
sének, távoli
ideológiájá-
nak megálljt
kell paran-
csolnunk.

Az ószövet-
ségi tézisekre
utalva kije-
lentette: a bajok rávilágítanak a ten-
nivalókra, a megoldásokra. A
Scheiber Sándor-i üzenetet a díjazott
Kiss Endre professzor megvalósítot-
ta – emelte ki.

Soltész Miklós rövid elôadását egy
alkalomhoz illô Arany János-
idézettel zárta.

Ezután Szécsi József, a Scheiber
Sándor-díj kuratóriumának tagja, az
ORZSE tanára, a Keresztény–Zsidó
Társaság fôtitkára lépett a mikrofon-
hoz, hogy méltassa a 2017-es év dí-
jazottját. Ismertette tanulmányait,
szakmai pályafutását. Kiss Endre fi-
lozófiát oktatott az ELTE-n, a
Kodolányi Fôiskolán, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemen. Meghívást
kapott az Országos Rabbiképzô –
Zsidó Egyetemre, ahol egyetemi ta-
nárként a Mûvelôdéstörténeti Tan-
szék vezetôje, és az intézmény elsô,
tudós igazgatójának nevét viselô
Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratu-
dományi Társaság elnöke. Az
ORZSE Doktori Iskolájának tagja. A
Magyar Zsidó Szemle új folyama és
a Magyar Zsidó Szemle Könyvek és
Füzetek szerkesztôbizottságának
tagja. A Hacofe internetes judaisz-
tikai folyóirat szerkesztôje – tudtuk
meg.

Majd mielôtt egy szép és az ese-
ményhez méltó héber idézettel koro-
názta volna meg mondandóját,
Szécsi elmondta: „Kívánjuk, hogy
még sok éven át tanítson és alkosson
az Országos Rabbiképzô – Zsidó
Egyetemen, folytatva azt az utat,
amelyet kiváló mesterünk, Scheiber
Sándor igazgató úr kijelölt.”

Az államtitkár és helyettese átad-
ták az elismerést, majd következtek
a gratulációk és közös fotózások. Az
eseményt koccintás és kóser állófo-
gadás zárta.

gáljuli
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A egyik legnagyobb magyarorszá-
gi zsidó szervezet, a JDC-MAZS
Alapítvány egykori igazgatójára, a
tavaly elhunyt Moshe Jahodára em-
lékeztek a rokonok és a hazai zsidó
közösség kiemelkedô személyiségei,
köztük Taly Shaul, az alapítvány
igazgatója, Ács Tamás, a BZSH elnö-
ke, volt kollégák és barátok.

Moshe Jahoda 26 évvel ezelôtt az
amerikai Joint (ma hazánkban
mûködô szervezete a JDC-MAZS
Alapítvány) megbízásából érkezett
Magyarországra mint a szervezet
rendszerváltás utáni elsô igazgatója.
Ô hozta létre az emléktáblának ott-
hont adó Bálint Házat, a fiatalok
körében legendás hírû Szarvasi
Tábont, és ô építette ki az azóta is

Már kapható a Rabbiságon, illetve hamarosan az ismertebb könyves-
boltokban a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által kiadott
új imakönyv.

Az új magyar fordítás a Lipcsében élô Balla Zsolt rabbinak köszönhetô. A
magyar megjelenést Radnóti Zoltán fôrabbi, Tausz Gábor grafikus és Büchler
András menedzselte.

Ez a szidur fontos mérföldköve a neológ hitközségnek, hiszen a vészkor-
szak óta nem jelent meg új kiadású imakönyve. Évtizedeken keresztül a már-
tírhalált halt Pollák Miksa fôrabbi által szerkesztett és fordított imakönyv, il-
letve annak reprint kiadása volt elérhetô.

A mostani kötet elônye nem csak a friss magyar fordítás: fonetikusan is ol-
vasható benne minden szombati ima, így elmondható, hogy aki a kezébe ve-
szi, már nem téved el a péntek esti vagy szombat reggeli liturgiában.

A címe Somér, azaz Izrael Ôrzôje, ami az Örökkévaló egyik neve. Az is-
mertebb könyvesboltokban, illetve a Rabbiságon (Budapest VII. ker., Síp u.
12. I. emelet) 2500 forintért megvásárolható. Utóbbi helyen 20% kedvez-
ményt biztosítunk. Emellett a rabbisag@mazsihisz.hu e-mailcímen is meg-
rendelhetô.

A kormány 142 millió forint tá-
mogatást ad a Thököly úti zsinagó-
ga fölújítására. Ha minden a ter-
vek szerint alakul, akkor a zuglói
közösség jövôre már a helyreállí-
tott imaházban ünnepelheti a
peszáchot.

A tavaly októberben súlyos tûzkárt
szenvedett zuglói templomban Sol-
tész Miklós egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért fele-
lôs államtitkár zsidó vezetôkkel kö-
zösen tartott sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy a magyar kormány 142
millió forint állami támogatást külö-
nített el az imaház helyreállítására. A
politikus emlékeztetett rá: az imaház
1944-ben borzalmas tettek színhelye
volt, hiszen a közeli nyilasházból a
zsinagógába hurcolva kínoztak és
gyilkoltak meg üldözött zsidókat a
nyilasok. Emiatt az épület az ország
egyik legnagyobb mártíremlékmûve.
Az államtitkár hozzátette: a kormány
az anyagi támogatással azt az üzene-
tet kívánja eljuttatni a társadalom fe-
lé, hogy ôrizni kell a hitet, ôrizni kell
a kultúrát, mert ez a népek megmara-
dásának záloga a Kárpát-meden-
cében.

A sajtótájékoztatón Heisler And-
rás, a Magyarországi Zsidó Hitköz-

Zsidónak lenni...
Rabszolga voltam Egyiptomban,
álltam az inkvizíció törvényszéke elôtt mint vádlott, 
a pogromok tüzei az én testemet érték,
a gázkamrákat nekem töltötték meg gázzal,
ellenem ordítoznak Európa, Ázsia és a Közép-Kelet csôcselékei. 
De kiválasztott vagyok és áldott.
Hívô és kételkedô. 
Értitek ti ezt?
Mégis itt vagyok és itt vagyunk. 
Már több ezer éve.
S zsidó vagyok és zsidók vagyunk.

Kádár Péter
Göteborg

Az Emberi Erôforrások Miniszté-
riumának patinás Tükörtermében ke-
rült sor a Scheiber Sándor-díj idei át-
adási ünnepségére.

Az esemény narrátora, Mihályi
György köszöntötte a megjelenteket,
elsôként Soltész Miklóst, a miniszté-
rium egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelôs ál-
lamtitkárát, valamint Fülöp Attila
helyettes államtitkárt, Scheiber Má-
riát, a díj névadójának lányát,
Heisler Andrást, a Mazsihisz elnö-
két, a szakmai kuratórium, a minisz-
térium képviselôit, különbözô szak-
mai szervezetek prominenseit, az
idei díjazottat, Kiss Endrét és a társa-
ságában lévôket, valamint korábbi
kitüntetetteket és laudátorokat.

Kiss Endre, az MTA doktora,
egyetemi tanár a zsidó kultúratudo-
mányok területén végzett kiemelke-
dô oktatói, tudományszervezôi és
publikációs tevékenysége elismeré-
seként kapta a rangos elismerést.

A Himnusz elhangzása után az ál-
lamtitkár mondott ünnepi beszédet.

Elöljáróban méltatta az idei kitün-
tetett munkásságát, annak legfonto-
sabb állomásait.

Ezt követôen a zsidóság-keresz-
ténység tükrében beszélt 1848-ról, a
kiegyezésrôl, a vallásjogi törvényrôl,
a Monarchia idôszakáról, arról, mi-
lyen csodálatos építészeti, kulturális
mûvek, alkotások születtek abban az
idôben. Emlékeztetett a vészkor-
szakra is, hangsúlyozva, hogy az
utóbbi idôk minden gonosz törekvé-

Felavatták Moshe Jahoda emléktábláját

egyedülálló módon mûködô szociá-
lis gondozás rendszerét, ezen belül a
holokauszttúlélôket támogató prog-
ramot. A zsidó közösségi élet fel-
élesztését maga is komoly anyagi
hozzájárulással szorgalmazta és se-
gítette.

Moshe Jahoda 1926-ban született
Bécsben, 1939-ben, 13 évesen, egy
gyermektranszporttal Palesztinába
került. Szülei a húgával együtt Bécs-
ben maradtak, majd 1943 januárjá-
ban Auschwitzba vitték ôket, ahol
mindhármukat megölték. Az egye-
dül maradt fiatalember civil karrierje
1953-ban kezdôdött Izraelben, dol-
gozott a Mezôgazdasági Minisztéri-
umban, majd mint követségi taná-
csos Dél-Amerika több országában.
A Claims Conference alelnökeként ô
vezette azt a jóvátételi és kárpótlási
tárgyalássorozatot, amelynek ered-
ményeit 2001-ben Washingtonban
szerzôdésben rögzítettek.

MAZS

ZUGLÓÉRT

Megvan az állami forrás,
megújul a zuglói zsinagóga

Soltész Miklós államtitkár jó híreket közöl Heisler András 
és Kardos Péter társaságában

ségek Szövetségének elnöke azt

mondta, hogy a tervezett munkálatok

nem csupán egyszerû renoválást je-

lentenek, hanem átfogó, teljes körû

fölújítást, amelybe be fognak vonni

egy Ybl-díjas építészt is, hogy a több

mint százesztendôs épület vissza-

kaphassa eredeti, külsô formáját. A

helyreállítás és felújítás tervezett

menetrendjérôl Heisler András azt
mondta: több hónapot vesz igénybe a
kivitelezési és engedélyezési tervek
beszerzése, valamint a közbeszerzési
eljárás lebonyolítása, de ha minden a
tervek szerint halad, akkor a zuglói
zsidó közösség a jövô évi peszáchot
már az új imaházban ünnepelheti.

Soltész Miklós és Heisler András
társaságában részt vett a tájékozta-
tón Kardos Péter fôrabbi, a zuglói
zsidó közösség vallási vezetôje, la-
punk fôszerkesztôje, aki hangsú-
lyozta: olyan fokú szolidaritást és
csodálatos együttérzést, amit a tra-
gédia után megtapasztalt, korábban
soha nem érzékelt. Mint mondta,
nemcsak Magyarországról, de
külföldrôl is nagyon sok segítség,
támogatás, fölajánlás érkezett. Kar-
dos Péter – aki 45 éve szolgál a zug-
lói körzet zsinagógájában – jelké-
pesnek nevezte, hogy a tragédia ép-
pen október 25-én, vagyis a Tóra
örömünnepén következett be, azon
a napon, amikor a zsidó közösségek
befejezik s újrakezdik a tekercsek
fölolvasását. Ô maga ezért hinni
sem akart a fülének, amikor a tûz-
eset hírével fölhívták. Emlékeztetett
rá, hogy a hit és a babonaság közöt-
ti mezsgye igen szûk, ezért azon
óvatosan kell járni, de mégsem ma-
radhat említés nélkül, hogy bár a
borzalmas tûzben az épület belsejé-
ben szinte minden megsemmisült,
az imakönyvek épségben megma-
radtak.

Szöveg és fotó: Kácsor Zsolt

Legyetek Izrael ôrzôi! 
Új imakönyv a Mazsihisz kiadásában

Kiss Endre professzor 
az idei Scheiber-díjas
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Magas állami kitüntetést kapott
a magyar kormánytól Daniel
Hershkowitz, az izraeli Bar Ilan
egyetem elnöke, a Netanjahu-kor-
mány volt tudományos és techno-
lógiai minisztere. A matematikus-
rabbi budapesti látogatása során
részt vett egy vállalkozásfejlesztési
konferencián a Bálnában, ahol
magyar gyökereirôl, az izraeli
startup cégek titkairól és kedvenc
magyar ételeirôl kérdeztük.
Hershkowitz elárulta azt is, hogy
ha magyarországi tudományos ta-
nácsadó volna, akkor milyen gaz-
daságélénkítési tanácsokat adna a
magyar kormánynak.

– A felmenôi Magyarországról
vándoroltak ki Izraelbe. Pontosan
milyen magyar gyökerekkel rendel-
kezik, s számon tartja-e magyaror-
szági kötôdését?

– Az apám egy kis erdélyi faluban,
a Déshez közeli Nagyilondán szüle-
tett, az anyám pedig Budapesten, a
Kazinczy utcában, nem messze a zsi-
nagógától. Mindketten Magyaror-
szágon nôttek föl, de gyermekkoruk-
ban természetesen még nem ismer-
ték egymást. Mindketten holokauszt-
túlélôk. Az apámat Auschwitzba,
majd Buchenwaldba deportálták, a
családját gázkamrában ölték meg. Ô
annak köszönhette a megmenekülé-
sét, hogy tizenhét éves volt, így nem
küldték a halálba. Az anyámnak si-
került vonattal elhagynia Budapes-
tet, Svájcba menekült a zsidómentô
bizottság segítségével, onnan utazott
Palesztinába. A szüleim soha nem
szándékoztak visszatérni Magyaror-
szágra, de huszonkét évvel ezelôtt
mégis úgy döntöttek, ellátogatnak a
szülôföldjükre, hogy találkozzanak a
rokonaikkal, azok gyermekeivel,
unokáival. Én is akkor, azaz huszon-
két éve jártam Magyarországon elô-
ször, de azóta ötödször vagyok itt.
Volt, hogy a feleségemmel jöttünk
látogatóba – neki egyébként nincse-
nek magyar gyökerei –, kétszer pe-
dig izraeli tudományos miniszter-
ként jártam itt.

– A szülei Izraelben egymás közt
magyarul beszéltek vagy héberül?

– Mindketten nagyon fiatalon, ti-
zenévesen kerültek Izraelbe a végle-
ges letelepedés szándékával, Izrael-
ben akartak gyökeret ereszteni, talán
ez az oka annak, hogy egymás közt
általában héberül beszéltek. Én
azonban kicsit beszélek magyarul,
amit a nagyszüleimnek köszönhetek,
mert velük az anyanyelvükön beszél-
tem.

– A Bar Ilan egyetemnek, amely-
nek ön az elnöke, milyen magyar  fel-
sôoktatási intézményekkel vannak
együttmûködési megállapodásai?

– Ami hirtelen eszembe jut, hogy
együttmûködünk például a Corvinus
Egyetemmel és a Debreceni Egye-
temmel.

– És a CEU-val, a Közép-európai
Egyetemmel?

– Ezt nem tudom. Nem vagyok
benne biztos.

– Azért kérdeztem rá konkrétan er-
re az intézményre, mert a CEU most
bekerült a hírekbe egy furcsa tör-
vényjavaslat miatt, amely veszélybe
sodorhatja a mûködését.

– Nem hallottam errôl, ebben az
ügyben nem tudok nyilatkozni.

– Pár éve tudományos és technoló-
giai miniszter volt Izraelben. Mit te-
kint a legnagyobb sikerének ebben
az idôszakban?

– 2009-tôl négy évig voltam a kor-
mány tagja, és akkori tevékenysé-
gem egyik legfontosabb elemének
azt tartom, hogy sikerült nagyság-
rendekkel növelnünk a minisztéri-
umhoz tartozó Israel Space Agency,
az izraeli ûrkutatási program költ-
ségvetését. Ez rendkívül jelentôs do-
log volt.

– Az utóbbi években egyre híreseb-
bek és keresettebbek a piacon az iz-
raeli startup cégek. Mit gondol, mi a
titkuk?

– Éppen errôl a témáról, vagyis az
innováció jelentôségérôl beszéltem a
mostani konferencián Budapesten.

Varsóban megnyitották az egyik
legtekintélyesebb zsidó szervezet,
az Amerikai Zsidó Bizottság
(AJC) közép-európai irodáját.
Megalapítói fô feladataként a
transzatlanti partnerség elôsegíté-
sét, valamint a térség izraeli kap-
csolatainak elmélyítését nevezték
meg – közölte az MTI.

Az Egyesült Államok ENSZ-
nagykövete szerint lezárult az a
korszak, amikor országa a világ-
szervezetben Izraelt bírálta.

A dél-karolinai kormányzóból lett
ENSZ-nagykövet, Nikki Haley az
AIPAC Izrael-barát lobbiszervezet
konferenciáján elmondott beszé-
dében leszögezte, hogy „új serif van
a városban”, és „Izrael ostorozásának
vége”.

Beszédét a publikum többször is
tapsviharral szakította félbe, majd a
végén felállva ünnepelték a poli-
tikust. A nagykövet leszögezte: az
Egyesült Államok ismét kezd vezetô
szerepet betölteni a világszervezet-

Melyik szentély épül fel elôbb? 
Öninterjú

– Hallottuk, láttuk a Mazsihisz elnökét, amikor a sajtótájékoztatón azt
mondta, dacára a jó hírnek (142 millió!), senki ne reménykedjen abban,
hogy holnaptól itt már hitélet lesz.

– Ebben természetesen nem reménykedtünk, de a hetekkel ezelôtti 1 évre
szóló határidô most másfél évre tolódott.

– Hogyan tovább?
– Végighallgatva az illetékesek tájékoztatóját a tulajdonképpeni munkát

megelôzô adminisztrációk tömkelegérôl – kezdem elveszíteni a hitemet.
– Ez jó. Egy rabbi elveszíti a hitét...
– Természetesen ez egy közhelyszerû kiszólás volt, nem az istenhitre vo-

natkozik. „Csak” a zsinagóga elkészültére.
– És mit kért a kormány a támogatásért?
– Semmit. Hiába stréberkedtem az államtitkár úrnak, mondván, az eddig

Bét Áháron nevet viselô zsinagóga a jövôben Nemzeti Zsinagóga néven vár-
ja híveit... De jót nevetett az ötleten. Azon viszont elgondolkodott, amikor
felvetettem, hogy a kertben esetleg lehetne egy kis stadiont építeni...

– A címben szereplô szentélyek alatt mit értett, rabbi úr?
– „Kishitûségemet” igazolandó, elmondtam, hogy kíváncsi vagyok, a jeru-

zsálemi szentély vagy a zuglói épül-e fel elôbb.
– Más. Milyen volt a széder?
– Az iskola éttermében tartottuk, s a Haggada elején nem csak azt olvastam

fel, hogy a peszáchot ez idén még rabszolgaként itt, de jövôre majd Izrael
földjén ünnepeljük, hanem ezt is mondtam: ez idén még vendégként itt, jövô-
re azonban már a Thököly úton emlékezünk meg az egyiptomi szabadulásról.

Kardos Péter

Madártej és innováció

Az innováció egyik forrása nemzet-
biztonsági tényezôkbôl adódik: hogy
ezzel a képpel éljek, az ember a guil-
lotine alatt nem sokáig gondolkod-
hat, nagyon gyorsan megoldást kell
találnia a helyzetére. Az innováció
másik titka, hogy nem szabad hagyo-
mányosan gondolkodni: ha be vagy
zárva egy dobozba, és ki akarsz jön-
ni belôle, akkor keress megoldásokat
a dobozon kívül is, ne csak belül.
Továbbá képesnek kell lenni arra,
hogy kapcsolatokat teremtsünk a mi
tudásunk és más emberek tudása kö-
zött, mert a siker érdekében olyan
sok emberrel kell együttmûködni,
amennyivel csak lehet. Egy másik
fontos dolog, hogy elô kell tudni áll-

ni váratlan mutatványokkal, olyan
megoldásokkal, amelyek meglepô-
ek, újak, s a megszokottól eltérô
irányba mutatnak. Tudni kell elin-
dulni más irányba, mint a többiek,
mert sokszor éppen a váratlan, meg-
lepetésszerû irányváltás a kulcsa
egy-egy sikeres projektnek.

– Ha ön volna a magyar kormány
gazdasági tanácsadója, milyen taná-
csokat adna a gazdaságélénkítés ér-
dekében?

– Az elsô: együttmûködés, együtt-
mûködés, együttmûködés. Együtt-
mûködés az egyetemek és az intéz-
mények között. Együttmûködés a tu-
dományos akadémia és az ipari sze-
replôk között. Együttmûködés Ma-
gyarország és a többi állam között. A
második: próbáljanak bátor megol-
dásokkal megfelelni a kihívásoknak.

– Köszönöm szépen.
– Kérem. (Innentôl a beszélgetés

nyelve nem angol, hanem magyar.)
Köszönöm szépen, viszontlátásra.

– Milyen jó a kiejtése!
– Beszélek magyarul, de nem

olyan jól.
– Megcsinálhattuk volna az inter-

jút magyarul is?
– Nem, az nekem túl nehéz. Nem

beszélek jól. De értek mindent. 
– Ha már magyarul beszélünk, mi

a kedvenc magyar étele?
– Otthon ettünk magyar ételek. Et-

tünk rakott krumpli. Paprikás
krumpli. Töltött káposzta. Káposztás
cvekedli. És ettünk körözött. És van
egy magyar étel, amit nagyon szere-
tek, de feleségem nem.

– Mi az?
– Madártej. Azt nagyon szeretem.

Kácsor Zsolt/mazsihisz.hu

Nikki Haley: Izrael ostorozásának vége

A lengyel zsidó múzeum volt a gála színhelye

„Új serif van a városban”

ben, és errôl a Trump-kormányzat

„mindenkit értesített”.

Nikki Haley „zavarba ejtônek” és

„ártalmasnak” nevezte az Obama-

kormányzat ENSZ-képviselôjének

állásfoglalását tavaly decemberben,

amikor a Biztonsági Tanácsban az ô

tartózkodásával fogadták el azt a

határozatot, amely elítélte Izrael

ciszjordániai és kelet-jeruzsálemi

telepespolitikáját. „Ez soha többé

nem fog megtörténni” – hangsúlyoz-

ta Haley. Ígéretet tett arra is, hogy a

Palesztin Hatóság „nem kap szabad

utat” mindaddig, amíg nem tér

vissza az Izraellel folytatandó tár-

gyalásokhoz. Ennek példájaként

emlékeztetett arra, hogy ô akadá-

lyozta meg Szalám Fajjád volt

palesztin kormányfô kinevezését 

az ENSZ líbiai különmegbízotti

posztjára. Az Egyesült Államok

ENSZ-nagykövete bírálta és érthe-

tetlennek nevezte az Iránnal 2015-

ben megkötött – és 2016 januárjá-

ban életbe lépett – többhatalmi

atomalkut.

Az AIPAC-konferencián Nikki

Haley után mondott beszédet Paul
Ryan, a washingtoni képviselôház

elnöke, aki szintén az Iránnal kötött

megállapodást bírálta, és úgy véle-

kedett, hogy a perzsa állam hege-

móniára tör a térségben. Az lzrael

bojkottjára irányuló nemzetközi

mozgalmat a republikánus párti

házelnök antiszemitának minôsítette.

Ô is óriási tapsot kapott, amikor le-

szögezte: „új elnökünk van, és Do-

nald Trump Izrael melletti elköte-

lezettsége szent és sérthetetlen”.

atv.hu / MTI

Közép-európai irodát nyitott 
az Amerikai Zsidó Bizottság Varsóban

Az AJC varsói székhelye a szerve-
zet ötödik európai irodája. Mûködé-
se Lengyelországon kívül a másik
három visegrádi tagországra, ezen
belül Magyarországra, valamint a
balti államokra is kiterjed.

A varsói Lengyelországi Zsidók
Múzeumában megtartott nyitógálán
David Harris, az AJC igazgatója,
Simone Rodan-Benzaquen, a szerve-
zet európai igazgatója, továbbá
Michael Schudrich lengyel fôrabbi,
valamint a Varsóban akkreditált
nagykövetek vettek részt.

A ceremónián felolvasták a lengyel
elnök üdvözlô levelét. Andrzej Duda
ebben felidézte, hogy az AJC annak
idején aktívan támogatta Lengyelor-
szág NATO-csatlakozását, és örömét

fejezte ki, hogy a szervezet tevékeny-
sége „Varsóból az egész közép-euró-
pai térségre fog kisugározni”.

Rámutatott a zsidók és a lengyelek
sok évszázados együttélésére, mely-
nek „a náci Németország agressziója
és a hitleristák holokausztja vetett
véget. Az embertelen terror, a bûn-
tettek és az emberirtás ellenére a

nemzeteinket összekötô szolidaritás
megmaradt” – szögezte le a lengyel
elnök. Fontosnak mondta, hogy a
második világháború alatt a meg-
szállt Lengyelország területén tör-
tént szörnyûségekrôl szóló ismeret-
anyagot az AJC is terjeszti.

David Harris a TVN24 lengyel hír-
televíziónak elmondta: a varsói iroda
megnyitásának fô célja a transzat-
lanti kapcsolatok, valamint az Euró-
pa e térsége és Izrael közötti kapcso-
latok megerôsítése. „Amerika és Eu-
rópa kapcsolata kulcsfontosságú a
globális biztonság és stabilizáció
szempontjából, valamint a közös de-
mokratikus értékek védelméért” –
fogalmazott. „Bízunk a NATO rend-
kívüli szerepében, valamint a közép-

európai országok és Izrael közötti

kapcsolatolc pozitív hatásában” –

mondta.

Rámutatott arra, hogy az AJC len-

gyelországi tevékenysége többéves

szünet után újul meg. Korábban a

szervezetnek egy képviselôje dolgo-

zott Varsóban, ôt a 2008/2009-es

gazdasági világválság alatt a költség-

csökkentés miatt hívták vissza. Az

újrakezdést Lech Kaczynski néhai

lengyel államfô szorgalmazta nem

sokkal a 2010-es szmolenszki légi

katasztrófában bekövetkezett halála

elôtt – idézte fel Harris.

Az AJC 1906-ban alakult a zsidó-

ság önvédô szervezeteként, s nem-

zetközi társulási szerzôdések révén

jelenleg 33 zsidó szervezettel mûkö-

dik együtt.



„Napjaink szá-
molását így tu-
dasd velünk, és
vigyél minket
bölcs szívhez”
( Z s o l t á r o k
90:12). Ez a taní-

tás az egyetlen olyan zsoltár-
ból származik, amiben Mózes van
megjelölve szerzôként. Az elôzô
nemzedék egyik legnagyobb tanító-
ja, Ráv Slomo Wolbe elemez-
te ki az omer számlálása kap-
csán a mélyebb jelentését an-
nak, hogy mi a napok számolásá-
nak fontossága a mindennapi éle-
tünkben (ld. Álé Sur II., 3:9:3).

A számolás ereje
Peszách második napjától kezd-

jük el számolni a napokat,
és az 50. napon ünnepeljük meg a 
Tóra adását, sávuot ünnepét. Látszó-
lag reményteli és örömteli a vára-
kozás, mégis ezekben a napok-
ban gyászszokásokat tartunk (nem
rendezünk esküvôt, nem borotválko-
zunk, nem vágunk hajat, nem hallga-
tunk zenét). A hagyományos magya-
rázat szerint azért, mert ezekben a na-
pokban haltak meg Rabbi Akiva tanít-
ványai (Jevámot 62b), valamint a tör-
ténelem során további zsidóüldözé-
sek is erre az idôszakra estek (pl. a ke-
resztes hadjáratok, a Hmelnyickij-fé-
le pogromok).

Mindezzel együtt mégis furcsának
találhatjuk, hogy egy ilyen emelke-
dett idôszaknak miért éppen a gyász a
legszembetûnôbb jellemzôje. Hason-
lóan, ha Mózes fent idézett zsoltá-
rát megnézzük, abból sokszor látszó-
lag indokolatlan csüggedést olvasha-
tunk ki. De talán éppen ezen zsol-
tár mélyebb megértése által fedezhet-
jük fel, milyen különleges energia rej-
lik abban, ha egy kicsit – ideiglene-

sen – visszafogunk az ünnep-
re jellemzô örömteli hangulatunk-
ból. „Mert minden napjaink elmúl-
tak haragodban, felemésztettük évein-
ket, mint a szálló szót” (90:9).
Idôrôl idôre számadást kell tarta-
nia az embernek arról, mihez kez-
dett az idejével. Mindenkinek van-
nak nemes tervei és céljai – de va-
jon mennyit sikerült megvalósíta-
ni belôlük? Az az élmény, hogy
az omerszámlálás 50. napjáig közvet-
len közelségbôl láthatjuk, ahogyan az
idônk elmúlik, ösztönzôleg kell hogy
hasson ránk.

A nyughatatlan emberi lélek
„Éveink napjai 70 év, és hogy-

ha erôben [telnek], 80 év, és a leg-
javuk fáradság és szenvedés”
(90:10). Hogyan lehet Mózes ennyi-
re pesszimista? Vajon a zsidó nép leg-
nagyobb tanítója azt gondolná,
hogy nincs értelme a földi életnek?
Találunk egy nagyon hasonló idéze-
tet Salamon királytól: „És a lélek
sem telik meg” (Prédikátor 6:7).
Vagyis az ember sosem elége-
dett, a legtöbb ember sosem bol-
dog. Akinek sok pénze van, az
még többet akar. Aki a zenét, filme-
ket szereti, mindig újabbra vá-
gyik, megunja a régieket. Aki alkot-
ni szeret, az mindig a következô alko-
tásától várja, hogy megelégedésé-
re szolgáljon, hogy kifejezze szándé-
kát – a régieket nem találja olyan ér-
dekesnek. Amikor pedig éppen el
van foglalva az alkotással, az „fárad-
ság és szenvedés”: millió részletfel-
adat megoldása köti le a figyel-
mét, és csak ritkán az alkotás örö-
me. Ezért érdemes élni?

Bölcseink számos tanítása ar-
ról szól, hogy ittlétünk nem közvetle-
nül az itt töltött idô miatt érdekes, ha-
nem az olám hábá, az eljövendô vi-
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Omer – a napok számlálása

RADNÓTI RABBI ROVATA

Hamis történelmi mítoszok cáfolata

A 15. 
Élet Menete elé

A nullás kilométerkônél található Clark Ádám téri kávézó szolgált helyszínül

az Élet Menete sajtótájékoztatójának. Az írott és elektronikus média képviselô-

it az Alapítvány munkatársaként elsôként Kálmán Zsuzsa köszöntötte, bemutat-

va mindazokat, akik az újságírók kérdéseire autentikus választ fognak adni:

Kardos Péter fôrabbit, az Új Élet fôszerkesztôjét, a vészkorszak túlélôjét, Haj-
dú Péter maratoni és hosszútávfutót, Kasai Jnofinn elôadómûvészt és Gordon
Gábor kuratóriumi elnököt.

Az elnök bevezetôjében az Élet Menete dátumát taglalta, ami keresztény és

zsidó ünnepre egyaránt esik. Hozzátette, nem volt más lehetôség, így hagyomá-

nyosan a szokott napon, április 16-án indul a menet. A kuratórium elnöke be-

szélt Hajdú Péter indíttatásáról, a helyszín berendezésérôl, a közremûködô mû-

vészekrôl, arról a megkapó, különleges aktusról, miszerint a Szól a kakas már

hangjaira mintegy három km hosszan hatvan futó kíséretével indul útjára az at-

léta. A 420 km-es távot (Budapest–Auschwitz–Birkenau) nyolc nap alatt telje-

síti majd, és útközben lehet csatlakozni hozzá.

Hajdú Péter elmondta: az emlékezés mindannyiunk kötelessége és felelôs-

sége.

Kasai Jnofinn zongorista, elôadómûvész boldogan tesz eleget a felkérésnek,

saját dalait is hallhatják a menet résztvevôi.

Kardos Péter a Mit érez most? kérdésre többek között a következôket mond-

ta: Önök között a legidôsebbként számos dologról egészen más értelmet nyer-

nek emlékeim, mint a fiatalabbakban. Három nemzedék nôtt fel az évtizedek so-

rán, és a közös emlékezést az Élet Menete tartja életben, ôk érik el azt a korosz-

tályt, amelynek fontos ismerni azt a szörnyû korszakot.

Ezt követôen, kamerák, fotósok kereszttüzében, a sajtótájékoztató prominen-

sei válaszoltak a szakmai kérdésekre.

Az esemény elôtti fél órában interjút készítettem Hajdú Péter futóval, aki a

következôkrôl tájékoztatott:

Egy százötven fôs futóklubot vezet jelenleg, és hat éve veszi komolyan ezt a

sportot, amelyhez alkati és szemmel nem látható erények vezették.

Maga az ötlet két éve fogalmazódott meg benne, de nem érezte magát megfe-

lelô fizikai állapotban, ezért kitûzött egy próbafutást, a Balatoni

Szupermaratont, melyet teljesíteni tudott. Majd
,

egy évig titkolta a családja és

barátai, sporttársai elôtt, hogy mire készül valójában. Mint mondta, a képesség

birtokában volt, s az edzéstervek megvalósítása is erre utalt. Nyolc egymást kö-

vetô napon növelte a kilométerek számát, februárban tartott 42 km-nél. Ezen a

módon sikerült képességét és regenerálódását fejlesztenie – mondta el Hajdú

Péter.

-gj-

Állítás:
Vérvád csak a zsidókhoz kap-

csolódik. 
Cáfolat:
Vérvádat nem csak zsidók ellen

fogalmaztak és fogalmaznak meg,
nem is ôellenük elôször; a vádak a
konkrét bevádolt közösség vallási
szokásaitól függetlenül alakultak ki
és keltek életre.

Bôvebben:
A kultúrtörténet feljegyezte, hogy

a vérvád nem csak a zsidók ellen fo-
galmazódott meg, még csak nem is
ôellenük elôször. Az ókori Rómában
a keresztényeket is vádolták azzal,
hogy szertartásaik során kisgyerme-
ket ölnek és sütnek bele kenyerükbe.
Kultúrtörténészek feltételezik, hogy
a véres keresztényüldözések miatt
érzett közös bûntudat ellenszeréül is
szolgált ez a hiedelem. A nagy kö-
zépkori zsidóellenes vérvádhullám is
csak a keresztes háborúk zsidógyil-
kosságai után jelent meg, vagyis
szintén lehetett ilyen társadalomlé-
lektani mozgatója is. (Kende Tamás:
Vérvád. Osiris, 178. old.) Hasonló
bûntudatcsökkentô szerepe lehetett a
Magyarországon és Lengyelország-
ban a második világháború után fel-
bukkant vérvádas eseteknek. A vér-
vádnak azonban más okai is voltak.
Többnyire zárt, nem teljesen ismert
szertartásokkal, szokásokkal rendel-
kezô csoportokat vádoltak meg ez-
zel. Ezektôl az „idegen” emberektôl
féltek a többiek, és ez az irracionális
(ésszel meg nem magyarázható) szo-
rongás alakult gyûlöletté, majd e
gyûlöletet „racionalizálták”, magya-
rázták meg maguknak a borzalmas
bûnökkel. A vérvád erre azért is al-
kalmas, mert az egész közösséget
vádolja, hiszen az ilyenkor szokásos
feltételezések szerint mindenki evett
az áldozatból, így az egész gyûlölt
közösség bûnös. Kínában hittérítô

keresztény jezsuita szerzeteseket
(1891), Oroszországban rendszere-
sen keresztény szektákat vádoltak
gyermekek rituális megölésével, 
megevésével. Ismert nevezetesebb
orosz esetek 1774-ben és 1911-ben
voltak, de a szektákkal szembeni
ilyen hiedelem folyamatosan élt,
egészen a közelmúltig. 1981-ben
például a szovjet titkosszolgálat, a
KGB sikeresen terjeszthette egy kül-
földre települt családról, hogy gyer-
mekevô szekta tagjai, és ezzel elide-
genítette ôket otthon maradt ismerô-
seiktôl. Oroszországban a finnugor
nyelvet beszélô votjákokat (udmur-
tok) is vádolták rituális gyilkosság-
gal (igaz, itt nem gyerekrôl és nem
vérivásról volt szó), és gyakorta fel-
merült a vérvád cigányokkal szem-
ben is. Az eseteket általában jellem-
zi, hogy a haláleset miatt izgalmi ál-
lapotban lévô közösségbe egy kívül-
rôl jött értelmiségi hozza a vérvádat,
amely az adott tömeglélektani hely-
zetben nemcsak hihetônek tûnik, de
számosan emlékezni kezdenek ha-
sonló, valójában soha meg nem tör-

tént korábbi környékbeli „esetekre”
is. De néha haláleset sem kell hozzá:
1782-ben Magyarországon például

42 cigányt végeztek ki egy olyan
vérvádperben, melyben nem is létez-

tek ismert áldozatok.
A vérvádakat a józan hatóságok ál-

talában nem fogadták el, olyan eset

is elôfordult mind Magyarországon
(1895), mind Oroszországban

(1910–13), hogy a felmentés után a

megvádolt zsidók sajtórágalmazási
pert nyertek. Ezzel szemben a nem-

zetiszocializmus és más, eleve anti-

szemitizmusra építô mozgalmak hir-
detôi és hívei késôbb is hitelt adtak

és ma is hitelt adnak – mert hitelt
akarnak adni – e rágalmaknak.

(Társszerzô: Lôrinc László)

A magyar holokausztkutatás
legújabb eredményei

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában bemutatták A
nagypolitikától a hétköznapokig – a magyar holokauszt 70 év távlatából címû
tanulmánykötetet, amely a Szegedi Tudományegyetemen az intézmény Poli-
tológiai Tanszéke és a Szegedi Zsidó Hitközség által 2014-ben rendezett
nemzetközi tudományos konferencia elôadásainak anyagát tartalmazza.

Mint ismert, 1944. május 14-én kezdôdött a holokauszt történetének leg-
gyorsabb deportálási akciója: a német megszállás után kinevezett Sztójay-
kormány hivatalnokai, csendôrei, rendôrei és mások segítségével az
Eichmann-kommandó csaknem 440 ezer zsidót vagy zsidónak minôsített ma-
gyar állampolgárt deportált 147 vonattal Magyarországról hat hét alatt, több-
ségüket Auschwitz-Birkenauba. A 70 évvel ezelôtt történtekre, ezek elôzmé-
nyeire és következményeire emlékeztet a tízévente tartott konferencia, amely-
nek kötetei az elôadók tanulmányait tantalmazzák, továbbá olyan kollégák
írásait, akiknek a témája beleillik a tanácskozás tematikájába.

A nemzetközi hírû kutatótól, Randolph L. Braham professzortól származik
az ötlet, hogy a magyar holokausztról minden tizedik évfordulóján nemzetkö-
zi konferencián emlékezzenek meg. Az elsô tanácskozást 1984-ben rendezték
New Yorkban, 1994-ben és 2004-ben Budapest volt a helyszín, 2014-ben pe-
dig Szeged, ahol olyan témaköröket vitattak meg, mint a holokauszt fogalmá-
nak és kezdetének meghatározása, a zsidóellenes törvények elôírásai és vég-
rehajtásuk, a katolikus püspökök mûködése a zsidótörvényekkel kapcsolat-
ban, vagy a múlttal való szembenézés, a múltfeldolgozás Magyarországon és
Németországban.

A budapesti, Eötvös utcai levéltárban tartott kötetbemutatón Váradi Júlia
kulturális újságíró beszélgetett Molnár Judit történésszel, a kötet szerkesztô-
jével, Schweitzer Gábor jogásszal, valamint Vörös István Károly történésszel,
középiskolai tanárral. Schweitzer Gábor a konferencián egyébként azt taglal-
ta, hogy a korszak vezetô szakjogászai miképpen vélekedtek a zsidótörvé-
nyekrôl, azaz milyen reflexiókat váltottak ki a jogszabályok az alkotmányjog-
tudományból, míg Molnár Judit a 2014-es konferencián egy csendôr fôtiszt
1944-es tevékenységét elemezte.

Váradi Júlia kérdésére, miszerint meg lehet-e határozni a magyar
holokauszt kezdô idôpontját, Molnár Judit kifejtette: a történészek körében ez
vitatott kérdés, de abban konszenzus mutatkozik, hogy a holokauszt egyik
legfontosabb elôzménye az 1920-as numerus clausus bevezetése volt, ugyan-
akkor kezdô dátumként az elsô zsidótörvény idôpontját szokás említeni. Mint
mondta, mintegy harminc éve foglalkozik a témával, ennek ellenére ô maga
is találkozik olyan kutatási eredményekkel, adatokkal, amelyek meglepetést
okoznak.

Váradi Júlia érintette azt a kérdéskört is, hogy mitôl törvényes egy törvény,
azaz lehetséges-e törvénytelennek tekinteni egy olyan jogszabályt, amely
nyilvánvalóan jogellenes tartalmú. Schweitzer Gábor erre azt válaszolta: el
kell különíteni egymástól egy törvény alaki és tartalmi tulajdonságait, hiszen
egy alakilag kifogástalan jogszabály is tartalmazhat alkotmányellenes, jog-
fosztó és jogtipró rendelkezéseket. Hozzátette: ebben az értelemben a ma-
gyarországi zsidótörvények alkotmányellenesek voltak, s erre a kor több ve-
zetô, sôt deklaráltan keresztény alkotmányjogásza is fölhívta a figyelmet.

Kácsor Zsolt/mazsihisz.hu

lág miatt, ahol fáradozásunk gyümöl-
csét fogyaszthatjuk. Ezeket a tanításo-
kat gyûjti össze és magyaráz-
za el a klasszikus etikai könyv, a
Meszilát Jesárim (Az egyenesek ösvé-
nye) legelsô fejezete. Ezen a szem-
üvegen keresztül nézve megérthetjük,
hogy a Teremtô nem azért adott ne-
künk egy „elégedetlen” lelket,
hogy azzal sanyargasson, hanem
azért, hogy produktivitásra sarkall-
jon. Éppen azért, mert mindig újab-
bat és újabbat akarunk elér-
ni, azért lesz a kezünkben az
eljövendô világon jó cselekedetek so-
kasága. Feltéve persze, hogy megért-
jük: ez az igazi ambíció, amire érde-
mes törekednünk, és nem az evilá-
gi megelégedés keresése anyagi ja-
vak által, amirôl a fentiekbôl láthat-
juk, hogy eleve kudarcra ítélt kísérlet.

A kiteljesedéshez 
szükséges erô

Ha azonban mindig az újra való tö-
rekvés hangjára hallgatunk, és min-
dig újat akarunk, akkor lehet,
hogy száz és száz új dologba kez-
dünk bele, de semmit sem feje-
zünk be. Ezért is fontos Mózes tanítá-
sa, hogy megtanuljuk „számolni napja-
inkat”. Így ha van egy képünk ar-
ról, mennyit fejeztünk be és meny-
nyi lehet hátra, akkor elkerülhet-
jük ezt a hibát. Az ünnepélyes öröm
csökkentése révén tudomást vehe-
tünk saját múlandóságunkról.

Ösztönösen vonzódunk az újdon-
ság felé, és megvetünk mindent,
ami régi. Még akkor is, ha a ré-
gi az, amit mi magunk hoztunk lét-
re, akár három nappal ezelôtt. Ho-
gyan lehet kiegyensúlyozni ezt a ten-
denciát, hogy megszerethessük sa-
ját eredményeinket? Hogy megtanul-
juk tisztelni önmagunkat?

Elôször is olyasmit kell csinál-
ni, amiben biztosan hiszünk. Ami ér-
tékes számunkra. A mai világban
ugyan sokan hangsúlyozzák a sta-
bil értékrend fontosságát, de a sokfé-
le kultúra és információ kavalkádjá-
ban mégis gyakran nehéz támpon-
tot találni. Ezért boldogok lehe-
tünk és hálásak a Teremtônek, hogy
egy több ezer éve szakadatlan tradí-
ció részesei vagyunk, ami azzal
kezdôdött, hogy az Örökkévaló sze-
mélyesen közölte velünk, mi az, ami
igazán értékes. Attól kezdve a ha-
gyomány láncolatát a legnagyobb
formátumú emberek ôrizték a mi szá-
munkra.

Ha képessé váltunk arra, hogy azo-
nosuljunk ezzel a láncolattal, mely-
nek egyben veleszületett „családtag-
jai” is vagyunk, akkor attól kezd-
ve másként kell hogy tekintsünk sa-
ját alkotásainkra is. Mindennapi imá-
ink számos pontján elhangzik:
„add meg részünket a Tórádban”.
Amibôl egyenesen következik, hogy
minden egyes imádkozónak van
egy saját része a Tórában, ami az
ô egyéniségével teljes mértékben re-
zonál, ami már az ô része, csak
meg kell szereznie. Dávid király is er-
re utal az elsô zsoltárban: „az Örökké-
való Tórájára vágyik, és a Tórájá-
ban elmélkedik nappal és éjjel” (1:2).
Amibôl ismét az következik, hogy
az elsô fázisban az Örökkévaló Tórá-
jának számít a tanulása, a másodikban
azonban már a sajátjának. Ez olyas-
mi, amit csak ô tud, amivel szemé-
lyes érzelmi kapcsolatot alakított ki.

„Legyen Örökkévaló Istenünk kel-
lemessége rajtunk, és kezünk munká-
ját tedd maradandóvá számunk-
ra” (90:17). Ezzel a kívánsággal zá-
rul Mózes zsoltára. Szükséges,
hogy megtanuljuk megszeretni,
amit csináltunk, amit a Tórából koráb-
ban tanultunk. Ezáltal elérhet-
jük, hogy amit már egyszer a fejünk-
kel megértettünk, a szívünkben egész
életünkben elkísérjen minket.

Szántó-Várnagy Binjomin 
binjomin.hu
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Körzeti kitekintô
Vác

A polgármester városi díszemlék-
lapot adományozott a 80. születés-
napját ünneplô Turai Jánosnak, a
hitközség elnökének. Ez alkalomból
Fördôs Attila fogadást adott a pol-
gármesteri hivatal testvérvárosok
dísztermében a kitüntetett és felesé-
ge tiszteletére.

A megemlékezés fehér asztalos
nyitányaként Smál Szilaj Gábor, a
Váci Dunakanyar Színház mûvésze
egy küzdelmes életútról szóló mono-
lógot mondott el.

A polgármester beszédében ki-
emelte, hogy örökre beíródott Vác és
a régió történetébe Turai János neve,
aki felélesztette, ismertté tette a sok-
színû zsidó kultúrát, és megalapítot-
ta a Duna–Ipoly–Galga Regionális
Holokauszt Oktató-Kutató Közpon-
tot. Ez az intézmény hét járás köz-
igazgatási területén mûködik, több
mint tíz középiskola tanáraival és di-
ákjaival kutatják és tanulják saját te-
lepüléseik holokauszt kori történetét.
A kis mûhely több tucat kiadványt
jelentetett meg, amelyekbôl egy
könyvterjesztô cég közvetítésével
két izraeli és több tengerentúli egye-
tem és könyvtár rendelt.

Turai János mint zsinagógaépítô is
a város hírnevét gazdagította, ezért a
múlt évben Pro Urbe-díjjal tüntettük
ki, hangsúlyozottan a városért és a
helyi zsidóságért végzett több évtize-
des, áldozatos munkája elismeréséül
– tette hozzá Fördôs Attila.

A fogadáson megvendégelték Tu-
rai Jánost és feleségét, Turai Valéri-
át, aki szintén születésnapját ünne-
pelte.

Az eseményen részt vett Deákné
dr. Szarka Anita jegyzô, valamint
Mokánszky Zoltán és Petô Tibor al-
polgármesterek.

Zárásként a polgármester átadta
Turai Jánosnak Vác város ajándékát,
feleségének pedig egy hatalmas vi-
rágcsokrot, amit Turai János meleg
szavakkal köszönt meg.

Schnábel János

Szeged
Városunkkal ismerkedett David

Kostelancik ügyvivô, aki az új nagy-
követ kinevezéséig vezeti az ameri-
kai nagykövetséget. A diplomatának
ez volt az elsô itteni látogatása, de –
hangsúlyozta – nem az utolsó, hama-
rosan visszatér. Az egyetemen Nagy
Katalin nemzetközi ügyekért felelôs
rektorhelyettes fogadta, utána Botka
László polgármesternél járt annak hi-

vatalában, majd Lednitzky András-
sal, a hitközség elnökével megnézte
az Új Zsinagógát, a rekonstrukció
alakulását. Sétált egy kicsit, ismerke-
dett a Dél-Alföld kiemelt tudásköz-
pontjával, a palotás Szegeddel, ez-
után egyetemistákkal ebédelt, majd
turizmussal foglalkozó üzletembe-

rekkel találkozott a Tiszavirágban.
Zsinagógai látogatásán érdeklôdött a
közösség élete, múltja és jelene ala-
kulásáról, az antiszemitizmus jelen-
létérôl, a hagyomány ápolásáról és
ôrzésérôl, majd jelezte, hogy öröm-
mel visszalátogat az ôszi Zsidó Kul-
turális Fesztiválra és az Izraeli Va-
csoraestre.

* * *
Legutóbb a Barheszrôl, az

emblematikus zsidó kalácsról szüle-
tett regény, most pedig az ugyancsak
zsidó péksüteményt megörökítô no-
vellakötetet mutatta be a szerzô
Bagel címmel a hitközség dísztermé-
ben. Csákányi Eszter Kossuth-díjas
színésznô részleteket olvasott fel Ru-
bin Eszter második könyvébôl, és
beszélgetett a szerzôvel. A regény
egy boltban játszódik, a tulajdonos
süt-fôz, a törzsvendégei történetébôl
pedig szatirikus formában ad ízelítôt,
gasztronómiáról, a zsidóságról, az
iszlámról, a szexrôl, mindennapi
életükrôl szól. Az írónô szavaiból ki-
derül, hogy vegetáriánus, kóser fôzô-
tanfolyamokat vezet, tart bemutatót,
elôre kipróbál külföldi szakácsköny-
vek remekeibôl ínyencfalatokat, a
színmûvészrôl pedig hogy mindent
nagyon szeret enni, de ha az ember
elolvassa az élményekkel teli alko-
tást, nem is csodálkozik ezen. A
klubjellegû rendezvényen a jelen-
lévôk sok érdekességet tanulhattak a
nemzetközi zsidó gasztronómiából, s
fel is használhatják az új ismereteket
az ételek otthoni elkészítésekor. A
kötet mindehhez remek alapokat ad.

Debrecen
Már tapasztaltuk, hogy megindult

Tel-Aviv és Debrecen között a köz-

vetlen repülôjárat. Délelôtt izraeli új-
ságírók látogattak el a hitközségre,
ahol Aser Ehrenfeld fôrabbi vála-
szolt kérdéseikre. A zsinagógák és
muzeális értékû épületek bemutatá-
sában Heller Zsolt és Kreisler Gábor
segített. A vendégek személyes be-
nyomásaikat – melyek nagyon ked-

vezôek voltak – fogják leírni lapjaik-

ban. Reméljük, hogy érezzük hatását

már a nyári szezon alatt.

* * *

Illusztris látogatója volt hitközség-

nek rabbi prof. Daniel Hershkowitz,

az izraeli Bar Ilan Egyetem elnöke

személyében. Tudományos és tech-

nológiai miniszter volt, napjainkban
is számos szakmai és állami pozíciót
tölt be.

Délután a Pásti utcai ortodox zsi-
nagógánál várta a vendéget Aser
Ehrenfeld fôrabbi, Kreislerné dr.
Grósz Zsuzsanna alelnök, Stern Er-
vinné és Keresztes Attila elöljárók,
valamint Kreisler Gábor, a közösség
Mazsihisz-küldötte. Horovitz Tamás
hitközségi elnök nem tudta fogadni
ôt, mert az elsô közvetlen járattal Iz-
raelbe repült, ami egy korábban
egyeztetett program volt. A profesz-
szor feleségével, Simonával és az iz-

Ezután átsétáltunk a hitközség
székházába, ahol Csernoch László, a
Debreceni Egyetem tudományos
rektorhelyettese is csatlakozott a lá-
togatókhoz. A rektorhelyettes gya-
kori résztvevôje rendezvényeinknek.
Délután rabbi prof. Hershkowitz a
Debreceni Egyetem vezetôivel tár-
gyalt, régi jó kapcsolatban állnak.

A hitközségi konyha finomságai
mellett nem maradt el a kóser szilva-
pálinka kóstolása sem. Vacsora köz-
ben beleláthattunk az alapjában ma-
tematikus végzettségû tudós életébe.
A szülôk Kolozsvár környékérôl
származnak, de magyarok voltak. Ô
már Izraelben született, de gyö-
kereirôl nem felejtkezik el. Gyakran
látogat el Romániába és Magyaror-
szágra. A magyar nyelvet is jól be-
széli, errôl is meggyôzôdtünk.

A beszélgetés végén elôvett egy
régi fényképet, amelyen négy gene-
ráció volt látható, a legkisebb ô volt.
A dédnagyszülô és a nagyszülô a
Kazinczy utcai zsinagóga kántorai

raeli egyetem nemzetközi kapcsola-
tok osztályának vezetôjével, Daniel
Schvallal érkezett hozzánk.

Rövid bemutatkozás után érdek-
lôdtünk a napi programjáról. Szeré-
nyen, de annál büszkébben mutatta a
Magyar Érdemrend tiszti keresztjét,
melyet délelôtt a Parlamentben Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettestôl
vett át. Itt találkozott a magyarorszá-
gi zsidó vezetôkkel. Beszélgetésünk
egy nagy mázál tovval kezdôdött.
Közvetlensége az elsô percben meg-
nyilvánult, az egész estére ez volt a
jellemzô.

Aser Ehrenfeld fôrabbi adott tájé-
koztatást hitközségünkrôl az ortodox
zsinagógában, melyet bámulattal
néztek vendégeink. A muzeális jelle-
gû vágodára is rácsodálkoztak, mert
ilyet még nem láttak. 

Hét órakor eljött az esti imádkozás
ideje, a professzor, aki rabbi végzett-
séggel is rendelkezik, elfoglalta az ôt
megilletô helyet, a debreceni fôrab-
bival egy sorban. Este beköszöntött
niszán hónap, népes közönség imád-
kozott együtt.

voltak. Népes számú unokával büsz-

kélkedett, a fotó árulkodott.

Úgy éreztük, hogy a hitközség

újabb családtagokkal bôvült, ez de-

rült ki a záró köszöntésekbôl. Jó volt

együtt énekelni a nemcsak térsé-

günkben, de az egész világon jól is-

mert dalt: Szól a kakas már...

Reggel a zsinagógában és délben
az ebédnél is együtt voltunk vendé-
geinkkel.

Nekünk niszán hónap örömteli
eseménnyel kezdôdött barátaink tár-
saságában. Legyen ilyen a folytatás
is mindenki számára!

Nagyfuvaros
Púrimkor elôírás felolvasni a

Megilát, azaz Eszter könyvét. Mind-
ez természetesen zsinagógánkban is
megtörtént. Az elsô olvasásra szom-
bat este, a sálos szöudot után került
sor, nagyszámú hittestvérünk elôtt.
Az idei vigasságokat az ORZSE kö-
zösségével együtt tartottuk.

Az érkezôket bôségesen terített
asztalok várták. Örömünkre sok
gyermeket is elhoztak szüleik,
nagyszüleik, majd’ mindegyik jel-
mezben jött, a púrimi hagyomá-
nyoknak megfelelôen. Streit Sándor
elnök üdvözölte a jelenlévôket, az
ORZSE tanárait, hallgatóit, kilénk
tagjait és vendégeinket, valamint a
születésnapját ünneplô rabbit. Dar-
vas István rabbi is köszöntötte
Smuel Glitsenstein rabbit. A továb-
biakban a születésnapját ünneplô
rabbi, Zucker Immánuel kántor és a
szintetizátoron kísérô Meni, a rabbi
fia énekelt és táncolt, bevonva az
erre igen fogékony közönséget is. A
rendezvény a késô esti órákban ért
véget.

Az ünnepséget a Nagyfuvaros kör-
zet, az ORZSE, Smuel Glitsenstein
rabbi és felesége, Chájim Saul
Glitsenstein rabbi és felesége, a Ma-
zsök, valamint a Talmud-Tóra Ala-
pítvány szervezte és finanszírozta.
Köszönet mindazoknak, akik mun-
kájukkal és anyagi hozzájárulásuk-
kal lehetôvé tették a lebonyolítást!

Másodszor vasárnap reggel hall-
gatta végig a Megilát közösségünk
számos tagja, igen nagy hangzavar-
ral Hámán nevének olvasásakor.

Ezúton is köszöntjük Smuel
Glitsenstein rabbit, jó egészséget és
sok boldogságot kívánunk neki és
családjának az emberi életkor leg-
végsô határáig! Bis hundert und
zwanzig! Mázál tov!

fuvarpress

Nagyfuvaros utca

Lednitzky András tájékoztatja az ügyvivôt a zsinagóga és a helyi zsidóság
történetérôl

Csákányi Eszter és Rubin Eszter

Ismerkedés a zsinagógával

A bész din 
határozata

A Debreceni Zsidó Hitközség jelenlegi vezetésének belsô

ellenzékét egy helyi döntés kiparancsolta a gyülekezetbôl, 

ôk pedig vallási bírósághoz fordultak, amelynek határozata

szerint három hívünk kizárása gyengítette a közösséget, 

nem alkalmazott egyenlô mércét és indokolhatatlanul meg-

szégyenítô eljárássá vált. Nem helyes, ha kitaszítunk híveket

magunk közül – figyelmeztet az ítélet.

(Részletek a mazsihisz.hu-n)
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Gyógyászati innovációk

Egy eszköz, ami jelzi, ha tele van a pelenka. EKG-póló. Otthoni ultra-
hang, ami a kisbabák szívverését monitorozza. Ez csak három izraeli in-
nováció, amelyet az idei MEDinISRAEL kiállításon mutattak be.

A MEDinISRAEL konferencia és kiállítás a világ egyik legjelentôsebb
gyógyászati eszköz és egészségügyi informatikai rendezvénye. Immár negye-
dik alkalommal rendezték meg Tel-Avivban, és több mint 500, gyógyászati
eszközt gyártó cég vett részt rajta.

(MTI) Az izraeli parlament új
törvénye nem engedélyezi a belé-
pést az ország területére az Izrael
vagy a ciszjordániai telepek ellen
bojkottra felszólító külföldiek szá-
mára – jelentette a helyi média.

A kneszet a második és a harmadik
olvasat után 46:28 arányban végle-
gesen elfogadott egy erôsen megosz-
tó törvényjavaslatot, amelynek célja
a fôként Európában elterjedt BDS
(Boycott, Divestment and Sanctions,
azaz Bojkott, megfosztás és szankci-
ók) mozgalom aktivistáinak távol
tartása Izraeltôl.

A BDS-mozgalmat 2005-ben hir-
dették meg palesztin kezdeménye-
zésre külföldi emberi jogi aktivisták
és civil szervezetek, hogy a Cisz-
jordániában, illetve Izraelben gyár-
tott termékek elleni bojkottal és
megkülönböztetéssel a telepesek
építkezései és ciszjordániai jelenlé-
tük ellen tiltakozzanak.

Az új törvény megtagadja az izra-
eli belépôvízumot és a tartózkodási
engedélyt azoktól a külföldi állam-
polgároktól, akik nyilvánosan gazda-
sági, kulturális vagy akadémiai boj-
kottra szólítanak fel Izraellel vagy a
Ciszjordániában létrehozott izraeli
telepekkel szemben, vagy olyan
szervezetnek aktivistái, amely ezt te-
szi. A belügyminiszternek jogában
áll majd kivételt tenni, ha egy adott
esetben indokoltnak látja.

Nemcsak azok esnek az új törvény
tilalma alá, akik Izrael kirekesztésére
szólítanak fel, hanem azok is, akik
izraeli intézmények, vagy ilyen in-

Izraelben több ezer állatot ütnek el évente. A gyanútlan vezetôk sajnos
nem sokat tehetnek azért, hogy megelôzzék ezeket a baleseteket. Az izra-
eli fejlesztésû navigációs applikáció, a Waze azonban kifejlesztett egy
olyan funkciót, amely megvédi az állatokat.
A felhasználók a Waze „Roadkill” funkciójának használatával kaphatnak
információt az elhullott állatokról, amelyek adathalmazba gyûjtve elôre je-
lezni tudják a vadveszélyt.

Bizonyára sokan jártunk már úgy,

hogy a szupermarketben megtetszett

a paradicsom, vettünk is belôle, majd

A Digisense eszközt tépôzárral kell hozzácsatolni a pelenkához. A rendszer
elemzi az adatokat, és azonnal jelzi a szülôknek, ha a baba dehidratált, vagy
valamilyen táplálkozási zavara van.

A Compass terhességi monitor egy otthoni ultrahangeszköz, amely a mag-
zat szívverését mutatja.

A Health Watch póló a szívverést és a légzést érzékeli, az adatokat pedig

egy okostelefonos alkalmazás segítségével ismerteti.

Bojkottálók ne jöjjenek

tézmények ellenôrzése alatti terüle-
tek, vagyis a telepek elleni kiközösí-
tést szorgalmaznak.

Az igazságügyi minisztérium még
a parlamenti voksolás elôtt felszólí-
totta a törvényt megszövegezô bel-
ügyi parlamenti bizottságot, hogy te-
gyen kivételt az ideiglenes tartózko-
dási engedéllyel, valamint család-
egyesítési programokkal Izraelben
élô palesztinok esetében, mert men-
tesítésük megkönnyítené a jogsza-
bály megvédését, ha az alkotmánybí-
róságként mûködô legfelsôbb bíró-
sághoz fordulnának vele szemben.
Azonban a bizottság nem vette fi-
gyelembe ezt a kérést.

A törvényjavaslat vitájában az el-
lenzéki Merec párt képviselôje,
Tamar Zandberg élesen támadta az
új szabályozást. Egyrészt a szólás-

szabadságra hivatkozott, másrészt
kifogásolta, hogy nem tesznek kü-
lönbséget Izrael és a telepek között.

Szerinte a valódi cél az emberi jogi
aktivistáknak és a békeszervezetek

munkatársainak távol tartása Izrael-
tôl – értesült a Jediót Ahronót címû

újság honlapja, a ynet.
Az új törvény egyik kezdeménye-

zôje, a telepeseket támogató jobbol-
dali Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon)
párt képviselôje, Becalel Szmutnics
azzal indokolta az Izraelt bojkottáló
külföldiek kitiltását, hogy „az

egészséges ember legtermészete-
sebb dolga, hogy szereti azokat,

akik szeretik, és gyûlöli azokat,
akik gyûlölik, és nem tartja oda ne-

kik a másik arcát”.

Paradicsomízû paradicsom

otthon csalódottan szembesültünk
azzal, hogy a szép és kívánatos para-
dicsomnak semmilyen íze sincs.

Erre a problémára kerestek megol-
dást izraeli tudósok. Kutatók csatla-
koztak egy nemzetközi csapathoz,
amely azt térképezte fel, hogyan vál-
tozott meg különbözô paradicsom-
fajták kémiai összetétele és genetiká-
ja az elmúlt 50 évben.

A népszerû koktélparadicsom ki-
fejlesztése után Izrael ismét ajándék-
kal kedveskedik a paradicsomrajon-
góknak.

Egy évtizednyi kutatómunka után
a globális kutatócsapat beazonosított
egy olyan alkotóelemet, amelyik
hozzájárul a paradicsom zamatához.
Ez az alkotóelem egy gén, amelynek
az a feladata, hogy erôsítse az
ízösszetevôket.

A kutatócsoport a Sciencemag.org
magazinban mutatta be eredményeit,
és azt a módszert, amelynek haszná-
latával a paradicsomok visszakap-
hatják régi ízüket anélkül, hogy fel-
áldoznánk azokat a tulajdonságokat,
amelyek attraktívvá vagy hosszú tá-
von szállíthatóvá teszik.

A jeruzsálemi Héber Egyetem Me-
zôgazdasági Kara 398 paradicsom-
fajta tanulmányozásával járult hozzá
a sikerhez.
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Barátom meséli, hogy egy hétvégi
családi kirándulás során elvetôdött az
egyik vidéki zsidó temetôbe, ahol nem
járt még soha azelôtt, felcsöngette hát
a gondnokot, aki a temetô bejáratánál
lakik, s nagyon készséges volt, az volt
az elsô kérdése, hogy hozzátartozókat
keres-e vajon, mert ha igen, akkor
mondja csak, hogy kiket, ô ismeri a te-
metôt, mint a tenyerét. A barátom sza-
badkozott, hogy neki senkije nem nyug-
szik itt, majd a gondnok kérdô tekinte-

tét látva gyorsan kijavította magát, s
hozzátette, hogy végül is ô zsidó, némi
köze tehát van a temetôhöz, pontosab-
ban szólva a halottakhoz, illetve hát...
S itt kissé belebonyolódott, mire a
gondnok kedvesen kisegítette, ne foly-
tassa, tudom én, hogy ez nem olyan
egyszerû dolog, sôt bonyolult dolog ez
a zsidóság, mert hát végül is mi mind-
annyian távoli unokatestvérek va-
gyunk, nem igaz? Barátom egyetértôn
hümmögött, hiszen neki magának is

Kicsit bonyolult dolog ez

A persely titkai
Volt nekünk egy oldalági rokonunk, aki szenvedélyes mûgyûjtô volt. A nyolc-

vanas években kénytelen volt eladni az Opel Mantáját, mert sürgôsen kellett ne-
ki 150 ezer forint.

Z. Aladár egykori táska- és bôrárugyártó és mûgyûjtô özvegyének örökösei
ennyiért árultak két darab, úgy másfél méter magasságú, Napóleont és a császár-
nét ábrázoló porcelánvázát; hatdarabos, gobelinhuzatú, rokokó ülôgarnitúrát; 12
ágú meisseni porceláncsillárt; bordó színû teknôcpáncéllal, aranyozott réz- és
bronzveretekkel berakott, díszített negyedütôs asztali órát, a hozzá való asztal-
kával.

Ezek csak a nagyobb darabok voltak,
bôröndnyi ezüsttárgyat is felcipelt a máso-
dik emeletre a taxis, mert az Opel Mantát
már egy Rákóczi úti butikos vezette.

A rokon egyébként elégedetlen volt az
ügylettel, sajnálkozott, dohogott, hogy
az egyik örökös „váltotta magához” a
többek között Mednyánszky, Csók Ist-
ván, Thorma János, Waldmüller,
Petenkoffen, Glatz, Iványi-Grünwald,
Lakos Alfréd, Rippl-Rónai szignóját vi-
selô festményeket.

Én is „gazdagodtam” – egy sokat ígé-
rô ajánlattal: segítsek eladni az örökölt
házat, amely a pesti „nyócker” egyik
zsákutcájában omladozott. Egykoron íz-
léses, kényelmes polgárház lehetett: a
szuterénben volt a bôrdíszmûüzem, a
bolt, a kazánház. Az udvaron garázs,
raktár, udvari vécé. A ház földszintes
udvari szárnyában lévô kétszobás lakást
valaha a házfelügyelô és az inasok lakták. Ez idô szerint a hajdani házfelügye-
lô fia és népes családja várta, hogy az örökösök eladják a pusztuló ingatlant, és
nekik is juttassanak egy lakásra valót kiköltözésük ellenében. A fôépület magas-
földszintjén üvegezett veranda, tágas elôszoba, konyha, kamra, cselédszoba,
ebédlô, nappali, két hálószoba, nagy gardrób. Az ebédlôben és a nappaliban dí-
szes, márványkeretû kandalló, intarziás parketta, a falakon és a mennyezeten fa-
ragott keretû faburkolat.

Minden pusztulófélben, mert évek óta üresen, gazdátlanul állt a ház; a tetô, a
mennyezet beázott többször és több helyen. Szétfagyott vízvezeték csonkjai me-
redeztek ki a konyha és a fürdôszoba falából. A falak faragott faburkolatának
egyik-másik lapját „kincskeresôk” megbontották – így kommentálta nekem az
egyik örökös megbízottja, aki az ingatlaneladásban tüsténkedett.

A nappali beépített könyvszekrényének egyik polcán még ott porosodott né-
hány háború elôtti mûvészeti árverési katalógus, régi könyv és folyóirat, meg a
fotón látható persely...

Ezeket kaptam én a jövôbeli segítségem fejében – 1000, azaz egyezer forin-
tért. További ezer forintért Nádasi úr nekem adta a kandallóhoz támasztott, egy-
kor aranyozott, blondelkeretes velencei tükröt is. Nem két fillérbe került, mire a
keret restaurálása és a tükör újrafoncsorozása megtörtént.

A minap kezembe került a szóban forgó ház könyvszekrényébôl származó,
Egyenlôség címû hetilap egyik 1937-es száma. A címlap hiányzik, a hátsó bo-
rító szerint a kiadvány „a magyar zsidóság politikai hetilapja; olvasóközönsége:
a magyar zsidóság százezrei; az Egyenlôség minden magyar zsidó család barát-
ja, tanácsadója, szórakoztatója és vigasztalója; fôszerkesztô Szabolcsi Lajos”.

A 127 oldalas hetilap száma több mint 120 szöveges és/vagy grafikás reklámot
is tartalmaz. Lám, a kiadó abban az idôben sem tudott megélni a lapeladásból, az
elôfizetésekbôl. Hangszer, ortopéd cipô, melltartó, kombiné és nadrág, kályha-
paszta, kékítô, üzleti nyomtatványok, szônyeg, kóser panzió, gallértisztítás, bútor,
mesterséges ételzsír, kölnivíz, zsinórok, paszományok, mosoda, elasztikus lábbe-
tét, bôrápoló lószerszámhoz, csizmához, fôzô-fûtô-sütô gépek, szanatórium, tûz-
kár elleni biztosítás, gumi cipôtalp (szövege: Embert barátjáról, cipôt a talpáról),
szakácskönyv, diétás ételek, hímzôfonal, függöny, rongyszônyeg, csillár, fotózás,
födémtégla, kalapok, habzó fogkôoldó és egyéb hasznos áru, szolgáltatás szerepel
a kínálatban. Egyik-másik hirdetés ismétlôdik is az oldalakon.

A tartalomjegyzék negyedik fejezete bizonyos Ballagi Ernô szerkesztésében kí-
nálja az 5698-as esztendô krónikáját az Év története címmel, 44 nyomtatott olda-
lon. A beszámoló alcímei: A magyar zsidóság mai helyzetképe; Egy év antiszemi-
tizmusa; Küzdelem a gyûlölet ellen; Magyar zsidó hûség; A belsô zsidó élet.

Az utolsó alcím bevezetô hírében szerepel, hogy alakuló ülése volt a szentföl-
di és egyéb telepítésekre (sic!) alakult egyesületnek.

Tehát 80 éve alakult az egyesület! Hozzám meg 40 éve került ennek az egye-
sületnek a perselye!

Olvasom továbbá, hogy az alakuló ülésen „alkalma nyílt Stern Samu elnök-
nek arra is, hogy a külföldi zsidósággal való kapcsolatunkat jellemezze. Hang-
súlyozni kívánom – mondta akkor az elnök –, hogy a Palesztina-munkát szolgá-
ló új egyesület megalakításában az egyetemes zsidósággal való szolidaritás ér-
zése vezet bennünket éppúgy, mint azok a kötelességek, melyek parancsolóan
rendelik el számunkra, hogy elsôsorban kivándorolni akaró hazai hittestvéreink
számára tegyük lehetôvé a Palesztinába jutást olyképpen, hogy részükre Palesz-
tinában megfelelô mezôgazdasági és ipari telepeket igyekszünk létesíteni, ôket
támogatásban akarjuk részesíteni, és Magyarország, valamint Palesztina között
szerves gazdasági kapcsolatot kívánunk teremteni, emellett új egyesületünk ré-
vén segíteni akarjuk hittestvéreinket ahhoz is, hogy lehetôvé váljék letelepülé-
sük egyéb országokban is. Ilyen módon ez az új egyesületünk a Palesztina-mun-
ka mellett magyar munkát is végez, mert hozzájárul a magyarországi munkanél-
küliség csökkentéséhez.”

Az idézet második bekezdése: „Viszont felemelte szavát Stern Samu elnök a
magyarországi cionista agitációval szemben. Hangoztatta, hogy azt nem tartja
helyesnek, mert alkalmas arra, hogy azokat a szeparatizáló törekvéseket tá-
massza alá, amelyek a hazai zsidóságot amúgy is elkülöníteni szeretnék a nem-
zet egyetemességének testétôl.”

A híradásból nem derül ki, hogy a hitközségi elnök volt-e az egyesület elnö-
ke is.

Megnéztem (ismét) a Wikipédián és másutt is a hivatkozott elnök életérôl,
karrierjérôl, vitatott, ellentmondásos tevékenységérôl (Zsidó Tanács) írtakat.

Engem nem az elnök érdekel(ne), hanem a 80 évvel ezelôtti egyesületalapítás
felidézése. Kérdeztem a Magyar Zsidó Levéltártól, van-e náluk irat a megalaku-
lásról. Nincs.

Kíváncsi vagyok (talán mások is), kik voltak az alapítók, a tisztségviselôk, az
aktivisták. Kik gyûjtöttek a perselyekkel? A hozzám került – alsó, kihúzható
lapján sorszámot is viselô – persely bizonyára a jelzett bôrdíszmûboltban volt a
falra kiakasztva. Az egyesület vajon mennyi pénzt gyûjtött? Vajon meddig mû-
ködhetett? Palesztinában hogyan és hová kerültek a gyûjtött pénzek? Valame-
lyik izraeli múzeumban, levéltárban van-e nyoma az adományoknak?

Perselyem egyik testvérének piaci utóéletére is ráleltem a neten: 5000 Ft-os
áron kínálta valaki.

Az enyém nem eladó.

Politzer Tamás

Szól még a Lôwy lányok harmonikája
A Lôwy családot – a tizenéves lányokat, édesanyjukat, édesapjukat – 1944-

ben deportálták Gyôr-Révfaluból. A visszatérés reményében megôrzésre hát-
rahagytak egy csomagot a szomszédos baráti családnál. A több mint hetven
éve ôrzött tárgyakat Kovács Lajos nagyanyja hagyatékaként mint féltett kin-
cset vigyázta, mielôtt a gyôri hitközségre bízta.

Még nem éltem, mikor a csomag hozzánk került, viszont nagyanyám –
lánykori nevén Hoffer Mária – annyiszor elmesélte a történetet, hogy szó sze-
rint fel tudom idézni – mondta Kovács Lajos.

Nagymamám barátságban volt Lôwyné Böhm Juttával. Mikor a családnak
össze kellett pakolni, áthozott a Lôwy néni egy csomagot, amiben kalap, fej-
fedôk, kendôk voltak, és a kislányok harmonikái.

A padlásra kerültek egy nagy teknô alá, a nagymama a lelkünkre kötötte,
hogy nem szabad hozzányúlni, mert az Isten megbüntet minket. A családot el-
vitték, hiába várták vissza ôket a szomszédok és barátok, senki nem tért haza.

Nagyanyám élete végéig reménykedett, hogy visszatérnek a Torkoskertbe –
folytatja a történetet Kovács Lajos. – Annyira hitt benne, hogy mindig emle-
gette, milyen jó lenne feleségnek nekem az egyik lány, Rebeka.

A teknô alatt ôrzött „hagyatékról” soha nem feledkezett meg a család. Az
54-es árvíz ellepte a házat is, az ár elvonultával fél évig szárogatták a deszka-
kerítésen a zsák tartalmát, mielôtt újra visszakerültek a padlásra. Mikor nagy-
apám és apám hazatértek az orosz fogságból, és megtudták, hogy a padláson
vannak a harmonikák, néhanapján elôkerültek. Ezt csak akkor mertük meg-
tenni, mikor a nagymama nem volt otthon. Egyszer rajtakapott minket, na-
gyon dühös lett, és azonnal visszaparancsolta a helyükre – folytatta Kovács
Lajos.

Öt éve lebontották a régi házat, a helyén már új áll. Lôwyék csomagját vitte
magával Kovács Lajos, ôrizgette a harmonikákat, mert a nagymama intelme,
hogy vigyázzon rá, mert az Isten megbünteti, mindig visszacsengett benne.

Tiszteletben tartottam a nagymama kérését, a padlásfeljáróban, száraz he-
lyen óvtam a harmonikákat, de a múltkor eszembe jutott, hogy jobb helyen
lennének a múzeumban, elviszem oda. Azóta megnyugodtam, úgy érzem, jó
helyre kerültek – magyarázta.

Lôwy Jutka és Rebeka harmonikái a gyôri zsidó helytörténeti múzeum tár-
gyi emlékei lettek. A hangszerek még szólnak, történetüket Kovács Lajos az
utókorra bízta.

Emlékek
Több olyan tárgy van a gyôri hitközségnél, melyet megôrzésre adtak át

deportáltak. A közelmúltban egy rádió és a Polnauer család likôrös
kínálóüvege is hozzájuk került. Ezek a tárgyi emlékek a Kossuth utcai
Menház állandó zsidó helytörténeti kiállításán megtekinthetôk. A 20-
985-0946-os telefonszámon szívesen vesznek további felajánlásokat.

problémás volt a zsidósága, mármint
nem a zsidóság a probléma maga, ha-
nem annak a megélése, bonyolult do-
log ez, hogy mitôl zsidó a zsidó, s ha
zsidó, akkor pedig mitôl jó zsidó a jó
zsidó, s egyáltalán, olyan rögeszmésen
keszekusza dolog az identitás, hogy
egy élet sem elég arra, hogy kibogoz-
zuk. Itt van például a zsidó rokonság
kérdése: barátom erre is csak hümmö-
gött, mert ô maga szôke és kék szemû,
a gondnok pedig cigányosan sötét bô-
rû, fekete ember volt, göndör hajjal és
olasz tekintettel – de ha nagyon akarja,
hát jól van, legyen, legyenek ôk ketten
távoli unokatestvérek.

Mindketten kipát tettek a fejükre, és
sétálni kezdtek a temetôdombon, a ba-
rátom ugyanis nem mert a gondnok-
nak szólni, hogy ô inkább egyedül kó-
szálna, nem akarta megbántani, hi-
szen az ötven körüli, olasz filmszí-
nésznek látszó gondnok kivételesen
kedves volt, sorolni kezdte, hogy a vá-
roska híres szülöttei közül kik nyugod-
nak a temetôben, sorjáztak a nevek,
színészek, sportolók, építészek, újság-
írók, a barátom elégedetten hümmö-
gött, na lám csak, ilyen egy zsidósá-
gára igazán büszke gondnok. Séta
közben megálltak egy hatalmas, több
mint két méter magas, keleti irányba
állított márványtömb elôtt, ami nem
tûnt síremléknek. Kissé viseltes volt,
és olyan lyukak szaggatták, amelyek
sebekre hasonlítottak, méghozzá lôtt
sebekre. Mi ez, kérdezte a barátom,
mire a gondnok azt válaszolta, hogy
sajnos céltábla.

– Tessék?! – kérdezte meghökkenve
a barátom, mert az efféle durva viccet
ebbôl a kedves emberbôl nem nézte ki.
– Céltábla? Már hogy mondhat
ilyet?!

A gondnok azonban bólogatott, és
azt válaszolta, hogy igen, igen, ez
eléggé tragikus, de ez a helyzet, mert
amikor a második világháborúban a
várost a hadsereg ostromolni kezdte,
akkor az ágyúk becélzására egy ma-
gaslati pontot kerestek, és hát éppen
ezt a dombot találták meg, a város fö-
lé magasodó zsidó temetô dombját, s
azon éppen azt a márványkövet, ame-
lyet a temetô alapításakor elhelyeztek
kelet felé. S mivel kelet felôl jött a
hadsereg, hát erre lôttek. Pont a te-
metôbe. Melyik volt ez a hadsereg,
kérdezte a barátom szórakozottan,
mire a gondnok gyerekesen elpirult, s
azt válaszolta, hogy ez is olyan bonyo-
lult dolog, ez a felszabadítás, mert-
hogy sokat köszönhet a zsidóság a
szovjet hadseregnek, de azért be kell
vallani, hogy ezt a márványtömböt a
szovjet hadsereg lôtte szét. S itt kissé
belebonyolódott, mire a barátom ked-
vesen kisegítette, ne folytassa, tudom
én, hogy ez nem olyan egyszerû dolog,
ez a felszabadítás, mert hát az én szü-
leimet végül is a szovjetek mentették
meg, mire a gondnoknak felcsillant a
szeme, s bement a barátom által jóté-
konyan fölkínált bejáraton, s hozzá-
tette: elvégre mi mindannyian távoli
unokatestvérek vagyunk, nem igaz?

Kácsor Zsolt

Forrás: Fortepan
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N A P T Á R

Április 21. péntek Niszán 25. Gyertyagyújtás: 7.24

Április 22. szombat Niszán 26. Szombat kimenetele: 8.33

Újholdhirdetés

Április 26-27. szerda-csütörtök Újhold

Április 28. péntek Ijjár 2. Gyertyagyújtás: 7.33

Április 29. szombat Ijjár 3. Szombat kimenetele: 8.45

Olvasói levél

VEGYES

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Ápr. 21. Ápr. 22. Ápr. 28. Ápr. 29.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 18.30 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.30 8.00 19.40 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.00 19.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 19.00 9.00 19.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.10 9.00 19.40 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 19.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.00 19.20 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.00 8.00 19.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 19.00 8.00 19.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 19.00 8.30 19.00 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Újlipótvárosban garzonlakás turisták-
nak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zug-
lóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós,
tel.: 220-0230.

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

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. 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. 

Budapest központjában, több zsinagó-
ga és nevezetesség közelében, olcsó szál-
láslehetôség! Már most gondoljon csopor-
tos kirándulásra, összejövetelre, kikapcso-
lódásra, tanulmányútra! guruhostel
@gmail.hu, +36-1-400-8278. Nézze meg
kínálatunkat!

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

Színes és fekete-fehér nyomtatás, má-
solás, 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

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

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk!
Budapesti Ingatlanközvetítô Kft. 06-1-200-
4972.

APRÓ-
HIRDETÉS

Hírek, események
röviden

1%
Kérjük, segítse személyi jövede-

lemadója 1%-ával a már igen idôs

(85 év feletti) Jad Vasem-kitün-

tetetteket, akik 1944-ben életük

kockáztatásával mentettek meg

zsidó üldözötteket. Elôre is kö-

szönjük. Igaz Emberekért Ala-
pítvány. Adószámunk: 18040094-

1-42.

* * *

Az Alapítvány a Szegedi Zsina-

gógáért kuratóriuma köszönetét fe-

jezi ki mimdazoknak, akik önkén-

tes segítôként vagy adományaikkal

támogatták a 114 éves mûemlék

épület fenntartását, folyamatban

lévô rekonstrukcióját. Kérjük,

hogy legyenek 2017-ben is támo-

gatóink, és a 2016. évi szja 1%

kedvezményezettjeként az Alapít-
vány a Szegedi Zsinagógáért
munkáját támogassák, segítve Eu-

rópa, hazánk, városunk legszebb

neológ zsinagógájának az új gene-

rációk számára történô meg-

ôrzését, a jövô nemzedékeinek va-

ló fennmaradását, az ennek érde-

kében megvalósuló rekonstrukciót.

Adószámunk: 18451621-2-06.

* * *

Adja az 1%-ot a Zuglói Talmud
Tóra Alapítvány (Budapest, Thö-

köly út 83.) részére. Az elmúlt évben

67.500 Ft-ot kaptunk, melyet kultu-

rális és vallási rendezvényekre fordí-

tottunk. Elôre is köszönjük. Adó-

szám: 18170696-1-42.

* * *

Veszprémi Zsidó Örökségi Ala-
pítvány köszönetet mond mind-

azoknak, akik a 2015. évi személyi

jövedelemadójuk 1%-át az alapít-

vány részére felajánlották. Az így

kapott 80.636 Ft-ot a veszprémi zsi-

dóság történetének kutatására meg-

nyert pályázat önrészeként használ-

juk fel, a kuratórium döntése alap-

ján. Reméljük, hogy a 2016. évrôl

beadott bevallásukban még többen

fogják 1%-os felajánlásukat alapít-

ványunk részére megtenni, amit

elôre is köszönünk. Adószámunk:

18927467-1-19.

Kádár és Izrael
(MTI) Történészkonferencián elemezték az 1956-os forradalom sajá-

tosságait és közel-keleti összefüggéseit a tel-avivi egyetemen. Magyarics
Tamás elsôsorban a nyugati és az amerikai be nem avatkozás okait ele-
mezte, Megadja Gábor Hannah Arendt és Kolnai Aurél mûvei alapján a
forradalom ideológiai álláspontját, illetve annak hiányát ismertette, Ra-
fael Vágó pedig elsôsorban izraeli szemszögbôl vizsgálta az eseményeket,
az éppen akkor tartó szuezi válság fényében.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából létre-
hozott emlékbizottság segítségével megrendezett tudományos tanácskozáson,
az 56-os emlékév izraeli záróeseményén a Magyarországról érkezett tudósok
mellett elôadást tartott Rafael Vágó, a tel-avivi egyetem nyugalmazott elôadó-
ja, és felszólalt az egyetem több kutatója is. A rendezvényen hangsúlyos sze-
rephez jutottak a forradalom, majd az azt követô Kádár-rezsim elsô idôszaká-
nak zsidókkal, illetve Izraellel kapcsolatos történései. Szó volt arról is, hogy
milyen hatással volt a magyarországi eseményekre a forradalom és szabad-
ságharc idején zajló szuezi válság.

Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora a for-
radalmat nemzetközi környezetben elhelyezô elôadásában elsôsorban a nyu-
gati és az amerikai be nem avatkozás okait elemezte. Véleménye szerint a for-
radalom bukásának egyik oka az volt, hogy az akkori nyugati stratégiával
nem állt összhangban a közép-kelet-európai térség átrendezôdése a Nyugat-
hoz, miközben a Kádár-rezsim létrejötte és fennmaradása illeszkedett geopo-
litikai elképzeléseikhez.

Megadja Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató-
központja és a Századvég Alapítvány kutatója Hannah Arendt és Kolnai Au-
rél mûvei alapján a forradalom ideológiai álláspontját, illetve annak hiányát
ismertette. Elôadása szerint 1956 sem bal-, sem jobboldali felkelés nem volt,
hanem az orosz megszállás és a szovjet kommunista utópia, valamint a helyi
zsarnokok ellen irányult, és célja a visszatérés volt a „normalitáshoz”. A be-
mutatott tanulmányok azt mutatják, az ideológia hiányát az igazság igénye és
a hazaszeretet pótolta.

Rafael Vágó elsôsorban izraeli szemszögbôl vizsgálta az eseményeket, az
éppen akkor tartó szuezi válság fényében. Elmondta, hogy a korabeli helyi
sajtóban a magyar események ugyanolyan kitüntetett szerephez jutottak, mint
a Sinai-félsziget villámgyors izraeli elfoglalása, és mindez komoly kihívást
jelentett az izraeli baloldalnak, amelynek egyszerre kellett szembenéznie a
szovjet invázióval Magyarországon és Egyiptom szovjet támogatásával a Kö-
zel-Keleten.

Az izraeli kormány számára a legfontosabb kérdés a Magyarországon élô
zsidók biztonsága és Izraelbe vándorlásuk lehetôvé tétele volt. A forradalom
után mintegy húszezer zsidó hagyta el Magyarországot, közülük hét-nyolcez-
ren választották Izraelt, sokan 1957-ben, a Kádár-rezsim hivatalos engedélyé-
vel. Izrael a zsidók szabad elvonulása érdekében figyelmen kívül hagyta a
Nyugat bojkottját a Kádár-kormánnyal szemben: Meir Tuvál izraeli nagykö-
vet volt az elsô nyugati diplomata, aki december elején átadta megbízóleve-
lét Budapesten, majd az akkori külügyminiszter, Golda Meir utasítására, csa-
ládi okokra hivatkozva, hazatért Magyarországról, hogy az izraeli diplomácia
megôrizhesse kapcsolatait a Nyugattal is.

1957 februárjában Budapestrôl is új nagykövet érkezett Tel-Avivba. A kap-
csolatok rendezése fejében Budapest megígérte az antiszemita atrocitások
megakadályozását, és a Kádár-rezsim kezdetén több zsidó vándorolhatott ki
legálisan, noha ezt a folyamatot pár hónap múlva lelassították, majd leállítot-
ták a magyar hatóságok. Budapest megpróbálta titokban tartani a zsidók ki-
vándorlásának engedélyezését, a korabeli dokumentumok szerint 1957 tava-
szán külön kérték Izraeltôl, hogy állíttassa le a távozók ünnepélyes, családi
búcsúztatását.

Vágó szerint a Kádár-rezsim az izraeli kapcsolattal próbálta legitimálni ma-
gát elsô hónapjaiban a Nyugat felé, a jeruzsálemi kormány pedig kész volt a
diplomáciai alkura, cserébe a zsidók védelméért és Izraelbe költözésük bizto-
sításáért, mivel a Kádár-rendszert a zsidók számára stabilizáló erônek tekin-
tették.

Az összejövetel szervezésében részt vállalt Magyarország tel-avivi külkép-
viselete, amelynek nevében Nagy Andor nagykövet köszöntötte az egybe-
gyûlteket. Saját tapasztalatai alapján az 56-os forradalom jelentôs külföldi ha-
tását, nyomában a magyarok iránt az egész világon kialakult együttérzést és
nagyrabecsülést hangsúlyozta.

– Adomány. Gesztesi János 5000
Ft-ot, a gyôri hitközség 10.000 Ft-ot
küldött az Igaz Emberekért Ala-
pítványnak a Jad Vasem-kitüntetettek
megsegítésére.

– A szegedi hitközség elöljárósága
köszönetet mond dr. Balázs Pál buda-
pesti hittestvérünknek, hogy családtag-
jai emlékére egy elektromos Jahrzeit-
falat adományozott közösségünknek
több mint 1 millió forint értékben. A
megemlékezô tábla méltóképpen il-
leszkedik a csodás mûemlék zsinagóga
tóraszekrényt is magába foglaló
fôfalazatához, és lehetôséget nyújt a
méltó megemlékezésre.

Preszly Béla okl. mérnököt 1944.
jún. 1-jével nevezték ki szfvárosi tûz-
oltó-alparancsnokká. 1944 ôszén át-
vette a Bp. VIII. ker., Kun utcai tûz-
oltólaktanya parancsnokságát, és
1944 végétôl baloldali és zsidó szár-
mazású üldözötteknek nyújtott mene-
déket, egészen 1945. jan. 2-án bekö-
vetkezett hôsi haláláig.

Csak az utóbbi években kezdtem
rendezni az édesapámmal kapcsola-
tos emlékeket, sajnos túl késôn ah-
hoz, hogy tanúkat találhassak. Dar-
vas József írón kívül Kepes Borbála
orvosnô fejezte ki többször háláját
édesanyámnak életük megmentésé-
ért.

Édesapám 1944 ôszéig jobboldali
beállítottságú volt, és hitt a háború
igazságosságában. A bombatáma-
dások, riadók és tüzek fokozódásával
egyre többször, 1944 októberétôl
szinte szünet nélkül szolgálatban volt,
egyedül az ô egysége mentett a gettó-
ban, és tapasztalatai mélységesen
megrázták.

Édesanyám néha beszélt röviden
róla, az emberekkel való szakadatlan
törôdésérôl és gettóbeli mentéseirôl
is, de ô sem gondolt arra, hogy kü-
lön, általunk készített írásos nyoma
maradjon férje életének és hôsi halá-
lának. 1966 januárjában a Tûzoltó
Múzeum vezetôjének, Minárovics Já-
nosnak a felkérésére írt egy össze-
foglalót, amelyben említi, hogy
„mélységes megdöbbenéssel látta az
üldözöttek sorsát... Ott, a helyszínen,
paplanba takart és kórházba vitetett
egy 80 éven felüli, meztelenül a ka-
pualjba lökött, halottnak vélt zsidó
nénit. Mozdulatlanul feküdt a hideg
télben, férjem betakarta, s a tûzoltás
után visszament megnézni, hogy él-e,
mert az orvos azt mondta, hogy ha-
lott. Látta, hogy más helyzetben fek-
szik. Ekkor hívta újra az orvost, s ad-
tak segítséget.” Egy fiatalembert,
akinek egy ablaktábladarab fúródott
az oldalába, kórházba szállíttatott.

1995 ôszén elkezdtem foglalkozni
a Kun utcai laktanya és Preszly Béla
történetével, de sajnos munkám mi-
att meg kellett szakítanom. Akkor
Peterman József Attila, a laktanya

parancsnoka nagyon készségesen
közölt néhány fontos információt, és
azt is, hogy szeretne hôsi halottjuk-
nak méltó emléket állítani. 1995. 10.
30-i naplóbejegyzésemben ez áll:
„Tûzoltók is elmesélték a mentést a
gettóban, de nem jegyezte fel, hogy
kikkel és mikor ment ki mentésre.”

Preszly Béla az ostrom utolsó sza-
kaszában, valószínûleg a nyilas ha-
talomátvétel után, teljes mértékben
megváltozott, és minden ideológiát
félretéve, tûzoltói munkáján túl-
menôen is embereket mentett.

A vöröskeresztes zászló kitûzése a
laktanyára a hatóságok és a katona-
ság számára feltûnô jel volt, hogy a
tûzoltóság a lakosság védelmét szol-
gálja. Annak részletei, hogyan sike-
rült a laktanyát a nyilasterror idején
biztonságos hellyé alakítani, már
nem deríthetôk fel. Ennek a bizton-
ságnak vetett véget apám hôsi halála
1945. január 2-án, amikor az Astori-
ánál végzett sikeres tûzoltásból befe-
lé jövet orosz repülôgéptámadás ol-
totta ki életét.

Minárovics „Emlékezzünk Preszly
Bélára!” címû cikkében (Tûzvédelem,
1989/12) utolsó mentési munkájának
és hôsi halálának leírása után mond-
ja: A laktanya udvarán való ideigle-
nes temetésekor már a Kun utcai lak-
tanya ablakából lôttek a tüzérek (az
utódja beengedte a laktanyába a kato-
naságot).

Fenti megemlékezésem egyben ké-
rés is azon olvasókhoz, akik ismertek
olyan túlélôket, akik Preszly Béla
laktanyaparancsnok segítségével a
Bp. VIII., Kun utcai laktanyában
vagy más helyen (a VIII. kerületi
kórházat is említette 10 éve elhunyt
édesanyám) élték át a nyilas terrort
és az ostromot, hogy jelentkezzenek
nálam:

Preszly Béla nyugalmazott pszi-
chológus, Eberbach, Németország;
magyarországi cím: 2800 Tatabá-
nya, Reguly Antal tér 1., II/10; e-
mail: preszlyb@yahoo.com; vagy
húgomnál, Kovalik Andrásnénál, tel:
06-23-415-571.
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SPÁNN GÁBOR

Nekrológ helyett
Néhány nappal ezelôtt végleg elment ultis társaságom

legkedvesebbik harmadik kártyapartnere is. Akivel 40 évig
játszottam. Mondhatnám úgy is, hogy a Teremtô körbelôt-
te az asztalomat. Imre egy nappal a 92. születésnapja elôtt
halt meg rapid módon, négynapi kórházban tartózkodás
után. Nem volt ô ismert személy, még zsidó körökben sem,
nem is törekedett rá. Amolyan befelé forduló ember volt,
az ilyenre mondják, hogy „magának való”. Nehezen muta-
tott ki érzelmeket, ezért is volt olyan csodálatos kártyajáté-
kos. Miután imádott feleségét jó 10 évvel ezelôtt elvesztet-
te, annak életnagyságú portréja alatt szinte szobájában töl-
tötte az életét. Ha hívtuk, eljött kártyázni, de szívesebben
játszott saját lakásában. Igazi magyar diaszpóra-zsidó volt.
Az egész családja magyarosított, róla is csak én tudtam tár-
saságunkban, hogy felmenôi még vallásos zsidó emberek
voltak. Barátságunkból is 10 évnek kellett eltelni ahhoz,
hogy bármit is meséljen az életérôl. Azt mondta, hogy ha-
lála után megírhatom – de csak akkor! –, hogy ô például
Kabos László (mindenki kis vörös Kabosa) szomszédja volt
Sárváron, és ôk amolyan „szekérbarátok” voltak. Értetlen-
ségemet látva elmagyarázta, hogy ez mit jelentett.

Nem a városban laktak, hanem Sárvár agglomeráció-
jában, ami akkor igazán falunak számított. Sok zsidó
család élt arra, köztük jómódúak is. Az ô szülei szatócsok
voltak, de azt szerették volna, ha a fiuk munkát talál a
„bûnös nagyvárosban”. Lakóhelyén egyetlen utca sem
volt kövezett, még csak sóderes sem, így ha beköszöntött
a tél, május végéig még gumicsizmában sem lehetett
megközelíteni a fôutat. Ezért úgy oldották meg a gyere-
kek iskolába járását Sárvárra, hogy a falu fuvarosa két
szekerével reggelente megállt a fôúton, és az apróságok,
akiket az erôsebb szülôk ölben kicipeltek a lovas kocsi-
hoz, azzal mentek tanulni. A Kabos gyereket és ôt egy
idôben vitték a szülôk. Hát így volt neki „szekérbarát” a
késôbbi nagy nevettetô.

Genetikusan zsidó volt, de a mindig utolsó divat szerint
öltözködô, halálosan elegáns, pókerarccal vesztô és nye-
rô játékosból ki-kijött a tudatlan zsidó.

Tavasszal félrehúzott és megkérdezte tôlem, mikor lesz
peszách, ôsszel pedig hogy mikorra esik ros hásáná, jom
kippur. Ha megkérdeztem, miért érdekli, hisz úgysem jár
zsinagógába, azt mondta, oda nem, de a temetôbe ki-
megy, és tudni szeretné, mikor találja nyitva. Hozzátette,
hogy jom kippurkor ô nem böjtöl, hanem fogyózik. Miu-
tán megtudta, hogy én havonta bejárok a Szeretetkórház-
ba banánt, narancsot vinni a rászorulóknak, úgy, hogy
ne vegyék észre a partnerek, kezembe nyomott 5000 fo-
rintot, hogy tegyem hozzá az ô nevében. Az Új Életet min-

dig elkérte tôlem olvasásra, azt mondta, az én cikkemre
kíváncsi, de azért ha találkozott egy-egy halachikus té-
májú cikkel, telefonon mindig velem akarta elmagyaráz-
tatni, ha nem értette. (Sic! Ezt nem azért írtam, hogy bi-
zonygassam, meghalt az egyetlen magyar zsidó, akinek a
szemében még én is talmudtudósnak számítottam!)

Imre a legjobb ultista volt, akit életemben ismertem, de
arra sosem sikerült rávennem, hogy versenyen induljon,
azt mondta, nem bohóc ô, csupán játékos. Aztán ha par-
ti közben valamit vétettem (hiszen én csak a második leg-
jobb játékos vagyok az országban...), és a többiek üvöltve
szidalmaztak, ô csak számomra hallhatóan jegyezte meg:
minél nagyobb a behéme, annál drágább. Minden parti
végeztével, amikor az autónkhoz igyekeztünk, felém for-
dult, és azt mondta: Gábor! Te az én falumban ingyen
ihattál volna a kocsmában, csupán azért, ha mondasz egy
jó viccet. Nem tudnék elaludni anélkül, légy szíves, most
is mesélj el egyet, de lehetôleg zsidó vicc legyen. És én
törhettem a fejemet, hogy 6–8 óra megfeszítô játék után
– néha szomorú vesztesként – produkáljak Imre álmához
altatónak egy jópofa zsidó viccet.

Biztos vagyok benne, ha mellette lettem volna utolsó
percében, a nagy parti végeztével is ezt kérte volna. Hát
Imre! Most is hû leszek a hagyományhoz, és vidd magad-
dal ezt a viccet arra a kirándulásra, ahonnan még nem
tért meg utazó!

Egy vendéglô hátsó termében, kutató szemek elôl rejt-
ve, zugkaszinó mûködik. Nagy pénzben játszanak itt do-
minótól kockán keresztül ultiig mindent. Az egyik asztal-
nál együtt kártyázik nagy alapon egy katolikus plébános,
egy református lelkész és egy zsidó rabbi. A rendôrség
egy fülesnek köszönhetôen rajtaüt a játékbarlangon.
Mindenki megpróbálja eltüntetni a kártyát, dominót, do-
bókockát, csupán a három egyházi személy asztalán hal-
mozódik a papírpénz.

A razziát vezetô százados zavarban van az igazoltatás
után. Mihez kezdjen három egyházi méltósággal? Ôket
mégsem verheti bilincsbe... Ezért telefonon utasítást kér
elöljárójától, és megszületik a salamoni megoldás.

Tisztelendô urak! Ha mindhárman megesküsznek,
hogy nem pénzben játszottak, elmehetnek büntetlenül –
ígéri. A plébános ennyi mond: A Megváltó sebeire eskü-
szöm, hogy nem pókereztünk pénzben! A lelkész is meg-
esküszik, a rabbi viszont csak hallgat.

A százados egy idô után rászól: Fôrabbi úr, mennünk
kéne... Nyögje már ki, amit kértem. Mire a rabbi ránéz,
és ennyit mond: Mondja, százados úr, maga szerint lehet
egyedül pókerezni?!

...és ideje van a nevetésnek
– Elnézést, megmondaná, melyik az utca túlsó oldala? 
– Az ott, szemben.
– Hát ez ôrület! Onnan meg ide küldtek! 

* * *
Két bácsika beszélget a buszon:
– Képzelje, én már húsz éve utazom ezen a buszon... 
– Tényleg? És hol szállt fel?

* * *
– Mikor van a születésnapja? 
– Július 15-én.
– Melyik évben? 
– Minden évben.

MAGÁNNYOMOZÁS FELSÔFOKON!
* * *
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