellett elfogadott a grémium, majd Radnóti Zoltán
fôrabbi záróimát mondott.
BZSH

Beszámoló a göteborgi
merényletrôl
Most ez a fô témánk. A hitközségünk tagjai részére reggel a
következô e-mailt küldték: szombat
este 22 óra 11 perckor álarcos személyek robbanóanyagokat dobtak be
a zsinagóga hátsó udvarába. Személyi sérülés nem történt. (A svéd rádió
déli adásában azt közölte, hogy az
erôs esô miatt az égô anyagok hamar
kialudtak. (Lám, történnek csodák
Göteborgban!)
A hitközség biztonsági csoportja
értesítette a rendôrséget, azok azonnal kijöttek, és a nyomozás céljából
lezárták a templom területét.
Harminc fiatal volt a hitközség épületében egy rendezvényen. A szülôk
azonnal hazavitték gyerekeiket.
A rendôrség 3 személyt letartóztatott, és megerôsítette a zsinagóga, az
öregek otthona és a Chábád-épület
ôrzését.
A hitközségben kríziscsoport alakult pszichológusokból és más szakemberekbôl, akikkel telefonon
vagy személyesen lehet kapcsolatot
teremteni.
Ez az elsô támadás a zsinagógánk
ellen, és sokan – a svéd zsidók fôleg
– meglepôdtek és megijedtek.
Már Svédország sem kivétel!
Az igazságügyi miniszter határozott kiállással elítélte a történteket:

„Ez a merénylet a svéd demokrácia
ellen történt. A közel-keleti eseményeket a Közel-Keleten kell elintézni, itt a svéd demokrácia törvényei
érvényesek.” A göteborgi polgármester is csatlakozott hozzá.
Ezenkívül szolidaritásukat fejezték ki a hitközséggel a különbözô
svéd intézmények. Sokan eljöttek a
zsinagógába (nem a zsidók, hanem a
svédek), virágot hoztak, s nagy plakátokat tartottak ezzel a szöveggel:
„Elítéljük az antiszemitizmust!”
Ma szeretik itt a zsidókat.
Kedden a Chábád meggyújtotta a
menórát a Götaplatsenen. A
rendôrség készültséget rendelt el.
Természetesen én is ott voltam!
Kádár Péter
Göteborg

múltra visszatekintô komáromi zsidóság emlékét, miközben a közösség
jövôjéért is dolgoznak.
Magyarországi Zsidókért díjban
részesült:
Tiszafüreden Zám Lajosné és Füge István. Füge István lelkész és hívei, a helyi Hit Gyülekezete a temetô
karbantartását végzik, Zám Lajosné
pedig a magyar zsidó kultúrát bemutató rendezvényeket szervez rendszeresen. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy kifejezhettük hálánkat
munkájukért, önzetlen segítségük,
figyelmük önmagában is bizonyítja,
hogy a magyar zsidóság otthon van
és otthon is lesz mindig hazánkban,
Magyarországon.
Az elnöki beszámoló követte az
ünnep perceit, Heisler András beszélt a sikerekrôl, például az 1%-os
kampányról, amelyben az Önök bizalmának köszönhetôen tovább tudtuk növelni felajánlóink számát, miközben az országos folyamatok éppen fordítottak voltak, majdnem
minden egyház tekintélyes mértékben veszített támogatásából. És ha a
közösség bízik egy szervezetben, akkor túl nagy baja már nem történhet.
Heisler beszélt a nehézségekrôl és a
feszültségekrôl is, a lendületes beszámolót követô hozzászólások is
fôleg ezeket tárgyalták. A leghevesebb beszélgetés a Szombatban, a
Magyar Nemzetben és a Magyar Narancsban párhuzamosan zajló vitákat
járta körül, amelyek a neológia
jövôjérôl szóltak, a vegyes házasságokról, a nôk státuszáról és az
imarendrôl, az ima megszólító erejének kihasználásáról.
Ebben a tárgyban a közgyûlés
nagy többséggel elvi állásfoglalást
fogadott el.
Ezután a költségvetés tervezetének
megbeszélése és elfogadása következett, az Alapszabályt módosító változtatások jóváhagyására ezúttal már
nem volt mód, ez a feladat, a javaslatok megszavazása vagy elutasítása, a
következô közgyûlésre maradt.
Radnóti Zoltán fôrabbi nyitóimája,
amely a jövô iránti felelôsség vállalására hívott fel, meghallgatásra talált. A közgyûlés Markovics Zsolt
záróimájával fejezôdött be.
Mazsihisz

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!
***
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Körzeti kitekintô
SZEGED
A XIII. Szegedi Ôszi Zsidó kulturális fesztivál több mint két hónapos rendezvénysorozata a zsinagóga
átadásával kezdôdött. Az eseményen
B. Nagy László országgyûlési
képviselô (Fidesz-KDNP), miniszteri megbízott, Joszéf Amrani, Izrael
Állam nagykövete, Heisler András, a
Mazsihisz elnöke és Botka László
polgármester (MSZP) tartott beszédet, de jelen volt több jelentôs politikai személyiség is, Szabó Sándor,
Heringes Anita (MSZP), Suha
György miniszteri biztos (Külgazdasági és Külügyminisztérium), Tordai
Péter és Ács Tamás, a Mazsihisz
vezetôségi tagjai, Juhász Tünde kormánymegbízott, Kakas Béla, a
Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke,
valamint sokan mások.
A fesztiválnyitót Illényi Katica
mûsora követte, de a két hónap alatt
koncertet adott Koncz Zsuzsa is, valamint Kern András Hernádi Judittal
és Heilig Gáborral. A négy komolyzenei hangversenyen fellépett a háromnemzetiségû Trio Artus, a Szeged Szimfonikus Zenekar, a Szeged
Classic Trió és Csanádi László orgonamûvész. Helyet kaptak egy-egy
kiállításon a festészet tárgykörébôl
Sonkodi Rita és Macskássy Izolda
mûvei, a fotómûvészet területérôl
pedig Patai Mihály szentföldi útjai
során készült alkotásai, melyeket az
izraeli követség bocsátott rendelkezésünkre.
A hagyományôrzô fesztivál a
XXII. Izraeli Vacsoraesttel fejezôdött be, amelyre több mint kétszázan látogattak el. A jelenlévôket
Fares Saed izraeli nagykövethelyettes köszöntötte, aki a program
keretében találkozott Szabó Gábor
rektorral, Nagy Katalin nemzetközi
rektorhelyettessel, az Országos Rektori Konferencia külügyi vezetôjével, sok más közéleti személyiség-

gel, valamint a Szegeden tanuló izraeli diákokkal.
***
Az emancipációs törvény közreadásának 150. évfordulóján közös
konferenciát rendezett a hitközség és
a Szegedi Tudományegyetem, melyet támogatott a Mazsike és a
Mazsök is. Közel száz szakember jelenlétében jeles professzorok, Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária
tanszékvezetôk, Marjanucz László,
Zakar Péter oktatók-kutatók, Molnár
Judit, Harsányi László, Glässer Norbert, Harkai Ágnes emlékeztek meg
az emancipáció, az integráció, az
asszimiláció történéseirôl, törvényeirôl. Trócsányi László igazságügyi miniszter „Zsidó tudósok hozzájárulása a magyar jogtudományok
fejlôdéséhez” címmel tartott elôadást.
A tanácskozást meghallgatta Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság
elnöke, és köszöntötte az önkormányzat képviselôje, valamint a hitközség elnöke is. A zenei élményrôl
Gyôri Péter zongoramûvész és
Gárdián Gábor gordonkamûvész
gondoskodott.
A program kísérôeseménye volt
„Az emancipáció 150 éve Szegeden”
címû tematikus kiállítás, amely Tóth
István muzeológus érdeme. Itt Klebniczki György saját zongoraátiratát
adta elô Ernest Bloch Nigunjából.
A tanácskozás és a kiállítás helyszíne a hitközség díszterme volt.
***
A chanukkát megelôzô zsidó-izraeli filmhetet Teddy Poplinger konzul
és Lednitzky András, a hitközség elnöke, tiszteletbeli konzul nyitotta
meg a Belvárosi Moziban, kapcsolódva a budapesti, pécsi, debreceni,
kecskeméti hasonló rendezvényekhez. Teddy Poplinger a helyi kísérôkkel ezen a rendezvényen találkozott a Szegedi Tudományegyetemen
tanuló izraeli diákokkal.
L. A.

Emlékmû a zalaszántói temetôben
A felújítás után a fenntartás is fontos feladat – hangzott el Zalaszántón,
a megújult zsidó temetô átadásán. A felújítást a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége, a falu önkormányzata és a Zalaegerszegi Zsidó
Hitközség finanszírozta és valósította meg.
Nemcsak a területet tisztították meg és ölelték körbe kerítéssel, hanem a sírköveket is felújították a falu határában lévô temetôben. Siklósi Vilmos, a za-

laegerszegi hitközség elnöke köszöntôjében úgy fogalmazott: minden temetô
az adott település lélektükre, így az is lényeges, hogy a mostani megújítás
után a fenntartás is szerepet kapjon.
A fôhajtás és az emlékezés is fontos: minden felújítás alkalmával állítunk
egy emlékmûvet is – mondta az elnök, utalva arra, hogy az elmúlt években a
megyében közel 20 zsidó sírkertet újítottak fel, és terveik szerint folytatódik
ez a program.
A zsidóság mindig is része volt a magyar nemzetnek a falvakban is, ahol
ma már nincsenek zsidó hitközségek, melyek gondoznák e temetôket – emelte ki Manninger Jenô országgyûlési képviselô köszöntôjében.
Winkler Miksa, a Mazsihisz vezetôségi tagja szólt arról, hogy a Mazsihisz
elindított egy kutatást: feltérképezték a hazai zsidó temetôket, az országban
közel 1500, Zalában 57 található. Felidézte, hogy a községben a 18. század
végétôl már laktak zsidók. A holokauszt idején 26 zsidó élt Zalaszántón, ôk
kerültek a keszthelyi, majd a zalaegerszegi gettóba.
A zsidó temetés vallási szertartás, a zsidó temetô pedig egy szent hely.
Most ezt a szent helyet sikerült felújítani, rendbe tenni. Mindent el fogunk követni, hogy a jövôben is méltó módon tudjuk megmutatni mások számára –
hangsúlyozta Dézsi Attila polgármester.
A zalaszántói zsidó temetôben 14 sír található. A rekonstrukciót egy hónap
alatt végezték el.
Szöveg és fotó: Keszey Ágnes
zaol.hu
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CHANUKKA
A gyertyagyújtás szabályai
(folytatás az 1. oldalról)

Az európai örökség részévé válik
a Dohány utcai zsinagóga
A bejelentés szerint hazánkból
idén a Dohány utcai zsinagóga, a
magyar zsidóság legfontosabb
épülete válik hivatalosan is az európai örökség részévé.
Az Európai Unió által kiadott elismerés, amely a világörökségi
minôsítés mintájára jött létre, a kitüntetett helyszíneknek az európai
kulturális önazonosság alakulásában
betöltött szerepét díjazza elsôsorban,
és a Dohány utcai templom ebbôl a
szempontból is tökéletes választás.
A zsinagóga a magyarországi zsidóság magyarrá válásának legfontosabb, legnagyobb szabású emlékmûve, a magyar zsidóság és a teljes
nemzet felívelô korszakának szülötte, egyszerre ihlette a zsidó hagyomány, a magyar nemzeti ébredés és az európai felvilágosodás
öröksége.
A hagyományt és a modernitást
ötvözô neológia reprezentatív épülete nemcsak emlékeztet a zsidó és
nem zsidó magyarok együttélésének
legtermékenyebb fél századára, de
tovább is viszi ezt a hagyományt a
jövôbe. Ezt a folytonosságot szimbolizálja, hogy a magyar zsidóság
egyenjogúsítása után éppen 150 évvel vált legfontosabb épülete az európai kulturális örökség részévé.
Heisler András, a Mazsihisz elnöke szerint mindannyian büszkék
lehetünk rá, hogy egy budapesti
zsinagógaépület az elsô zsidó hely-

szín, amely az európai örökségi elismerésben részesül. A templom
1859-es átadása óta az aktív hitélet
színtere.
Frölich Róbert országos fôrabbi, a
díjazott Dohány utcai zsinagóga vallási vezetôje úgy fogalmazott, hogy
az épület majdnem 160 esztendôs
történelme alatt mindig a híd szerepét töltötte be a magyarországi zsidóság és a befogadó nemzet között.
Eszmeisége, rabbijai, hívei az európai szellemiséget képviselték még
akkor is, amikor e szellemiség nem
volt nyilvánvaló. E díj elismerése a
múltnak, biztatás a jelennek, reménysége a jövendônek.
A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár is részt vett a pályázatban, és a
pályázók közösen vállalták a kiemelt
turistacélpont jövôbeni teljes akadálymentesítését.
Az európai örökség hivatalos helyszíneit jelenlegi formájukban 2013
óta jelölik ki.
A szakértôi bizottság elôzetesen
25 kulturális örökségi helyszínt választott ki a pályázók közül az Európai Unió 19 tagországából, ezek közül végül kilencet terjesztettek fel a
cím elnyerésére, közöttük a Dohány
utcai zsinagógát.
Hazánk eddig két helyszínnel gazdagította a listát, a soproni Páneurópai Piknik Emlékparkkal és a budapesti Zeneakadémiával.

Olvasói levél
Köszönet és elismerés
A legnagyobb elismerés hangján mondok köszönetet dr. Kunos Péter úrnak, a BZSH ügyvezetô igazgatójának, valamint Tordai Péter úrnak, a BZSH
alelnökének, a budai hitközség elnökének.
Ez év nyarán és az ôsz folyamán erôt, fáradságot és pénzt nem kímélve teljesen felújították az Óbudai zsidó temetôt. Az épületet már elôzôleg teljesen
rekonstruálták, most pedig a sírkert teljes területét hozatták rendbe komoly
anyagi és munkaráfordítással. Édesapám és sok más zsidó ember hozzátartozói nyugszanak ott. Azok és a magam nevében hálásan köszönöm mindazt az
erôfeszítést, amelyet e cél érdekében kifejtettek.
Meg kell említenem mellettük Tarsoly Tibor temetôgondnokot, aki szorosan együttmûködve a külsô vállalkozóval, jelentôsen hozzájárult a több hónapig tartó munkálatok sikeréhez. Egyúttal szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni Édesanyámmal és Nagyszüleimmel kapcsolatos érintettségem okán a Vidéki Temetô Gondnokság vezetôjének, Tamás Péter úrnak, aki
– a helyi önkormányzattal közösen – hosszú évek óta messzemenôen gondoskodik a kunhegyesi „élet háza” rendben tartásáról. Ezt a sírkertet színvonala
és állapota okán példaként lehetne állítani a gondozás tekintetében egy olyan
városban, ahol már egyetlen zsidó sem él, és az emléktáblán 128(!)
holokausztban elpusztított ember neve szerepel.
Mindezekért skajach a Mazsihisznek.
Sokak nevében tisztelettel:
Dr. Langermann István
Budapest

Az elismerés ünnepélyes átadására
2018 márciusában kerül majd sor
Bulgáriában, és ezzel vélhetôen 38ra emelkedik majd az európai örökségi helyszínek száma.

pogány bálványok és praktikák beszennyeztek.
I. e. 165-ben, kiszlév hónap 25.
napján foglalták vissza a csapatok a
Templomot a görögöktôl, és azonnal fel szerették volna szentelni. Az
egyik legfontosabb tartozék az
örökmécses volt, de csak egyetlen
napra való olajat találtak hozzá egy
sarokban. Azonnal kiadták a kérelmet, hogy hozassanak frissen préselt olajat, de a friss olaj csak nyolc
nap múlva érkezett meg. Ennek ellenére az újonnan felszentelt örökmécses végig égett a nyolc napon
át, hiába csak egy napra való olaj
volt benne!
A gyerekek ilyenkor egy speciálisan erre az ünnepre jellemzô társasjátékot játszanak egy pörgettyûvel,
amit trenderlinek hívnak. Négy, lapos oldala van, minden oldalon egy
héber betûvel, amelyek a következô
mondás elsô betûi: Nagy Csoda Történt Ott.

Mit eszünk?
Az étkezéskor olajban sült dolgokat illik tálalni, ami szintén a csodára emlékezteti az ünneplôket. A leggyakoribb hagyományos étek a

látke, azaz burgonyaérme. De a fánk
is szívesen látott vendég.
A látke receptje:
A látkék kis burgonyaérmék, olajban sütik ôket a csodás templomi
olajmécses emlékére, ami nyolc napig égett a jeruzsálemi szentély felavatásakor.
Hozzávalók: egy kiló burgonya,
hagyma, kávéskanál só, evôkanál
liszt, tojás (2-3 kávéskanál snidling
vagy zöldhagyma – nem fontos).
Hámozd meg, mosd jól meg, és reszeld le egy nagyobb lyukú reszelôvel a burgonyát. Jól csavard ki, hogy
minél kevesebb nedvesség maradjon
benne, és akkor keverd össze a többi
hozzávalóval.
Tegyél egy serpenyôbe olajat,
hogy úgy félujjnyi magasan legyen
benne. Ezt hevítsd fel jó forróra, és a
masszából rakjál bele kanalanként
egyforma adagokat. Lapítsd ôket
szét, hogy szép kerek érmék legyenek. Amikor egyik oldaluk megsült,
fordítsd meg ôket, hogy a másik oldaluk és szépen megpiruljon. Papírszalvétákkal bélelt tányérra szedd ki
ôket.
H. H. Donin nyomán

Elhunyt Stark András gyógyító,
a pécsi hitközség alelnöke
A holokauszt után született,
1948-ban, és jól értette, hogy a lelki sérülések bénítják az életet,
ezért segített másoknak túlélni a
város köztiszteletben álló pszichiátereként. Hitt a kultúra és a hagyomány gyógyító erejében, és igaza volt. Mostantól kezdve nekünk
kell tovább ôrizni egymást, testvéreinket.
Ôrzôje vagyok én az én atyámfiának? – kérdezi Káin testvére, Ábel
holtteteme felett, Isten számonkérését elhárítva. És az Örökkévaló komolyan veszi a kérdést, erre felel
voltaképpen az egész Biblia. Igen,
ôrzôi vagyunk testvéreinknek, és
számot kell adnunk róluk, ha a Seregek Ura kérdi tôlünk, hol vannak.
Az ember: pásztor, ahogyan Ábel
is pásztor volt, testvérei vannak rábízva, hogy vigyázzon rájuk, óvja ôket a veszélytôl. Stark
Andrásnak nem tudtak válaszolni a szülei arra, hol vannak az ô testvérei, hová lettek még születése elôtt három
évvel. Hová lett a nemrég még erôs és virágzó pécsi hitközség, amelyben jóformán árnyékéletet élt már csak a
maradék, amikor ô megszületett. Ott nôtt fel, a nagyünnepekkor annak a zsinagógának az udvarán gyûjtve a gesztenyét, amely nemrég még tele volt azóta gázzal megfojtott gyerekekkel. Az impozáns, központi fekvésû zsinagóga homlokzatán azt hirdette a felirat, hogy „házam
imádság háza lesz minden népek számára”. Mindenki
meg volt hívva, de már csak kevesen jöttek el. Ezt a szorongató magányt oldotta fel egy fiatal rabbi, aki Pécsett
szolgált ezekben az években, Schweitzer József, az ô
szellemi inspirációja indította el a kisfiút az úton, amely
pásztorrá és gyógyítóvá tette. Egy halálosan megsebzett
közösség újjáélesztésével mutatott neki példát, ô tanította meg arra, hogy nincs olyan sérülés, amely nem kezelhetô. Miatta lett orvos, pszichiáter, a vigasztalás doktora.
Születésétôl fogva az volt, elôször túlélô szülei vigasztalója, akik újra akarták volna kezdeni az életüket az 1945
és 48 közötti három évben, a demokrácia Magyarországán, amíg nem államosították a papa textilboltját.
Az álmok megfejtésével foglalkozott, az önmegismeréssel és a múlt terhei alóli felszabadulással, és tudta,
hogy az álom és a mûvészet milyen közel állnak egymáshoz felszabadító hatásukban, ha dolgozunk velünk, ha jól
megértjük ôket. Hitt a kultúrában és a hagyományban,
ezek összefonódó együttesében. Városi filmklubot vezetett, és mindvégig aktív volt a Schweitzer József örökségét továbbadó pécsi hitközségben. Csak pár hete annak,
hogy megnyílt, jórészt az ô szervezômunkájának, ötleteinek köszönhetôen, az I. Pécsi Zsidó Fesztivál.

Egyetemi oktató volt, a Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézetének szakfôorvosa, majd vezetô fôorvosa, az S.O.S Élet segélyszolgálat egyik alapítója és
szakmai vezetôje. Gyógyító és pásztor, értelmezô és vigasztaló, mint elsô mestere, Schweitzer rabbi. József Attiláról tett közzé könyvet „Köztetek lettem én bolond”
címmel, de ô nem vált bolonddá tôlünk, volt türelme testvéreihez. Háza a vigasztalás háza volt minden népek számára. Ô vigasztalt, a holokauszt utáni évek szülötte, aki
a pusztulás kulisszái között nôtt fel, Schweitzer József és
a Sekihna, Isten földi jelenléte védôszárnyai alatt. És
mindig, amikor elmegy a vigasztaló, akit a fájdalom nevelt testvéreinek ôrzôjévé, vigasztalhatatlanok vagyunk.
A halálhírrôl beszámoló pécsi újságban csak gyûlnek
órák óta a gyászolók részvétnyilvánításai, épül körülötte
a szeretet virtuális közössége, még halálában is, lassan
közelítik az ezret. Tényleg Pécs egyik legfontosabb polgára volt Stark András, a hitközség alelnöke és a helyi
Apolló Mozi filmklubjának legendás vezetôje.
Káin nem tudta, hol van a testvére, amikor tôle kérdezte az Úr. Nem tudta, mert az volt az elsô halál a földön, a
teremtett világban. Nem tudjuk mi sem, azóta sem, hol
van most, merre ment a testvérünk. Csak azt tudjuk, azt
tanulták Stark Andrástól is, akik ismerhették, hogy amíg
itt járnak, amíg közöttünk tartózkodnak, addig ôrzôi vagyunk a mi testvéreinknek, atyáink fiainak és lányainak.
Pásztorok és gyógyítók, amilyen ô volt a most letelt
mindössze 69 évben.
Legyen része az Eljövendô Világban, legyen áldás az
emléke.
Mazsihisz
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Lehetett-e zsidó
Árpád fejedelem?
Ezzel a címmel tartott elôadást
nemrégiben Szántóné Balázs Edit a
Mûvészetek Házában, az országos
rabbiképzô és a fehérvári zsidó
hitközség közös szabadegyetemi
sorozatán.
„Felhívom a figyelmet, hogy ez
egy kérdô mondat” – kezdte
bevezetôjét az elôadó, utalva arra,
hogy a téma korábban heves vitákat
is kiváltott. A történész arról beszélt,
hogy amit a magyarok honfoglalás
elôtti történelmérôl tudunk, azt fôleg
8–9. századi bizánci forrásokból tudjuk. Bölcs Leó és Bíborbanszületett
Konstantin írt a magyarokról, azaz a
„türkökrôl”. Hozzátette, elôadásában
Moravcsik Gyulára hagyatkozik, hiszen ô fordította, kutatta az Árpádkori magyar történelem bizánci forrásait. De fontos Komoróczy és
Spitzer könyve is, amely vizsgálta a
héber kútforrásokat a magyar zsidóság történetérôl, s a témához adalékul szolgál Koestler A tizenharmadik törzs címû kötete is. Tény, hogy
magyar forrás a honfoglalás elôtti
idôkrôl csak háromszáz évvel

késôbbrôl, a 12–13. századból akad:
ez Anonymus gestája, amely nem túl
megbízható.
Az elôadó mindenekelôtt bemutatta Kazáriát, a félnomád országot,
amely a Fekete- és a Kaszpi-tenger
között terült el 650 és 850 között.
(Uralkodója, királya a kagán.) A kazár kagánság lakossága vallási és etnikai szempontból is vegyes volt – itt
éltek egy darabig a magyar törzsek
is. A kutatások szerint annak, hogy a
kazár birodalom vezetô tisztségviselôi felvették a zsidó hitet, valószínûleg politikai oka volt. A kazárok ugyanis két másik nagy birodalommal voltak határosak, a keresztény Bizánccal és a muszlim Arab
Kalifátussal. A kazárok vezetôi még
a vallással is el akartak határolódni
szomszédaiktól, akikkel állandóan
hadakoztak. A zsidó hitre tért törzsi
vezetôket valószínûleg késôbb a
közemberek közül is sokan követték,
de ettôl még vegyes maradt Kazária
lakossága. (Bár a 10. századi arab
utazó, Ibn Fadlant szerint: a kazárok
és királyuk zsidók.)

Szenzációs felfedezés
A valaha feljegyzett legrégebbi napfogyatkozás pontos idejét sikerült
meghatározniuk brit kutatóknak: az idôszámítás elôtt 1207. október 30-án
történt jelenség ismerete megváltoztathatja az ókori világ kronológiáját.
A szakemberek bibliai szövegek és ókori egyiptomi szövegek használatával
finomítani tudták az egyiptomi fáraókra, köztük II. Nagy Ramszesz uralkodására vonatkozó adatokat. Eredményeiket a Royal Astronomical Society címû folyóiratban mutatták be.
A kérdéses bibliai szöveg az Ószövetségben lévô Józsué könyvében szerepel,
és évszázadok óta foglalkoztatja a kutatókat. Ebben olvasható, hogy miután
Józsué Izrael népét elvezette Kánaánba – az ókori Közel-Kelet azon területére,
amely a mai Izraelnek és a palesztin területeknek felel meg –, így imádkozott:
„Állj meg, nap, Gibeonban, és hold az Ajalon
völgyében! És megálla a
nap, és vesztegle a hold
is, amíg bosszút álla a nép
az ô ellenségein.”
„Ha ezek a szavak egy
valódi megfigyelést írnak le, akkor egy nagyon
fontos csillagászati jelenség zajlott le. Az
a kérdés, mit jelent pontosan a szöveg” – idézte
Colin Humphreyst, a
Cambridge-i Egyetem
kutatóját a PhysOrg tudományos portál.
A szakértô kifejtette, hogy a modern angol fordítás, amely az I. Jakab angol
király nevéhez fûzôdô, 1611-ben megjelent fordítást követi, általában úgy értelmezi a szöveget, hogy a Nap és a Hold megállt.
„Az eredeti héber szöveghez visszanyúlva azonban úgy véltük, alternatív jelentés lehet az, hogy a Nap és a Hold csak abbahagyta szokásos tevékenységét:
abbahagyták a ragyogást. Ebben az összefüggésben a héber szavak egy napfogyatkozásra utalhatnak, amikor a Hold elhalad a Föld és a Nap között, és a Nap
nem ragyog tovább” – magyarázta.
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a „megállni” igeként fordított héber szónak ugyanaz a gyökere, mint az ókori csillagászati szövegekben a napfogyatkozásokra használt babiloni szónak – tette hozzá Humphreys.
Arra, hogy az izraeliták Kánaánban voltak idôszámításunk elôtt 1500 és 1050
között, a Merneptah-sztélé szövegében is vannak utalások. A Merneptah-sztélé
az idôszámításunk elôtt 1213–1203 között uralkodott Merneptah ókori egyiptomi fáraónak, II. Ramszesz fiának egy felirata, amely a fekete gránitból készült
sztélé hátoldalán található. A gránittömb ma a kairói Egyiptomi Múzeumban található.
A történészek korábban ezeket a szövegeket vették alapul, hogy a lehetséges
napfogyatkozásokat kutassák, de csak a teljes napfogyatkozásokat keresték,
amikor a napkorong teljesen eltûnik a Hold mögött, amely közvetlenül a Nap és
a Föld között halad el. Azt azonban nem vették figyelembe, hogy elôfordulhatott gyûrûs napfogyatkozás, amikor a Hold látványa nem tudja a nagy távolság
miatt teljesen kitakarni a napkorongot, ezért láthatóvá válik körülötte a „tûzgyûrû”. Az ókorban ugyanazt a szót használták a teljes és a gyûrûs napfogyatkozásra is.
A kutatók új módszert fejlesztettek ki, melynek segítségével meg tudták állapítani, hogy a Kánaánból idôszámításunk elôtt 1500 és 1050 között látható
egyetlen gyûrûs napfogyatkozás 1207. október 30-án délután következhetett be.
Ha ez helytálló, akkor nemcsak sikerült meghatározniuk a valaha feljegyzett
legrégebbi napfogyatkozás pontos idejét, de évekre lebontható pontossággal határozhatják meg általa II. Ramszesz és fia, Merneptah uralkodásának dátumait.
„A napfogyatkozásokat gyakran használták viszonyítási pontként az ókori világban” – emelte ki Humphreys. Az új kalkulációk szerint Merneptah uralkodása idôszámításunk elôtt 1210 és 1209 között kezdôdött. Ismerve az ô és apja
uralkodási idejének hosszát, megállapítható, hogy a Nagy Ramszeszek
idôszámításunk elôtt 1276-tól 1210-ig uralkodtak.
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Zsidó iskolát akart robbantani
Nyolc év szabadságvesztésre ítéltek egy tizenhét éves lányt Dániában,
mert robbantásos merényletet tervezett két iskola ellen.
Az elítéltet – akinek nevét nem közölték – azzal vádolták, hogy felajánlotta „szolgálatait” az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezetnek, és két iskola ellen
is merényletet tervezett végrehajtani. Az egyik célpont egy zsidó iskola volt.
A lányt tavaly januárban tartóztatták le saját otthonában, miután beszerezte
a pokolgépek készítéséhez szükséges vegyszereket. A fiatal nô ekkor még
csak 15 éves volt.
A terrortámadás elôkészítésével vádolt lány ügyét korábban egy körzeti
bíróság tárgyalta, az hat év börtönt szabott ki rá. Az ügyészség biztonsági
ôrizetet kért a lány büntetéseként, méghozzá meghatározatlan idôre.
A történtekrôl beszámoló AP amerikai hírügynökség nem utalt arra, hogy
Dániában mit jelent a biztonsági ôrizet, de nagy valószínûséggel bûnmegelôzési célból történô elzárást jelent.
Forrás: MTI

A nácizmusról szóló mûvek kapták
a legjelentôsebb francia irodalmi díjakat

Annyi bizonyos – és erre az iskolai
tanulmányainkból is emlékszünk –, a
kazár uralkodó, a kagán és a magyar
törzsek között hosszú távú kapcsolat
alakult ki. A magyar törzsek vezetôje, vajdája Levédi volt, a törzsek táborhelyét róla nevezhették el Levédiának. (Bíborbanszületett Konstantin a Levédiában élô magyarokat nevezte türköknek.) Szántóné Balázs
Edit kifejtette: Levédiában történhetett meg a magyar nép etnikai kialakulása. Konstantin felsorolta a magyarok hét törzsét: az elnevezések
között finnugor és török eredetû is
akad. Ez a törzsszövetség kazár uralom alá került, és feladatuk a birodalom védelme volt. A kazárokkal békében éltek együtt. A kagán megbecsülése jeléül Levédinek nemes kazár nôt ajándékozott – olvasható
Konstantin feljegyzésében. Így tehát
még az is feltehetô, hogy már Levédi is felvehette a zsidó vallást, akárcsak a kazár vezetôk.
Ám a besenyôk erôteljes támadása elôl a magyar törzsek Etelközbe
menekültek. Ekkor csatlakoztak
hozzájuk a Kazáriából szintén elmenekülô kabarok. (Arra sincs
adat, hogy ez volna az a törzs, amelyiknek tagjai zsidó vallásúak voltak. A kabar jelentése: lázadó. A
sokféle törzs szövetségébôl álló
Kazáriában idôrôl idôre lázadások
törtek ki. Így a kabar lázadók törzse
is több etnikumból, vallási csoportból tevôdhetett össze.)
De a források arról is beszámolnak, hogy a kazár kagán késôbb
magához hívatta a legtekintélyesebb magyar törzs fejét, Álmost, és
felajánlotta, a támogatásával legyen
ô a magyarok fejedelme. Álmos inkább a fiát, Árpádot javasolta maga
helyett. Árpádot a nyolc törzs is támogatta, Árpád pedig elfogadta a
kazár fennhatóságot: így lett fejedelem. Ezért vélekedik úgy a történészek egy része, hogy Árpád ezzel
– a behódolás jeleként – akár a zsidó vallást is felvehette. Akár. Mert
erre persze semmiféle bizonyíték
sincs. Az viszont valószínû, hogy a
Kárpát-medencébe érkezô honfoglalók között zsidó vallásúak is
akadtak.
Gábor Gina/feol.hu

A német nagyiparosoknak a
náci Németországban betöltött
szerepérôl szóló regény, Eric
Vuillard L’ordre du jour (Napirend) címû mûve kapta idén a
legrangosabb francia irodalmi elismerést, a Goncourt-díjat – adta hírül
az MTI.
Az Actes Sud kiadó gondozásában megjelent, alig
160 oldalas szöveg Hitler
hatalomra kerülésétôl az
Anschluss kulisszatitkain
keresztül mutatja be, hogyan támogatta habozás
nélkül a német nagyipar a
náci háborús gépezetet.
Az utolsó körbe bekerült
négy szerzô közül a 49
éves, Lyonban született
Eric Vuillard nagy meglepetésnek számított, mert regénye nem az ôszi irodalmi
szezonkezdésre jelent meg,
hanem már tavasszal.
A L’Ordre du jour a harmadik szavazási körben került ki
gyôztesen, a tíz zsûritag közül hatan
szavaztak rá Veronique Olmi
Bakhita címû mûvével szemben,
amely négy voksot kapott.
Miután a kötetet az a kiadó jelentette meg, amelynek májusi kinevezéséig Françoise Nyssen jelenlegi
kulturális miniszter volt az igazgatója, elemzôk szerint elképzelhetetlennek tûnt, hogy Eric Vuillard legyen a
díjazott.
A zsûri azonban minden várakozással szemben ezt az egyszerû,
ugyanakkor nagy erejû, rövid szöveget ítélte a legjobbnak. Indoklása
szerint Eric Vuillard egyedi módon
mutatja be a nagybetûs történelmet,
és a jól ismert eseményeknek teljesen újszerû és lebilincselô olvasatát
adja.
Az inkák birodalmának bukása
(Conquistadors, 2009), a gyarmatosítás (Congo, 2012), majd a francia
forradalom történései (14 Juillet,
2016) után a szerzô a nácizmus térnyerésének mechanizmusát vizsgálta, mégpedig az apró részletek elemzésével.
Vuillard módszere minden kötetben ugyanaz: egy nagyon ismert és a
történészek által alaposan elemzett
történelmi eseményt helyez mûve
középpontjába, s annak egyszerre
mutatja meg a tragikus és a groteszk
oldalát, kihangsúlyozva azokat a korabeli eseményeket, amelyek az
adott pillanatot történelmivé tették.
A L’Orde du jour 1933. február 20án kezdôdik Berlinben, amikor
Herman Göring és az egy hónapja
kancellár Adolf Hitler fogadják a 24
legjelentôsebb német vállalat elsô emberét, köztük Gustav Kruppot,
Wilhelm von Opelt és a Siemens
vezetôit, akiktôl a nácik választási
kampányuk támogatását kérik, és akik
azt ellenállás nélkül meg is teszik.
A szerzô arra emlékeztet, hogy
ezeknek a vállalatoknak semmi panaszuk nem lehetetett a nácizmus és
a háború hatásai miatt, ugyanakkor
hosszú ideig késlekedtek a nácizmus
általuk is kizsákmányolt áldozatainak kártérítésekor.

„Ha a nácik gyôznek a választásokon, azok az évtized, sôt az évszázad
utolsó választásai lesznek” – mondja
a találkozón Göring nevetve a
cégvezetôknek.

Eric Vuillard arra hívja fel a figyelmet a szövegben, hogy jóllehet a
nácizmus összeomlott, a rezsimet támogató összes nagyvállalat, a BASF,
a Bayer, az Agfa, az Opel, az IG
Farben, a Siemens, az Allianz, a
Telefunken mind itt vannak velünk:
„Mindegyik túléli a rezsimet, és finanszírozza a jövôben a pártokat a
saját igényeik függvényében. Ma is
tôlük függnek a mindennapjaink. Ôk
ápolnak, öltöztetnek minket, világítanak nekünk. Ezek a nevek ma is léteznek. A vagyonuk hatalmas.”
„Az igazság mint a por szóródik
szét” – írta mûvérôl Eric Vuillard,
aki kizárólag valóságos eseményeket
fûzött egybe, hogy rávilágítson arra,
miként is történhetett meg a 20. századi európai história egyik legnagyobb tragédiája. Szerinte a történelmi olvasat mindig a jelenre tekintés
egyik sajátos formája.
A Goncourt-díj jelképes pénzjutalommal – csupán 10 euróval – jár,
ám marketinghatása jelentôs: a díjazott könyvet a francia olvasók legalább 400 ezer példányban szokták
megvásárolni, de volt olyan alkotás
is, amely egymilliós kiadást ért meg.
A másik legjelentôsebb francia
irodalmi elismerést, a fôként formai
újításokért adományozott Renaudotdíjat a zsûri Olivier Gueznek ítélte
La disparition de Josef Mengele
(Josef Mengele eltûnése) címû regényéért. A mû az auschwitzi haláltábor kegyetlen orvosának utolsó
éveirôl szól Brazíliában.
A gázkamrák tövében az ikerpárokon folytatott kísérletezéseirôl elhíresült náci orvost a 43 éves szerzô
egyszerûen „mocskos embernek” nevezi, mert „szó sincs arról, hogy metaforaként” kezelné.
A könyv megjelenését háromévi
kutatás, majd írás elôzte meg, mégpedig Brazíliában, ahol az író megtalálta azt a tanyát, ahol Mengele haláláig lakott és ahol eltemették.
„Nem volt könnyû együtt élni
Mengelével. De egyszer muszáj volt
belépni a ringbe és szembeszállni vele” – mondta a szerzô.
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IZRAELI SZÍNES
Fotó: Korányi Eszter

Hatalmas pókhálók
egy patak partján
Elvarázsolt erdôvé alakult a táj egy patak partján az izraeli fôváros közelében.
Óriási pókhálók borították be a fákat. A tudósok szerint a jelenségre egyszerû a magyarázat: a patak kiváló táptalajt biztosít a szúnyogoknak a szapo-

Egyszerre mesés és félelmetes látvány
rodásra, ezek pedig remek táplálékok a pókoknak. A megjelenô pókok milliói pedig ilyen sok és nagy hálót szônek.
A különleges látvány azonban tiszavirág-életû lesz várhatóan. Ahogy lehûl
a levegô, gyérül a szúnyogpopuláció, ami fenntartja a hálószövô tömeget.
Euronews

Az Uber Izraelben
Az öt kontinens 362 városában
mûködô fuvarozó vállalkozás –
amely világszerte nagy kihívás elé
állította a helyi taxivállalatokat és a
szabályozó hatóságokat – bejelentette, hogy növeli szolgáltatásait Izraelben, és Tel-Avivban elindítja az
UberDay szolgáltatást. Az új rendszer 24 órában, szünnap nélkül mûködik majd a fehér városban. Az
Uber információja szerint az utasok
már a fuvar megrendelésekor pontosan tudni fogják, milyen költséggel
számoljanak. A fuvardíj útközben
nem fog változni.
Az Uber 2016 októbere óta köti
össze az izraeli privát sofôröket és
leendô utasaikat egy mobilapplikáción keresztül. Az UberNight szolgáltatás eddig csak Tel-Avivban és a
Gush Dan régióban mûködött. A
szolgáltatásba regisztráló sofôrök éjszakánként, a tömegközlekedés
megszûnésével vették fel az Uber

hoz hasonlóan az Uber Izraelben is
jogi viták középpontjában áll. A minisztérium szóvivôje szerint mindenki, aki az Ubernek szolgáltatást nyújt
vagy azt igénybe veszi, törvényt sért.
A hivatal perbe fogta az Ubert, de az
ügy részleteirôl a szóvivô nem nyilatkozott. „Az Uber sofôrjei képzetlenek, nem mentek keresztül semmilyen biztonsági vizsgálaton, szemben
az egyes taxivállalatok embereivel.
Több forrásból is tudjuk, hogy a cég
árai nem mindig olcsók, egyes
sofôrök akár napi több száz sékelt is
zsebre vágnak.”
Greifman szerint az Uber politikai
zaklatásnak van kitéve, Israel Katz
közlekedési miniszter a bevételeik
miatt aggódó helyi taxitársaságoktól
érkezô nyomás miatt akadályozza a
cég mûködését. „Abszurd, hogy itt
vagyunk egy start-up országban, ahol
az önmûködô autók forradalma a küszöbön áll, és nem tudjuk megfelelôen kezelni az Uber által jelzett kihívást” – bosszankodott Greifman.
A Gett izraeli taxiscég, amely New
York-i társával ellentétben aktív az
online fuvarszervezésben, már egy
ideje önálló applikációval mûködik.
Ez némileg lassíthatja az Uber izraeli terjeszkedését, de akár meg is akadályozhatja a nemzetközi vállalat
hosszú távú terveit a régióban.
A 2009-ben alapított Uber ma a világ 632 országában mûködik a felhasználók nagyobb, a szabályozó hatóságok és a versenytársak kisebb
örömére. Éves forgalma tavaly elérte
a 6,5 milliárd dollárt. A cég, amely
az elmúlt években újradefiniálta a
személy- és kisáru-fuvarozást, létezése óta támadások alatt áll. Nyáron
lemondott a vezetôje, Travis Kalanick, akit szexuális zaklatással vádoltak, szeptember végén lejárt az
Uber mûködési engedélye Londonban, és a helyi közlekedési hatóság
nem akarta meghosszabbítani. A bejelentést követô napokban több mint
850 ezren írták alá a tiltakozó petíciót, az Uber fellebbezett, a bírósági
döntés meghozataláig a vállalat továbbra is mûködik a brit fôvárosban.
Olim Magazin

Holylandbôl Disneyland?

Kabinos drótkötélpályát tervez a Siratófalhoz a jeruzsálemi városháza, noha a terv ellenzôi attól tartanak, hogy ezzel Disneylanddé változtatják az óvárost – jelentette a Háárec nyomán az MTI.
Hetvenhárom, egyenként 10 személyes kocsi haladna a drótkötélpályán a
Siratófal melletti Szemét-kapunál tervezett végállomáshoz, ami lehetôvé
tenné, hogy csúcsforgalomban óránként akár háromezer utast is szállítsanak.
A Jeruzsálem fejlesztésére életre hívott hatóság, a turisztikai minisztérium és a jeruzsálemi városháza közösen, sürgôsségi eljárással próbálja megvalósítani az elképzelést, amelyet politikai és környezetvédelmi okokból is
támadnak Izraelben.
Politikai ellenzôi szerint a régi vasútállomástól induló jármûvek a nemzetközi törvények szerint megszállt területnek minôsülô, 1967 elôtt Jordánia területén lévô óváros felé haladnának Kelet-Jeruzsálemben, noha a nemzetközi jog tiltja a megszállt területeken történô építkezéseket.
Ráadásul különösen érzékeny helyen, a muzulmánok egyik legszentebb
helyétôl, az Al-Aksza mecsettôl 150 méterre tervezik a végállomást. A mecsetek közelsége palesztin és nemzetközi tiltakozáshullámot indíthat el a lanovka építése ellen.
A drótkötélpálya elsô fázisban három állomást kötne össze 1,4 kilométer
hosszan. A régi vasútállomástól indulna, megállna a Cion hegyi parkolónál,
majd az óváros fala mellett Sziluán városnegyedben, a Dávid városa helyén
épülô, ugyancsak vitatott Kedem régészeti bemutatóközpont tetején érne
véget. Ebben az 1948 és 1967 között csak arabok lakta negyedben izraeli telepesek évtizedek óta vásárolják fel a házakat, s jelenlétük állandóan konfliktusok forrása.
A baloldali liberális Merec párt helyi képviselôje szerint a javaslat voltaképpen arról szól, hogy „ki a fônök” a városban, és megépítése ellehetetlenítené Jeruzsálem esetleges szétválasztását két ország különálló fôvárosaira.
Környezetvédelmi ellenzôi szerint a drótkötélpályás kocsik megjelenése
rontaná a városképet, mert Disneyland-szerûvé változtatnák a szent helyek
környékét, és a 15 betonoszlop – köztük 26 méteresek – elcsúfítaná a környezetet.
A terv támogatói szerint viszont alig lesznek láthatóak a városfalak szintjénél alacsonyabban haladó, 200 millió sékelbôl (15 milliárd forint)
megépülô drótkötélpálya jármûvei, és üzembe állításuk megszünteti az óváros körüli állandó dugókat és az ezzel járó környezetszennyezést.
Az izraeli nemzeti infrastrukturális tanács decemberben dönt a tervrôl,
amelyet Jarív Levin turisztikai miniszter terjeszt elô számukra. Ha elfogadják, akkor fél éven belül véget érhetnek az engedélyezési eljárások,
elkezdôdhet az építkezés, és 2021-ben megindulhat a közlekedés.
A Háárec emlékeztetett rá, hogy egy hasonló projekt kivitelezését néhány
éve elvállalta egy francia cég, de a francia kormány nyomására késôbb viszszavonta ajánlatát.

applikációján keresztül érkezô utasokat és vitték el ôket a taxiáraknál
olcsóbban a kívánt helyre.
Az Uber nem regisztrált taxivállalat, önmeghatározása szerint csupán megoldásokat kínál a nagyvárosoknak, ahol a tömegközlekedés
nem kielégítô vagy a taxiárak túl magasak. Az Uber sofôrjei nem munkadíjat kapnak, csak költségtérítést, a
cég ezzel is magyarázza, hogy nem
szükséges taxiengedélyt kiváltania.
„Mi megpróbálunk a törvényi
elôírásoknak megfelelôen mûködni,
de az izraeli közlekedési törvény a
hatvanas években született, a mobiltelefonok és az új technológiák
megjelenése elôtt. Közelében sincs a
mai valóságnak, ideje lenne megújítani a vonatkozó szabályokat” –
mondta Joni Greifman, az Uber izraeli fônöke.
A közlekedési minisztérium nem
így látja, ezért a világ több országá-

Drótkötélen a Siratófalhoz

Fotó: haaretz.com
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Több mint klezmer:
a szenvedés és az öröm hangjai
Magyarország egyik legismertebb és legjobb klezmeregyüttese, a
Sabbathsong Klezmer Band 2018ban ünnepli megalapításának huszadik évfordulóját. Ebbôl az alkalomból kérdeztük Masa Tamást, a
zenekar alapító vezetôjét az elmúlt
két évtizedrôl.
– Emlékszik a pontos helyre
és idôpontra, ahol és amikor a
Sabbathsong Klezmer Band megalakult?
– Igen, a Nagyfuvaros utcai zsinagógában történt, ahová Deutsch László rabbi vezetése alatt jártam héberül
tanulni. 1998 elején a nyelvtanfolyamot egy kis összejövetellel zártuk le,
és a mulatságon pár zenésszel furulyán és zongorán eljátszottunk néhány
héber dalt. Eszembe sem jutott, hogy
ebbôl az alkalmi fellépésbôl zenekar
lesz, de az elôadást egy barátom, aki
akkor Raj Tamás rabbi sofôrje volt,
szerencsére fölvette kazettára, és egyszer, amikor ôt szállította, a felvételt
betette az autómagnóba. Nem tudom,
mit hallott ki abból a rövidke anyagból Tamás, de azt mondta, hogy ez a
zene szívbôl jön, és érdemes lenne
belôle hanglemezt készíteni. Lényegében az ô biztatására kezdtem magam köré gyûjteni muzsikus barátaimat, különbözô komoly- és népzenei
együttesek tagjait. Szóltam a késôbbi
feleségemnek, Anitának is, aki így
alapító tagja a zenekarnak.
– Ki találta ki a nevet?
– Suriel Péter barátom, aki az említett felvételt készítette, azt javasolta,
hogy hívjanak minket Szombati Dalnak, mivel olyan öröm és békesség
árad a számainkból és belôlünk. Ezt
lefordítottam, így lett a nevünk egybeírva: Sabbathsong, aminek megvan
az az elônye, hogy magyarul is
értelmezhetô, hiszen ha a kezdô s hangot sz-nek ejtjük, akkor kihangzik a
névbôl a szabad szó. Ez az oka annak,
hogy kezdettôl szokás s-sel és sz-szel
is ejteni.
– Hogyan indul egy kezdô zenekar,
hogyan kell megismertetni a közönséggel egy új együttest?
– Az 1998-as Zsidó Nyári Fesztiválon már fölléptünk a Dohány utcai
zsinagóga elôtt, s játszottunk Benedek
István Gábor és Mezei András kötetbemutatója alkalmából is. Fontos

elôrelépés volt, amikor a megalakulásunk után egy-két évvel Kardos Péter
és Orbán Ferenc teret adott nekünk a
zuglói zsinagógában, ahol klubdélutánokat tartottunk, és sokszor zenéltünk
a zuglói mûvelôdési házban is. Soós
István lelkésztôl is sok biztatást kaptunk, aki helyet biztosított próbáink
számára a néhai Metro Klubban. Aztán sorra jöttek a felkérések, számos
vidéki hitközségben játszottunk, szerepeltünk fesztiválokon, zenéltünk
házasságkötéseken, filmes és színházi
produkciókban. Eddig mintegy százhatvan esküvôn vettünk részt, és nem
nagyon van olyan zsinagóga az országban, ahol ne mutatkoztunk volna
be. Az ország határain is túlível a
Sabbathsong népszerûsége, hiszen éppen a napokban tértünk haza
Izraelbôl, ahol több mint négy
órát játszottunk a Tel-avivi Magyar
Napokon.
– Kezdettôl fogva tudatos volt, hogy
nem csak zsidó közösségként definiálják magukat?
– Persze, hiszen ahogy Raj Tamás is
mindig hangsúlyozta, ezt az együttest
zsidók és keresztények együtt alkotják, s ez máig így van, a zenekar
eltérô vallási és kulturális háttérrel
rendelkezô zenészekbôl áll, zsidókból, keresztényekbôl, romákból. A
zsidóság és a kereszténység között, de
a zsidó-keresztény értékrenddel szemben is vannak olyan mesterséges válaszfalak és elôítéletek, amelyeket le
kell rombolnunk. Ez az oka annak,
hogy számos olyan rendezvényen léptünk föl, amelyet a rasszizmus, az antiszemitizmus, a gyûlölet ellen, vagyis
egymás elfogadása és tiszteletben tartása érdekében szerveztek. Ugyanakkor fontosnak tartjuk Izrael melletti
kiállásunkat is hangsúlyozni.
– A klezmer Magyarországon az
1990-es években kezdett divatba jönni. Mit gondol, mi volt ennek az oka?
Az egyre szaporodó klezmerbandák
teremtették meg a divatot, vagy éppen
ellenkezôleg: a növekvô közönségigény termelte ki a klezmeregyütteseket?
– Szerintem mindkét magyarázatban van igazság, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéni erôfeszítésekrôl
nem szabad megfeledkezni, s most
megint Raj Tamásra kell utalnom. Ô

ugyanis fontos szerepet játszott a
Fegya által vezetett Budapest
Klezmer Band létrejöttében is. Azt hiszem, nélküle másként alakult volna a
klezmer hazai útja.
– Ön szerint mi a legvonzóbb ebben
a zenében?
– Szerintem az, hogy egyszerre
szólnak benne a szenvedés és az öröm
hangjai. Benne van a zsidó nép több
ezer éves szenvedése éppen úgy, mint
a reménye az eljövendô messiási korra. Kezdettôl fogva az a mottónk,
hogy „több mint klezmer”, ami azt jelenti: nemcsak a közép-kelet-európai
zsidó hangszeres népzenéhez nyúlunk
vissza, hanem a gyökerekhez, Dávid
zsoltáraihoz is. A klezmerzenekarok
leginkább instrumentális számokat
játszanak, nálunk azonban pont fordítva van, mivel feleségemmel, Anitával énekesek vagyunk. Sokáig úgy
gondoltam, hogy a héber és jiddis dalokat nem szabad lefordítani se magyarra, se más nyelvre, hogy ne veszítsék el sajátságos ízüket, hangulatukat, aztán létrehoztuk a Yoshke
(Haszene) címû zenés játékot, ahol a
dalokat még nem fordítottuk le, de a
szövegük alapján írtunk hozzá egy keretjátékot. Az elmúlt években aztán
megjelentettünk két magyar nyelvû,
népszerû héber dalokból álló lemezt,
ami egyedülálló a palettán. Több mint
egy évtizede megalakult a CleanArt
(Tiszta Mûvészetért Társulat), melynek keretén belül megszületett a Láthatatlan Kéz címû klezmermusical,
aztán Garai Róberttel humorba hempergettük a klezmert, és létrehoztunk
egy klezmerkabarét. Az elmúlt években pedig több életrajzi zenés játékot
írtunk Gál Róberttel, többek között
Fényes Szabolcsról, Kabos Gyuláról,
Jávor Pálról és Karády Katalinról.
Lassan tíz éve együttmûködünk a
Mensch Alapítvánnyal is, és nemrég
mutattuk be Percek tánca címmel a
Szenes Hanna emlékére összeállított
mûsorunkat.
– Említette, hogy a klezmerben
együtt van a szenvedés és az öröm. Ez
olyan életérzés, mint a „sírva vigad a
magyar”?
– Szerintem nem, s ennek az lehet
az oka, hogy a magyar népdalokban
és nótákban nincs benne a reménység.
Nagyon szeretem a magyar népzenét,
játszottunk is sok magyar nótát, s azt
vettem észre, hogy sok dal priméren a
halálról, az elmúlásról, a keserûségrôl
szól, a remény lehetôsége vagy esélye
nélkül. Ám még a legszomorúbb
klezmerben is amikor sír a hegedû,
képes fölkacagni a klarinét.
– Hol és mikor hallhatjuk önöket
legközelebb?
– Január 9-én a MOM Parkban
adunk újévi koncertet, amelynek gerincét a feleségem idén megjelent szólólemezének, a Meseautótól a Carmenig címû kiadványnak a dalai alkotják. Ez a lemez egy csodálatos találkozás eredménye: egy koncert után
odajött hozzánk Kulcsár Tibor, s megkérdezte, hogy van-e már Anitának
szólólemeze, mert ha nincs, akkor ô
biztatná erre. Szóval ennek a bemutatója lesz január 9-én, amikor elôadunk
jiddis és héber daloktól kezdve az
operaáriákon át a filmzenékig sok
mindent a mûsorainkból. Olyan kiváló vendégmûvészek lépnek föl velünk, mint Szakcsi Lakatos Béla, a
Száztagú Cigányzenekarból Ökrös
Oszkár cimbalmos és Beke Farkas
Nándor prímás, ott lesz Fegya, valamint a CleanArt Szalonzenekar. S ha
már 2018-nál tartunk: arra biztatom a
koncertszervezôket, hogy bátran hívjanak bennünket a jövô évben is. Helyettünk be lehet tenni egy CD-t is a
magnóba, de az nem ugyanaz az élmény, mint amikor pörög a nagybôgô,
kacag a klarinét, nevet vagy éppen sír
a hegedû. Igazából az a hivatásunk lényege, hogy élôben kiálljunk a közönség elé, és olyan atmoszférát teremtsünk, amelynek ereje kisugárzik a hétköznapokra is.
Kácsor Zsolt
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Marcipán kisasszony
Az egészséges táplálkozás nem mindig a hosszú élet titka
Egy történész rekonstruálta annak az elfelejtett fiatal nônek az élettörténetét, akinek diétás nôvérként kellett Hitlert szolgálnia.
Még a filmtörténetbe is belekerült, bár csak egy pillanat erejéig: „A bukás”ban egy aggastyánszerû Adolf Hitler – Bruno Ganz alakításában – 1945. április 30-án, a Führer-bunkerben, miután az utolsó tányér paradicsomszószos
spagettit is eltüntette, illedelmesen köszönetet mondott a szakácsnônek az ízletes vacsoráért.
– Nagyon finom volt, Manziarly kisasszony!
Ez az asszony valóban létezett. Arról a Constanze Manziarlyról van szó, aki
a gyomorbajos Hitlert 1944 márciusától kímélô koszton tartotta. A háború
utolsó hónapjaiban Hitler udvartartásának tartozéka lett, csaknem valamennyi
étkezésénél és számtalanszor az éjszakai „teázó órák” alatt is kiszolgálta a
legmagasabb rangú nácit. Mindeddig mégis csak fantom volt a történészek
számára.
Joachim Fest
és Ian Kershaw
még azzal a kísérletükkel is kudarcot vallottak,
hogy hibátlanul
leírják Manziarly nevét. Csak
az
innsbrucki
helytörténésznek, Stefan Dietrichnek sikerült
nemrégiben kiderítenie, hogy
ki is volt Hitler A tükörtojás elmaradt
rejtélyes nôi lakótársa a Wolfschanzén, majd késôbb a Führer-bunkerben.
Dietrich felkutatta Hitler diétás nôvérének idôközben elhunyt agg lánytestvérét, akinek birtokában volt nôvérének 13 kézzel írott levele.
A levelek egy zaklatott lelkületû, a diktátor és a többi náci nagyság számára szüntelenül lábosokban ételt keverô-kavaró diétás nôvérrôl tanúskodnak.
Egy 1944. augusztus 28-án keltezett levelében az akkoriban 24 éves nô –
ifjú kora ellenére – megrendült egészségére panaszkodik. „A nem
ellenôrzött táplálék meg a sok kóstolgatás” volt Manziarly szerint lerobbant
állapotának oka.
A náci élet közvetlen közelében állandó stressztôl szenvedett. „Soha nem
sejtett nehézségekbe ütközik az ember, de errôl nem beszélhetek. Egy lábbal
mindig a sírban állok, és ez nem túlzás!” – írja testvérének.
A tirannus konyhájában végzett kemény munka nem jelentett hivatást
Manziarly számára. A Tirolból származó fiatal nô igazában háztartástant szeretett volna tanítani. De „a nyers ételek hölgyét”, a kezdô tanárnôt egy berchtesgadeni magánklinikán folytatott gyakorlat a hatalom közelébe sodorta.
Az üdülô konyhája könnyû ételeket szállított Hitlernek, amikor éppen
Obersalzbergben tartózkodott. Nem sokkal ezután Menziarly tanárnôjelölt
nemcsak elkészítette az ételeket, hanem fel is vitte a Berghofra, amit fôzött.
Ezt jobbágymunkaként teljesített feladatnak tartotta.
„Addig itt kell maradnom, ameddig ô is itt van!” – panaszkodott a családjának. Pár nap múlva, 1944 áprilisában pedig azt ismételgette, hogy „teljesen
kikészít a felelôsségem rettenetes súlya”.
Hitler viszont, aki a harmincas évektôl kezdve nem evett húst, el volt tôle
ragadtatva. „Mozart nevû szakácsnôm van!” – lelkendezett, ugyanis Mozart
feleségének, Stanzerlnek is Constanze volt a keresztneve.
A diktátor szoros magához láncolását, ami állandó státuszban való alkalmazását jelentette, nem tudta elhárítani – véli a történész Dietrich. „A Keresztapa” címû filmet alapul véve, bizonyára felajánlották neki az állást, ami alól
nem tudott kibújni. 1944. április 3-án azt írta Manziarly a családjának: „Hiábavaló minden tiltakozás, sôt annál inkább bíróság elé kerülhetek.”
Rábízott kosztosa még csak kulináris kihívásnak sem volt mondható. Hitler
leginkább köleskását kért, vagy lenolajjal leöntött túrót. A húst felaprított
gombával helyettesítette. A háború kezdete óta a katonásan puritán hadvezér
desszertként kettô helyett már csak egyetlen reszelt almát kért. A szakácsnôje ôrködött étkezéssel kapcsolatos minden óhajának teljesítése felett. „A F. jól
evett”, jegyezte fel ilyenkor az étlapra.
Az öntudatos aszkéta csak az éjszakai csevejkörökben veszítette el önuralmát az étvágya felett. Gátlástalanul fosztogatta az éléskamrát.
„Sokat sütök minden nap, gyakran órákon át, de estére minden elfogy”,
kommentálta Manziarly Hitler sütemények iránti vonzalmát.
A tirannus a testi jóléte biztosítása érdekében tett fáradozást fura módon hálálta meg a fiatal nônek. 1944 ôszén Manziarlynak egérszürke, vastag, egyenruhához tervezett harisnyát ajándékozott, nyilvánvalóan abban a hitben, hogy
ez tökéletesen megfelelô egy fiatal nô számára. „A Fônököt rosszul informálták a hölgyek ízlésével kapcsolatban” – nevetett a fura ajándékon a krónikát
író hölgy.
Hogy illetéktelen kíváncsiskodók elôl eltitkolja igazi fônöke kilétét és aktuális tartózkodási helyét, Manziarly 1944 októberétôl kódneveket használt a
leveleiben: Hitlert ettôl kezdve csak „fôorvosként” emlegette,
Berchtesgadenben rendezett ünnepeit „gyógyüdülésnek”, a berlini Birodalmi
Kancellária fedôneve pedig „az üdülô” lett.
A Hitler környezetében található SS-ek a szakácsnôt csak „Marcipán kisasszonynak” nevezték. Az ehhez hasonló ugratások ellenére deprimáló volt a
küldetése. Különösen sötét pillanat volt a bunkerben összegyûlt társaság számára, amikor Hitler – nem sokkal öngyilkossága elôtt – roppanó állkapoccsal
demonstrálta az elôtte kiosztott méregkapszula szétharapását. Constanze
Manziarly félelmében elharapta a nyelvét.
1945. április 30-a estéjén fôzte fônökének a legeslegutolsó vacsorát (tükörtojást krumplifôzelékkel), holott Hitler ekkor már rég halott volt. A posztumusz vacsorának nyilvánvalóan azt kellett elfednie, hogy Hitler az elkövetett
gonosztettekért – a fôbelövéssel – kivonta magát a felelôsség vállalása alól.
Két nap sem telt bele, Manziarly sorsa is megpecsételôdött: Traudl Junge
titkárnôvel együtt sikerült a bunkerbôl elmenekülnie. De május 2-án két szovjet katona elfogta. – Az útlevelemet akarják ellenôrizni – kiáltotta Jungénak,
majd a 25 éves nô – a katonákkal együtt – eltûnt a földalatti megállóhoz
vezetô lépcsôn. Soha többé nem látták.
Forrás:
Der Spiegel, 47/2017
Frank Thadeusz: Fräulein Marzipani
Fordította: Benyó Marianna
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Olvashatóvá tették
a hírhedt Sonderkommando
egy tagjának feljegyzéseit
Olvashatóvá tették a náci haláltáborok zsidó foglyaiból álló
Sonderkommmando egyik tagjának Auschwitzban elásott kéziratát digitális képalkotó eljárással – adta hírül a BBC News nyomán az MTI.
Marcel Nadjari, Auschwitz egyik zsidó származású görög foglya feljegyzéseiben beszámolt arról, hogyan hajtottak több ezer zsidót gázkamrába naponta a
láger ôrei.
Az 1944-ben 26 éves férfi rabtársaitól tudta meg, hogy szüleit és kishúgát egy
évvel korábban a nácik a megszállt Lengyelország déli részén épült auschwitzbirkenaui koncentrációs táborban meggyilkolták.

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikusmester. Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz
közel. 06-30-222-3016, 06-1-356-9372.
Színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás,
névjegykészítés a Mammut I.-ben (III.
em. 312-es üzlet), a II., és a VI. kerületben. Messinger Miklós, 06-20-934-9523,
www.rcontact.hu.
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, képeslapokat. 06-20-522-5690, este 06-1322-8439.
Önkéntes programunk változatlanul
mûködik és folytatódik! Gyere velünk
önkéntesnek Izraelbe! Csoportok indulnak: 2017. december 24. – 2018. január 7.,
január 14. – február 4., február 4. – február 25., április 22. – május 13. Bôvebb információ és jelentkezés: Deutsch János,
janos.deutsch76@freemail.hu, +36-20233-8454, vagy az Izraeli Kulturális Intézetben (VI. ker., Paulay Ede u. 1.) minden
kedden, 16–17 óra között.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok
festményeket, ezüsttárgyakat, étkészletet, cukordobozt, tálcát stb., Kovács Margittól kerámiákat, herendi porcelánokat,
régi álló-, fali-, asztali órákat, bútorokat,
márványszobrokat stb. Teljes hagyatékért
elsô vevôként a legmagasabb árat fizetem
készpénzzel. Értékbecslés díjtalan. 06-20280-0151.
Közös képviselet! Társasházkezelés!
Kérjen ajánlatot! Dr. Bíró Anna, 06-1200-4972, www.bpik.hu, info@bpik.hu
Idôs személy gondozását vállalom itthon vagy külföldön. 06-20-229-9579.
Órajavítás, faliórák felújítása garanciával. Jung Péter, VII., Garay u. 45. 0670-505-5620, www.jungoras.hu
Bérletre, vételre keresünk 1-2-3 szobás lakásokat. Janklovics ügyvédi iroda.
06-20-941-8633.
Budapesten vagy Bécsben idôs, egyedülálló személy gondozását, eltartását vállalom. 06-30-468-6102.
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Nadjari a láger Sonderkommandójának volt a tagja, ôk égették el a gázkamrákban megölt rabok holttestét. Mivel megismerte a náci emberirtás gépezetét,
tudta, csak idô kérdése, mikor végeznek vele is.
1944 novemberében 13 oldalas kéziratát egy termoszba helyezte, amelyet
mûanyag fedôvel zárt le. A termoszt egy bôrtasakban ásta el a láger 3. számú
krematóriuma mellett.
„A krematórium egy széles kéményû, nagy épület, benne 15 hamvasztókemence. A kert alatt két hatalmas pince épült, az egyikben vetkôznek le a foglyok, a másik a gázkamra. Ide pucéran lépnek be az emberek, és amikor nagyjából 3000-en vannak bent, rájuk zárják az ajtót és elgázosítják ôket. Hat-hét
perc szenvedés után megfulladnak” – olvasható a kéziratban.
Leírta azt is, hogyan helyeztek el a nácik csöveket a gázkamrában, hogy az
zuhanyzónak nézzen ki.
„A gáztartályokat mindig a német vöröskereszt kocsijával hozták, az SS két
embere kísérte ôket. A kamra nyílásain át a gázt a pincébe engedték, fél órával
késôbb kezdôdött a mi munkánk. Az ártatlan nôk és gyerekek holttestét a liftbe
vonszoltuk, ami a kemencékig szállította ôket” – írta Nadjari.
Feljegyezte, hogy egy felnôtt áldozat hamvai nagyjából 640 gramm súlyúak
voltak.
Írásából kiderül, arra számított, a táborban hal meg, üzenetét, amely a biztos
halált jelentette volna, ha az SS rábukkan, a külvilágnak szánta.
Harminchat évvel késôbb egy lengyel fiú ásás közben véletlenül akadt rá a
termoszra mintegy 40 centiméter mélyen a föld alatt.
Nadjari csodával határos módon túlélte Auschwitzot és Mauthausent is, ahová átszállították, amikor a Harmadik Birodalom összeomlott.
A háború után megnôsült, 1951-ben New Yorkba költözött. Elôbb egy kisfiuk,
majd egy kislányuk is született, ôt a férfi húga után Nellinek nevezték el.
Nadjari a háború elôtt Thesszalonikiben kereskedô volt, Amerikában szabó
lett. 1971-ben, 53 évesen halt meg, kilenc évvel azelôtt, hogy kéziratát felfedezték volna.
A nyirkos földben erôsen károsodott papírokon a szövegnek csak tíz százaléka volt olvasható. Pavel Poljan orosz történész elhatározta, hogy a modern technológia segítségével helyreállítja az írást.
„Az ilyen ritka, közvetlen bizonyítékok kulcsfontosságúak a holokauszt dokumentálása szempontjából” – vélte Poljan.
Idén a müncheni Modern Történeti Intézet közzétette Poljan kutatásának
eredményeit. A tudós a Sonderkommandóról szóló orosz nyelvû könyve második kiadásán dolgozik, ebben benne lesznek Nadjari feljegyzései is.
Poljan az Auschwitzi Múzeum archívumából kapta meg Nadjari kéziratának
szkennelt képeit. Amikor egy orosz rádióban beszélt arról, hogy milyen rossz állapotban vannak a feljegyzések, egy fiatal orosz informatikus, Alekszander
Nyikityajev felajánlotta a segítségét.
Az informatikus egy éven át kísérletezett egy digitális képalkotó programmal,
vörös, zöld és kék szûrôket használva, hogy az olvashatatlanná vált szöveget
restaurálja. A rendôrség és a titkosszolgálatok által használt, úgynevezett multispektrális elemzés tette az eljárást igazán hatékonnyá.
Poljan a Németországban élô görög-brit tudóst, Ioannis Karrast kérte meg a
szöveg görögrôl angolra fordítására.
Az orosz történész a BBC-nek elmondta, megdöbbentette, hogy Nadjari milyen pontosan becsülte meg Auschwitz áldozatainak számát: 1,4 milliót írt. A
történészek szerint több mint 1,1 millió zsidó halt meg az óriási lágerben, rajtuk
kívül ott öltek meg mintegy 300 ezer lengyel és szovjet hadifoglyot.
Körülbelül 110-en élték túl a Sonderkommandót, többségük lengyel zsidó
volt, akik leginkább ki akarták törölni a borzalmak emlékét, így kevesen írtak a
történtekrôl.

Az egyre durvuló magyarellenesség után most a kárpátaljai zsidók kerültek az ukrán radikálisok célkeresztjébe. Ismeretlenek a „halál a zsidókra”
kifejezést írták a Heszed Spira nevû megyei zsidó jótékonysági alapítvány
székházának betonkerítésére.
Fotó: Kárpátalja

Templomok
Hôsök
Frankel L. út 49.
Hegedûs Gy. u. 3.
Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4.
Scheiber S. u. 2.
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház
(Amerikai u. 53.)
Páva u. 39.
Dózsa Gy. út 55.
Berzeviczy u. 8.
Károli G. tér 5.
Visegrádi u. 3.
Dessewffy u. 23.
Teleki tér 22. (szefárd)
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.)

Péntek
este
Dec 22.

Szombat
reggel
Dec 23.

Péntek
este
Dec 29.

Szombat
reggel
Dec 30.

17.00
18.00
17.30
17.30
18.00
17.30
15.45
18.00
15.45
16.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.30
8.00
9.00
8.00
9.00

17.00
18.00
17.30
17.30
18.00
17.30
15.45
18.00
15.50
16.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.30
8.00
9.00
8.00
9.00

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30

15.45

15.50

17.00

17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.30
Debrecen (Pásti u. 4.)
15.40
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
15.40
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
17.00
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00

17.00
18.00
18.00
18.10
18.00
17.30
15.40
15.40
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00

9.30
8.00
8.00
8.00
8.30

9.30
8.00
8.00
8.00
8.30

NAPTÁR
December 18. hétfô

Kiszlév 30.

December 19. kedd

Tévét 1.

Újhold 1.
Újhold 2.

December 22. péntek

Tévét 4.

Gyertyagyújtás: 3.38

December 23. szombat

Tévét 5.

Szombat kimenetele: 4.49

December 28. csütörtök

Tévét 10.

Ászárá bötévét - böjt

December 29. péntek

Tévét 11.

Gyertyagyújtás: 3.42

December 30. szombat

Tévét 12.

Szombat kimenetele: 4.54

Létrejön a varsói gettó múzeuma
A lengyel kulturális tárca, együttmûködve a lengyel Zsidóságtörténeti
Intézettel, létre fogja hozni a varsói gettó múzeumát – jelentette be Piotr
Glinski lengyel kormányfôhelyettes, kulturális miniszter a kormány beiktatásának második évfordulója alkalmából mondott beszédében.

Az új múzeum annak a gyermekkórháznak a helyszínén fog állni, amely a
gettó területén a második világháború elsô éveiben mûködött. Az elôkészítô
munkák két hónapja megkezdôdtek – közölte a miniszterelnök-helyettes.
A németek 1940-ben hozták létre a varsói gettót, ahol 1943. április 19-én
felkelés tört ki. Az egy hónapig tartó harc alatt a városnegyed mintegy 70 ezer
lakója közül 14 ezren haltak meg, a többieket a németek haláltáborokba vitték, a gettót földig rombolták.
Az új múzeum létesítésében részt vevô, idén 70 éves varsói Zsidóságtörténeti Intézetben éppen a közelmúltban nyitották meg a gettóbeli életet és a náci bûntetteket dokumentáló úgynevezett Ringelblum-archívum eredeti anyagait bemutató állandó kiállítást. Az archívumot a gettóban élô zsidó tudósok
konspirációs csoportja gyûjtötte össze, több mint 35 ezer lapnyi anyagot tartalmaz, 1999-ben az UNESCO A világ emlékezete címû listájára is felkerült.
A varsói gettó szívében 2014 októberében már átadták a Lengyel Zsidóság
Történeti Múzeumának (POLIN) több mint 4000 négyzetméteres kiállítási területû épületét is.
Glinski azt is kilátásba helyezte, hogy továbbfejlesztik a délkelet-lengyelországi Markowában 2016 tavaszán megnyitott Ulma-múzeumot, amelynek
tárlata a holokauszt áldozatainak és a második világháború alatt mintegy
40–100 ezer zsidót megmentô lengyeleknek az emléke elôtt tiszteleg, felidézve a zsidók bújtatása miatt Markowában a németek által meggyilkolt hétgyermekes Ulma család történetét.
A lengyel kulturális tárca terveiben szerepel az Ulma-múzeum New Yorki
részlegének felépítése is – idézi az MTI Glinskit.
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Népszerû izraeli tévés
formátumok magyar csatornákon
Hatalmasat fejlôdött az izraeli
televíziózás az elmúlt két évtizedben. A különbözô show-mûsorok
és sorozatok nemcsak Izraelben,
hanem világszerte is sikeresek. A
legnagyobb tévécsatornák kínála-

televíziók számára, mint bármely
más terméket. Nemcsak egy ötlet
kerül a piacra, hanem egy minden
részletében szabályozott produkció. A televíziós formátumok óriási üzleti lehetôségeket jelentenek a

Részlet a Séfek séfe vetélkedôbôl
tában egyre több izraeli ötlet helyi
adaptációja található.
Az izraeli televíziós formátumokat
a producerek ugyanúgy értékesítik a

készítôknek és a vásárlóknak is,
akik a tévémûsorok népszerûsége
révén számíthatnak komoly reklámbevételre.

A kampány hozadéka
ÖNINTERJÚ
– Ezúttal van valami jó híre is, rabbi úr...?
– Kivételesen igen!
– De tényleg csak ha jó!
– Nagyot csökkent az antiszemitizmus!
– Ez jó! És mire alapozza?
– Arra, hogy mondjuk 20–30 évvel ezelôtt ha az egyik párt a másikat antiszemitizmussal vádolta, akarata ellenére sok szavazót toborzott számára. Ma
ugyanezzel meg lehet fúrni egy pártot! Azelôtt az Izraelben történt terrorcselekményeket legfeljebb egy vállrándítással könyvelték el, mióta viszont idejött a terrorizmus, Izrael az egyik legnagyobb barátunk, hiszen közös az ellenség! Erôs kapocs! A Fidesz zéró tolerancia szlogenje plusz a Jobbik cukisodása reményt ad arra, hogy tartós lesz a csökkenés!
– Meddig?
– Hát jövô áprilisig biztosan!
– És utána?
– Jó! Akkor számoljunk! Ha a Fidesz nyer, Izrael-barátsága, szavazóinak
tömege garancia arra, hogy szünetelni fog az antiszemitizmus! Ha a Jobbik,
akkor nem vagyok benne biztos! Ha az ún. baloldal, az lenne a legrosszabb!
–???
– Ahányszor ôk vezették az országot, az antiszemitizmussal nem foglalkoztak, a szélsôjobb pedig végigtombolta a ciklust! Ôk hagyták, abban a hitben,
hogy a baloldal az közismerten antifasiszta! Az idô náluk megállt 20–30
évvel ezelôtt, amikor tényleg az volt!
– És a Jobbik?
– Ôszintén hiszek Vona megtérésében, az idén is számítok chanukkai
üdvözletére! Sajnos egynémely társa még a látszatra sem ad! De persze lehet,
hogy az egész egy színjáték, és csak arra szolgál, hogy a majdani gyôztes
különösebb botrány nélkül koalíciót köthessen vele egy esetleges kétharmad
reményében.
Kardos Péter

...és ideje van a nevetésnek
Sipeki kiszáll a taxiból, és
megkérdezi a sofôrt:
– Mennyibe került ez a kis
furikázás?
– Kétezer forintba.
Az utas kivesz egy ezrest a tárcájából, és lazán odanyújtja a taxisnak:
– Itt van ezer.
– De uram, ez csak a fele!
– Csak nem azt akarja, hogy a
maga részét is én fizessem?
***
Beálltam egy zsúfolt parkolóba és
leengedtem az ablakot, hogy a hátsó
ülésen nyújtózkodó kutyusom kapjon
elég levegõt. Nem akartam, hogy utánam induljon, megálltam hát a

járdán, és visszamutatva rá, határozottan azt mondtam:
– Ott maradsz! Érted? Maradsz!
Maradsz!!!
Egy közeli autó vezetôje, látva,
hogy szôke vagyok, csodálkozva
végigmért, majd megszólalt:
– Csak be kell húznia a kéziféket.
***
Egy rendôr megállít egy fickót, aki
egy nagyon rozoga, füstölô autót
vezet:
– Uram, ugye nem akarja erre a
roncsra azt mondani, hogy autó?
– Nem, nem, semmiképpen, hiszen
akkor jogosítványra is szükségem
lenne!

A nemzetközi televíziózás képviselôi különbözô vásárokon találkoznak évrôl évre, ezek közül az egyik
legnagyobb a cannes-i MIPCOM.
Idén ôsszel ezt a vásárt elôzte meg a
TLV Formats konferencia, amelynek
Tel-Aviv adott otthont.
Az eseményen az izraeli tévécsatornák és a legnagyobb tévéformátum-elôállító cégek, például a
Keshet International és az Armoza
Formats fogadták a nemzetközi televíziós piac képviselôit. Magyarországról közel egy tucat szakember
vett részt rajta.
A televíziós piacon a legféltettebb
titoknak számít, hogy milyen mûsorokat vetítenek majd, ezért egyelôre
csak bizakodhatunk, hogy a magyar
tévések idén is találtak olyan formátumot, amit elôbb-utóbb bemutatnak.
A legtöbb izraeli tévés adaptációt a
TV2-n láthattuk. Az Ének Iskolája, a
Rising Star és a Bumm az elmúlt
években ültetett minket a képernyô
elé, a Séfek séfe gasztroreality elsô
évada pedig nemrégiben fejezôdött
be. A szórakoztató mûsorok közül a
Maradj talpon! volt legtovább mûsoron a közszolgálati csatornákon. Az
RTL Klubon jelenleg is látható a
Homeland, ami az izraeli Prisoners
of War amerikai változata. Az RTL
II. a Selfie magyar változatát sugározta. Az HBO csatornán nagyon
népszerû a Terápia, amelynek már a
harmadik évada kezdôdik októberben Mácsai Pál fôszereplésével. Az
izgalmakat kedvelôk számára igazi
csemege a Hamis zászló a Foxon. A
thrillersorozat öt izraeli történetét
mutatja be, akik a médiából tudták
meg, hogy egy emberrablási ügy
gyanúsítottjaivá váltak. Nagy izraeli
siker a Fauda is, ami a Netflixen fut.
Izraeli Nagykövetség

SPÁNN GÁBOR

Rokolya
Rólunk, zsidókról – még ellenségeink is – úgy beszélnek, mint
hagyományát ôrzô és tisztelô néprôl. Rabbijaink nem tudják elégszer
hangsúlyozni, hogy a zsidóság 5000 éves fennmaradása annak
köszönhetô, hogy változó mértékben és intenzitással, de még a szétszóratásban is ôrzi és generációról generációra átörökíti tradícióit.
Egy fekete humorú, szkeptikus, de hívô korombéli „templomtársam” egyszer körülpillantva zsinagógánkban azt mondta: nézd meg,
péntek este van, nem vagyunk kevesen, de van egy baj. Azok vannak
itt, akik távol vannak a bölcsôtôl és közel a halálhoz. A 21. század zsidó fiatalságát talán az köthetné jobban a valláshoz, ha otthon látnák
a példát a péntek esti gyertyagyújtástól az ünnepek betartásán keresztül egészen addig, hogy jól érezzék magukat a zsinagógában.
Mindezt csak azért írtam le, mert a minap alanya voltam egy régi
újságírói közhelynek: a téma az utcán hever, csak le kell érte hajolni.
Nos, nekem lehajolni sem kellett, csak nyitva tartani a szemem.
Történt tudniillik, hogy a 7-es buszra vártam az egyik Thököly úti
megállóban. Ahogy az lenni szokott, munkából lógók, nyugdíjasok,
rágógumizó iskolakerülôk társaságában ácsorogtunk. Ekkor lettem
figyelmes az idôsebb asszonyra. Azt hittem, rosszul látok, vagy pedig
valami rejtett kamerás filmfelvétel résztvevôje vagyok. A középkorú
asszony ugyanis a poros pesti aszfalton, egy zuglói buszmegállóban,
talpig sárközi népviseletben álldogált. Szépséges, hímzett papucsa fölött selyembôl és bársonyból készített, szemkápráztatóan színes rakott szoknyát viselt, alatta többrétegû vászonrokolyával. Fölül
röpikének nevezett hófehér blúz volt rajta csipkével díszítve, melyet
hímzett, szûk mellény takart. Fején gyönyörû, mintás fôkötô virított.
Teljesen elkapott a lelkesedés. Ma, amikor divatba jött a toprongy,
a gyárilag szakított, tépett farmer, amikor csinos fiatal lányok nadrágja és blúza között 20 perc szünet van azért, hogy jobban érvényesüljön a köldökön virító tetoválás, ez az asszony egy két lábon járó
csoda. Nemcsak ôrzi és ápolja ôsei népviseletét, de büszkén viseli,
mert számára, ahogy ôseinek a vasárnap, ünnepnap volt ez is, hisz a
fôvárosba utazott.
Már azon gondolkodtam, miként gratuláljam meg anélkül, hogy az
zaklatásnak tûnjön, amikor egy mozdulattal benyúlt a rakott szoknya ezer ráncai közül egybe, és elôvett egy nagyon modern mobiltelefont. A következô beszélgetés zajlott le: Szia, Adrienn! Remélem,
megtaláltad a hidratálót azon a weblapon! Ne legyél már ilyen béna,
megmondtam, hogy klikkelj a borapololap.hu oldalra.
Ekkor megjött a busz, az én népmesei hôsnôm a gyönyörû népviseletes szerelésében oldalba vágta az elôtte álló felszállni készülôt, hozzátéve teljesen tájszólásmentesen: Anyád elé tolakodj!
Nyugtáztam magamban: mégiscsak rend van a világban!

GWTA-FS
Eszmefuttatás öregeknek
Drága Kortársaim! (1936 és környéke)
Emlékeztek még a Fortuna mozira?
Ott volt az Urániával szemben, egy lakóház udvarában (50-es évek). „Kis
büdös” – így hívták törzsvendégei, s
ezzel nem is annyira a klíma hiányára
(nem is volt még ilyen), hanem a szellôztetési nehézségekre gondoltak.
A jegyvétel személyesen, jobb filmeknél elôvételben, sorba állással,
vagy jegyüzérektôl történt az elôadás
elôtt. A telefon kevesek kiváltsága
volt.
Eljött az idô, amikor telefonon kértük, hogy XY részére Z órára két jegyet tegyenek félre. Elmentünk és
megvettük.
Azután fejlôdött a „technika”, és
bevezették, hogy az így rendelt jegyeket 1 órával az elôadás elôtt át kell
venni.
Még sok közbülsô változás történt.
Azután jött az online. Így lehetett
jegyet rendelni, amit visszaigazoltak,
és ezzel kellett a pénztárhoz járulni az
átvételért.
A közelmúltban lezárult zsidó-izraeli filmhét újabb fordulatot hozott. A
kütyün közölték, hogy rendelni nem,
csak vásárolni lehet jegyet. Megkértem fiatalabb családtagomat, aki ezt
online megtette, és a visszaigazoláskor egy jelszóval (a cikk címe) kellett
átvenni a jegyet.
Ki tudja, mit hoz a jövô?
Vigasztalásul a hozzám hasonló
technikai analfabétáknak, érdeklôdésemre közölték, hogy személyesen bármikor lehet jegyet váltani.
(Ahogy a Fortunában is.)
Bezárult a kör.
kápé

