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A budapesti zsinagógák szeptem-
ber 4–11. között különleges fények-
be öltöznek és kitárják kapuikat,
hogy akusztikus koncerteket mu-
tassanak be, a Ghymes és a Besh o
droM, Rost Andrea és a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar közös zenélé-
sének adjanak teret.

A Zsidó Kulturális Fesztivál a zsi-
dó és a magyar kultúra összefonó-
dásáról szól, különleges hangulatú
helyszínek fogadnak be kimagasló
mûvészeti produkciókat. A feszti-
vállal a klezmer-, a jazz-, a swing-
és a rockzene mellett táncelôadá-
sok, felolvasóestek, kiállítások és
gasztroest fúziója valósul meg.

Az idei év egyik újdonsága, hogy a
Dohány utcai zsinagóga, a Rumbach
Sebestyén utcai zsinagóga és a
Goldmark Terem mellett két új hely-
szín, a Bethlen téri és a Hegedûs Gyu-
la utcai zsinagóga is bekapcsolódik a
programsorozatba.

A Zeneakadémia egy különleges
koncerttel színesíti a fesztivált: Lux
Erika zongoramûvész és az
Europäischer Synagogalchor mûkö-
dik együtt Izsák Andor vezényleté-
vel, aki a Zsidó Zene Európai Köz-
pontjának alapítója és a Hannoveri
Zeneakadémia nyugalmazott zsinagó-
gaizene-professzora.

A neves magyar mûvészeken és
együtteseken kívül – mint Pajor Ta-
más, Mörk featuring Palya Bea,
Petruska, InFusion és Tompos
Kátya, Charlie, Caramel és Rudas
Dániel kántor közös produkciója
mellett Jónás Vera, Micheller
Myrtill, a Patché Group, a Buda-
pest Klezmer Band – a közönség
olyan különleges nemzetközi zenei
produkciókat, sztárvendégek elôadá-
sait is élvezheti, mint Boban
Markovic és zenekara vagy a világ-
hírû amerikai Klezmatics társulat.
Eyal Shiloach izraeli hegedûkirály és
a Klezmerész együttes koncertje
szeptember 8-án a Hegedûs Gyula ut-
cai zsinagógában szólal meg. Illényi
Katica az Izraelbôl érkezô Swing De
Gitanes együttessel lép fel, a formá-
ció a gypsy-jazz, Django Reinhardt
mûfajában legismertebb jazz-zeneka-
rok egyike a Közel-Keleten, számos
nemzetközi koncertjük után most ze-
nélnek elôször Budapesten. A zsina-
gógák a Frenák Pál Társulat
elôadásának, a Nigun és a Kossuth-
díjas Borbély Mihály koncertjének, a
Szefárd Díváknak, a Back to the
Roots, a Finucci Bros Quartet és
Szôke Nikoletta Barbra Streisand-
estjének, valamint a Pankastic zene-
karnak adnak otthont. A Sabbathsong
Klezmer Band sztárvendége Beke
Farkas Nándor, a Hungarikum 100
Tagú Cigányzenekar elnöke és a cim-
balom Paganinije, a Kossuth-díjas
Ökrös Oszkár és a Kinneret kama-
rakórus lesznek.

Vámos Miklós, Dragomán
György, Szabó T. Anna, Hegedûs D.
Géza, a Kovax és Galkó Balázs iro-
dalmi estje a Goldmark Teremben kap
helyet. Karácsony János és Für Ani-
kó elôadóestje mellett Gálvölgyi Já-

Zsidó Kulturális
Fesztivál Budapesten

nos és Benedek Miklós közremûkö-
désével blattoló kabaré lesz, Kern
András Hernádi Judittal és Heilig
Gáborral énekel Gátos Iván zeneka-
rának kíséretére.

A fesztivál programjai közül a gye-
rekmûsorok sem maradnak ki; szep-
tember 11-én 11 órakor a Gólem
Színház és a Szamárfül Projekt
együttmûködésében zsidó mesejáté-
kot mutatnak be óvodásoknak és kis-
iskolásoknak.

Heisler András, a Mazsihisz elnö-
ke szerint a hitközség 1 százalékos
kampányának üzenete, A változó vi-
lágra nyitott zsidóság hûen tükrözi a
Zsidó Kulturális Fesztivál sokszínûsé-
gét. Az eseménysorozat a nyitottság-
ról, az egymás iránti tiszteletrôl, kul-
túrák keveredésérôl és megértésérôl
szól. A zsidó vallás szent helyei szep-
tember 4–11. között a nemzetközi fel-
lépôk mellett olyan produkciókat fo-
gadnak be, melyek a magyar és a zsi-
dó kultúra szerves összefonódásáról
szólnak.

Gerendás Péter számára, aki a
2016-os fesztivál mûvészeti vezetôje,
a Zsidó Kulturális Fesztivál többet je-
lent egy eseménysorozatnál. Identitá-
sok, kultúrák és mûvészek találkozá-
sa, egyedi , alkotások, pillanatok lét-
rejötte olyan csodás hangulatú kör-
nyezetben, ahová egyébként ritkán té-
vedne be a közönség.

Vidéki programok
A budapesti Zsidó Kulturális Fesz-

tivál néhány programjával két vidéki
helyszínen, a szegedi és a debreceni
zsinagógában is találkozhatnak az
érdeklôdôk.

Szeptember 5-én a debreceni Pásti
utcai ortodox zsinagógában, szeptem-
ber 6-án a szegedi Új Zsinagógában A
Zsinagóga Hangjai koncertet mutat-
ják be Lux Erika (zongora), Alexan-
der Ivanov (orgona), az Europäischer
Synagogalchor és Izsák Andor (kar-
nagy) közremûködésével.

Kísérôprogramok
A Zsidó Kulturális Fesztiválnak két

kísérôprogramja is van; szeptember 7-
én a Budapest Marriott Hotel ad ott-
hont Mautner Zsófi vacsoraestjé-
nek, az „Hommage à Ottolenghi”-
nek. Idén Mautner Zsófi kulináris
ikonja, az izraeli származású Yotam
Ottolenghi által ihletett ételek kerül-
nek terítékre.

Szeptember 8-án a Zwack Múze-
um és Látogatóközpontban kap he-
lyet a Zsidó dallamok a zeneiroda-
lomban – A mezítlábas zenészek és
Fekete László, a Dohány utcai zsina-
góga fôkántora közös estje.

A Zsidó Kulturális Fesztivált a
Mazsihisz, a Budapesti Zsidó Hitköz-
ség és a Meeting Budapest Kft. szerve-
zi, az esemény támogatói a Colonnade,
a Nemzeti Kulturális Alap, a Budapes-
ti Fôvárosi Önkormányzat, Erzsébet-
város Önkormányzata.

Részletes program: 
www.zsidokulturalisfesztival.hu

Kapcsolat
Benkô Lívia
+36-30-432-2315 
sajto@ zsidokulturalisfesztival.hu
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Körzeti
kitekintô

Tudjuk, Magyarország legitim
kormányzata nem érez nosztalgiát
a fehérterror, az „orgoványi erdô”
és semmilyen más tömeggyilkos-
ság iránt. Az sem kérdés számunk-
ra, hogy a magyar kormány nem
tekinti „állatoknak” honfitársaink
egyetlen csoportját, így természe-
tesen a honi cigányságot sem.

Meg sem fordul a fejünkben,
hogy a kormány elismerésre mél-
tónak találná, ha valaki rendszere-
sen kiirtandó kártevôknek, férgek-
nek, tetveknek nevezi azokat,
akiknek nem osztja véleményét.
Fel sem merül bennünk, hogy az

antiszemitizmus ellen meghirde-
tett orbáni „zéró toleranciát”
követôen a kormány kirekesztô
eszmék mellett tenné le voksát.
Ezért magától értetôdô számunk-
ra, hogy Bayer Zsolt felebarátunk
– a Miniszterelnökség tréfás ma-
gyarázatával szemben – nem új-
ságírói munkásságáért kapta ma-
gas állami kitüntetését, hanem ép-
pen annak ellenére.

A legnagyobb magyar kormány-
párt ugyanis észrevette, hogy Bayer
Zsolt – mint egykori alapítóinak
egyike – sikertelen és rosszkedvû,
márpedig nem lehet igazán sikeres

Heisler András Facebook-oldalán jelentette be, hogy visszaadja állami
kitüntetését Bayer Zsolt miatt. A Mazsihisz elnöke indoklásában úgy fo-
galmazott, nem kíván olyan emberrel egy közösségbe tartozni, „aki rasz-
szista, aki antiszemita, aki izzó cigánygyûlölettel és nemzetpusztító esz-
mékkel szennyezi Magyarországot, s éberen ôrködik a magyarországi
szélsôjobboldal hagyományainak megôrzése, a félelem és gyûlölet érzésé-
nek ébren tartása felett”.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökévé választásom
elôtt, 2011-ben kaptam meg a magyar zsidó közösség érdekében végzett sok-
éves társadalmi munkám elismeréseként A Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét.

Civilként tüntettek ki, s büszke voltam a díjra, s úgy gondoltam, erkölcsi ér-
tékét csak erôsíti, hogy a díjazottak között sokféle emberrel, különbözô néze-
teket valló személyiségekkel, más-más politikai oldalt kedvelôkkel, egyházak
széles skálájának képviselôivel kerültem laza közösségbe. A sokszínûség szá-
momra érték, egymás nézeteinek tolerálása pedig Magyarország jövôjét je-
lenti.

Ma azonban ugyanannak a díjnak vagyok tulajdonosa, mint Bayer Zsolt.
Ugyanannak, amit idén augusztus 20-án Bayer Zsolt is megkapott. Egy em-
ber, aki rasszista, aki antiszemita, aki izzó cigánygyûlölettel és nemzetpusztí-
tó eszmékkel szennyezi Magyarországot, s éberen ôrködik a magyarországi
szélsôjobboldal hagyományainak megôrzése, a félelem és gyûlölet érzésének
ébren tartása felett. A sokszínûséget szeretem, a romboló szélsôségeket nem.
Nem kívánok még virtuálisan sem egy közösségbe tartozni Bayer Zsolttal,
ezért bejelentem, hogy a civilként megkapott díjamat felelôs magyar állam-
polgárként visszaadom.

Döntésem személyes, nem kívánok befolyásolni senkit. Nem szeretnék
megítélni egy korábbi kitüntetettet sem amiatt, hogy a díj visszaadásáról mi-
ként dönt. Ez mindenkinek személyes választása kell hogy legyen. Szeret-
ném, ha ezt mások is elfogadnák.

Kardos Péter fôrabbi is 
visszaküldte kitüntetését

Indoklás
Mint holokauszttúlélô, nem akarok egy listán szerepelni azzal az emberrel.

Ezért kitüntetésemet, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét,
amelyet a zsidó közösségben évtizedeken át végzett humánus és hitéleti
tevékenységem elismeréseként kaptam, tisztelettel visszaküldöm Áder János
elnök úrnak, akinek meghallgatva auschwitzi beszédét, mélyen megrendülten
hittem szavai ôszinteségében.

Nem kellett volna.
Most ô írta alá annak az embernek ugyanezen kitüntetését.

Új, kulturális útikönyv jelenik
meg a Mazsike gondozásában
Burgenlandi zsidó emlékek nyo-
mában két keréken címmel. A kö-
tetet, amely egy praktikus útika-
lauz, szeptember 4-én, a Pozsonyi
Pikniken, a Mazsike standjánál
mutatjuk be. Ugyanitt lehetôség
lesz a túrák szerzôjével, Mózes
Krisztiánnal is beszélgetni, ta-
pasztalatot cserélni, no és persze
dedikáltatni is.

Burgenland – mi jut eszébe
Ausztria legkeletibb tartományáról?
Fertô tó, Esterházy-kastély, Haydn?
Burgenland az utóbbi évtizedekben
nagyszerû kerékpárútjaival is hírne-
vet szerzett magának, nem véletle-
nül nevezik kerékpáros paradicsom-
nak is.

A terület zsidó kulturális szem-
pontból is fontos. A 17. században az
Esterházy család birtokain alakult ki
ugyanis az ún. Hétközség (németül:
Siebengemeinden, héberül seva
kehillot). A felvilágosult hercegek
befogadták és védelemben részesí-
tették a környék településeirôl, p1.
Sopronból, Bécsbôl elüldözött zsidó-
kat. A következô mintegy 300 évben
békés együttélés, virágzó kulturális,
szellemi és gazdasági élet jellemezte
az itteni közösségeket, melyeket a
nemzetiszocialista hatalomátvétel
semmisített meg.

A Mazsike 2014-es, nagy sikerû
burgenlandi kulturális kirándulása
kapcsán fogalmazódott meg az egye-
sület vezetôségében egy útikönyv öt-
lete, amely a térség látnivalóit, kü-
lönlegességeit a zsidó kulturális
örökséggel ötvözve, kerékpáros
szemmel mutatná be, hiszen ilyen
könyv eddig még nem létezett. A ter-
vet tett követte, most pedig örö-
münkre szolgál, hogy a könyv meg-
jelenésérôl adhatunk hírt.

A könyv négy útvonalat ajánl,
amelyek javarészt osztrák, részben
magyar és szlovák területen halad-
nak. A túrák Burgenland zsidó és
nem zsidó emlékhelyeit, kulturális
tereit mutatják be. A könyv nemcsak
útleírásokat tartalmaz, hanem prakti-
kus segítség is a kerékpárral szívesen
túrázóknak, az aktív pihenést, kirán-
dulást tervezô kultúrarajongóknak.

A képekkel és térképekkel gazda-
gon illusztrált kiadványt persze a
négy keréken, a vonattal, a gyalogo-
san kirándulók is haszonnal forgat-
hatják, hiszen bár más utakon halad-
nak, a kulturális emlékek felfedezé-

Szeged
Tizenharmadik helyszínként Sze-

ged is bekapcsolódott a Filharmónia
Magyarország által szervezett nyári
orgonakoncert-sorozatba. A Filhar-
mónia Dél-alföldi irodájával közö-
sen szervezte meg a hitközség zsina-
gógai koncertjét, melyen Kosóczky
Tamás orgonamûvész, Solymosi Pé-
ter trombitamûvész és Kovács Éva
énekmûvész lépett fel Bach, Mozart,
César Franck és Rahmanyinov dalla-
maival, közel négyszáz zenekedvelô
elôtt.

* * *

Vasárnap délelôttönként nagy
idegenforgalmi látogatottságnak ör-
vend Csanádi László orgonamû-
vésznek a Szabadtéri Játékok napja-
ival egybekötött matinékoncert-so-
rozata, melyek keretében Zámbó
Krisztina idegenvezetônk a szegedi
zsidóság és az Új Zsinagóga törté-
netét is ismerteti.

L. A.

48 fôs „telebusszal” utazott a Hu-
nyadi téri zsinagógakörzet közössé-
ge Szegedre, a csodálatos zsinagógá-
ba, hogy ott is meghallgathassa a
Bejn Hajamim e helyszínen debütá-
ló, bemutatkozó koncertjét. Az út so-
rán Hajdú Marianne alaposan felké-
szülve beszélt a város múltjáról, val-
lási intézményeirôl, az ott élô zsi-
dókról.

A koncert során a mesterien kép-
zett zenészek, énekesek – Fináli Gá-
bor rabbihelyettes, Fekete Tamás,
Lajos Péter, Schafarek József,
Szendôfi Balázs, a Monarchia Szim-
fonikus Zenekar 4 kiváló vonósa,
Zucker Immánuel, Budai Miklós,
Ledinger Carmen (Angliában musi-
cal szakon végzett énekes) – az „Uta-
zás az idô tengerén” címû produkci-
ójukkal elvarázsolták, meghódították
a 350 fôs közönséget.

A zsinagógában óriási kivetítôn az

A Magyar Idôk
egyházi méltóságo-
kat keresett meg
azzal a kérdéssel,
mi a véleményük a
kvótáról szóló nép-
szavazásról.

Radnóti Zoltán, a
Mazsihisz rabbites-
tületének elnöke
hangsúlyozta: nincs
„egy” jó döntés.

– Akár igennel,
akár nemmel szavaz
valaki, a voksa nem
lesz veszélytelen. Hiszen a befogadás egy elôre nehezen felbecsülhetô biz-
tonsági kockázatot jelent, a be nem fogadás pedig azzal jár, hogy valamivel
több mint ezer embert megfosztunk annak a lehetôségétôl, hogy itt boldogul-
jon, és az ország hasznára váljon – fogalmazott a rabbi. Hozzátette: a kérdés
erôsen megosztja a zsidóságot is. Ô mindenkinek azt tanácsolja, hogy a héber
Bibliában található idegenszeretetre, a zsidó hagyományra és a saját érzelme-
ire támaszkodva döntsön. Hangsúlyozta továbbá: a zsidóságnak sem a
Mazsihisz, sem más testület nem ad ki „rabbinikus döntvényt”, mivel Isten
szabad akaratot adott az embereknek.

MEGHÍVÓ
2016. szeptember 25-én, va-

sárnap, délelôtt 9.30 órakor a
Rákoskeresztúri temetônkben

(Budapest X., Kozma u. 6.) a már-
tíremlékmûnél, utána az ismeret-
len munkaszolgálatos emlékmû-
vénél gyászmegemlékezést tar-

tunk mártírhalált halt drága hittest-

véreink emlékére.

A kegyeletes ünnepségen Gor-
don Gábor, az Élet Menete Ala-

pítvány kuratóriumának elnöke

köszönti az emlékezô közönséget.

Az emlékbeszédet Radnóti Zol-
tán rabbi tartja. A kántori funk-
ciót Nógrádi Gergely kántor lát-
ja el.

A megemlékezésre tisztelettel

meghívjuk hittestvéreinket, és

megjelenésükre számítunk.

Budapesti Zsidó Hitközség
Chevra Osztálya

Heisler András visszaadta
állami kitüntetésétA Mazsihisz „gratulál” 

Bayer Zsolt kitüntetéséhez
és elégedett egy ország, ha polgárai
elégedetlenek és sikertelenek. He-
lyesen mérték fel, hogy Bayer
frusztrált átkozódása, monoton,
hisztérikus és szánni való gyûlölkö-
dése nemcsak neki saját magának,
de a közhangulatnak is árt. Aligha-
nem ezért akarta ôt a kormány jobb
kedvre, derûre hangolni valami
pénzbe nem kerülô figyelmességgel.

Hisszük, hogy Bayer Zsolt, épp-
úgy, mint mindenki más, Isten ké-
pére teremtett emberi lény, s meg-
érdemli a vigaszt. Soha nem sza-
bad lemondanunk arról a
reményrôl, hogy egyszer majd fel-
hagy rutinszerû uszításával és de-
rék emberré válik.

A Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetsége ezért tudatni sze-
retné, támogatja a kormányzat pe-
dagógiai erôfeszítéseit. Bizako-
dunk, mert sok jó ügy van Ma-
gyarországon, amelynek a kitünte-
tett egykor volt figyelemreméltó
stílusát újra szolgálatába tudná ál-
lítani. Kívánunk neki ezért erôt,
egészséget és hosszú életet, hogy le-
gyen ideje jóvátenni mindazt a
mérhetetlen kárt, amit az elmúlt
évek során írásaival Magyaror-
szágnak okozott.

Burgenlandi zsidók nyomában

sében útikönyvünk jó szolgálatot te-
het. Sôt, a könyv olvasnivalónak is
kiváló választás, izgalmas és sokszí-
nû kulturális utazásra repíti olvasó-
ját, térben és idôben egyaránt.

A kötet ára 1990 Ft, Mazsike-
tagoknak érvényes Mazsike-kártyá-
val 1790 Ft. Dedikálás és vásárlás: a
Pozsonyi Pikniken, a Mazsike stand-
jánál.

További információ: http://mazsi-
ke.hu/zsidoemlekekburgenlandban

A Bejn Hajamim Szegeden
együttes logója, majd az elhangzó
számok, zsoltárok magyar szövege
volt olvasható.

Fináli Gábor üdvözölte a közönsé-
get, majd felkérte Lednitzky András
elnököt, mondja el gondolatait. A vi-
lági vezetô köszöntötte a megjelente-
ket, külön a Budapestrôl érkezette-
ket. Ismertette 115 éves zsinagógá-
juk rekonstrukciós tervét, állomásait,
a hajdani és a jelenlegi zsidó populá-
ció létszámát. Átfogóan szólt a szep-
tember 1-jén nyitó XII. Szegedi Ôszi
Zsidó Kulturális Fesztiválról, ame-
lyen több unikális mûvész és zenekar
is fellép majd, és egyúttal emlékezte-
tett a fôvárosi fesztiváleseményekre
is.

Ezt követôen felállt a zenekar, és
kezdetét vette a program. Fináli Gá-
bor a bejn hajamim („tengerek kö-
zött”) jelentésérôl kifejtette, hogy já-
tékukkal a kortalanságnak is igye-
keznek megfelelni, színre vinni
olyan szöveghû zsoltárokat, melyek
zeneisége, ritmusa, hangszerelése új
hangzást kelthet.

Az egy óra negyven perces koncert
során a péntek-szombati zsinagóga-
hangulat varázsa töltötte be a helyi-
séget, a Hunyadi tér rabbihelyettese
minden újabb szám elôtt alapos is-
mertetést is adott.

A ráadások elôtti utolsó darab Iz-
rael Állam himnusza volt, a közön-
ség természetesen állva hallgatta, de
„a taps erôsségével megszavaztatott”
pluszszámok során sem ültek le...
Tomboló siker jellemezte a szegedi
debütálást, gyönyörû este volt.

A szegedi elnök, Lednitzky And-
rás véleménye a programról a legna-
gyobb közösségi oldalon: „Sokaknak
tetszett, stílusos bibliatanulmány mai
zenére, oktatott, identitást fokozott, a
múlt is befogadhatóbbá vált általa.
Kiváló zenészek adtak bemutatót,
csak ehhez az akusztikához keve-
sebb hangosítás is elég lett volna. Jó
volt, a mának szólt, s mindenkihez
utat talált.”

GálJ

Radnóti rabbi a népszavazásról



Nemrégiben vé-
get értek az 5776.
zsinagógai esz-
tendô ünnepei. Az
elmúlt másfél év
során szinte végig
az ünnepek mé-
lyebb jelentését

próbáltuk megérteni. Az új év bekö-
szöntével új sorozatba kezdünk,
melyben a zsidóság alapelveivel fog-
lalkozunk. Ennek ellenére igyekezni
fogok nem túlságosan elméletiesked-
ni, minél kevesebbet „filozofálni”.
Ennek jegyében elsô témaként a
micvákat választottam. A micva szó
érthetô „cselekedetnek” és „köteles-
ségnek” egyaránt. Ez alkalommal az
elsô jelentést vizsgáljuk meg, a máso-
dikra Isten segítségével legközelebb
kerül sor.

Sokan azt gondolják, hogy a zsidó-
ságban a hit mellékes, és elsôsorban a
cselekedeteink számítanak, szemben
a kereszténységgel, amely éppen a
hitre helyezi a központi hangsúlyt.
Szerintem ez alapvetô tévedés. A zsi-
dóság célja a szív formálása, az ember
egészének, érzelmeinek és értelmének
egyaránt Isten szolgálatába való állí-
tása. Ahogyan legnagyobb prófétánk,
Mózes megfogalmazta: „És most, Iz-
rael, mit kér tôled Örökkévaló Iste-
ned? Csak azt, hogy féljed Örökkéva-
ló Istenedet, járjál minden útján, sze-
resd ôt és szolgáld [...], teljes szíved-
del és teljes lelkeddel” (Mózes 5.,
10:12). Ebbôl a „palettából” az egyik
szín valóban az, hogy „szolgáld”, azaz
a cselekedetek. Az, hogy „járjál min-
den útján”, szintén részben cseleke-
det, hiszen a héber „út” szó (derech)
azt is jelenti, hogy „mód”, azaz csele-
kedj mindent tökéletes módon, aho-
gyan Isten is cselekedne. A többi kö-
vetelmény azonban láthatóan a szív
megformálására irányul: Isten félel-
me, Isten szeretete, a lélek és szív tel-
jessége. Mindebbôl világos, hogy túl-
egyszerûsítés lenne azt mondani,
hogy a zsidóságban csak meg kell csi-
nálni néhány cselekedetet, és ezzel
már eleget is tettünk vallási kötele-
zettségeinknek. Akkor mi a cseleke-
detek valódi szerepe?

„Nagy a tóratanulás, mert cseleke-
detekhez vezet”, mondják Bölcseink
(Kidusin 40b). Meg is magyarázzák a
késôbb élt rabbik (Rási, Toszáfot),
hogy ezek szerint a cselekedetek még
a tóratanulásnál is fontosabbak, hi-
szen a tóratanulás valójában csak a
cselekedetekhez vezetô eszköz. A
már sokat idézett Rabbi Mose Cháim
Luzzato (Rámchál) azonban Derech
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VALLÁSI ROVAT

Zsidóság – a cselekedetek vallása?

Nekem mint rabbinak, aki arra tet-
te fel az életét, hogy próbáljam az
Örökkévalót lehozni az emberek kö-
zé (és nem fordítva, mint ahogyan
sokan gondolják, azaz az embereket
kell felemelni az Örökkévalóhoz), és
próbálom a zsidó életre tanítani a ho-
ni zsidó közösséget, mindig hatal-
mas csalódás látni, hogy sok zsidó
még mindig azt vallja, a kásrut tör-
vényei elavultak. Pedig a kóserság-
nak lelki okai is vannak, és nem ör-
döngösség kóser konyhát csinálni
szinte egyik percrôl a másikra.

A legfontosabb, hogy megismer-
jük és megértsük, miért is fontos ez
nekünk.

A Tóra lassan adagolja a törvénye-
ket...

Csak Mózes harmadik könyve kö-
zepén (Smini hetiszakaszban) ismer-

A magyar zsidók tízezreinek életét megmentô svéd
diplomatát, Raoul Wallenberget Ivan Szerov volt KGB-
fônök frissen napvilágra került emlékiratai szerint a
Szovjetunióban annak idején felsôbb utasításra
kivégezték – közölte a Háárec címû izraeli újság honlap-
ja, hozzátéve: ezzel magas rangú volt szovjet illetékes
elsô alkalommal ismerte be a diplomata megölését.

A második világháború vége óta rejtély, hogy mi lett a
sorsa az 1912-ben született svéd üzletembernek, Raoul
Wallenbergnek, akit 1944 nyarán a svéd külügymi-
nisztérium Budapestre küldött, hogy segítsen a magyar
zsidóknak.

Az akkor harmincnégy éves svéd embermentô
diplomáciai védettséget ígérô menleveleket osztogatott,
ún. „védett” házakat hozott létre Budapesten, amelyek
lakóinak svéd állampolgárságot és a háború utánra
névlegesen befogadást ígértek Svédországba.
Wallenberg a zsidó gyerekek ezreit is otthonokban védte,
sôt olykor személyesen – többször élete kockáztatásával
– mentett ki embereket Auschwitzba induló transzpor-
tokból vagy halálmenetekbôl.

Régóta foglalkoztatja a világot a rejtély, vajon hová
tûnt el, miután 1945. január tizenharmadikán Pesten egy
orosz ôrnagy elvitte magával. Ettôl kezdve sorsáról
mindeddig csak találgatások voltak.

A Háárec szerint a „Feljegyzések egy bôröndbôl: a
KGB elsô fônökének – halála után 25 évvel megtalált –
titkos naplója” címû, júniusban megjelent új orosz könyv
megoldást kínál Raoul Wallenberg eltûnésének rejté-
lyére.

A szovjet titkosszolgálat 1954 és 1958 közötti
fônökének, Ivan Szerovnak kéziratban lévô emlékiratai
évtizedekig egykori nyaralójának, dácsájának titkos
falában rejtôztek, ahonnan négy évvel ezelôtt kerültek
elô egy átépítés során.

Ivan Szerov naplójában azt mondja, hogy a svéd diplo-
matát felsôbb parancsra kivégezték.

Ivan Szerov könyvében ezt írja: „Semmi kétségem,
hogy Wallenberget 1947-ben kivégezték.” Emellett azt is
megjegyzi: Viktor Abakumov, a szovjet titkosrendôrség
egykori fônöke azt állította, hogy egyenesen Sztálinnak,
valamint Molotovnak, a második világháború idején reg-
náló szovjet külügyminiszternek a parancsára végeztek
vele. Szerov szerint ezt állította kihallgatásán az 1954-
ben kivégzett Abakumov.

Szerov frissen nyilvánosságra került naplójában azt is
rögzítette, hogy betekinthetett Wallenberg személyes
dossziéjába – melynek létezését a szovjet hatóságok
évtizedekig tagadták –, és abban egy olyan iratot látott
két hivatalnok kézjegyével ellátva, amely szerint
Wallenberg holttestét elhamvasztották.

Emlékirataiban mindössze hat oldalt szentelt a
Wallenberg-ügynek, miután Sztálin utódja, Nyikita
Hruscsov megkérte, hogy vizsgálja ki az elrabolt svéd
diplomatával történteket. Szerov azt is megírta, hogy
nem sikerült részleteket megtudnia Wallenberg halálának
körülményeirôl, és nem talált bizonyítékot arra, hogy
kém lett volna.

Korábban a szovjet hatóságok azt mondták, hogy
Wallenberg 1947-ben a börtönben meghalt, de ezúttal
egy egykori illetékes egyértelmûen kijelenti, hogy nem
természetes halállal halt meg, hanem megölték, noha a
kivégzésérôl határozó parancs okát továbbra sem jelöli
meg.

1957-ben a Szovjetunió felelôsei azt állították, hogy
Wallenberg szívrohamban életét vesztette, majd 1991-
ben, a Szovjetunió összeomlása után, egy svéd–orosz
vizsgálóbizottságot alakítottak halála körülményeinek
feltárására.

Egyetek kósert – ha úgy akartok kinézni, mint én!
(Tarzan, Johnny Weissmüller)

Miért kell még a 21. században is
kóser ételt enni?

hetjük meg az étkezéssel kapcsolatos
törvényeket. A felsorolás precízen
megtalálható a Tórában: 

– csak a kérôdzô és hasított patájú
emlôsök, 

– csak az uszonyos és pikkelyes
halak,

– és csak azok a szárnyasok számí-
tanak kósernek, amelyek nem szere-
pelnek a tiltott madarak listáján.

Ám a zsidóság nagy többsége ré-
szére ezek csak historikus emlékek,
végtére is – mondják ôk – ôseinknek
a sivatagi vándorlás során meg kel-
lett védeniük magukat a trichi-
nózistól és más ördögi betegségek-
tôl, ezért szükség volt egyfajta sza-
bályozott étkezési rendszerre. Ám
manapság – így érvelnek –, a
hûtôházak, az állami ellenôrzés
(HCCP és társai), illetve a modern
higiéniai követelmények mellett, a
kóserság törvényei idejétmúltak,
anakronisztikusak, és minden bi-
zonnyal nélkülözhetôek.

Milyen szomorú.
A tény az, hogy a kásrut törvénye-

it egyáltalán nem egészségügyi
okokból kaptuk. Ha történetesen
még egészséges vagy higiénikus is,
ez csupán „kellemes mellékhatás” az
igazi cél mellett. Lehet, hogy ez
elôny, de soha nem ez volt az igazi
ok.

Belegondoltál már, hogy ha az ét-
kezési törvényeknek egészségügyi
okaik vannak, akkor minden rabbi-
nak úgy kellene kinéznie, mint
Tarzannak? És azok, akik nem tart-
ják be a kóser étkezés szabályait, be-
tegesek lennének.

A tények – sajnos – viszont épp
ennek az ellenkezôjét bizonyítják... 

Az átlagos vallásos típus inkább
vézna (vagy túlsúlyos), és azok,
akiknek nagy bicepszeik vannak, ál-
talában nem kóseren élnek.

Szóval kategorikusan kijelentet-
hetjük: a kóser ételek nem a testi
egészségünkre hatnak, hanem a lelki
egészségre.

Na még egyszer: nem a testünkre,
hanem a lelkünkre hat!

Ez egy zsidó „diéta”, amely segít
megtartani spirituális érzékenysé-
günket a velünk született zsidósá-
gunk irányában.

A rabbik rámutattak, hogy a Tóra
valójában sehol nem rögzíti ezeknek a
törvényeknek a hivatalos okait, a val-
lástudósok és a filozófusok azok, akik
felfedezni vélték ezek céljait. Azt ta-
nítják, hogy a kóserság úgy hat, mint
egy védôbástya az asszimiláció ellen!

Egyszerûbben fogalmazva: ha be-
tartjuk a kóser elôírásokat, ha más zsi-
dókkal együtt fogunk vásárolni és ve-
lük szocializálódunk, akkor közeli
kapcsolatban maradunk a zsidó kö-
zösségi élettel.

Sokszor kérdeztem már meg bará-
taimtól és felebarátaimtól: „miért
akarsz elvenni egy nem zsidó nôt.
Nem sikerült volna találnod egy jó
zsidó lányt?”

A válasz nem egyszer ez volt:
„Zoli, egyszerûen már nem moz-

gok olyan körökben...” 
„Nem találtam...”
Kétségtelen, hogy ha ezek a fiúk

(vagy lányok) mindig betartották
volna a kósersági szabályokat, éle-
tüknek nagy döntései is biztosan
máshogy alakultak volna.

Mélyebb, spirituális szinten vizs-
gálva, a kóser étkezés fogékonnyá
tesz minket a zsidósággal kapcsola-
tos dolgokra.

Ez ugyan a fizikai érzékeink szá-
mára észrevehetetlen, de bölcseink
szerint tagadhatatlan tény. Elég
misztikusan hangzik, de így van.

Talán azt mondanám, hogy miként
a túl sok zsíros étel árt a koleszterin-
szintnek, a nem kóser ételek rosszat
tesznek a léleknek (a „nesámá”-nak).

Elzárják a spirituális artériákat, és
megakadályozzák a meleg, egészsé-
ges zsidó érzések áramlását a pármai
sonkán és az öntudaton keresztül. 

Nagyon fontos, hogy legyen
mezüze az ajtódon. 

Ez az, ami a házadat zsidó otthon-
ná teszi.

De ami igazán meghatározza a
„zsidó otthon”-t, az az, amikor büsz-
kén igennel tudsz válaszolni a kér-
désre: „Ti zsidó háztartást vezettek?”

Mert ez a konyhára vonatkozik! A
kóser konyha teszi a zsidó otthont
igazán zsidóvá!

Ám a tudat mellett van még egy
üzenete egy kóser konyhának: Ez
egy meleg és ékesszóló meghívás
minden zsidó ember számára:

„Itt szívesen látnak!”
„Ide nyugodtan bejöhettek és ehet-

tek!”
„Itt otthon érezheted magad!”
Ezernyi szuper diéta van az inter-

neten. Lehet, hogy fel tudsz építeni
egy egészséges testet...

Ám a kóser étkezéssel az egészsé-
ges lelket építed fel!

Radnóti Zoltán rabbi

Hásém c. alapkönyvében látszólag
egészen mást mond errôl a kérdésrôl:
„szükséges a tóratanulás, mert ha nem
tanulja, honnan is tudhatná, hogyan
kell csinálni? De mindezen túl, a tanu-
lásban ennél sokkal fontosabb cél van,
ami az ember teljességéhez kell.”
Ezen bevezetô után oldalakon keresz-
tül értekezik a tóratanulás mély, szel-
lemi, misztikus hatásairól, amit az
emberi lélekre kifejt. A felületes olva-
só ez alapján azt gondolhatná, hogy
vitatkozik a talmudi bölcsek fenti
mondásával: szerinte a tóratanulás
igenis fontosabb a cselekedeteknél.

A valóság az, hogy nincsen semmi
ellentmondás, csak a „cselekedet”
szónak van több jelentése. Rámchál
olyan cselekedetekrôl ír, amelyeknek
a végrehajtása egészen pontosan le
van írva szent könyveinkben, mint
például a tefilin (imaszíj) felrakása, a
szombati gyertya meggyújtása, az ét-
kezés utáni áldás elmondása stb. A tó-
ratanulás egyik célja valóban az, hogy
ezeket megfelelô pontossággal végre
tudjuk hajtani. A talmud a fenti idé-
zetben azonban „cselekedet” alatt
olyan tevékenységet ért, ami sehol
nincsen konkrétan leírva, amire ne-
künk magunknak kell rájönnünk, ami-
vel képesek vagyunk megváltoztatni a
világ alakulását. Ez világos a Toszáfot
magyarázatából, aki a fenti mondást
többek között úgy értelmezi, hogy ha
valaki tanácsot kér egy rabbitól, hogy
tóratanulásra vagy cselekedetekre
szenteljen több idôt, akkor az alapján
kell dönteni, hogy mennyire tanult
ember az illetô. Ha még nem tanult
eleget, inkább szánja az idejét tanulás-
ra. Ha viszont már jártas a tórában,
akkor foglalkozzon a cselekedetekkel.
Látható tehát, hogy nem egyszerû me-
chanikus parancsteljesítésrôl van szó
ebben az idézetben. Másrészt az is ki-
derül, hogy a tóra tanulása adja meg a
stabil alapot ahhoz, hogy a cselekede-
teink is sikerrel járjanak.

Ha akarjuk, cselekedeteinkkel meg-
változtathatjuk az egész világ folyását
jó vagy rossz irányba. Az özönvíz
kapcsán a tórában azt olvassuk, hogy
azáltal, hogy az emberek rosszat cse-
lekedtek, az egész világot magukkal
rántották az erkölcsi romlásba.
Ugyanez fordítva is mûködik: ha elég
nagy jócselekedetet sikerül kiérde-
melnünk, azzal az egész világra pozi-
tív hatással lehetünk. Ez az, amit a tal-
mud fent „cselekedetnek” nevez, eh-
hez kell a tóra tanulása. Noha a látszat
az, hogy a világot olyan emberek irá-
nyítják, akik szinte soha semmit nem
tanultak a tórából (miniszterelnökök,
vagyonos üzletemberek, celebritások,
politikai aktivisták), a történelembôl
azt tanuljuk, hogy ezek az emberek
csak látszólag vannak a kormányrúd-
nál. „Mint a vizek folyása, olyan a ki-
rály szíve Isten kezében.” (Példabe-
szédek 21:1) A valóságban ilyenkor
Isten irányít, nem pedig a hatalmas
emberek. Ez abból is látható, hogy az
események gyakran olyan fordulatot
vesznek, amire a vezetôk nem is szá-
mítottak.

Nem így azok a cselekedetek, ame-
lyeket az ember azért visz véghez,
mert a tóra tanulása ösztönözte erre. A
különbség az, hogy a tóra Isten kinyi-
latkoztatott akaratát tartalmazza, a tó-
ra tanulója saját akaratát Isten akara-
tával akarja helyettesíteni (vö. Pirké
Ávot 2:4), így amit ô elkezd, az meg
fog valósulni. „[Isten] az Ôt félôk aka-
ratát teljesíti, és kiáltásukat meghallja,
és megsegíti ôket.” (Zsoltárok
145:19)

Ebbôl tanuljuk, hogy a zsidóságban
a cselekedetek szerepe kettôs.
Egyrészrôl az elôre leírt, törvénybe
foglalt cselekedetek segítenek minket
a szellemi növekedésben, fejlôdésben.
Másrészt azok a cselekedetek, ame-
lyek sehol nincsenek leírva,
lehetôséget adnak számunkra, hogy
az egész világ menetét jó irányba be-
folyásoljuk. Ezáltal jót teszünk má-
soknak, és végsô soron magunknak is,
mert megszerezzük azt az érdemet,
ami még a tóra tanulásánál is többet
ér: a cselekedetek érdemét.

Szántó-Várnagy Binjomin
binjomin.hu

Egy titkos napló szerint kivégezték Wallenberget

(Folytatás a 4. oldalon)
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A tervek szerint még a tél beállta
elôtt elkészül az Új Zsinagóga ku-
poláinak rekonstrukciója a díszmû-
bádogos munkákkal együtt, közben
a homlokzat is fokozatosan megújul
– tájékoztatott a kivitelezést elnyerô
Ferroép Zrt. vezérigazgatója, Ne-
mesi Pál. A rekonstrukció jövô év
tavaszán zárul.

Az építô számára más kihívást je-
lent, ha felújítást végez, nem pedig
újat alkot, hiszen az akkori építéstech-
nikát kell alkalmazni, a korabeli mes-
terfogásokhoz és megoldásokhoz kell
folyamodniuk. Az ilyen feladatok
azonban nem jelentenek újdonságot a
Ferroép Zrt. számára, s ahogy Neme-
si Pál vezérigazgató portálunknak el-
mondta, Szegeden is több ilyen meg-
bízásuk volt, büszkék például a Reök-
palota felújítására, de ugyancsak szép
feladat volt a Dugonics téren a rektori
épület rekonstrukciója vagy éppen a
Dóm téri épületek megújítása.

A zsinagógára ebben az ütemben
több mint félmilliárdot költenek, még
a tél beállta elôtt szeretnének végezni
a tetôfedéssel, a kupolák rekonstruk-
ciójával a díszmûbádogos munkákkal
együtt, ezenkívül az épület homlokza-
ta is megújul, az ólomüveg ablakok
teljes körû rekonstrukciója is megtör-
ténik, illetve a düledezô kerítést sem
kell már sokáig látniuk az arra járók-
nak. A munka látványos részéhez tar-
tozik, hogy a Lôw Immánuel által ter-
vezett bibliai kertet is újjáépítik, az
ugyanis 1944–45-ben elpusztult, a
gettósításkor letarolták. A kert jelké-
pezte a vallás szülôhazáját, a Szent-

A botlatókövek a nevüket is visszaadják a holokauszt áldozatainak – mond-
ta Rolf Martin Noormann, a budapesti német nagykövetség politikai referen-
se a Pásti utcai zsinagógában, a Botlatókövek Debrecenben címû eseményso-
rozat megnyitóján, melyen jelen volt Heisler András, a Mazsihisz elnöke is.

A diplomata emlékeztetett: a holokausztot ugyan elôdeik követték el, de
Németország nevében, „ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne
foglalkozzunk a témával, és azt mondjuk, nekünk ehhez semmi közünk”.

A fôhajtás és a bocsánatkérés mellett tanulni kell a történelembôl, és min-
dent el kell követni annak érdekében, hogy hasonló soha ne forduljon elô töb-
bé – tette hozzá.

Németország sokat tanult, és e tanulással találta meg azt az utat, hogy ismét
az európai közösséghez tartozónak vallhatja magát – mutatott rá Rolf Martin
Noormann.

Hunyadi László, Izrael
Állam tiszteletbeli konzulja
köszöntôjében a botlatókö-
veket a „példamutató emlé-
kezetpolitika szülöttének”
nevezte, és reményét fejezte
ki, „eljön az idô, amikor a
származás, a vallás helyett
csak az számít majd, mit tet-
tek, mit tesznek az emberek
az adott ország felvirágozta-
tásáért”.

A botlatókövek macskakô
nagyságú réz emléktáblák,
amelyek a holokauszt során
meggyilkolt áldozatokra
emlékeztetnek utolsó szaba-
don választott lakhelyük be-
járata elôtt, a járdába süly-
lyesztve.

2016-ra Európa 22 országában több mint 1600 településen 56 ezret megha-
ladó botlatókô és botlatóküszöb állít emléket a nemzetiszocializmus áldoza-
tainak. A Stolpersteine (botlatókövek) Európai Mûvészeti Projekt megálmo-
dója Gunter Demnig német képzômûvész, aki két évtizede minden helyszínen
saját kezûleg helyezi el azt az évi több száz követ, amelyet Európa-szerte az
emlékezni kívánók kérésére megalkot.

Debrecenben 28 botlatókövet helyeznek el Gunter Demnig részvételével –
jelentették be a nyitóeseményen.

Horovitz Tamás, a DZSH elnöke felidézte, hogy a második világháborút
megelôzôen Debrecenben 12 ezer fôs zsidó közösség élt, és közülük mintegy
hatezren váltak a holokauszt áldozatává.

Számukra állít emléket a Pásti utcai zsinagóga udvarán lévô holokauszt-
emlékfal, hamarosan pedig a város különbözô pontjain már botlatókövek is
ôrzik majd az áldozatok nevét – mondta.

A zsinagógában kerekasztal-beszélgetést tartottak a botlatókövek
történetérôl, majd bemutatták az Akikrôl a kövek beszélnek címû könyvet,
amely az elsô debreceni botlatókövek dokumentációját tartalmazza. (MTI)

Emlékhely lesz Schindler gyárából
Holokauszt-emlékhellyé

alakítják át a német zsidó-
mentô Oskar Schindler egy-
kori lôszergyárát a kelet-cseh-
országi Brnenecben (korábbi
német neve Brünnlitz) – kö-
zölte Jaroslav Novák, a Soa
és Oskar Schindler Emlékhely
Alapítvány elnöke a Právo cí-
mû cseh napilappal.

A Právo azt írja, hogy az
alapítványnak több év után a
közelmúltban sikerült meg-
szereznie a majdnem két évti-
zede elhagyatva álló gyártelepet, amely közvetlen környezetével együtt a má-
sodik világháború idején zsidó gettó volt.

Oskar Schindler (1908–1974) német nagyvállalkozó 1943-ban költöztette
át a korábbi zománcozóüzembôl kialakított lôszergyárát a lengyelországi
Krakkóból Brnenecbe, ahol még két évig mûködött, de ez alatt az idô alatt
gyakorlatilag egyetlen használható lôszert sem gyártott a náci hadsereg szá-
mára. A költözésre azért volt szükség, mert a szovjet hadsereg csapatai elér-
ték Lengyelország keleti határait.

Magas szintû kapcsolatainak és pénzének köszönhetôen a korábban aktív
nemzetiszocialista Schindler elérte, hogy nemcsak a gyárat, hanem annak
több mint ezer lengyel zsidó alkalmazottját is áthelyezték Brnenecbe.

A költözéskor listát készítettek azokról a zsidókról, akiket Schindler gyára
számára nélkülözhetetlennek minôsített és magával vitt Csehországba, és ez-
zel megmentette ôket a pusztulástól. Errôl forgatta Steven Spielberg 1993-ban
a Schindler listája címû filmjét.

A brünnlitzi üzem 1945. május 8-ig mûködött, ekkor Schindlernek mene-
külnie kellett. Búcsúajándékként egy gyûrût kapott zsidó alkalmazottaitól,
amelybe a következô mondatot vésték: „Wer nur ein einziges Leben rettet,
rettet die ganze Welt” (Aki egy életet is megment, az egész világot menti
meg). Ez a mondat lett az izraeli Jad Vasem intézet mottója.

A Soa és Oskar Schindler Emlékhely Alapítvány azt tervezi, hogy a nagyon
rossz állapotban lévô gyárépületeket megmentik, felújítják, és fokozatosan
rendbe hozzák az egykori gettó egész területét is.

„Célunk az, hogy az egész egykori tábort eredeti, háború alatti állapotába
állítsuk vissza. A történelmi múltnak megfelelôen újjáépítjük az ôrtornyokat,
a kórházat és az összes ismert épületet, tehát az egész gettót. A terv része,
hogy a gyárba újra beszereljük a korabeli gépeket és mûszaki eszközöket” –
fejtette ki Jaroslav Novák.

Az alapítvány már elkezdte a tárgyalásokat a támogatókkal, akik a nagysza-
bású terv költségeit fogják fedezni. A holokauszt-emlékhely létrehozását a te-
lepülés és a Pardubicei régió is támogatja.

„A múzeum terve már korábban is felmerült, de a bonyolult tulajdonosi vi-
szonyok miatt az elképzelést akkor nem sikerült megvalósítani. Most adva
van a lehetôség a sikerre” – nyilatkozta Blahoslav Kaspar, Brnenec polgár-
mestere.

Oskar Schindler ugyan egészében ellentmondásos személyiség volt, de
zsidómentô tette hôsies cselekedetnek számít. Az önkormányzat már 2007-
ben a Pardubicei régió legnevesebb személyiségei közé sorolta – emlékezte-
tett Martin Netolicky elöljáró-helyettes. A régió, amelybe Brnenec is tartozik,
már magára vállalta, hogy állni fogja a volt gettó területének szennyezés-
mentesítését.

A holokauszt-emlékhely kialakításának költségeit több tízmillió koronára
becsüli az alaptörvény. Pontos számítások még nem készültek.

(MTI)

Hunyadi László, Heisler András 
és Gunter Demnig

Megkezdôdött a szegedi
zsinagóga felújítása

földet, illetve az alkotó szülôföldjét,
Magyarországot. A tervek szerint a 76
egykori növénybôl 35 lesz megte-
kinthetô az Új Zsinagóga parkjában.

„Elsô lépésként a zsinagóga egyik
oldalát felállványozzuk, és ezzel pár-
huzamosan indulnak a tetôfedési és
bádogozási munkák. A homlokzat
minden egyes részletét felmérjük,
hogy pontosan meg tudjuk állapítani,
hol van szükség javításokra, netán tel-
jes cserére. Az egyedi húzott párká-
nyok egy részét újra kell gyártatni, a
sérült kôelemek közül sem lehet
mindet javítani, újak készítésére lesz
szükség. A rekonstrukció egy része
alapos hagyományos kômûvesmunkát
jelent, ami szakértelmet igényel” –
magyarázta Nemesi Pál. A tervek sze-

rint két részletben állványozzák fel az
épületet, ám a közelgô ôsz nem ideá-
lis bizonyos munkákra, ezért az is
elképzelhetô, hogy mindkét oldalon
egyszerre fognak dolgozni. Nemesi
elmondta, ha nem lesz kegyes hozzá-
juk az idôjárás, akkor is tartani tudják
az ütemet – igaz, költségesebb mód-
szerekkel –, vagyis teljesíteni tudják a
szerzôdésben foglaltakat, hogy jövô
év tavaszára elkészüljenek a rekonst-
rukcióval. Kérdésünkre elmondta,
biztos, hogy a tervezôk minden igye-
kezetük ellenére sem tudták felmérni
minden egyes négyzetméterét a
tetôszerkezetnek és a homlokzatnak,
természetesen készültek feltárások, és
azok alapján készítették el a tervdoku-
mentációt, de csak a felállványozás
után kezdôdhet négyzetméterenként a
tüzetes felmérés, akkor derül ki pon-
tosan, hogy mit is kell felújítani. Bi-
zonyos változások minden bizonnyal
lesznek az elkészített tervezési prog-
ramhoz képest, de Nemesi arra szá-
mít, hogy mivel alapos tervet kaptak,
nagy eltérések nem várhatók.

Lesznek olyan feladatok, amelyek
speciális szakértelmet igényelnek –
tudatta a Ferroép Zrt. vezérigazgatója.
Ezek közé tartoznak a kupola díszbá-
dogos munkái, ezt a míves mester-
munkát ugyanis igen kevesen végzik
ma hazánkban. Ugyanilyen speciális
feladat a kômunka, a kerítésen és a
homlokzaton lévô burkolatok javítá-
sához és szükség esetén pótlásához is
körültekintôen kell kivitelezôt válasz-
tani, mert míg mûhelykörülmények
között bármit le lehet gyártatni, hely-
színi mûkôvel kevesen foglalkoznak.
Az ólomüveg ablakok restaurálására
sem találunk minden sarkon szakem-
bert, a felületek egy részét a helyszí-
nen fogják javítani, de lesznek olyan
ablakok, amelyeket ki kell emelni a
helyükrôl.

Annak idején a magyar zsinagóga-
építészet csúcsa volt a szegedi épület
a maga bizáncias tömegével, kiemel-
kedô kupolájával, az itáliai gótika for-
makincsébôl merített ablakaival és
más díszeivel, amelyek a falak mo-
dern nyerstégla borításával együtt ha-
tottak eredetien. Rávallott építészére,
Baumhorn Lipótra, a szolnoki, a
temesvár-gyárvárosi, a brassói, a fiu-
mei és még közel 20 zsinagóga meste-
rére. Az épületet egyedivé azonban a
tudós rabbi, Lôw Immánuel tette, a
zsinagóga belsô díszítésének megfor-
málásával. Ahogy megírtuk, február-
ban fakivágással kezdôdött az Új Zsi-
nagóga rekonstrukciója. A felújítás
jelen ütemére a Miniszterelnökség
950 millió forintot biztosított kedvez-
ményezettként a Mazsihisznek, míg a
megvalósításban a Szegedi Zsidó Hit-
községnek biztosítottak jogokat. Az
összeg tartalmazza a tervezés, a pá-
lyáztatás és a mûszaki ellenôrzés költ-
ségeit, így a tényleges építkezésre
mintegy 650 millió forint jut. A kivi-
telezésre kiírt tendert a szegedi szék-
helyû Ferroép Zrt. nyerte meg, a cég-
nek jövô év márciusáig kell végeznie
a munkálatokkal.

szegedma.hu / Varga Anna
(Fotó: Gémes Sándor)

Botlatóköveket helyeztek el Debrecenben

(Folytatás a 3. oldalról)
Ennek a bizottságnak a 2000-ben

nyilvánosságra hozott jelentése
azonban végül nem derített fényt a
történtekre, viszont azt tartalmazta,
hogy a rejtéllyel kapcsolatos kora-
beli iratokat meghamisították vagy
megsemmisítették.

A vészkorszakban végrehajtott
hôstetteiért 1966-ban a jeruzsálemi
Jad Vasem Holokauszt Emlékintézet
a Világ Igaza kitüntetést adomá-
nyozta Wallenbergnek, akinek hol-
létérôl akkoriban semmit sem
lehetett tudni.

A napló napvilágra kerülése is
regénybe illô: Vera Szerova, Ivan
Szerov egyetlen unokája megörö-
költe nagyapja dácsáját, és négy

évvel ezelôtt elkezdte felújítani az
épület garázsát. A kômûvesek egy
fal lebontásakor bukkantak a kézirat-
ra, néhány elrejtett, papírokkal teli
bôröndre.

Egy orosz könyvkiadó hat-
százharminckét oldalas könyvben
jelentette meg a volt KGB-fônök
emlékiratait, és egy kis hadtörténeti
múzeumban kiállítás is nyílt az
anyagból.

Szerov késôbb a KGB élérôl a
katonai hírszerzés vezetéséhez ke-
rült, majd karrierje megtört, amikor
egyik beosztottjáról kiderült, hogy
nyugati kém volt. 1990-ben, nyolc-
vannégy évesen hunyt el szívinfark-
tusban.

(MTI)

Egy titkos napló szerint
kivégezték Wallenberget

Nem mindennapi élményben lehetett része annak, aki nyár elején
Rómába látogatott. Megnyitották a város ôsi zsidó katakombáit, amelyek
tíz méterrel az utcaszint alatt találhatók, és arról tanúskodnak, hogy már
a Római Birodalom idején is nagy zsidó közösség élt a városban.



ÚJ ÉLET 51998. MÁJUS 1. ÚJ ÉLET 52016. SZEPTEMBER 1.

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Durván nekiment Izrael 

a Facebooknak
A közösségi oldalak, köztük a Facebook tehetô felelôssé az Izrael elleni

erôszak fokozódásáért – vélekedett a zsidó állam belbiztonsági miniszte-
re a helyi média tájékoztatása szerint.

Gilád Erdán úgy látja, hogy a Facebook az Izrael elleni uszítás egyik plat-
formja. A tárcavezetô azt mondta, hogy a közösségi oldalból egy „szörnyszü-
lött” lett az Iszlám Állam nevû dzsihadista szervezet felemelkedése és a ter-
rorizmus erôsödése óta. Erdán egyúttal azzal vádolta a Facebook alapítóját,
Mark Zuckerberget, hogy részben az ô kezéhez tapad azoknak az izraelieknek
a vére, akik az utóbbi idôszak erôszakhullámának áldozataivá váltak.

Válaszolt a Facebook
Az izraeli tárcavezetô szavaira reagálva, a Facebook héber nyelven írt – és

a The Times of Israel napilap által ismertetett – üzenetében visszautasította a
vádakat.

„Az általunk kínált felületen nincs helyük az erôszakot szító tartalmaknak,
a közvetlen fenyegetéseknek, a terrornak vagy a szóbeli túlkapásoknak. Egy
sor világos iránymutatásunk van, amely segít eligazodni az embereknek ab-
ban, mi az, ami megengedett a Facebookon” – olvasható a közösségi oldal
közleményében. A tájékoztatás szerint a Facebook kéri az emberektôl az eze-
ket az irányelveket megsértô tartalmak jelentését, hogy meg tudja vizsgálni
egyenként az eseteket, és gyorsan cselekedni is tudjon.

„Rendszeresen együttmûködünk a biztonsági szervezetekkel és a politikai
vezetôkkel szerte a világon, így Izraelben is, annak biztosítása érdekében,
hogy az emberek tudják, hogy kell a Facebookot biztonságosan használni” –
írják.

Erdán szerint azonban a Facebook „szabotálja” az izraeli rendôrségi erô-
feszítéseket azáltal, hogy nem mûködik együtt a megszállt Ciszjordániában
élô lehetséges gyanúsítottak utáni nyomozás során, és azáltal is, hogy na-
gyon magas toleranciaküszöböt állított be az uszító tartalmak és posztok ki-
szûrésére.

A Jediót Ahronót címû izraeli napilap részleteket közölt Naftali Bennett ok-
tatási miniszternek az izraeliek elleni támadások megfékezését célzó tervébôl,
amely egyebek mellett magában foglalná az internet és a harmadik generáci-
ós technológia blokkolását is a hebroni palesztin körzetben, hogy gátat ves-
sen ezzel a „virtuális terrorizmusnak”.

A zsidó államban több mint kilenc hónapja tartó erôszakhullámban har-
mincöt izraeli és két amerikai, valamint legalább kétszáz palesztin vesztette
életét. A palesztinok többsége az izraeli biztonságiakkal való összetûzések
során halt meg. (MTI)

Sok ezer izraeli fiatalt érintô, hely-
zetüket javító drámai változást jelen-
tett be Gadi Ejzenkot vezérkari
fônök: az izraeli hadsereg már
októbertôl magára vállalja a harci
egységektôl leszerelt katonák to-
vábbtanulásának költségeit – közölte
a Jediót Ahronót honlapja. A nemze-
ti kisebbségekhez tartozó, újonnan
bevándorolt vagy hátrányos szociális
helyzetû katonák mind részesülnek a
kedvezményben, függetlenül attól,
hogy harci egységnél szolgáltak-e.

A vezérkari fônök határozata nyo-
mán az összes, hadseregnek szánt
adományt a leszerelô katonák továb-
bi képzésére áldozzák. „Az ado-
mányként érkezô pénz konditermek
helyett egyetemi fokozatokra megy
majd el” – mondta Ejzenkot. A had-
sereg fizeti majd a felsôfokú tanul-
mányok esetén az elsô diploma tan-
díját, vagy szakma tanulása esetén
annak költségeit.

Ejzenkot a bejelentés elôtt találko-
zott Móse Kahlón pénzügyminiszter-
rel, akivel egyetértettek a változtatás
minél elôbbi kiterjesztésében min-
den leszerelô izraeli katonára.
Kahlón miniszteri kinevezése óta

megduplázta a sorkatonák zsoldját,
és a lap becslése szerint mindent el-
követ majd azért, hogy az összes ka-
tona tandíját fedezzék. A mostani
változás érintettjeinek továbbtanulá-
si költségei évi 230 millió sékelt
(mintegy 17 milliárd forintot) tesz-
nek ki, kiterjesztésük minden le-
szerelô katonára további 500 millió
sékelt (mintegy 36 milliárd forintot)
igényelne.

Az izraeli hadsereg jelenleg is fe-
dezi néhány különleges kommandós
egység katonái számára az elsô dip-
loma tandíját, de a többi leszerelô
katona saját maga teremti elô, illetve
családi segítséggel fedezi a nem cse-
kély, szakonként és intézményen-
ként változó, évi mintegy tizenötezer
sékeles (1 millió 150 ezer forintos)
egyetemi tandíjat.

A tandíjak csökkentése és ezzel a
továbbtanulás megkönnyítése egyik
meghatározó követelése volt az öt
évvel ezelôtti izraeli tömegmozga-
lomnak, amely 2011 nyarán százez-
reket mozgósított. A zajos tömegtün-
tetéseken a magas megélhetési költ-
ségek és a drágaság ellen tiltakoztak. 

(24. hu)

Orbán Viktor miniszterelnök és
Szijjártó Péter külügyminiszter
közbenjárását kérte Jair Lapid iz-
raeli politikus annak érdekében,
hogy szakértôk bevonásával foly-
tathassák a Dunában, a Margit
hídnál talált második világhábo-
rús zsidó áldozatok maradványai-
nak feltárását. A magyar szárma-
zású volt pénzügyminiszter, a Jes
Atid párt elnöke az atv.hu-nak el-
mondta: semmilyen érdemi válasz
nem érkezett az ügyben, pedig „a
modern Magyarország erkölcsi
kötelessége segíteni abban, hogy a
meggyilkolt áldozatok maradvá-
nyai zsidó temetést kaphassanak”.

„A Dunában megtalált csontok
nem ismeretlen áldozatokéi. A csalá-

domhoz tartoznak. Nagyszülôk és
unokatestvérek, nôk és gyermekek.
Nemcsak zsidók voltak, hanem ma-
gyar állampolgárok is, akiket Ma-
gyarországon öltek meg, és gyilko-
saik közül sokan magyarok voltak,
akik együttmûködtek a nácikkal” –
mondta portálunknak Jair Lapid, aki
szeretné elérni, hogy az eddig fel
nem tárt maradványokat a zsidó ál-
dozatok azonosítását végzô szerve-
zet, a ZAKA munkatársai gyûjthes-
sék össze Budapesten, majd Izraelbe
szállítsák, hogy ott zsidó szertartás
szerint végsô nyugalomra helyezhes-
sék ôket. (Izraelben a ZAKA ka-
tasztrófavédelmi szakemberei gyûj-
tik össze és azonosítják a terrortáma-
dások áldozatainak maradványait is.)

Erkölcsi kötelesség lenne
Az izraeli politikus az elmúlt hó-

napokban számos lépést tett az ügy
elômozdítása érdekében – eddig
minden eredmény nélkül. „Többször
beszéltünk az izraeli magyar nagy-
követtel, aki részletesen ismeri az
ügyet. Lapid úr telefonon beszélt
Szijjártó Péter külügyminiszterrel és
írt is neki, csakúgy, mint a miniszter-
elnöknek és a miniszterelnök-helyet-
tesnek. Júliusban találkozott továbbá
a parlament alelnökével, aki Izrael-
ben járt egy küldöttség keretében, és
a Legfelsôbb Bíróság elnökével is” –
mondta az atv.hu-nak Lapid egyik
közeli munkatársa.

A hallgatás Jair Lapid szerint elfo-
gadhatatlan, mert „a modern Ma-
gyarország erkölcsi kötelessége se-
gíteni abban, hogy a meggyilkolt ál-
dozatok maradványai zsidó temetést
kaphassanak”.

Nem véletlen áldozatok 
voltak

Az ügy több mint öt éve húzódik.
Búvárok 2011. június 26-án a Margit
híd lábánál zajló felújítási munkála-
tok során emberi maradványokra,
csontokra, cipôkre és ruhafoszlá-
nyokra bukkantak a felrobbant híd
darabjai alatt. Az igazságügyi orvos
szakértôi vizsgálat megállapította,
hogy „a maradványok több embertôl,
nôktôl, férfiaktól és gyerekektôl
származnak, és biztosan több mint
35 évesek”, továbbá a halottak közül
többen rokoni kapcsolatban állhattak
egymással.

A lapunk birtokában lévô sza-
kértôi jelentés megerôsíti, hogy több
maradványon lôtt sebre utaló sérü-
lést találtak, ezért nagy valószínû-
séggel kizárható, hogy azok a híd
felrobbanásakor meghalt személyek-
tôl származzanak. (A Margit híd
1944. november 4-én délelôtt rob-
bant fel, valószínûleg véletlenül,
amikor a német utászok által felsze-
relt töltet begyulladt. A hídon ko-
moly forgalom zajlott, így az áldoza-
tok számát 100–600 közé teszik.)

Köztudott, hogy 1944 ôszétôl
rendszeresen vitték a Duna-partra az
összefogdosott rejtôzködô zsidókat,
ahol a folyóba lôtték ôket. „Emellett
gyakori volt, hogy csillagos házak-
ból vagy védett házakból is a Duná-
hoz terelték a zsidókat kivégezni.
Ugyanitt és ugyanígy gyilkoltak le
sokakat azok közül, akik a zsidókat
bújtatták, menteni próbálták” – írja a
Szombat címû folyóirat 2016. januá-
ri, a témában készült összeállítása.

Izraelbe szállítanák az
újabb maradványokat

Az emberi maradványokat és a fel-
lelt személyes tárgyakat a felszínre
hozták és részletes leltárba vették. A
Nemzeti Örökség Intézetének
vezetôje sokáig ökumenikus szertar-
tást szeretett volna, mondván, nem
lehet elkülöníteni a maradványokat,
majd hosszas huzavona után végül
2016 áprilisában a Kozma utcai
temetôben mégis zsidó temetésben
részesítették azokat. A szertartáson a
magyar kormányt Balog Zoltán mi-
niszter képviselte.

Jair Lapid szerint azonban ezzel
nincs lezárva az ügy. Azt szeretné el-
érni, a magyar kormány járuljon
hozzá, hogy az izraeli ZAKA mun-
katársai kutathassák fel a Margit híd
környékét, miután a szakértôi jelen-
tések szerint ott további maradvá-
nyok találhatók. A szükséges vizsgá-
latok után ezeket Izraelbe szállíta-
nák, hogy ott a hozzátartozók jelen-
létében temessék el az áldozatok föl-
di maradványait.

atv. hu / Morvay Péter

Nem kell új rezidencia
Móse Kahlón izraeli pénzügyminiszter a tervbe vett kormányfôi rezi-

dencia és miniszterelnöki hivatal megépítésének 2020-ra halasztását kér-
te az új, kétéves költségvetés elfogadása elôtt – értesült az izraeli média.

Az eredetileg 2020-ra ígért, Jeruzsálem közepére álmodott, bunkerszerû,
hatalmas új kormányfôi palota és miniszterelnöki hivatal megépítésének elha-
lasztását a kormány ülésén fogják megvitatni, de a Jediót Ahronót címû újság
honlapja, a ynet szerint elôbb Benjámin Netanjahu titkosítani akarja az ügyet,
hogy a biztonsági kabinet és ne a teljes kormány döntsön róla.

Jair Lapid

Orbántól kértek segítséget

A 8–10 emelet magas épület már meg is kapta a jeruzsálemi hatóságoktól
az építési engedélyt, és a Háárec címû újság honlapja szerint rendelkezésre áll
a szükséges terület is a kormányzati negyedben, a külügyminisztérium szom-
szédságában.

A szakértôk rámutattak, hogy a tervbe vett kormányfôi rezidencia és hiva-
tal költségei még nem tartalmazzák az épület bebútorozását és felszerelését
kommunikációs eszközökkel.

Kahlón nemcsak a miniszterelnöki építményeken spórolna, hanem szeretné
elérni, hogy a miniszterelnököt és az államelnököt szállító különrepülôgép
400 millió helyett csak 220 millió sékelbe (16 és fél milliárd forintba) kerül-
jön az adófizetôknek.

Néhány napja már meg is érkezett Izraelbe egy erre a célra megvett utas-
szállító gép, amely várhatóan egy év múlva áll készen az elsô számú vezetôk
utaztatására, miután átalakították és felszerelték különleges biztonsági és
kommunikációs eszközökkel.

Kahlón indoklása szerint az eredetileg becsültnél olcsóbban sikerült meg-
vásárolni a gépet, és ez indokolja az elkülönítendô összeg csökkentését. Bár-
mennyibe is került, a szakértôk szerint fenntartása, parkolásának költségei is
alaposan megterhelik majd a miniszterelnöki kiadásokat.

Noha az új repülô elvileg Netanjahu kísérete mellett az államfôt is szállíta-
ná külföldi látogatásaira, Reuven Rivlin államelnök – aki ritkán hagy ki egy
lehetôséget, hogy borsot törjön Netanjahu orra alá – bejelentette, hogy nem
tart igényt erre a juttatásra, kész továbbra is az El Al gépein utazni a világ más
országaiba.

Rivlin már bizonyította is, hogy szívesen repül együtt az ország egyszerû
polgáraival, amikor tavaly egy menetrendszerû El Al járaton utazott Prágába,
és útközben jóízûen elbeszélgetett a gépen utastársaival.

A két nagyszabású reprezentatív kiadásról még Ehud Olmert kormánya ha-
tározott 2009-ben, de Benjámin Netanjahu megválasztása után takarékosság-
ra hivatkozva látványosan befagyasztotta a terveket. Pár évvel késôbb, 2013-
ban azonban a kormányfô kezdeményezésére bizottság alakult a kérdés meg-
vitatására, amely mégis az új rezidencia, illetve a különgép mellett döntött.

Az elôzô kormány tavaly jóvá is hagyta a két kiadást, noha a pénzügymi-
nisztérium akkori vezetése is ellenezte. Tavaly 400 helyett még csak 185–245
milliót terveztek a repülôre, és az új rezidencia, az „izraeli fehér ház” eredeti
tervei is jóval olcsóbbnak tûntek.

MTI / Shiri Zsuzsa

Jó beruházás a Cáhálnál
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Az Isztambulban megjelenô Daily
Sabah újság tájékoztatása szerint az
ország dél-nyugati részén fekvô
Milas városban a „Milasi zsidók né-
ma tanúi” elnevezésû projekt kereté-
ben megkezdôdik a 16. században
létesített egykori zsidó temetô hely-
reállítása, melyben mintegy 170 sír
található. Muhammed Tokat polgár-
mester kijelentette, hogy „korábban
sok zsidó élt a városban, amirôl utó-
dainknak is tudniuk kell”. Sami
Azar, az izmiri hitközség vezetôje a
lap tudósítójának elmondta, hogy „itt
hagyták nyomaikat azok a népek és
közösségek, amelyek Anatóliában
éltek. A temetô nemcsak a zsidók,
hanem a régió kulturális örökségé-
nek is a része”. Megjegyezte, hogy a
helyreállítási munkákhoz a közösség
anyagilag is hozzájárul. Engin Ber-
ber professzor, a milasi múzeum ta-
nácsadója ismertette, hogy a város
zsidó lakóinak történetét külön gyûj-
teményben mutatják be. Dr. Siren
Bora kutató szerint a temetô sírkövei
üzenetet hoznak a múltból. Elárulják
a halottak életkorát, foglalkozását és
családi állapotát.

Dél-Afrika
A rendôrség ôrizetbe vett négy

személyt, akik merényletet terveztek

Tömény ízléstelenségrôl szól a hír, miszerint az auschwitzi koncentrációs
tábor területén úgymond a látogatók frissítése érdekében zuhanyrózsákat
mûködtetnek. Mint képünkön látható, a fiatalok lelkesen hûsítik magukat.
Ami viszont nem látható, az a holokauszttúlélôk reagálása e nem minden-
napi tapintatlanságra.

Joseph Goebbels egykori titkárnôje nem érez bûntudatot, és azt mond-
ja, bár biztosan nem hisznek neki, nem tudott a náci Németország által
elkövetett szörnyûségekrôl.

A 105 éves Brünhilde Pomsel a The Guardian címû brit lapban megjelent
interjúban kulturált, finom emberként jellemezte a propagandaminisztert.
„Úgy lépdelt felfele a lépcsôn, mint egy herceg. Csak a legfinomabb ruhákat
hordta, kezei ápoltak voltak, talán minden nap manikûröztetett. Makulátlan
volt a megjelenése” – emlékezett vissza.

Reggelente ritkán látták ôt – Goebbels a rezidenciáján át jutott be az Unter
den Lindenen álló elegáns irodájába –, Pomsel és a náci politikus öt másik
titkárnôje általában csak a nap végén találkozott vele, akkor tehették fel kér-
déseiket vagy adták át az üzeneteket. „Néha meglátogatták a gyerekei, velük
volt a család kutyája is. Nagyon jól neveltek voltak, térdet hajtottak, kezet
fogtak velünk.”

Warren Goldstein rabbi

Goebbels úgy lépdelt a lépcsôn, mint egy herceg – vallja a 105 éves
Brünhilde Pomsel

Goebbels titkárnôje a fônökére 
emlékszik, a holokausztra nem

Brünhilde Pomsel elismeri, hogy a náci propagandagépezet szívében dol-
gozott – feladatai közé tartozott az elesett katonák számának lefelé, a szovjet
katonák által megerôszakolt német nôk számának pedig felfelé kozmetikázá-
sa –, munkájára a mai napig mégis átlagosként tekint. „Igazából nem csinál-
tam mást, mint gépeltem Goebbels irodájában.”

A hozzá hasonlóan az életük vége felé járó emberek gyakran tanúsítanak
megbánást – jegyezte meg az újság, Joseph Goebbels egykori titkárnôje vi-
szont hangsúlyozta, hogy nem a lelkiismeretét akarta tisztára mosni az inter-
júval. Megkönnyebbüléssel tölti el, hogy napjai meg vannak számlálva. „Ab-
ban a kis idôben, ami még hátravan nekem, és remélem, hogy ez inkább hó-
napokban, semmint években mérhetô, abba a reménybe kapaszkodom, hogy
a világ nem áll újra a feje tetejére, ahogy akkoriban történt, noha vannak
ijesztô fejlemények, nemde? Örülök, hogy soha nem született gyerekem, így
aggódnom sem kell” – fogalmazott.

„Akik manapság azt mondják, szembeszegültek volna a nácikkal, úgy vé-
lem, komolyan is gondolják, de higgyenek nekem, a legtöbbjük nem tette vol-
na. A náci párt felemelkedése után az egész ország olyan volt, mintha elbû-
völték volna” – fogalmazott Brünhilde Pomsel, aki mesélt arról is, hogy rá-
bízták az árulás vádjával kivégzett müncheni diák, Sophie Scholl aktáját.
„Goebbels egyik különleges tanácsadója azt mondta nekem, tegyem be a széf-
be, ne nézzek bele. Nem is tettem. Büszke voltam magamra, hogy bízott ben-
nem, és arra, hogy a törekvésem e bizalom meghálálására erôsebb volt a kí-
váncsiságomnál” – elevenítette fel.

Brünhilde Pomsel 31 évesen kezdett a német rádiónál dolgozni. Az állást
csak azután kaphatta meg, hogy tagja lett a náci pártnak. 1942-ben ajánlották
be a propagandaminisztériumba. „Csak egy fertôzô betegség tarthatott volna
vissza. Le voltam nyûgözve, ez volt a jutalmam, amiért én lettem a leggyor-
sabb gépírónô a rádiónál.” Juttatásai és 275 márkás alapfizetése révén kisebb
vagyont keresett havonta.

Mesélt zsidó barátnôjérôl, Eva Löwenthalról, akinek Adolf Hitler hatalom-
ra jutása után nehezebbé vált az élete. Megdöbbentette egy népszerû zsidó rá-
dióbemondó letartóztatása is, akit koncentrációs táborba küldtek büntetésül
azért, mert homoszexuális. Mindezek ellenére Pomsel jórészt továbbra is bu-
rokban élte az életét, és nem volt tudatában a náci rezsim okozta pusztításnak.
„Semmirôl sem tudtunk, mindent titokban tartottak.”

Visszautasítja, hogy naiv volt, amikor elhitte, az eltûnt zsidók – köztük
barátnôje, Eva – a Szudéta-vidékre kerültek, mert be kellett népesíteni a kör-
nyéket. „Elhittük, mert teljesen hihetônek tûnt.”

Amikor lakását, amelyben szüleivel élt, bombatalálat érte, Goebbels felesé-
ge segített neki, kapott tôle egy kék cheviotgyapjú ruhát is. „Sem elôtte, sem
azóta nem volt ilyen sikkes holmim.”

Azt a Joseph Goebbelst, aki a nácik céljainak megvalósulása érdekében
mûvészetté fejlesztette a hazudozást, csak ritkán látta. Ezen alkalmak egyike
volt a propagandavezér hírhedt beszéde a totális háborúról 1943 februárjában.
„Még egy színész sem tudta volna eljátszani azt, ahogy civilizált, komoly
emberbôl dagályos beszédû csirkefogóvá vált. Nem is lehetett volna élesebb
az eltérés.”

Pomsel élete 1945-ben, Hitler születésnapja után egy nappal vett fordulatot.
Mindannyian a Führerbunkerben voltak, a háború a végéhez közeledett Euró-
pában. „Biztosak akartunk lenni abban, hogy van elég alkohol, innunk kellett
ahhoz, hogy zsibbadtak maradjunk.” Április 30-án Goebbels titkára, Günther
Schwägermann érkezett a hírrel, hogy Hitler megölte magát. Egy napra rá
Goebbels is követte példáját, felesége és a gyerekek is meghaltak, „nem talál-
tuk a szavakat”. Ô és a többi titkárnô fehér élelmiszerzsákokból zászlót varr-
tak, amivel az oroszokat fogadták.

Brünhilde Pomsel a kollégáinak jelezte, elkerülhetetlen letartóztatása után
csakis az igazat fogja mondani a szovjeteknek, hogy gépírónô volt Goebbels
propagandaminisztériumában. Öt évet töltött Berlinben és környékén külön-
bözô szovjet börtöntáborokban, de ezekrôl az idôkrôl csak annyit mond, „nem
volt leányálom”.

Az általa csak „zsidókérdésnek” nevezett holokausztról állítása szerint csak
szabadulása után értesült. Élete visszatért a korábbi kerékvágásba, újra
titkárnôként helyezkedett el, 1971-ben ment nyugdíjba.

Hat évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy érdeklôdjön barátnôje, Eva után.
Amikor Berlinben 2005-ben átadták a holokauszt-emlékmûvet, elutazott ott-
honából, Münchenbôl a fôvárosba, hogy a saját szemével lássa. „Bementem
az információs központba, hogy megtudjam, mi lett Eva Löwenthallal.” Nem-
sokára kiderült, hogy 1943 novemberében Auschwitzba deportálták, 1945-
ben halottá nyilvánították. „Olyan hosszan futott a gépen a nevek listája, ame-
lyen megtaláltuk. Csak futott és futott lefelé... ”(MTI)

a zsidó szervezetek és a pretoriai
USA-nagykövetség ellen. Warren
Goldstein országos fôrabbi kijelen-
tette, hogy a zsidó intézmények és a
nyugati országok képviseletei a ter-
roristák lehetséges célpontjait jelen-
tik. Az elmúlt években a kormánnyal

hangsúlyozta, „más államokhoz ha-
sonlítva Dél-Afrikában alacsony az
antiszemitizmus szintje, de a kor-
mány komolyan veszi a fenyege-
tést”. Az országban mintegy 50.000
hittestvérünk él, akik a kontinens
legnagyobb zsidó közösségét jelen-
tik.

Izrael–Szaúd-Arábia
Meglepetésnek számít, hogy

Anvar Eski nyugalmazott tábornok
vezetésével a közelmúltban egyete-
mi tanárokból és üzletemberekbôl ál-
ló szaúdi küldöttség járt Izraelben.
Céljuk a közel-keleti rendezés meg-
gyorsításának segítése volt. A dele-
gáció tagjai tárgyaltak a külügymi-
nisztérium vezetô munkatársaival, és
találkoztak a Kneszet több képvise-
lôjével is. Anvar Eski sajtónyilatko-
zatában kijelentette, hogy a paleszti-
nokkal történô békekötés után Sza-
úd-Arábia és a többi arab ország
kész normalizálni kapcsolatait Izra-
ellel. Hangsúlyozta, hogy a régió fô
veszélyforrását Irán jelenti. „A tehe-
ráni kormány támogatja a terroriz-
must és beavatkozik más országok
belügyeibe.” A küldöttség Ramal-
lahban megbeszélést folytatott Mah-
múd Abbásszal, a Palesztin Hatóság
vezetôjével is.

Nagy-Britannia
Az Európai Unióból történô kivá-

lásról szóló népszavazás, azaz június
23. óta négyszáz, portugál gyökerek-
kel rendelkezô személy kezdemé-
nyezte az ibériai ország állampolgár-
ságának felvételét. Többségük to-
vábbra is Nagy-Britanniában kíván
élni, de így a kiválás után is élvez-
hetnék az EU-tagállamok polgárai
számára biztosított jogokat. Egy
2015-ben elfogadott törvény szerint
portugál állampolgárságot kaphat-
nak az 1496 után az országból elül-
dözött zsidók leszármazottai.
Michael Rothwell, a portói hitközség
szóvivôje szerint naponta átlag
10–12 honosítási kérelem érkezik, és
az ügyintézés általában két évig tart.
Mintegy ötszáz, különbözô orszá-
gokban élô szefárd zsidó kapta meg
mostanáig a portugál állampolgársá-
got. Közöttük mindössze öt brit volt.

Kovács

együttmûködve több intézkedést tet-
tek a zsinagógák és az iskolák biz-
tonságának megerôsítésére. Zev
Krengel, a dél-afrikai zsidók köz-
ponti tanácsának alelnöke szerint „a
letartóztatások jelzik, hogy a terro-
rizmus nem ismer határokat”. „A
biztonság állandó feladatot jelent,
amit kiemelten kezelünk.” Krengel
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Infó: 06 70 263 2059
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a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

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

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

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

számon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

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

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Szeptember 2. péntek Áv 29. Gyertyagyújtás: 7.04
Szeptember 3. szombat Áv 30. Szombat kimenetele: 8.08

Újhold 1.
Szeptember 4. vasárnap Elul 1. Újhold 2.
Szeptember 9. péntek Elul 6. Gyertyagyújtás: 6.50
Szeptember 10. szombat Elul 7. Szombat kimenetele: 7.53

VEGYES

Halálozások

APRÓHIRDETÉS

Hírek, események
röviden

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept. 2. Szept. 3. Szept. 9. Szept. 10.

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

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.30 19.00 8.30
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 8.30 18.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Újlipótvárosban garzonlakás turis-

táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés

Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-

PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr.

Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-

tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.

320-4778. www.drviragdental.hu és

www.mini-implantatum.hu

Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kus mester. Fogsorok, hidak készítése,

javítása soron kívül. Fogszabályozó,

fogfehérítô. Fogászati háttér biztosí-

tott. Szolid árak. Mozgáskorlátozottak-

hoz házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet.

1013 Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Dé-

li pályaudvarhoz közel. 06-30-222-

3016, 06-1-356-9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyv-

nyomtatás, névjegykészítés a Mammut

I.-ben, (III. em. 312-es üzlet), a II. és

VI., kerületben. Messinger Miklós, 06-

20-934-9523, www.rcontact.hu

Kastélyok berendezéséhez vásáro-

lok festményeket, ezüsttárgyakat, ét-

készletet, cukordobozt, tálcát stb., Ko-

vács Margittól kerámiákat, herendi

porcelánokat, régi álló-, fali-, asztali

órákat, bútorokat, márványszobrokat

stb. Teljes hagyatékért elsô vevôként a

legmagasabb árat fizetem készpénzzel.

Értékbecslés díjtalan. 06-20-280-0151.

Sar-El önkéntes programunk
ôsszel és télen is folytatódik, gyere ve-

lünk te is segíteni! Csoportok indulnak:

szeptember 11-én, október 30-án, no-

vember 10-én, december 11-én. Infor-

máció: Deutsch János, +36-20-233-

8454, janos.deutsch76@freemail.hu,

vagy az Izraeli Kulturális Intézetben

minden kedden, 16–17 óra között.

Eladó lakás Frankel 49. zsinagóga

házában. 06-30-948-7499.

Régi és új könyvek, teljes könyvtá-

rak, zenei gyûjtemények (cd, hangle-

mez), valamint papírrégiségek (plakát,

képeslap) vétele készpénzért. 06-20-

937-8592.

Órajavítás, faliórák felújítása ga-
ranciával. Jung Péter, VII., Garay u.

45. 06-70-505-5620, www.jungoras.hu

Fiatal értelmiségi pár (mérnök, böl-

csész) életjáradéki vagy eltartási 

– Templomjegyek árusítása a
Hegedûs körzet irodájában 2016.
szeptember 8-ától, csütörtöktôl ked-
den és csütörtökön 14.30–17.00 és
vasárnap 9.00–12.00 óráig. A jegyek
árai: 800 Ft, 1500 Ft és 2000 Ft da-
rabja.

– A 111 éve született Rejtô Jenô
címû kiállítás, amelyet a Tiszafüre-
di Menóra Alapítvány rendez, díjta-
lanul megtekinthetô szeptember 9-ig

szerzôdést kötne. Lovas Zsolt: 06-30-
487-6169.

Idôs személy gondozását vállalom
itthon és külföldön. 06-20-229-9579.

Eladó egy 110 m2-es, kétgenerációs
családi ház rendezett, 1000 m2-es te-
lekkel a 17. kerület központjában. 06-
30-510-3179.

HÁZASSÁG
Fiatalos, sportos, aktív, 172/75/70,

kettôs állampolgárságú férfi rendezett
háttérrel feleséget, társat keres 58–68
évesig. „Élvezzük együtt az életet.” 06-
20-284-1239.

Házasság céljából megismerkednék
64–68 év közötti úrral. 06-20-229-
9579.

Zsidó társközvetítés, jelentkezés:
blaga61@freemail.hu, 06-70-330-
5297.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy dr.
Morzsa Szilárd hosszú betegség után
elhunyt. A Kozma utcai temetôben
búcsúztattuk. Aranydiplomás köz-
gazdász volt, 33 évig a Magyar
Nemzeti Bank megbecsült dolgozó-
ja, 10 évig szerkesztette a Bankvilág
címû folyóiratot. Gyászolják: felesé-
ge, gyerekei, unokái, unokatestvére
és családja, Franciaországban, Izra-
elben, az USA-ban élô rokonok. (x)

Vörös István Károly könyve 
a pécsi hitközség történetérôl
Vörös István Károly „...házam

imádság házának hivatik minden né-
pek számára!” (a pécsi zsinagóga hé-
ber homlokzati feliratának fordítá-
sa) címû könyve a Kozmosz Kiadó, a
Pécsi Zsidó Hitközség és a Pécsi Tör-
téneti Alapítvány gondozásában je-
lent meg 2016-ban. A kötet, melyet
Schweitzer Gábor lektorált, 200 vá-
logatott dokumentumot ad közre a
Pécsi Izraelita Hitközség 1837–1950
közötti életébôl. A megjelenéshez
nagy segítséget nyújtott többek kö-
zött Goldmann Tamás, a hitközség
elnöke, Stark András alelnök, vala-
mint Schönberger András fôrabbi.

A szerzô az elôszóban néhány fon-
tos körülményre hívja fel a figyelmet:
Schweitzer József egykori pécsi
fôrabbi 1964-ben megírta „A Pécsi Iz-
raelita Hitközség története” címû mo-
nográfiáját, amely máig megkerülhe-
tetlen minden, a pécsi zsidósággal foglalkoztató kutató számra. A fôrabbi
nagymértékben támaszkodott a hitközségi dokumentumokra. Ezt követôen az
irattárról néhány évtizeden át megfeledkeztek.

Vörös István Károly az anyagot, mely meglehetôs rendezetlenségben a pé-
csi zsidó temetô halottasházának egyik szekrényébe volt bezsúfolva, 2010-
ben vette kézbe elôször. Az iratokat beszállították a hitközség pécsi székhá-
zába, ahol a szerzô bô egyéves munkával számuk szerint sorba rakta, illetve
kronológiai rendbe állította ôket.

A dokumentumok segítségével kialakult a kép a korabeli zsidóság gazdasá-
gi, kulturális és vallási életérôl. Létszámát, intézményeit és tevékenysége gaz-
dagságát tekintve a pécsi a tekintélyes vidéki hitközségek közé számított.
1868-ban status quo ante alapokra helyezkedett, a neológia gyakorlatát követ-
ve. 1924-ben csatlakozott hivatalosan a kongresszusi szabályzatot elfogadó
hitközségekhez.

Sajnos terjedelmi korlátok miatt számos érdekesség kimaradt a könyvbôl,
mely így is vaskosra sikerült (464 oldal). Az egyes fejezetekben a szerzô töb-
bek között betekintést nyújt a Chevra Kadisa, a zsinagóga, a hitéleti funkcio-
náriusok, a zsidó iskola, az egyesületek, a Pécsi Izraelita Jótékony Nôegylet,
a talmud-tóra, a cionista egyesületek, a kóser mészárszék és népkonyha, az
adózás, a szeretetház, az alapítványok, az adományok, az együttélés, a kire-
kesztés és az újrakezdés néhány érdekes dokumentumába.

Érdemes utalni arra, hogy ismereteink szerint nem készült hasonló, a hit-
községi életre koncentráló forrásközlés más vidéki hitközség mûködésérôl. A
dokumentumgyûjtemény tanulmányozása sok segítséget nyújt mindazoknak,
akik szeretnének többet tudni egy, a második világháborúban eltûnt teljes vi-
lágról, a holokausztban elpusztított vidéki zsidóság életérôl, kultúrájáról,
mindennapjairól.

Mitzki Ervin pécsi tudósító

128 éve, 1888. augusztus 21-én
avatták fel az új zsinagóga épüle-
tét, amelyet Baumhorn Lipót bu-
dapesti építész tervei alapján épí-
tettek.

A kétszintes mûemlék zsinagóga
1216 négyzetméteres. A homlokzat
két oldalán egy-egy hasáb alakú, to-
rony jellegû épületrész áll. Ezeket
hármas ívû, árkádos elôcsarnok köti
össze.

Az emeleten jelenleg konferencia-
terem található tolmácsfülkékkel.
Ide még az eredeti, 1888-as már-

ványlépcsô vezet fel.
Az épület elôtti Mártíremlékmûvet

Martsa István tervezte. Az eredeti,
2,5 méteres alkotás a mauthauseni
emlékmûpályázatra készült bronz-
ból, és az auschwitzi lágermúzeum
magyar barakkjába került. A mai
szobrot 1985-ben állították. Talapza-
ta vasúti talpfákból rakott máglya.

Az épület falán tábla emlékezik
meg az elhurcoltakról.

A városban az Árpád-kor óta fo-
lyamatosan nagy létszámú zsidó kö-
zösség élt. Az okleveles források

már 1050-ben említést tesznek az
esztergomi zsinagógáról. Ezt csak
megerôsíti, hogy két, Oroszország-
ból a városba érkezô regensburgi zsi-
dó kereskedô a zsinagóga elôtt talál-
kozott hittársaival.

A reformkorban Esztergom befo-
gadott zsidó kereskedôket, iparoso-
kat, akik templomot emeltek maguk-
nak, majd a mai zsinagóga helyén –
a volt Szenttamás község területén –
1858-ban egy újabb imaházat.

Kereken harminc évvel késôbb
Lechner Ödön építész egyik munka-
társát, Baumhorn Lipótot bízták meg
egy új zsinagóga megtervezésével.
Baumhornnak ez volt az elsô önálló
mûve. A zsinagógát a késô romanti-
ka jegyében képzelte el, eredetileg
egyszintesre. Csak karzat volt benne
a nôk számára.

A templomot 1888-ban Weisz Ignác
esztergomi és Lôw Immánuel szegedi
rabbi avatta fel. A második világhábo-
rúig rendeltetésszerûen használta a vá-
rosi és a környékbeli zsidóság. A vi-
lágháborúban bombatalálatot kapott,
és erôsen megrongálódott.

A zsidóság nagy részét – mintegy
ötszáz fôt – elhurcolták, azóta sincs
számottevô közösségük a városban.
Az épület eredeti rendeltetésére ma
már csak az Imaház utcanév emlé-
keztet.

Az addig üresen álló, funkcióját
vesztett épületet 1964-ben az
MTESZ (Mûszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsége) vá-
rosban alakuló szervezete kapta
meg. Ekkor kezdôdtek meg az elsô
jelentôsebb felújítások.

A teret vasbeton födémmel osztot-
ták meg, elbontva a nôi karzatot és a
berendezést. 1980–1981-ben a Tech-
nika Házát alakították ki benne,
amely 2006-ig konferenciaközpont-
ként is üzemelt. Az elkövetkezô
években a szervezet folyamatosan
renoválta és teljesen átalakította,
hogy tanácskozások, elôadások meg-
rendezésére alkalmas legyen.
Elôadótermeket, tolmácsfülkéket,
fogadásokra alkalmas szobákat ho-
zott létre, bevezették a távfûtést.
1996-ban felújították a tetôt és a ku-
pola héjazatát.

Ennek megfelelôen több rangos
esemény zajlott az egykori zsidó
templom falai között. Gyakran tartot-
ták itt politikusok beszédeiket körút-
jaik során. 2006-ban a városi önkor-
mányzat 70 millió forintért megvette
a Technika Házát. Ezután rövid ideig
itt mûködött az Ister-Granum Euro-
régió irodája, majd a „Zöldház” bezá-
rása után a város mûvelôdési házának
funkcióját vette át.

Sárosi Attila / Esztergom Anno

128 éve avatták fel az esztergomi zsinagógát

hétköznap 9–17 óráig a Kovács Pál
Mûvelôdési Központban (Tiszafü-
red, Örvényi út 6.).
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SPÁNN GÁBOR

Magasfeszültség
Van nekem egy ismerôsöm. Több ismerôsöm is van, de ô annyiban kivé-

teles, hogy ahogy mondani szokták, igazi „glatt kóser zsidó” (akármit is je-
lentsen ez...). Nálam fiatalabb, magyar gyökerû ember, aki Izraelbôl 40
éves kintlét után repatriált, amibôl én azonnal tudtam, hogy nemcsak jó
zsidó, de kalandor természet. Számunkra, diaszpórában élô neológ zsidók
számára meglepô, hogy valaki annyira betartsa vallásunk elôírásait, mint
ez az ember. Külsôre asszimilált: európai módon öltözik, semmiféle orto-
doxiát jelzô „külsérelmi nyomot” nem lehet látni rajta. Viszont reggel-es-
te imádkozik, szigorú szombattartó, kóser konyhán él. Ritkán találkozunk,
mert ô ortodox zsinagógába jár, de bonyolult, áttételes módon ismerjük
egymást, és nem akarok szerénykedni, de Új Élet-olvasó, és rajongóim tá-
borába tartozik. A minap összefutottunk az utcán, és ô is elkezdte azt,
amibôl nekem mindig csak idôpocsékolás származik, hasznosítható téma

...és ideje van a nevetésnek

Rendezôk: Szegedi Zsidó Hitköz-
ség, Szegedi Magyar–Izraeli Baráti
Társaság, Alapítvány a Szegedi Zsi-
nagógáért, Izrael Szegedi Konzuli
Képviselete

Új Zsinagóga (Jósika u. 10.)

• szeptember 1. (csütörtök) 19
óra: „A SWING Csillagai: Dixie-
ünnep a zsinagógában” – a Molnár

XII. Szegedi Ôszi 
Zsidó Kulturális Fesztivál

(2016. szeptember 1.–november 6.)

– Jean, miért nem festette csíkosra
a kerítést, ahogy kértem?

– Mert nem kaptam csíkos festéket,
uram.

* * *

A skót táviratot akar feladni:
– Szeretnék küldeni egy táviratot a

barátomnak, amelyben értesítem,
hogy holnap érkezem. Mennyibe ke-
rülne ez?

– 20 penny szavanként, az aláírás
ingyenes.

– Rendben! Írja akkor, hogy: „Üd-
vözlettel. Aláírás: Barátod Joe hol-
nap este 8-kor érkezik.”

* * *

A skót bemegy a pékségbe, és így
szól:

– Kérek egy kiló kenyeret, és cso-
magolja be egy mai újságba.

Dixieland Band, Szulák Andrea és
Berki Tamás koncertje – a XII. Sze-
gedi Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál
nyitórendezvénye

• szeptember 6. (kedd) 19 óra: A
Zsinagóga Hangjai: Lux Erika zon-
goramûvész, Alexander Ivanov (or-
gona), az Europäischer Synago-
galchor, Izsák Andor (karnagy)
koncertje

• szeptember 7. (szerda) 19 óra:
Back To The Roots: Nógrádi Ger-
gely, Fekete László, Zucker Immá-
nuel kántor, Daniel Bouaziz teno-
rista, Lakatos György gitármûvész,
Neumark Zoltán zongoramûvész
vendégfellépése

• szeptember 8. (csütörtök) 19
óra: az Ambitus lengyel har-
monikaegyüttes (Rzeszowi Egye-
tem) magyarországi bemutatkozása

• szeptember 14. (szerda) 19 óra:
Határtalan Himnusz – a Szegedi
Szimfonikus Zenekar és a Vaszy
Viktor Kórus Mendelssohn-estje;
közremûködik: Somogyvári Tímea
Zita (szoprán), Laczák Boglárka
(mezzoszoprán), Dévity Zoltán (te-
nor). Vezényel: Gyüdi Sándor Liszt-
díjas karmester

• szeptember 18. (vasárnap) 19
óra: Horgas Eszter fuvolamûvész,
Falusi Mariann énekmûvész,
Löwenberg Dániel zongoramûvész
és kísérôegyüttesük Kék rapszódia
c. estje

• szeptember 21. (szerda) 19 óra:
DuOncelly: a Kossuth-díjas Onczay
Csaba és fia, Onczay Zoltán gor-
donkamûvészek hangversenye

• 2016. szeptember 26. (hétfô) 19
óra: Zorán – a GAG Management
Kft. produkciója

• október 5. (szerda) 19 óra: Szé-
kely István zongoramûvész (Spa-
nyolország) szólóestje

• október 6. (csütörtök) 19 óra:
Székely István és a Belgrádi Zsidó
Kamarazenekar zenei produkciója

• október 9. (vasárnap) 19 óra: Pi-
anissimo! duó – Müller Péter Sziá-
mi és Szakcsi Lakatos Béla koncert-
je; kalandozások Seress Rezsôtôl
Gershwinig

• október 26. (hétfô) 19 óra:
Bródy János – a GAG Management
Kft. produkciója

• október 27. (csütörtök) 19 óra:
Csanádi László DLA orgonamûvész
hangversenye

Hunguest Hotel Forrás
(Szent-Györgyi Albert u.
16–24.)

• november 5. (szombat) 19 óra:
XXI. Szegedi Izraeli Vacsoraest.
Közremûködnek: Nógrádi Gergely
fôkántor, Kováts Kriszta színmû-
vész, az Akropolisz Táncszínház és
a Dollár Boys zenekar

MAGÁNNYOMOZÁS
FELSÔFOKON!

* * *
KOBA 

DETEKTÍVIRODA: 
06-70-647-7766, 

www.kobadetektiv.hu

a legritkábban, és ez az ismert nóta: „ezt írja meg, szerkesztô úr”. Nagy tü-
relemmel hallgattam történetét, mert amit elmesélt, az nem újdonság, de
zsidó kivitelben még nem találkoztam vele. Vallásos életmódjához termé-
szetesen hozzátartozik, hogy sábesz vagy egyéb ünnep bejövetelét
követôen nem végez munkát. Nem használ közlekedési eszközt, és termé-
szetesen életünket megkönnyítô háztartási felszereléseket sem. Ezért, mi-
után nemrég új lakást vásárolt, azt is felszerelte sábeszkor használatos se-
gédeszközökkel. Így többek között vett egy idôzítô kapcsolót a villanylám-
pájához, hogy az péntek este az elôre beprogramozott idôre bekapcsoljon,
és amikor nyugovóra tér, nagyjából egy idôben szüntesse meg a szolgálta-
tást. A kütyü elmondása szerint 5000 forintba került, de 500.000 forintnyi
mérget hozott az életébe. Az egy dolog, hogy a kezelési utasítás megérté-
séhez minimum Kandó Kálmán technikumot kell végezni – ô a filozófia
doktora –, beprogramozása tovább tart, mint az az idô, amíg a gépezet
szolgál. Ezen még túltette magát, mert igénybe vette mérnök ismerôse
szakértelmét, aki a számára tohuvabohu jellegû szakszavakkal teletûzdelt
kezelési utasítást házmesternyelvre fordította. Amin igazán felháborodott,
az a kísérô cédula volt, amit a csomagban talált, és aminek most én itt
mellékelem a fényképét (nem azért, hogy olvassák, mert én is csak nagyí-
tóval tudtam, csupán bizonyítékul), és idézem elsô bekezdését.

„Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességû, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkezô személyek
általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan sze-
mély felügyeli vagy tájékoztatja ôket a használatot illetôen, aki egyben
felelôs a biztonságukért.”

Ez a jóember még hozzáfûzte, írja csak meg szerkesztô úr, úgy látszik,
hogy Magyarországon most már nemcsak a vásárlások elôtti reklámokkal
nézik hülyének az embereket, de vásárlás utáni használatkor is. Miért ab-
ból indulnak ki, hogy gyengeáramú... bocsánat! gyengeelméjû vesz egy
programozandó ketyerét?! Vigasztalásul elmeséltem neki, hogy amikor
Ricsi fiam 5 éves lehetett, egyik chanukkára a kínai piacon vettem neki
egy távirányításos tûzoltóautót. Teli volt színes izzókkal, amik elinduláskor
pislogtak, szólt a szirénája, szóval igazi csilivili gyerekjáték volt. Miután a
kínai árus nô látta, hogy ingadozom, igyekezett meggyôzni: neked, kicsi
magyar, odaadom négyeze nyolcáért, és van benne papír is, hogyan csinál
magyart.

Nem mertem azt válaszolni neki, amit gondoltam: magyart ugyanúgy
csinál, mint kínait, mert már így is ferde szemmel nézett rám...

Ebben is volt egy cédula, ahogy utalt is rá, amiben emlékeim szerint sze-
repelt egy magyar mondat: csak dugd be földeletlen konnektor és lesz ne-
ked fél kéz.

Na eközben 25 év eltelt, és ezen a téren, mint láthatják, csupán annyi a
változás, hogy megszûnt a kínai piac.

Miután ezt vigasznak kevésnek tartottam, és ismertem az ô igazi zsidó-
ságát, még annyit tettem hozzá: barátom! Vigasztaljon a tudat, hogy egy
trenderli még egyetlen zsidó gyerek kezét sem rázta meg.

Egy olvasónk az oberwarti (fel-
sôöri) szupermarketben futott össze
Spiegler Elemérrel, Szombathely
legidôsebb holokauszttúlélôjével,
aki a Napfényember címû dokumen-
tumfilm fôszereplôje is, és aki a for-
gatáskor még csak 101 éves volt.

A 104 éves Spiegler bácsi shoppingol

Elemér bácsi éppen shoppingolt,
bagettet, thai levest, csípôsebb fûsze-
reket pakolt a kocsijába. Idén 104
éves, kiváló egészségnek örvend,
még a kísérôit is sürgette, hogy sies-
senek, mert sok még a dolog.

Reméljük, még sokszor és sok he-
lyen találkozhatunk, hasonlóan vidá-
man és jó egészségben!

Mi a titka?
Talán hogy kilencvenkét évesen

még maga varrta az unokák cipôit.
101 évesen is naponta két újságot ol-
vasott át, kezeli a dvd-lejátszót,
imádja a focit, az operetteket, és fá-
radhatatlanul bújja a történelmi té-
májú könyveket. Egyre viszont ké-
nyes, és talán ez is a hosszú élet
egyik titka: vigyáz arra, hogy jól
aludjon, és kevés legyen a vacsora.
Szereti a hasát és a magyaros kosz-
tot, nem veti meg a kínai gyorsbüfé-
ket sem. A tévében minden érdekli,
csak a sok „csinn-bumm” zenét, azt
nem szereti. (nyugat.hu)

A szombathelyi Zsidó Udvar
rendezvény keretében, ame-
lyen megjelent Heisler And-
rás, a Mazsihisz elnöke is,
Frölich Róbert országos fô-
rabbi Isten áldását kérte
Spiegler Elemérre 104. szüle-
tésnapja alkalmából.


