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Magyarországon a történelmi
idôk során a magyarországi zsidó
népesség – az elôforduló üldözteté-
sek ellenére is – megôrizte életmód-
ját, vallását. Ennek a Budai Várban
a régészek által feltárt, ma már
mindenki által látogatható emléke a
Táncsics utcai zsidó imaház. A Bu-
dapesti Történeti Múzeum kiállító-
helyeként üzemelô egykori zsidó
imaházat, illetve a budai zsidóság
történetét dr. Végh András régész-
fômuzeológus mutatja be.

Az itt található imaház történetérôl
mit tudna elmondani nekünk?

Kicsit csalóka a Zsidó imaház elne-
vezés, hisz ez valójában a Budapesti
Történeti Múzeum egyik kiállítóhe-
lye, ami múzeumként mûködik. Bár
csak egy terembôl áll, de érdekessége,
egyedisége miatt igazi kuriózumnak
számít. Szerepelünk a külföldi úti-
könyvekben, emiatt zsidó látogatóink
száma is jelentôs. Két éve sikerült a
Mazsihisz anyagi támogatásával fel-
újítanunk, akkor kifestették, és új tab-
lók is készültek.

Az itteni legfontosabb tárgyi emlé-
kek a falra festett ábrák, a Dávid-csil-
lag és az íj, melyek sorokat tartalmaz-
nak a Bibliából. Ezek a török korban,
a 17. században készülhettek. Maga
az épület ennél régebbi, középkori
építmény, a benne található oszlop a
14. századból való. Ez az imaház biz-
tos nem a legfontosabb vallási hely
volt, hiszen az utca túlsó oldalán kiás-
ták – bár nem lett teljesen feltárva – a
nagy zsinagóga maradványait.

Az 1960-as években egy mûemlék-
védelmi helyreállítás során találták
meg a falon lévô rajzolatokat, s ezek
nyomán elindulva épült ki a ma is lát-
ható imatér. Még sok kérdést nem
tudtunk megválaszolni, mivel ha ez
zsinagóga lett volna, kellett volna
benne lenni egy tóraszekrénynek – ez
egy olyan fülke, ahol a tekercseket tá-
rolják –, ami felé fordulva imádkoz-
nak a hívek, s középen egy megemelt
emelvénynek, ahonnan imádkoznak, s
ahol olvassák a tórát. Mivel ezeknek
itt nem található nyoma, felté-
telezhetô, hogy ez nem egy közösségi
tér, sokkal inkább egy magánáhítatra
alkalmas hely lehetett.

Az imaházhoz kapcsolódva érdemes
a budai zsidóság történetével is meg-
ismerkednünk.

A mai Magyarország területén már
a római hódítás idôszakában is éltek a
zsidó felekezethez tartozók emberek,
errôl a Pannóniában talált sírkövek ta-
núskodnak. A magyar államiság kere-
tein belül áll a 11. századból vannak
jelek arra, hogy Esztergomban – ami
akkor királyi székhely volt – megje-
lentek zsidó kereskedôk, de létszá-
mukról nincsenek megbízható adata-
ink.

Árpád-házi királyaink alatt nem ke-
resztények is betölthettek udvari tiszt-
ségeket – pl. muzulmánok, izraeliták
is –, tudunk ilyen vallású kamaraispá-
nokról is a történelmünkbôl.

A Zsigmond király idejébôl szárma-
zó budai városi jogkönyv megkülön-
böztetô jel – egy vörös folt – viselését
írta elô számukra, viszont hogy a gya-
korlatban ez hogyan valósult meg, azt
ma már nehéz megmondani. Ez a leírás
azonban írott bizonyítéka annak, hogy
ebben az idôben már jelentôs számú
zsidóság élhetett Budán.

Mátyás idején azt írják le, hogy a
király esküvôjén az elôkelôségek kö-
zött az izraelita prefektus karddal, sa-
ját lovas kísérettel vonult fel, és már
minden megkülönböztetô jel nélkül.

A Veritas Intézethez kerültek 
a zsidó kárpótlási ügyek aktái
Sok aggódó jelzést kapott a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a

Veritas új szerepkörét illetôen, és nem csak zsidó honfitársaink részérôl – mond-
ta el az atv.hu-nak Heisler András. A legtámogatottabb zsidó érdekképviselet
elnöke ide sorolja a Közgyûjteményi és Közmûvelôdési Dolgozók Szakszerve-
zetének (KKDSZ) tiltakozó nyilatkozatát is.

Kiállítóhely a valamikori imaházban
A zsidóság életérôl a középkori Bu-
dán egyébként sajnos nincsenek meg-
bízható forrásaink – ilyenek lennének
a korabeli statisztikák, városi köny-
vek vagy a Judenbuch –, mivel a vá-
ros életének legfontosabb anyaga, a
levéltár megsemmisült.

Azt azonban tudjuk, hogy a zsidóság
mindvégig egy elkülönülô közösséget
alkotott, amely közvetlenül a király alá
tartozott. 1251-ben IV. Béla kiad szá-
mukra egy kiváltságlevelet, amely a
késôbbiekben is szabályozta a király-
sággal való viszonyt. A király közös-
ségként ismerte el ôket, s védelmet

Újabb fontos idôszakok az 1867-es
kiegyezés és a 20. század közepe.

A kiegyezés elhozta a zsidóság szá-
mára az emancipációt, ami azt jelenti,
hogy mindenki mással jogilag egyen-
lôvé váltak, és biztosították számukra,
hogy vallásukat is szabadon gyakorol-
hassák. A fellendülô ipari és kereske-
delmi életben több zsidó vallású csa-
lád jelentôs eredményeket ért el, so-

kan világhíressé váltak. Az izraelita
tudósok, mûvészek nagy számban
voltak ott a kultúra, a tudomány, a
mûvészetek legkülönfélébb területein.
Ezt az idôszakot csak a második vi-
lágháborút megelôzô korlátozó ren-
delkezések és a háború alatti üldözte-
tés szakította meg.

Tölgyesi Tibor / Kultúra.hu

A Mazsihisz elnöke elmondta, hogy jelenleg szakértôk bevonásával vizsgál-
ják az új jogi helyzetet, annyit azonban elôzetesen elárult: nem tartják szeren-
csésnek, hogy zsidó kárpótlási iratok olyan szellemiségû intézet kezelésébe ke-
rüljenek, mint a Veritas. „Ezeknek az iratoknak ott kellene lenniük, ahová valók,
a Magyar Nemzeti Levéltárban” – tette hozzá Heisler András.

Állami szaklevéltárrá minôsítette a parlament kormánypárti többsége a Veritas
Történetkutató Intézetet, amely így a rendszerváltás óta felhalmozódott és a kár-
pótlási ügyekben keletkezett iratokat is átveszi az Igazságügyi Hivataltól.

A zsidó szervezetek a Szakály Sándor-féle intézmény szellemisége miatt nem
látják garantáltnak érintett tagjaik szenzitív adatainak fokozottan védett kezelé-
sét, a közgyûjteményi dolgozók érdekképviselete pedig szakmailag tartja indo-
kolatlannak a módosítást.

Irattárazási és szaklevéltári feladatköröket kap a Veritas Történetkutató Intézet
annak érdekében, hogy a jövôben kezelni tudja a kárpótlás iratanyagát – ismertet-
te a levéltári törvény módosításának miértjét Rétvári Bence a parlamenti vitana-
pon. Az Emberi ErôforrásokMinisztériumának államtitkára hozzátette: a szóban
forgó dokumentumoknak keletkezésük után tizenöt éven belül kellett volna szak-
levéltárba kerülniük, ami azért nem volt lehetséges, mert számos irat máig sem le-
zárt, a mai napig érkeznek kárpótlással kapcsolatos igények. (ATV, Mazsihisz)

Sokatmondó kép. Szakályék kezelik kárpótlási aktáinkat

nyújtott számukra, ennek fejében vi-
szont adó fizetésére kötelezte ôket. Sa-
ját zsinagógát építhettek, rabbit állít-
hattak; az adó beszedésére, a vitás
ügyek eldöntésére pedig bírót rendelt
föléjük, aki általában egy keresztény
fôúr volt. (Késôbb, Mátyás idején, ez
annyiban változott, hogy a zsidó kö-
zösség élén álló prefektus már csak
zsidó vallású lehetett.) Vannak utcane-
vek, amelyek az izraeliták jelenlétére
utalnak – ilyen a Várban lévô Zsidó ut-
ca –, de azt is tudjuk, hogy nem elkü-
lönülve, egy tömbben éltek, hanem
szétszóródva Budán. Van még egy jel
arra, hogy ez a korai zsidónegyed
mennyire furcsa nyitottsággal rendel-
kezett, mégpedig az, hogy a feltárt zsi-
nagóga – Közép-Európában teljesen
egyedülálló módon – közvetlenül a vá-
roskapu mellé épült, és közterületen
volt keresztüljárható. Ezt az egykori
városkaput annak idején Zsidó kapu-
nak is hívták. A 15. században, amikor
átköltöznek a mai Táncsics Mihály ut-
ca északi részébe, már megfigyel-
hetôvé vált egyfajta elkülönülés.

A 16. század elején már tudunk
olyan emberrôl, aki magas tisztségbe
került.

Az 1490-es években Spanyolország
erôteljesen át akarta téríteni keresztény
hitre az ott élô szefárd zsidókat, akik
emiatt menekülni kényszerültek. Így
érkezett hazánkba Slomo ben Efrájim,
aki Magyarországon magas rangra ju-
tott – igaz, már megkeresztelkedve,
hisz csak keresztény tölthetett be ilyen
magas tisztséget. A keresztapja maga a
nádor, Perényi Imre volt, ezért kapta a
Szerencsés (Fortunatus) vezetéknévhez
az Imre keresztnevet. II. Lajos idejében
már egészen az alkincstartósági rangig
emelkedett.

Magyarországon is szenvedtek a
zsidó származásúak üldöztetést?

Azt tudjuk, hogy Nagy Lajos király
az 1300-as évek közepén – felte-
hetôen 1349 környékén, a nagy pes-
tisjárványhoz köthetô idôszakban –
kiûzte a zsidóságot az egész ország-
ból. A király vallásos indíttatásból
szeretett volna téríteni, de a zsidók
makacsul ellenálltak, így távozniuk
kellett. Ez azonban mindössze pár
évig tartott, hisz tudunk arról, hogy

nemsokára ismét vannak izraelita la-
kosai Budának. Arra, hogy a Magyar
Királyság mennyire toleráns volt, az
ellenpélda az – az említett spanyol
fellépésen kívül –, hogy Franciaor-
szágból Szép Fülöp idején, a 14. szá-
zad elején, teljesen kiûzték ôket, a né-
met tartományok pedig folyamatosan
üldözték a zsidóságot a területükrôl,
sokszor pogromokkal kísérve.

A mohácsi vészt megelôzô idôszak-
ban – amikor a központi hatalom
meggyengülése következtében már
zavarosabb idôk járnak –, Budán is
érik atrocitások az itt élô zsidókat.

Igaz, ekkor az itteni német polgársá-
got is kirabolják, tehát ez a zavargás
nem egyértelmûen a zsidóság ellen
irányul. Az elsô komoly magyaror-
szági vérvád – bazini vérvád néven -
1525-ben fogalmazódik meg a zsidó-
ság ellen.

A mohácsi csatavesztéssel az ural-
kodói védelem meggyengül, így or-
szágszerte több helyen tudta a város-
vezetés csorbítani a zsidóság jogait –
akik tulajdonképpen konkurenciát je-
lentettek számára –, sok helyrôl el is
ûzték ôket. Azt mondhatjuk, hogy az
erôs központi hatalom megszûntével a
zsidóság élete, vagyona is veszélynek
lett kitéve.

1541-ben elesik Buda, mit jelent ez
a budai zsidók számára?

Furcsa módon visszatérést, ugyanis
1526-ban, mohácsi gyôzelme után,
Szulejmán szultán rövid idôre bár, pár
hétre, de Budára is bevonul. Az itteni
lakosság nagy része elmenekül, a zsi-
dókat azonban, akik itt maradtak, átte-
lepíti az Oszmán Birodalomba. Így
nagy részük 1541 után újra visszaköl-
tözhet Budára. Az iszlám toleráns volt
más vallásokkal – így a zsidósággal és
a kereszténységgel is –, ha rendesen
fizették az adót, meghatározott körül-
mények között szabadon élhették kö-
zösségi életüket.

1686. szeptember 2-án a keresztény
hadak visszafoglalják Budát. Ez milyen
változást hoz a zsidóság életében?

Ekkor szinte egy csapásra véget ért
az oszmán világ, és ezzel a zsidó kö-
zösség nyugodt élete is. A hosszú és
véres ostrom után háromnapos sza-
badrablást engedélyeztek, amikor a
katonák fosztogattak, raboltak, rab-
ságba vetettek muszlimot, ortodox rá-
cot és izraelitát egyaránt. Új rendelke-
zések is születtek, ekkortól a budai
vár területére letelepedni csak katoli-
kus németeket engedték. A Habsburg-
vezetés egy szinte teljes lakosságcse-
rével akarta a város iránta való hûsé-
gét biztosítani. Mária Terézia intéz-
ménytelepítései és II. József reform-
jai, illetve a reformkor hoz csak ebben
változást. Ekkortól Budára, az addig
színtiszta német városba sok magyar
is betelepül, és újra nagyobb számban
megjelenik a zsidó közösség is.

Az 56-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján Apró József el-
nök és Marton József alelnök koszorút helyezett el a 301-es parcellánál a
Magyar Szabadságharcos 56-os Hagyományôrzô Veteránok Világszövetség
Egyesülete és a Mazsihisz nevében. Képünkön: Apró József



Nemrég a Te-
remtés történeté-
vel kezdtük el az
elejérôl olvasni a
Tórát, Mózes öt
könyvét. Egye-
bek mellett egy

igen meglepô epizódot találhatunk
benne: amikor az Örökkévaló kiûzte
Ádámot és Évát az Édenkertbôl,
ôrzôket állított oda, nehogy vissza-
menjenek. A leírás szerint az Éden-
kertben van elültetve „az élet fája”,
amirôl ha ennének, örökké élnének,
márpedig ezt a lehetôségüket elját-
szották azzal, hogy megszegték az
egyetlen parancsolatot, amit a
Teremtô rájuk bízott: hogy ne egye-
nek a fáról. Ugyanis két különleges
fáról szól a történet: a Jó És Rossz
Tudásának Fájáról és az Élet Fájáról.
Azt írja a Tóra, hogy két különleges
angyal, ún. kéruv áll az Édenkert ka-
pujában, „hogy ôrizzék az élet fájá-
hoz vezetô utat” (Mózes 1. 3:24).
Még azt is megtudhatjuk, hogy egy
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VALLÁSI ROVAT

Az Élet Fájához rögös út vezet
Novemberben eldôl, lesz-e 
zsidó olimpia Budapesten

A zsidó olimpiaként is ismert Makkabi Játékok európai változatának Buda-
pest lenne a házigazdája – jelentette be Lázár János a Kormányinfón. A Minisz-
terelnökséget vezetô miniszter szerint kétmilliárd forintból megszervezhetô len-
ne a rendezvény, amelyet idén Berlinben tartottak. A XV. Európai Makkabi Já-
tékok (EMG) 2019-ben lesz.

Zsidó olimpia?
A rendezvény régebbi, mint a modern Izrael: az elsô Makkabi Játékokat

(Makkabiádát) 1932-ben tartották. Az olimpia által ihletett rendezvény ötletgaz-
dája egy oroszországi születésû fiatalember volt, aki családjával még gyerek-
ként került az akkor már recsegô-ropogó Oszmán Birodalom fennhatósága alá
tartozó Palesztinába.

Juszuf Jekutieli közremûködésével 1932-ben tartották meg az elsô Makkabi
Játékokat, eredendôen a nagy olimpiai játékokhoz hasonlóan négy évre tervez-
ve, bár egy ideig mégis háromévenként került rá sor. Az akkor már brit mandá-
tumként igazgatott Palesztinában a brit vezetés azzal járult hozzá a sportrendez-
vényhez, hogy azon arabok és a brit mandátum más atlétái is indulhattak. Ez je-

Kántor 
kerestetik

A Hunyadi téri körzet kán-
tori-elôimádkozói pozícióba
keres agilis, a közösség iránt
elkötelezett, új, alternatív dal-
lamokra (karlebachi, izraeli) is
nyitott személyt. Elérhetôség:
06-1-342-5322, 06-30-395-
0567, 06-30-309-9938, bzsh.hu-
nyaditer@hdsnet.hu

Közösség rabbi nélkül – 
zsidók Izlandon

(Zsblog) A közelmúltban járta be az internet világát a hír, miszerint Izland
bojkottálja az izraeli termékeket. Ez inspirált arra, hogy utánanézzek az észa-
ki országban lakó zsidók életének.

Az elsô zsidók Izlandra 1625-ben érkeztek, kereskedelemmel foglalkoztak.
1853-ban az izlandi országgyûlés visszautasította a dán király kérését, misze-
rint zsidók és más „idegenek” szabadon tartózkodhassanak az országban. Két
évvel késôbb a törvényhozók mégis elfogadták a dán király kérését, s ezután
zsidókat és dánokat örömmel fogadtak az államban. A 19. század végén volt
néhány olyan kereskedelmi ügynökség Izlandon, melynek tulajdonosai dán
zsidók voltak. Az 1930-as években szigorodtak a betelepedési törvények,
1938-ban már nem fogadta Izland az osztrák zsidókat. Néhány zsidót még ki
is utasítottak ezekben az években.

1940. május 20-án megérkezett Izlandra a brit hadsereg, melyben számos
zsidó származású tiszt is szolgált. Zsinagógával nem, viszont menekült zsi-
dókkal találkoztak a katonák. Jom kippurkor 25 katona és 8 „helyi” menekült
kibérelte egy közösségi épület elôcsarnokát, ahol az Izlandon akkor található
egyetlen tóratekercset kölcsönvéve, a lehetô legminôségibb módon ünnepel-
ték meg a zsidóság legszentebb napját. Aznap estére az elsô helyi hivatalos
zsidó hitközség is megalakult Reykjavikban, rabbi nélkül, mindössze két ima-
sállal. A Kol Nidrét egy leedsi kántor énekelte. A böjt után fotók is készültek
a hitközségrôl, melynek vezetésével egy Bécsbôl származó bôrkereskedôt
bíztak meg. Az elsô bár micvára 1941 peszáchján került sor. Az évben egy
amerikai rabbit küldtek az országba. A közösség létszáma olyan gyorsan nö-
vekedett, hogy hamarosan új épületet kellett kialakítaniuk. Eközben az ame-
rikaiak is létrehoztak egy ortodox hitközséget a városban. 1944 ros hásánáját
körülbelül 500 zsidó ünnepelte, a tóratekercset Amerikából hozatták. Egészen

lenleg is így van, a világon élô zsidók mellett Izrael nem zsidó állampolgárai is
szerepelhetnek.

1935-ben már 28 országból érkezett 1300 sportoló a rendezvényre, amit sok
résztvevô menekülésre használt fel az erôsödô európai zsidóüldözés árnyéká-
ban: Bulgáriából például a komplett delegáció a Szentföldön maradt. (Magyar-
ország nem volt ott a játékokon, arra csak 1989-ben került sor.)

A ceremóniához tartozott a Szentföldrôl induló motoros felvonulás is, bár az
1935-ös elkerülte Magyarországot: Jugoszláviát és Ausztriát érintve haladt egé-
szen Skóciáig.

Nagy-Britannia ezután a migráns zsidóktól tartva 1938-ban már nem engedé-
lyezte a Makkabi Játékokat.

A második világháború miatt a következô zsidó olimpiára 1950-ig kellett vár-
ni – akkor már a független Izrael adott neki otthont, a holokauszt után különös
súlyt adva a rendezvénynek. Jekutieli még mindig patrónusa volt a rendezvény-
nek, sôt, ô volt az egyik alapítója az Izraeli Olimpiai Bizottságnak is, amelynek
révén az ország már szerepelhetett is az 1952-es helsinki versenyeken.

Hamarosan már négyévenként tartották a római uralom alól a II. században
néhány évre Júdeát felszabadító Júda Makkabi szabadságharcosról elnevezett
játékokat, mindig az olimpia utáni évre idôzítve.

Az 1957-es Makkabiádát az ötszörös magyar olimpiai bajnok Keleti Ágnes
már élôben láthatta, mivel az egy évvel korábbi melbourne-i olimpiáról nem tért
haza, és nem sokkal késôbb Izraelben telepedett le, ahol évtizedeken át az izra-
eli tornászválogatott edzôje volt.

Nagyágyúk is megfordultak versenyzôként a Makkabiádán, köztük a hétsze-
res olimpiai úszóbajnok Mark Spitz.

2013-ban már 34 sportágban 77 országból 8919 sportoló vett rajta részt, ezzel
– a versenyzôk számát tekintve – az olimpia és a futball-vb után a harmadik leg-
nagyobb sportrendezvénnyé nôtte ki magát. Ott Magyarország 78 fôs delegáci-
ója a 9. helyet szerezte meg az éremtáblázaton, négy arannyal, öt ezüsttel és ti-
zenegy bronzzal. A sportágak között van a sakk is, a 2011-es a bécsi Európai
Makkabi Játékokon Polgár Judit is részt vett.

Olimpia után Izraelben, elôtte Európában
A Makkabi Játékokat mindig Izraelben tartják – kivételt csupán a lengyelor-

szági Zakopanéban és a Csehszlovákiához tartozó Besztercebányán tartott rövid
életû Makkabi Téli Játékok képeztek 1933-ban és 1936-ben, ezzel azonban fel-
hagytak, a lengyel sajtó annak idején egyébként is csúnyán kikelt „Lengyelor-
szág judaizációja” ellen – ám az olimpiát megelôzô évben van a párhuzamos
rendezvénysorozat: az Európai Makkabi Játékok. Ennek nevébôl is adódóan
mindig egy európai város a házigazdája.

Valójában ez régebbi, mint a Makkabi Játékok, az elsôt ugyanis Prágában már
1929-ben megtartották, majd a másodikat a belgiumi Antwerpenben. 1959-ig
azonban szünetelt a rendezvénysorozat, és ezután sem vált rendszeressé: az
1963-as lyoni után legközelebb 1979-ben tartották Leicesterben. Azóta azonban
négyévenként sor kerül rá, legutóbb idén nyáron volt Berlinben, méghozzá ab-
ban a stadionban, amelyben Hitler nyitotta meg az 1936-os olimpiát. Ennek is
része volt a motoros felvonulás, ez már érintette Budapestet is.

Magyarország 1987 óta szerepel az Európai Makkabi Játékokon. A második
világháború után egyetlen közép-kelet-európai házigazdája sem volt a rendez-
vénynek, Budapest így 2019-ben az elsô lehetne, ahogyan az volt a melegközös-
ségek számára létrehozott, 1992 óta több-kevesebb rendszerességgel megtartott,
inkább fesztiváljellegû, amatôr EuroGames-szel is, amely 2012-ben Budapesten
volt, és minden különösebb gond nélkül lezajlott.

NYG / Index

állandóan forgó, lángoló karddal
ôrzik ezt a kaput.

A zsidó hagyományban a Tóra
az, amit az „élet fájának” nevezünk,
Salamon király mondása alapján:
„Az élet fája az, azoknak, akik meg-
ragadják” (Példabeszédek 3:18). Ha
ez így van, akkor miért kell ilyen szi-
gorúan ôrizni az odavezetô utat? Az
Örökkévaló megparancsolta nekünk,
hogy foglalkozzunk a Tórával, tanul-
mányozzuk minél nagyobb odaadás-
sal. Ebbôl a történetbôl azonban úgy
látszik, mintha éppen akadályozni
akarná ezt a tanulást, ami nagyon
furcsa lenne.

A legegyszerûbb értelmezés sze-
rint „a fájdalom szerint van a jutal-
mazás”, ahogy az Atyák tanításai
mondja (Pirké Ávot 5:23). Ezért kell
az, hogy ne legyen olyan egyszerû
„az élet fájához” hozzáférni. Már az
álefbét (héber ábécé) 22 betûjének
megtanulása is olyan megpróbálta-
tást gördít sok ember elé, hogy emi-
att már a legelején elakadnak a zsi-

dóság hagyományának tanulmányo-
zásával. Ez ad különleges értéket
azoknak, akik viszont képesek ke-
resztüljutni az akadályokon, és szint-
rôl szintre haladva, egyre több min-
dent megérteni a Tóra mélységeibôl.
Nem érdemelheti ki akárki, hogy
megragadhassa az „élet fáját”, csak
az, aki nem futamodik meg az an-
gyalok lángoló kardjától. Eszerint te-
hát annál értékesebb a tanulás, minél
több megpróbáltatással jár.

Ez vajon azt jelentené, hogy min-
den jó dologhoz, amit az ember
Istentôl kap, el kell viselnie ugyan-
akkora mennyiségû rosszat? Chász
vesálom, Isten óvjon attól, hogy ilyet
kelljen gondolnunk. Az Örökkévaló
irgalmas, és az egész világot azért
hozta létre, hogy velünk jót tehessen.
Akkor miért kell nekünk ezért a jóért
mégiscsak fizetnünk? Bölcseink úgy
tanítják, hogy ne legyen a jutalmazás
hasonló a „kegyelemkenyérhez”,
amit a koldus szégyenkezve fogad
el, hanem aktív szereplôként tehes-
sen érte az ember. Lehetetlen azon-
ban, hogy mi, véges emberek, annyit
tegyünk, ami akár csak a közelébe ér
annak a jónak, amivel az Örökkéva-
ló jutalmazni akar minket. Akkor
mégis miért nem fogjuk szégyellni
magunkat az aránytalan jutalmazá-
sért? Azért, mert pontosan tudni fog-
juk, hogy mi mindent megtettünk,
amit csak megtehettünk, saját ma-
gunkhoz képest.

„Akik könnyek között vetnek,
örömmel aratnak”, mondja Dávid ki-
rály (Zsoltárok 126:5). Fontos, hogy
ne értsük félre ezt a tanítást: a köny-
nyek nem feltétlenül a szomorúság
könnyei. Éppen ellenkezôleg, akinek
annyira fáj a munka, hogy sírnia kell
tôle, az aligha tud hatékonyan dol-
gozni. Ezért aztán aratáskor sem
gyûjtheti be megelégedetten a termé-
sét. Sokkal jobban érthetô ez a ha-
sonlat olyan emberre, aki szívét-lel-
két beleadja a munkájába. A köny-
nyek jelentik az érzelmek erôteljes
megnyilvánulását. Igaz ez az ember
kenyérkeresetére, hétköznapi mun-
kájára, de a vallási életben a tanulás-
ra, fejlôdésre is.

Sokszor érezzük azt, hogy nehéz
feladat tornyosul elénk, amelyet kép-
telenek vagyunk megoldani. Ezért az-
tán inkább ki is kerüljük, és megpró-
báljuk valami teljesen mással elterel-
ni a figyelmünket, a feladat pedig el-
végzetlenül marad. Talán az jár ilyen-
kor a fejünkben, amit Bölcseinktôl ta-
nultunk fent: „a fájdalom szerint van a
jutalmazás”. Viszont ilyen állapotban
nem vágyunk sem a fájdalomra, sem
a jutalmazásra, csak a pihenésre, nyu-
galomra. Meg kell értenünk, hogy ez
a fájdalom nem olyan fájdalom, aho-
gyan a könnyek sem olyan könnyeket
jelentenek. Amikor az ember lendü-
letben van, nem érzi a fájdalmat.
Ahogyan az a sportoló sem, aki meg-
sérül edzés közben, de a magas adre-
nalin miatt nem is érzékeli, és csak
utána derül ki, ha esetleg eltört egy
csontja.

A tanulság az, hogy ne ijedjünk
meg a kihívásoktól. Sem a fájdalom-
tól, sem a könnyektôl. Mindezt nem-
csak hogy túl tudjuk élni, de még
akár élvezni is tudjuk. Ez a tudat kí-
sérjen minket a munkánkban és a
Tóra, „az élet fája” tanulásában is.

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin.hu

Dorrit Moussaieff. Távolságot tart

az 1950-es évek közepéig ez a két hitközség mûködött az államban. 1944-ben
a 70 000 Izlandon állomásozó katonából körülbelül 2000 zsidó volt.
Keflavíkban élt a közösség rabbija.

1955-ben egy amerikai szerzô ellátogatott az északi országba, hogy tanul-
mányozza a helyi zsidók életét. Azt találta, hogy a legtöbbjük izlandi nevet
vett fel, ahogy a törvény követelte tôlük. A háború utáni idôszakban a zsidók
igyekeztek titkolni származásukat, nem tartották a vallást sem.

2000-ben Izland részt vett egy holokausztkonferencián Stockholmban, ahol
aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint az iskolákban kötelezô a vészkorszak tör-
ténéseinek oktatása.

50 és 100 fô közöttire becsülik a napjainkban Izlandon élô zsidók számát.
A közösség elérte, hogy elismerje az állam, s így jogosulttá váltak állami tá-
mogatásokra.

Érdekesség, hogy Dorrit Moussaieff, Izland first ladyje Jeruzsálemben szü-
letett zsidó, aki szereti kerülni a származására vonatkozó kérdéseket, és kellô
távolságot tart a helyi közösséggel.

A zsidók alacsony létszáma ellenére magas az antiszemita eszméket vallók
aránya a helyi lakosság körében.

MEGHÍVÓ
A BZSH Újpesti Szeretetotthona és az Újpest-Rákospalota templomkörzet 

meghív minden kedves érdeklôdôt

Az emberi jog világi és zsidó vallásjogi kérdései
címû elôadás-sorozatra

Elôadók:
dr. Földesi Tamás ny. egy. tanár

valamint
Szerdócz J. Ervin körzeti rabbi

Az elôadások csütörtökönként, 15 órakor kezdôdnek a földszinti társalgóban.
Cím: 1042 Budapest, Liszt Ferenc u. 7.

Telefon: 06-30-661-4163 • 06-1-369-0827



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET 32015. NOVEMBER 1.

Az Eckart Conze marburgi profesz-
szor által vezetett, két német, egy
amerikai és egy izraeli történészbôl
álló bizottság 2010 októberében tette
le az asztalra a müncheni Blessing ki-
adónál A Külügy és a múlt (Das Amt
und die Vergangenheit) címû tanul-
mánykötetet. Négy kutató – Eckart
Conze, Norbert Frei, Peter Hayes,
Moshe Zimmermann – több mint 800
oldalon elemzi a Külügyi Hivatalnak,
a német külügyminisztériumnak a
harmadik birodalomban játszott sze-
repét, és azt, hogy a háború után ho-
gyan ítélte meg saját, „barna” múltját.
A téma kutatására a megbízást még
2005-ben adta az akkor hivatalban
lévô külügyminiszter, a „zöld”
Joschka Fischer, mert felháborította,
hogy egy belsô minisztériumi tájékoz-
tatóban tisztelgô nekrológ jelent meg
Franz Nüßlein konzul halála alkalmá-
ból. A méltatás hallgatott arról, hogy
a háború alatt a megszállt Prágában
fôügyészi funkciót betöltô Nüßleint
több száz ember kivégzéséért terheli
felelôsség. Joschka Fischer ezek után
úgy rendelkezett, hogy a külügymi-
nisztérium volt SS- és náci párttag
diplomatáiról nem lehet hivatalos
nekrológot megjelentetni.

Az úgynevezett „múmiák”, a volt
náci párttagok közül az Adenauer-éra
alatt számszerûen és arányaiban töb-
ben dolgoztak a neves intézményben,
mint 1933 és 1945 között. (Adenauer:
Addig nem öntjük ki a piszkos vizet,
amíg nincs helyette tiszta!) Százhu-
szonnyolcan, öregek és fiatalok is, el-
lenszegültek a miniszteri rendelkezés-
nek, és Franz Krapf volt NATO-nagy-
követ halála alkalmából, aki a Hitler-
korszakban a náci párt és az SS tagja
is volt, terjedelmes nekrológot jelen-
tettek meg a Frankfurter Allgemeine
Zeitungban. Fischert megdöbbentette
ez a reakció, ô életfeladatának tartotta
a német múlt tisztázását. Ekkor bízott
meg egy történészbizottságot avval,
hogy tárják fel a köztudatban a fasiz-
mussal szembeni ellenállás fészke-
ként élô minisztérium tevékenységét,
Hitler hatalomátvételétôl a háború vé-
géig.

A kutatás eredményét így foglalja
össze Eckart Conze, a projekt vezetô-

je: „A minisztérium intézményként te-
vékenyen közremûködött a nemzeti-
szocialisták által elkövetett erôszakos
bûncselekményekben, beleértve zsi-
dók meggyilkolását is. Így tehát ki le-
het jelenteni, hogy a Külügyi Hivatal
a Harmadik Birodalomban bûnszerve-
zet volt.”

Franz Rademacher, a Külügyi Hi-
vatal zsidóügyi referense például
azért utazott 1941-ben Belgrádba,
hogy a helyi tisztségviselôkkel és az
ott állomásozó SS-szel együtt megter-
vezzék és végrehajtsák „zsidók likvi-
dálását”. Ez állt az útiszámláján is, A
kiküldetés célja rovatban. A miniszté-
riumban 1941-ben már a könyvelôk is
tudták, hogy mi történik a zsidókkal!
Otto Abetz párizsi nagykövet például
fontos szerepet játszott stábjával a
francia zsidók összegyûjtésében és
deportálásában. De a római német
nagykövet, Rudolf Rahn is hasonló-
képpen járt el. A Külügyi Hivatal köz-
ponti szerepet játszott a zsidók depor-
tálásában: igyekezett biztosítani kül-
földön a német hatóság számára a
koncentrációs táborokba szállítást, és
ki lehet jelenteni, hogy tevékenyen
alakította a harmadik birodalom zsi-
dópolitikáját – fejti ki a történész. A
Külügyi Hivatal ugyanis új feladatok
után nézett, miután a háború kezde-
tétôl fogva egyre inkább értelmét ve-
szítette a klasszikus értelemben vett
diplomácia. A legkézenfekvôbbnek
az kínálkozott, hogy támogatják a re-
zsim fô szándékát: követték tehát az
Endlösung logikáját. A holokauszt
gördülékeny lebonyolításában kulcs-
szerepe volt a német Külügyi Hivatal-
nak – szögezi le Conze történész. A
harmadik birodalom diplomatái Gö-
rögországban, Franciaországban,
Szerbiában vagy Magyarországon a
náci rendszer érdekeit képviselték,
amikor a helyi kormányokkal tárgyal-
tak.

A történészbizottság elnöke kü-
lönbséget tesz az egyéni és az intéz-
ményi cselekedetek között. Könyvük-
ben az áll, hogy a német diplomaták is
tettesek voltak. Ez a Külügyi Hivatal-
ra és a diplomáciára mint intézmény-
re vonatkozik. Egyéni síkon pedig
pontosan meg kell vizsgálni, hogy

Bemutatjuk Márkus Karcsi bácsit
Karcsi bácsi 89 éves. Debrecenbôl deportálták 1944-ben. Bécs környékén

dolgoztatták.
Nem sokkal visszatérte után „haza” is akart térni.
Izraelben részt vett a négy nagy háborúban – 1948, 1956, 1967 és 1973 –,

ma elôadásokat hallgat és
tart Petach Tikva magyar
klubjában és másutt az
országban.

Az internet segítségé-
vel figyelemmel kíséri Iz-
rael és a nagyvilág, benne
szülôföldje és annak zsi-
dósága sorsát, így a buda-
pesti Új Élet és az izraeli
Új Kelet újságokat is
szorgalmasan böngészi.

Visszaemlékezései, ver-
sei a hiteles tanú súlyával
bírnak.

Alább következik saját
vallomása.

* * *
Isten segített. Itt vagyok a hazámban, Izraelben, saját kis villámban.
1948-ban érkeztem egymagámban.
Izrael mindegyik háborújában részt vettem.
Örömben, megértésben élek a családommal.

Hat gyerekem, 20 unokám és 15 dédunokám van. Köszönet érte.
Örök köszönet és hála a Sorsnak, hogy az álmom valóra vált!

* * *
Akkor még nem tudtam,
hogy milliók elpusztultak
a legrettenetesebb halállal.
Az elsô alkalommal
elhagytam Pestet Hágáná alijával
Negyvennyolcban, a háború közben
érkeztem az országba.
Az összes háborúban részt vettem.
Sok viszontagság után
Feleségemmel örömben és boldogságban élünk
Saját kis házunkban.

Lejegyezte: Halmos László

NÉMETORSZÁG

A külügyminisztérium és a múlt
adott esetben mekkora felelôsség ter-
hel egy-egy konkrét személyt – nyi-
latkozta a bizottság elnöke.

A Weimari Köztársaság vezetô dip-
lomatái, sokan történelmi neveket
viselô arisztokraták és nagypolgárok,
a demokratikus politikai rend és a par-
lamentarizmus ellenzôi voltak. A ná-
cik aztán megépítették nekik a politi-
kai és ideológiai hidat – véli Conze.
Bejelentették, hogy revideálni kell a
versailles-i szerzôdést, és a német bi-
rodalmat a világ vezetô nagyhatalmá-
vá kell tenni. Ezt a programot a német
diplomaták legnagyobb része vállalni
tudta. Vezetô diplomata körökben élt
a hagyományos, a német társadalom
felsô rétegére jellemzô antiszemitiz-
mus. Úgy gondolták, hogy van „zsidó-
kérdés”. Nézetük nem volt feltétlenül
azonos a Nemzetiszocialista Német
Munkáspárt népies rasszista antisze-
mitizmusával, de evvel a szemlélettel
könnyen csatlakozhattak az új biro-
dalmi kancellár politikájához. Moshe
Zimmermann, a bizottság egyik tagja,
a jeruzsálemi Héber Egyetem profesz-
szora, aki a „tisztességes” polgárság-
nak a fasizmussal való együttmûködé-
sét kutatja, a következôképpen inter-
pretálja az úgynevezett „becsületes”
emberek együttmûködését a gyilko-
sokkal: „A »becsületes« ember (...) a
határt könnyen átlépheti, ha megvál-
toznak az alapszabályok. Elég csak
annyi, hogy egy kicsit legyen a de-
mokrácia ellen, hogy csak egy kicsit
legyen rasszista, egy kicsit antiszemi-
ta, máris a radikalizálódás útjára lé-
pett, ahol már nincs megállás, mert a
tudata korrumpálódott. Annál inkább,
ha állami szolgálatban karriert akar
befutni.”

Szinte egy kézen meg lehet számol-
ni azokat, akik kiszakadtak az ördögi
körbôl: a washingtoni német nagykö-
vet, Friedrich von Prittwitz und
Gaffron és az akkori londoni nagykö-
vet, Albrecht von Bernstorff gróf kilé-
pett a szolgálatból. Megemlítik még a
könyvben a Budapesten konzulként
tevékenykedô Gerhart Feinét, aki
1944-ben számtalan zsidót mentett
meg a biztos haláltól. De a diplomaták
túlnyomó többsége önként beállt a
sorba. Például ôk kezdeményezték a
külföldön élô német emigránsok, töb-
bek között Hanns Eisler, Stefan Heym
és Willy Brandt megfigyelését. A kül-
ügy javaslatára fosztották meg
Thomas Mannt német állampolgársá-
gától – derül ki a korabeli iratokból. A
svájci német nagykövet, von
Weizsäcker írja jelentésében: „A né-
met hatóságok vele szemben tanúsí-
tott türelmét gúnyos megjegyzésekkel
illette (...) és ezzel megvalósult a Bi-
rodalommal szembeni ellenséges pro-
paganda kifejtésének tényállása.” A
döntéssel még kivárták a berlini olim-
pia végét, de utána megfosztották
Thomas Mannt német állampolgársá-
gától.

A nagy mûveltségû Ernst von
Weizsäcker svájci német nagykövet
egy ideig óva intett Thomas Mann
szankcionálásától, azzal az érvvel,
hogy ártanának vele a birodalom kül-
földi megítélésének. Pálfordulásához
hozzájárulhatott Thomas Mann-nak a
Neue Zürcher Zeitungban megjelent
azon kijelentése, hogy antiszemita po-
litikájával a Német Birodalom már
nem Goethe országa többé, és már
nem tartozik a civilizált nyugati társa-
dalmak közé. Ez a mondat a mûvelt
polgári vezetô réteg elevenébe vágha-
tott – véli a történészcsoport.

A tanulmánykötetet Hans Momm-
sen történészprofesszor, a nemzeti-
szocializmus ismert kutatója ellent-
mondásosnak értékeli. „Abban az ér-
telemben kiváló teljesítmény, hogy az
egyes témák mozaikjait kronológiai
sorrendbe rendezve, bemutatja a Kül-
ügyi Hivatalnak a nemzetiszocialista
rendszerbe való beilleszkedését.” Jó-
nak találja a neves professzor a tanul-
mánykötet második részét, Norbert
Frei történész munkáját, a nácitlanítás
történetét és a Külügyi Hivatal háború
utáni személyzeti kontinuitásának a
leírását. Kifogásolja viszont, hogy
csak a zsidóüldözést és a megsemmi-
sítést használják a történészek mércé-

nek, nem ejtenek szót a többi dimen-
zióról, mint például a hadifoglyokkal
való bánásmódról, a kényszermun-
kásokról, az eutanáziáról és sok más
fontos tényrôl. A holokauszt Momm-
sen véleménye szerint egy lassan ala-
kuló folyamat végeredménye, ezért a
Külügyi Hivatal részvételét a deportá-
cióban nem lehet „zsidók meggyilko-
lásának” minôsíteni. Ez a megfogal-
mazás csakis a végeredményre vonat-
koztatható, mivel a Wannsee-konfer-
encia elôtt még nem alakult ki a náci
elit további cselekvésének az iránya.
Hiányolja a Hans Rothfels által szer-
kesztett Akten zur deutschen auswär-
tigen Politik címû kiadványokon kí-
vüli egyéb források elemzését, továb-
bá a ma már tekintélyes mennyiségû
szakirodalom új interpretációját.
Módszertani hiányosságokat is a
szerzôk szemére vetve, kifogásolja to-
vábbá, hogy megmaradtak az általá-
nosságok szintjén. A német holo-
kausztkutatás legnagyobb tekintélyû
alakja szerint nem lehet elfogadni azt,
hogy a német külügyminisztérium
közvetlenül részt vett volna az
Endlösungban.

Andreas Mix történész viszont más-
képpen értelmezi a történteket. 1941
nyarán az SS és a rendôregységek
több százezer zsidót öltek meg. 1941
októberében a Német Birodalomból
Lodz, Riga, Minszk és Kaunasz gettó-
iba deportálták a zsidókat. A Lengyel-
ország nyugati részén fekvô Chelm-
nóban gázteherautókban ölték meg a
deportáltakat. Mix véleménye szerint
ezekkel a tettekkel már 1941 végén
elérték a genocídium küszöbét a har-
madik birodalomban. Virágnyelven
„evakuálásnak”, illetve „végsô megol-
dásnak” nevezték a népirtást. A
Wannsee-konferencián megjelentek a
külügynek, az igazságügynek, a bel-
ügynek, Göring Háborús Gazdálkodá-
si Minisztériumának, a Birodalmi és
Pártkancelláriának a vezetôi, a Len-
gyelországban és a Szovjetunióban ál-
lomásozó megszállás megbízottjai, az
állami és a pártapparátus fô funkcio-
náriusai. A legnagyobb frakciót az
SS, a rendôrség és a Gestapo képezte.
Heydrich nyitotta meg a konferenciát.
Mivel a háború megakadályozta a zsi-
dók kivándorlását, a Führerrel egyez-
tetve az a döntés született, hogy kelet-
re evakuálják a zsidókat. Nemcsak
Németországból, a megszállt terü-
letekrôl, a szövetséges országokból,
hanem az ellenséges országokból is.
Útépítéseknél, munkatáborokban dol-
goztatják majd ôket, kétségtelen,
hogy nagy részük természetes elhalá-
lozás következtében kiesik majd –
összegzi Mix a szándékokat. Az
Eichmann által vezetett jegyzô-
könyvben már leplezetlenül fogal-
maztak: a „zsidókérdést” ezen a vidé-
ken amilyen gyorsan csak lehet, meg
kell oldani. Mivel a zsidók többségét
„munkaképtelennek” minôsítették,
mindenki értette, hogy gyors halál vár
2,5 millió emberre. Hogy ezt miként
vigyék végbe, azt 1942 januárjában
még nem tudták. A Wannsee-konfe-
rencia hat példányban elkészített
jegyzôkönyvébôl a megmaradt egyet-
len példányra a nürnbergi perek egyik
ügyésze bukkant rá a külügyminiszté-

rium archívumában. Az államtitkárok
korábban tagadták, hogy kaptak volna
másolatot, és azt bizonygatták, nem
tudták, hogy mire vonatkozott az
„evakuálás” és a „különleges kezelés”
kifejezés. A szövetségi igazságügy
csak Eichmann pere során, a hatvanas
években kezdett saját múltja iránt
érdeklôdést mutatni, miután Eich-
mann Jeruzsálemben részletes vallo-
mást tett a Wannsee-konferencia lefo-
lyásáról, céljairól és résztvevôirôl.

A témáról 1978-ban könyvet író
amerikai kutató, Christopher R.
Browning abban látja a nagy figyel-
met és vitát keltô tanulmánykötet
legfôbb erényét, hogy leszámol avval
a mítosszal, miszerint a Külügyi Hi-
vatal a harmadik birodalomban a fa-
sizmus elleni ellenállás bástyája lett
volna.

Különösen nagyra tartja Az igazi
ellenállás a Külügyi Hivatalban címû
fejezetet, amibôl napnál világosabban
kitûnik, milyen kicsi és marginális
volt ennek a csoportnak a szerepe. Ô
jobban differenciálta volna a „zsidó-
politikában” részt vevô diplomatákat,
az aktívakat és a passzív bûntársakat.
De alapjában véve ô is igaznak tartja
a könyv tanulságait.

A Külügy és a múlt címû tanul-
mánykötet heves vitákat váltott ki, és
bestsellerként fogyott Németország-
ban. Korábbi, kisebb volumenû kuta-
tások után ma történészek tanulmá-
nyozzák több minisztérium irattárát,
hogy feltárják a Pénzügy-, az Igazság-
ügy- és a Gazdasági Minisztérium,
valamint a rendôrség és a titkosszol-
gálatok „barna” múltját és a volt ná-
ciknak a „fiatal” köztársaságban be-
töltött szerepét.

Felhasznált irodalom
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heim.vvnbda.de/artikel/2010/20101030.ht
ml (Letöltés ideje: 2010. 10. 30.)

Jan Friedmann, Klaus Wiegrefe (2010):
Verbrecherische Organisation. Der Spie-
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43. sz. 40.
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Verbrecherische Organisation. Der Spie-
gel. 43. sz. 43.
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Browning, Christopher R. (1978): The
final solution and the German Foreign
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Benyó Marianna

Karcsi bácsi élete párjával, az Erdélybôl 
alijázott Rutival Skype-ol

Konrad Adenauer: Addig nem öntjük ki a piszkos vizet, amíg nincs helyette
tiszta!
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Franciaország

A holokauszt idején meggyilkolt
gyermekek tiszteletére emléktáblát
avattak Párizs IV. kerületében, a
Marais zsidónegyedhez tartozó Jardin
des Rosiers – Joseph Migneret park-
ban. Az ünnepségen részt vett
Christophe Girard polgármester, a
zsidó közösség képviselôi és számos

Benjámin Netanjahu 
az ENSZ-közgyûlésen

Az izraeli miniszterelnök beszéde közben közel egyperces szünetet tar-
tott, miközben farkasszemet nézett hallgatóságával. Így érzékeltette, ho-
gyan maradt néma a világ Irán fenyegetéseivel szemben. Az alábbiakban
közöljük a háromnegyed órás beszéd vonatkozó részletét.

(...) A múlt hónapban Hamenei újra tanúságot tett népirtó szándékairól Irán
legnagyobb tekintélyû vallási szerve, a Szakértôk Gyûlése elôtt. Beszélt
Izraelrôl, a több mint hatmillió zsidó otthonáról. Megesküdött, hogy „25 év
múlva nem lesz többé Izrael”.

Hetven évvel hatmillió zsidó legyilkolása után Irán vezetôi azt ígérik, hogy
elpusztítják az országomat.

Legyilkolják a népemet. És itt, ennek a testületnek a válasza, és szinte az
összes itt képviselt kormány válasza erre a nagy semmi volt.

Teljes csönd!
Fülsiketítô hallgatás.
(Ennél a pontnál Netanjahu 45 másodpercig csöndben maradt.)
Talán most már értik, hogy Izrael miért nem csatlakozik önökhöz, hogy

együtt ünnepeljük ezt a megállapodást. Ha Irán vezetôi az önök országának
elpusztításán dolgoznának, talán kevésbé lennének lelkesek a megállapodás
miatt. Ha Irán terrorista szövetségesei az önök városaira lônék ki rakéták ez-
reit, talán mérsékelnék a dicséreteiket. És ha ez a megállapodás az önök
szomszédságában szabadítaná el a nukleáris versenyt, akkor lehet, hogy önök
is visszafogottabban ünnepelnének.

De ne gondolják, hogy Irán csak Izraelre veszélyes. Amellett, hogy Irán ag-
resszorként viselkedik a Közel-Keleten és az egész világon, interkontinentá-
lis ballisztikus rakétákat is épít, amelyek egyértelmû rendeltetése, hogy nuk-
leáris robbanófej hordozására legyenek alkalmasak. Jól jegyezzék ezt meg:
Iránnak már most vannak olyan rakétái, amelyekkel el tudja érni Izraelt. Ezért
azokat az interkontinentális ballisztikus rakétákat nem nekünk szánják, ha-
nem önöknek. Európának. Amerikának. Hogy bárhol, bármikor tömegpusztí-
tást hajthassanak végre.

Nem könnyû olyasmit ellenezni, ami mellett a világ vezetôi töretlenül kiáll-
nak. Higgyék el nekem, sokkal könnyebb lenne csöndben maradni.

A történelem során azonban a zsidó nép megtanulta, milyen következmé-
nyekkel jár a hallgatás. Én pedig mint a zsidó állam miniszterelnöke, ismer-
ve a történelem ezen tanulságát, nem vagyok hajlandó hallgatni.

Megismétlem: azok az idôk, amikor a zsidók némán álltak az ôket mészár-
ló ellenség elôtt, nos, azoknak az idôknek vége.

Nem passzívnak lenni annyit jelent: felszólalni a veszélyekkel szemben.
Ezt tettük. Ezt tesszük. És ezt fogjuk tenni.

Ha nem vagyunk passzívak, ez azt is jelenti: megvédjük magunkat a veszé-
lyekkel szemben. Ezt tettük. Ezt tesszük. És ezt fogjuk tenni.

Izrael nem engedi, hogy Irán betörjön vagy belopakodjon a nukleáris fegy-
verrel rendelkezô országok klubjába. Tudom, hogy a nemzetközi közösség
célja hivatalosan továbbra is megakadályozni azt, hogy Irán atomfegyver bir-
tokába jusson. Ám senki nem vonhatja kérdôre Izraelt azért, mert elkötelezte
magát arra, hogy megvédi magát mindazokkal szemben, akik a pusztulására
törnek.

Minden korszakban támadtak olyanok, akik megpróbálták elpusztítani a
népünket. Az ókorban az ôsi birodalmak – Babilon és Róma – pusztításával
kellett szembenéznünk. A középkorban az inkvizícióval és a kiûzetéssel. A
modern korban pedig pogromokkal és a holokauszttal.

A zsidó nép mégis megmaradt.
És most egy újabb rezsim támadt, amely Izrael elpusztítására esküdött fel.
Ez a rezsim bölcsen tenné, ha végiggondolná ezt: itt állok ma, hogy Izrael

nemzetét képviseljem, egy országot, amely 67 éves; de egy nemzetállamot,
melyeknek népe közel 4000 éves. Közben a babiloni és a római birodalom
nem képviselteti magát a világ nemzetei között. A hitleri „ezeréves biroda-
lom” sem. Ezek a legyôzhetetlennek látszó birodalmak már rég nincsenek. Iz-
rael azonban van. Izrael népe itt van.

Ám Jiszráel cháj.
Izrael újjászületése bizonyság népem rendíthetetlen szellemérôl.
Száz nemzedéken át a zsidó nép csak álmodott arról, hogy visszatér Izrael

földjére. Soha, még a legsötétebb óráinkban sem, melyekbôl oly sok jutott,
nem adtuk fel a reményt, hogy újraépítjük örök fôvárosunkat, Jeruzsálemet.
Izrael államának megalapítása ráébresztett minket a tényre, hogy amirôl ed-
dig csak álmodtunk, most valóra válhat. Lehetôvé tette számunkra, hogy sza-
bad népként élhessünk ôsi hazánkban. Az állam megalapítása lehetôvé tette,
hogy minden zsidó, a Föld négy égtájáról, menedéket találjon az üldöztetések
elôl. A háború sújtotta Európából, Jemenbôl, Irakból, Marokkóból, Etiópiá-
ból, a Szovjetunióból, és még száz más országból érkeztek. És ma, mikor az
antiszemitizmus újabb hulláma emelkedik Európában és a világ más tájain,
újra egyre több zsidó érkezik Izraelbe, hogy csatlakozzon a zsidó jövô építé-
séhez.

Ezt üzenem tehát Irán vezetôinek: a tervük, hogy Izraelt elpusztítsák, sem-
mivé lesz. Izrael egyetlen hatalomnak sem engedi meg a földön, hogy a
jövôjét fenyegesse.

Ezt üzenem továbbá minden itt képviselt országnak: bármilyen határozato-
kat is szavaznak meg ebben az épületben, bármilyen döntéseket is hoznak a
fôvárosaikban, Izrael azt fogja tenni, ami a kötelessége: megvédi az államát,
megvédi a népét.

(Forrás: Vigyázó blog)

Joseph Migneret

David Cameron

Joseph Schuster

Emlékmû Babij Jarban

helyi lakos. A táblán 101 kiskorú, az
iskolás kort még el nem ért neve sze-
repel, akiket a francia rendôrség vett
ôrizetbe és adott át „végsô megoldás-
ra” a náciknak. A legfiatalabb áldozat
27 napos volt. A megemlékezés az
egykori diákok által létrehozott
Tlemcen Bizottság kezdeményezésére
történt, akik nem felejtik el elpusztult
társaikat. 1942–44 között a hatóságok
közremûködésével 11 400 zsidó gye-
reket deportáltak Franciaországból,
közülük mintegy 500 párizsi volt. A
térnek nevet adó Joseph Migneret az
egyik helyi iskola vezetôje volt, aki
számos üldözött diák és mások meg-
mentését segítette a vészkorszakban.
Érdemei elismeréséül a Jad Vasem a
Világ Igazai közé sorolta.

Nagy-Britannia
David Cameron miniszterelnök

bejelentette, hogy az antiszemita ta-
nokat propagáló iszlám vallási isko-
lákat (medresze) a jövôben el-
lenôrizni fogják, ami bezárásukhoz
is vezethet. Semmi rossz nincs ab-
ban, ha a gyerekek a medreszében, a
vasárnapi iskolában vagy a jesivában
saját hitükkel foglalkoznak. Egyes
medreszekben azonban a fiatalokat
arra tanítják, hogy ne érintkezzenek
más vallásúakkal, és a zsidó össze-
esküvésrôl szóló elméleteket terjesz-
tenek. Az iskoláknak nyitott szelle-
miségre és befogadásra kell nevelni
a gyerekeket. Nem szabad az agyu-
kat és a szívüket gyûlölettel meg-
mérgezni. Be fogják zárni azokat az
iskolákat, amelyekben a vallási tü-
relmetlenséget szítják. A tolerancia
hiánya veszélybe sodorhatja gyer-
mekeinket, ami megbocsáthatatlan.
Nagy-Britanniában mintegy ötezer
különbözô felekezetekhez tartozó
oktatási intézmény mûködik, közöt-
tük kétezer medresze található.

Ukrajna
A zsidó szervezetek vezetôi közös

nyilatkozatban követelték, hogy a
kormány fordítson nagyobb figyelmet
a holokauszt-emlékhelyek védelmére.
Nagy felháborodást keltett, hogy az
ôszi zsidó ünnepek idején „ismeretlen
tettesek” az idén már hatodik alka-
lommal meggyalázták a Babij Jarban
lévô tömegsírnál emelt emlékmûvet.
A közlemény szerint „a brutális van-
dalizmus nemcsak a zsidó emberek
becsületének és méltóságának a nyil-
vános meggyalázása, hanem az or-
szág és a kormány arculcsapása is. A
hatóságok tétlenül nézik e bûntett, va-
lamint hasonló antiszemita atrocitá-
sok elkövetését Kijevben és az ország
más városaiban”. „Határozott intézke-
déseket kérünk a gaztettek jövôbeni
megakadályozása érdekében. Ke-
mény büntetôjogi felelôsségre vonást
követelünk a vandál akciók kitervelôi
és végrehajtói ellen” – hangsúlyozza
a nyilatkozat.

Németország
Joseph Schuster, a Németországi

Zsidók Központi Tanácsának elnöke
kijelentette, hogy a közösség tagjai-
nak véleménye szerint az Izraellel el-
lenséges államokból érkezô beván-
dorlók erôsíthetik az antiszemitiz-
must az országban élô arabok között.
Az elnök hangsúlyozta, hogy szük-
séges lenne a lehetô leggyorsabban
integrálni a menekülteket a németor-

szági értékrendbe, amelyben kon-
szenzust élvez az antiszemitizmus
minden formájának elutasítása és az
Izraellel való szolidaritás. A zsidó
közösség támogatja a német kor-
mány döntését, hogy befogadja azo-
kat, akiknek erre szükségük van.

Schuster elítélte a menekülttáboro-
kat ért fajgyûlölô atrocitásokat.

Spanyolország
A szefárd zsidók honosítására vo-

natkozó törvény alapján több ezer
kérelem érkezett a hatóságokhoz. A
napokban életbe lépett jogszabály
lehetôvé teszi a kettôs állampolgár-
ságot azok leszármazottai számára,
akik 1492 után, az inkvizíció elôl
menekültek el Spanyolországból. A
madridi Igazságügyi Minisztérium
tájékoztatása szerint 4302 szefárd
származású személynek már megad-
ták az állampolgárságot. A korábbi
javaslat megkövetelte az eredeti ál-
lampolgárságról történô lemondást,
amit végül töröltek az elfogadott
szövegbôl. A Spanyolországi Hit-
községek Szövetsége közölte, hogy a
kérelmek többsége Marokkóból, Tö-
rökországból és Venezuelából érke-
zett. A törvény alapján a szefárdok
az Európai Unió 28 államában sza-
bad mozgást és munkavállalást biz-
tosító spanyol útlevelet kapnak. A
kérelmezôknek nem kell igazolniuk
a zsidó vallás gyakorlását, de „külön-
leges kötôdésüket”, spanyoltudásu-
kat és kulturális ismereteiket a hit-
községnek tanúsítania kell. Hasonló
törvényt fogadtak el a szomszédos
Portugáliában is, amelyre mostanáig
204 kérelem érkezett.

Kovács
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• Az elmúlt két hétben számos terrortámadás történt izraeli állampol-
gárok ellen országszerte. Nyolc izraelit megöltek, és 15 sebesült még
mindig kórházi ellátásban részesül.

• A legtöbb palesztin terrorista 25 évesnél fiatalabb (13 éves a legfiata-
labb támadó). A széles körben elterjedt palesztin gyûlöletkultúra erô-
szakra buzdít.

• A palesztin fiatalok évek óta azt tanulják az iskolában és a televízión
keresztül, miként lépjenek a terrorista vezetôk nyomdokaiba, és hogyan
támadják meg válogatás nélküli erôszakkal a zsidókat. Az elmúlt évek-
ben a gyerekek gondolkodásmódját megmérgezték gyûlöletbeszéddel és
gyilkosságra való felhívással a palesztin közösségi médiában, amely
fontos szerepet tölt be a terrorhullámban.

• A Palesztin Hatóság és a radikális iszlám csoportok a felbujtó iszlám
retorikát használva, rosszindulatú hazugságokat terjesztenek Izraelrôl:

• Az igazság: Izrael garantálja a vallásgyakorlás szabadságát
Jeruzsálemben és Izrael egész területén valamennyi felekezet tagjai
számára. Teljesen elkötelezett, hogy fenntartsa a status quót a
Templomhegyen, megvédje a muszlimok jogát a vallásgyakorlásra és
minden ember szabadságát, hogy a Templomhegyet látogassa.

• A palesztin hazugság: egy hibás állítás azzal vádolja Izraelt, hogy
igyekszik megváltoztatni a status quót a Templomhegyen. A téma nagy-
fokú érzékenységére való tekintettel az a tény, hogy a Palesztin Hatóság
hazugságokat terjeszt, felér egy hivatalos erôszakra való uszítással.

• Az igazság: október 12-én egy 13 éves palesztin tinédzser rosszindu-
latúan megtámadott két izraelit, akik közül az egyik egy 13 éves
kerékpározó fiú volt. A palesztin fiú és unokatestvére tizenötször szúrta
meg az izraeli fiút, aki kritikus állapotban került kórházba. A rendôrség
rálôtt a támadókra, és megsebesítette a palesztin tinédzsert, aki jelenleg
is a Hadassah egyetemi klinikán fekszik. Állapota stabil, és tudatánál
van. Az unokatestvére meghalt.

• A palesztin hazugság: a palesztin média szerint a tinédzsert
önhatalmúlag megölték az izraeli biztonsági erôk. Ez a propaganda
tudatosan nem vesz tudomást arról, hogy biztonsági kamerák rögzítet-
ték, ahogy késekkel hadonászva futnak az utcákon, gyilkolásra készülve.
Sôt, a tinédzser életben maradt, és kezelést kap egy izraeli kórházban.

• Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete elmondta, hogy Izrael felszólítja
Mahmúd Abbászt és más palesztin vezetôket, hogy állítsák meg az erôszak-
ra való felbujtást, és nyugalomra szólítsanak fel. A palesztin fiatalok meg-
érdemlik, hogy olyan oktatásban részesüljenek, amely alapot teremt egy
jövôbeni jobb békés együttélésre és együttmûködésre izraeli szomszédaikkal.

• Izrael erôfeszítéseket tesz, hogy visszaállítsa a nyugalmat. A befejezés
és a Templomhegyen lévô feszültségek enyhítése érdekében a mi-
niszterelnök utasította a politikai vezetôket – beleérve a kormánytagokat
és a Kneszet képviselôit is –, hogy tartózkodjanak a Templomhegy fel-
keresésétôl.

• Izrael elvárja a nemzetközi közösségtôl, hogy ítélje el az elmúlt
idôszak terrorcselekményeit, és szólítson fel a palesztin erôszak befe-
jezésére.

• Izrael továbbra is elkötelezett marad a palesztin vezetéssel folytatott
párbeszéd iránt, és a lehetô leghamarabb szeretné látni a közvetlen
béketárgyalások felújítását.

IZRAEL ÁLLAM NAGYKÖVETSÉGÉNEK
SAJTÓKÖZLEMÉNYE (2015. OKTÓBER 15.) 

Palesztin felbujtás és terrorizmus
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MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló
Határolt határtalanság (1.)

Babits Antal új könyve
„A Ragyogás árnyékában mindig
meghúzódik a harmonikus gömb

231 kapu általi megközelíthetetlen-
ségének problematikája.”

(Rimáj: Széfer Rimáj 1,11.)

A szóbeli hagyomány nem egyéb,
mint mozgás, ahogyan beszélünk,
gesztikulálunk, hangoskodunk vagy
lehalkítjuk a hangunkat, megjegy-
zünk dolgokat vagy elfelejtünk, to-
vábbgondoljuk vagy visszafejleszt-
jük, pontosan úgy, ahogyan Isten
egyetlen létezô arcát értel-
mezzük. Aztán lejegyzésre
kerül, „okossággá” szelí-
dül, a törvény szigorává. A
Zóhár, a Tórához, az Éne-
kek énekéhez, a Zsoltárok-
hoz, a Példabeszédekhez és
a Prédikátor Könyvéhez írt
körülbelül 2000 oldalas
kommentár, az elszakadás
és a végtelenség dialekti-
kája. Babits Antal nemrég
megjelent könyve a fogal-
mak újrarendezését feltéte-
lezi. A lélek világának vég-
telenségét próbálgatja. A
zsidó misztika a 13. száza-
di Spanyolországban kez-
dett virágozni, mint valami
tartalmi interpretáció, le-
bilincselô erô, vagy még
inkább a negativitás eszté-
tikája. Gyökerei messzire
vezetnek, látens módon
már ott voltak a kezdetek-
nél. A Zóhár mûvelése egy
kicsit alkotómûvészet is,
olyan elvárás, melynek a
nagyra becsült középkori
és modern mûvészek közül
is csak kevesen tudnának
megfelelni. Angyalok bu-
kásáról és felemelkedé-
sérôl van szó. Babits könyve Hatá-
rolt határtalanság címmel igazolása
mindannak, ami igazolhatatlan, illet-
ve amit egy gnosztikus elemekkel
átszôtt mítoszba keveredett olvasó
egy vallásfilozófustól elvár. A határ-
talant forgatja és formálja, szétszór-
va a fény összes darabkáját a „hálál-
ban”, a világûrben, a szellemiben.
Teljes mértékben megközelíthetet-
len, pontosabban csak kevesek által
megközelíthetô. Babits megkerülhe-
tetlen életmûve Maimonidészhez
kötôdik. Ellenvetéseinkre reagál.
Felvetéseinkre, melyeknek bírála-
tunkban adunk hangot. Olyan képe-
ket rajzol akár eszmeileg, akár eszté-
tikailag, melyek szabad szemmel
aligha, inkább csak a lélek szemével
észrevehetôk. A kabbalát járja,
mûvelôinek ismeretelméleti módsze-
reit kutatja, az értelmezés misztiku-
mát. Számvetése a misztika szigorú-
an aszkétikus világában, a bolyongó
vándorok eszmerendszerének vilá-
gában, a modern kultúripar fenntar-
tás nélküli világában felülvizsgálatra
szorul, miközben az egyetemes káp-
rázatról mesél.

„A kabbala »elfogadott« hagyo-
mányt (is) jelent, a történelem során
mindig csak a szûk kisebbség, a
»beavatottak« – akik saját misztikus
adottságaik, képességeik folytán ér-
demelték ki e misztikus hagyomány
ismeretét – lehettek örökösei ennek a
tudásnak” – írja könyvében Babits,
akinek szemünk elôtt alakuló élet-
mûve, a monologikustól a dialogizá-
ló felé való átmenetében, tradíciói-
ban és szelekcióiban, kommunikatív
funkcióiban, esztétikai tapasztalatai-
ban, valamennyi jelenvalóságában,
filozófiát teremtô erôként is
Maimonidészre épül. Továbbvezetô,
tanító, nevelô is. Megvilágítja a zsi-
dó misztika elôképeit, utat talál egy
újfajta kánonképzéshez. Minden
konkurens elôképpel együtt idôtlen
közegben alkot.

A Széfer Jecírához (Alkotás

Könyve) Babits beszámolója szerint
több mint nyolcvan kommentárt ír-
tak. „Tekintettel arra, hogy a tárgy-
körben számos megközelítéssel és
megnevezéssel találkozunk a szak-
irodalomban, fontos egy rövid fogal-
mi tisztázás” – írja.

Azzal a „szent nyugalommal”,
mely szövegszövésébôl árad, a hu-
mánumnak tett javaslataival, a nagy-
világnak szólótól egészen a privát
egzisztencia körébe való visszavo-
nulásig, a naplóbejegyzésszerû, sze-

mélyes megjegyzésekig és a külön-
féle irányzatok módszereinek tanul-
mányozásáig, olyan könyv megjele-
nésének örvendhetünk, mely a zsidó
misztikára és transzcendenciára irá-
nyítja a figyelmet, vagyis a fizikai
megtapasztalás határán túli, a termé-
szetfeletti szellemi régiókba vezet.
Maimoni Útmutatójának ezoterikus
vonatkozásait, valamint annak a
Széfer Jecírával való kapcsolatát ku-
tatja, és közben költôi érzékenység-
gel járja be a zsidó vallásfilozófia vi-
dékét Ibn Tibbon terminológiájától
egészen a 20. század legjelentôsebb
kabbalakutatójáig, Gershom Schole-
mig.

Babits, a tudós, a kutató, min-
denekelôtt distanciát teremt, távolsá-
got, melyben az érdek nélküli tetszés
megfogalmazódhat. Kétségkívül úgy
látszik, talán csak illúzió ez is, mint-
ha rend volna körülötte, szigorú iro-
dalmi és mûvészettapasztalattal öt-
vözött zsidó azonosságtudat. Minden
tételének támasztéka van. Megemlé-
kezik pár évvel ezelôtt elhunyt barát-
járól és tanártársáról, Staller Tamás
professzorról, filozófiai tapasztalat-
történetének egyik legjelentôsebb
kortárs alakjáról, akinek egyik
jellemzô sajátja volt, hogy „szinte új
bölcseleti nyelven tudott fogalmaz-
ni”. Zsidó és nem zsidó kollégáit,
kutatótársait említi, akiket létezôvé
tesz, mert a gondolkodás visszaszár-
maztatását illetôen újrarajzolja ôket,
amihez az arány analógiájának mai-
monidészi fogalma nyújt alapot.
„Kutatásom szempontjából a késôb-
biekben elsôsorban Neumark,
Kaufmann, Vajda, Sirat és Frank-
Leaman filozófiatörténeteit tartom
fontosnak idézni. Adott esetben
Munk, Husik és Staller munkái is
alapvetônek mutatkoznak majd a tu-
dományos feldolgozásnál. Katz és
Guttmann köteteire csak indokolt
esetben fogok hivatkozni, elsôsorban
kritikai szempontból.” A Maimo-

nidészrôl szóló legjelentôsebb köny-
vek és tanulmánygyûjtemények cí-
mû fejezetben fényévnyi távolság-
ban lévô tudósokat közvetlen mun-
katársként említ. Soroljunk fel néhá-
nyat: Jacob Guttmann, Kaufmann
Dávid, Beneschofsky Imre, Hevesi
Simon, Ábrahám Joshua Heschel,
Leo Strauss, Isadore Twersky,
Marvin Fox, Herbert A. Davidson,
Menachem Kellner, Joel I. Kraemer,
Sarah Stroumsa és mások... A hason-

lóság és a különbözôség
ellenáll a logikai szabá-
lyoknak, miközben a felso-
rolt tudósok mindegyike
egyedüli, szuverén, és
mégis gyakran többféle
módon értelmezhetô. Lé-
tezônek és ma élônek kell
tartanunk ôket, arányosan
vagy aránytalanul, létezô
viszonylatként. Saját ana-
lógiáját sugallja mind-
egyik. Ôk tesznek bennün-
ket érzékennyé, és általuk
alakulunk rendszerré, vagy
gondolkodunk rendszerek-
ben. Minden létezôre jut
egy-egy megnyilatkozás, a
gondolkodás archetipikus
körülményei közé való
visszautalás. Valamennyi-
en a maimonidészi ontoló-
gia megnyilatkozásai. Az
ezoterikus zsidó gondolko-
dás forrásvidékén járunk.
Azon a tájékon, ahol a vi-
lágegyetem megterem-
tôdött Isten által. Nem szü-
letünk eredetinek, gondol-
hatnánk, csak a fejlôdés ál-
tal leszünk azzá. A hagyo-
mány szerint az elsô tal-

mudi évszázadokban (i. sz. 1–3. szá-
zad) éltek a legnagyobb misztikusok,
mint Jiszraél ben Elisá vagy Simon
bár Jóháj, akit a Zóhár szerzôjének
tartanak. Alig ezer esztendô múlva
élt Móse ben Leon, Simon bár Jóháj
„utódja”, a Zóhár szövegének össze-
állítója, aki munkájában elôszeretet-
tel hivatkozik „elôdjére”, hogy pszi-
chologizáló értelmezésekkel, tudati
öntörvényûséggel, objektívnek lát-
szó aspektusokkal kötôdjön ihletett
mesteréhez, aki a legmélyebben, sa-
ját szubjektuma által, saját tapaszta-
latainak és tanúságtételének kategó-
riájában volt képes megnyilatkozni
oly módon, olyan technikával és
gondolatokkal, melyekkel az utókort
formálhatja önmagához. A létezés
lényegének közvetlen belátása ez,
melybôl egy 20. századi értelmezés-
sel (még freudi értelmezéssel sem)
nem lehet kitörni. Itt már a tudatos-
ság filozófiája szolgálja a tapasztala-
tokat. Ez alól a Zóhár egyetlen mel-
lékága sem kivétel.

Jichák Lurja tanította: „Az ember
egy kis világ, a világ egy nagy em-
ber.” Bizonyos értelmezésbôl szem-
lélve minden, ami ez után van, min-
den, ami a transzcendentális illúzió-
tól független, és minden, ami a dia-
lektikáról szól és az esetlegesség je-
leivel van felruházva, minden, ami a
kanti töprengést újítja fel, beismeré-
se annak, amit csak A tévelygôk út-
mutatója képes megközelítem. Ha a
„Széfer Jecírá misztériumát Ábra-
hámnak tulajdonítjuk, keletkezését
az idôszámításunk elôtti 18. századra
tehetjük” – állapítja meg Babits.
Ami közvetlenül alig értelmezhetô,
vagy csak túl pontosan van leírva és
ezért hihetetlen, annak bonyolultsá-
gát csak elvont szavak és kifejezések
használatával vagyunk képesek érzé-
keltetni.

Ha ez sikerül, akkor lehetôségünk
nyílik betekinteni az emberi csoda
legvégsô rejtelmeibe.

(folytatjuk)

108 éves a legendás Elza néni
Brandeisz Elza 108. születésnapját ünnepli. Gyôr-Moson-Sopron me-

gye legidôsebb asszonyának mosolya a régi, de ereje már megfogyatko-
zott. A szeretet, amiért életében megdolgozott, így is, most is eljut hozzá.

Brandeisz Elza mindig más volt kicsit, mint a többiek. A soproniak közül
ma is sokan emlékezhetnek rá, ahogy az uszodában bemelegítésként tornamu-
tatványokat végzett divatjamúlt úszódresszében – hetvenévesen. Még kilenc-

(MTI) Online letölthetôvé tette a
világháborús eltûntek felkutatásá-
val foglalkozó, németországi szék-
helyû nemzetközi keresôszolgálat,
az International Tracking Service
(ITS) az elsô 50 ezer dokumentu-
mot a nácizmus üldözötteirôl.

A dokumentumok annak a hatal-
mas adatbázisnak a részét képezik,
amely 2013-ban az UNESCO világ-

venen túl is egyedül látta el magát, hetente kétszer buszra szállt, hogy igazi
tejet vegyen a város szélén, 105 évesen még rúzst használt – és jól is állt ne-
ki. Elza néni önmagában legendás, nem pusztán azért, mert 108 éves.

Különleges, mert egy bonyolult mozdulatát, a nagyon nehéz, speciális „ta-
lálmányát”, a Brandeisz-ugrást ma is oktatják a tornászoknak. Rendkívüli,
mert bátorságáért Izraelben fát ültettek a tiszteletére, és megkapta a „Világ
Igaza” kitüntetést, amiért a második világégés alatt zsidókat bújtatott.

Nem is akárkit; hiszen a Balaton-parti nyaralóban vendégül látott menekült
Soros György és édesanyja volt. A világhírû pénzember azóta is rendszeresen
hívja telefonon Elza nénit, és – ha távolról is – figyelemmel kíséri egykori
megmentôje sorsát. Elza néninek nem csak szívek, márvány is ôrzi a nevét a
vörösberényi iskola falán. Az intézet úgy épülhetett meg, hogy ô járta ki a fi-
nanszírozásához szükséges milliókat a Soros Alapítványnál.

Ez volt egyébként gazdag életének egyetlen kérése az ô Gyurkája felé – s
ezt sem magának kérte. Különlegesek Brandeisz Elza sorsának utóbbi évei is,
hiszen miután minden közeli rokona elhunyt, gyermekei pedig nincsenek, né-
hai barátnôinek lányai gondozzák ôt, egymást váltva, féltô szeretettel.

Elza néni a 106. születésnapján még maga nyitott ajtót az ôt ünnepelni
érkezôknek, tavaly már jótékonyan tartotta az öblös fotel, de szeme a régi pa-
rázzsal csillogott, amikor a város dolgairól faggatta a virágcsokorral érkezô
polgármestert. Idén az egykor táncos láb már nem szolgál.

Az ünneplés talán szerényebb lesz, vakukkal már jobb, ha nem világítanak
a szemébe. Barátai vigyáznak rá, s egy kis noteszbe feljegyzik számára az
üzeneteket. Mert azok jönnek most is, bôven... Egykori diákjai, akiket Vörös-
berényben tanított, idén is küldik a születésnapi ajándékot, már nem jön
zavarkolódni különbusszal egy egész osztály, de a küldöttségük megérkezik.

Nagy Márta / Kisalföld napilap

Több tízezer dokumentum vált
elérhetôvé a nácizmus áldozatairól

örökségi listájára is felkerült. Az
adatok és információk ingyenesen
letölthetôk a szervezet honlapjáról.
Láthatók többek között fotók olyan
személyes tárgyakról, amelyeket a
koncentrációs táborba hurcoltaktól
vettek el. Ezek mellett letölthetôk a
halálmenetek dokumentációi és a
felszabadulás utáni idôkbôl a gyer-
mekek felkutatására irányuló tevé-
kenység aktái is.

Az iratok mind a tudósok, mind az
érintettek és leszármazottaik, vala-
mint családkutatók számára is érde-
kesek lehetnek, emellett iskolai pro-
jektekhez is felhasználhatók – közöl-

te az ITS. A németországi Bad
Arolsenben lévô ITS tulajdonában
30 millió, koncentrációs táborokból,
gettókból és a Gestapótól származó
dokumentum, valamint második vi-
lágháborús migrációs irat van.

A szervezet 2014 nyarán döntött
úgy, hogy folyamatosan elérhetôvé
teszi a nyilvánosság számára a ren-
delkezésre álló dokumentumokat.

Ezzel az ITS munkájára, a
holokauszt és a náci üldöztetés áldo-
zatairól létrehozott értékes archí-
vumra akarják felhívni a figyelmet –
írják honlapjukon. A keresôszolgála-
tot a második világháború végsô
napjaiban alapították a nyugati szö-
vetséges hatalmak, elsôsorban a
holokauszt áldozatainak felkutatásá-
ra. 2007-ben tudósok és kutatók szá-
mára már engedélyezték a hozzáfé-
rést a dokumentumokhoz, ezzel
kezdôdött meg a folyamat, amelynek
révén nyomozó szervezetbôl kutató-
intézetté váltak.
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N A P T Á R
November 6. péntek Chesván 24. Gyertyagyújtás: 4.02
November 7. szombat Chesván 25. Szombat kimenetele: 5.07

Újholdhirdetés
November 11. szerda Chesván 29. Jom kippur kátán
November 12. csütörtök Chesván 30. Újhold 1.
November 13. péntek Kiszlév 1. Újhold 2. Gyertyagyújtás 3.52
November 14. szombat Kiszlév 2. Szombat kimenetele 4.59

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Nov. 6. Nov. 7. Nov. 13. Nov. 14.
Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.30 9.30 17.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 18.00 9.00 18.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 16.10 8.00 16.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.10 8.00 16.00 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 17.00 9.00 17.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 16.10 9.00 16.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.30 18.00 9.30
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.10 9.00 16.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 17.10 17.00
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 16.10 8.00 15.50 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 16.10 8.00 15.50 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

VEGYES
Újlipótvárosban garzonlakás turisták-

nak kiadó. Tel.: 226-4109.

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

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

Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakorvosi
ellátással és gyógyászati segédeszközök
helyszínre telepítésével. Együttmûködünk a
háziorvossal, kórházi szakorvosokkal. Kó-
ser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai mû-
ködési engedéllyel és felelôsségbiztosítás-
sal rendelkezünk. Tartós megrendelés ese-
tén árkedvezményt adunk. E-mail cím:
alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24 órás
telefon: +36-30-443-1016. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javítá-
sa soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp., Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz
közel. 06-30-222-3016, 06-1-356-9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás, má-
solás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás,
névjegykészítés a Mammut I.-ben, a II.,
VI., IX. kerületekben. Messinger Miklós,
06-20-934-9523, www.rcontact.hu

Önkéntes munka Izraelben! Progra-
munk ôsszel és télen is folytatódik! Cso-
port indul: november 22.–december 13.
Bôvebb információ: Deutsch János, +36-
20-233-8454, janos.deutsch76@free-
mail.hu, vagy személyesen az Izraeli Kul-
turális Intézetben (VI. ker., Paulay Ede ut-
ca 1.) minden kedden, 16–17 óra között.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 vagy
6 személyes (akár hiányos) evôeszközkés-
zletet, cukordobozokat, gyertyatartókat,
tálcákat stb., Kovács Margit, Gorka kerá-
miáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelá-
nokat, régi álló, fali, asztali díszórákat, an-
tik, barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibásakat
is). Teljes hagyatékért elsô vevôként a leg-
magasabb árat fizetem, KÉSZPÉNZ-
BEN. Díjtalan kiszállás, értékbecslés, vi-
dékre is. Üzlet: 06-20-280-0151.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá fest-
ményeket, csillárt, bronztárgyat, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, tört vagy fazonara-
nyat, porcelánokat, herendit, meissenit,
Zsolnayt, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait is. Egyebeket, órákat, teljes ha-
gyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan,
vidékre is. Üzletünk: II., Fô u. 67. Tel.: 06-
1-789-1693, 06-30-382-7020.

Egyedül élô, idôs személy gondozását
vállalom, ottlakással. 06-30-446-4146.

Programajánlat

APRÓHIRDETÉS
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, ké-

peslapokat. Este: 322-8439, 06-20-522-
52690.

A budai hegyekre szuperpanorámás,
kétszobás (külön bejáratúak), világos
konyhás, étkezôs, erkélyes, 51 m2-es, fel-
újított, X. emeleti, óbudai öröklakás azon-

nal költözhetôen tizenötmillió forintért el-
adó. +36-1-243-4420.

Ôszi-téli hónapokra hasznos idôtöltés.
Otthonában megtanítom internetezni, gépét
karbantartom. Nyugdíjasoknak, gyerekek-
nek kedvezmény. 06-20-942-9479.

Órajavítás, antik órák teljes restau-
rálása, esetleg oda-vissza szállítással.
Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs
csuklóra is) nagy választékban. Tel.: 06-
70-505-5620, napközben. VII., Garay–
Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Pé-
ter. Web: www.jungoras.hu

Tovább kutakodnak a vonat után
(MTI) A helyi hatóságok által megbízott munkások fúrásokat végeztek azon a

Walbrzych melletti területen, ahol kincsvadászok szerint egy második világháborús
páncélvonatot rejt a föld mélye.

Jacek Cichura, a walbrychi önkormányzat vezetôje elmondta, hogy a kifúrt vája-
tokba kamerákat engedtek le, hogy képet kapjanak arról, mit rejt a föld mélye. Azt
tervezik, hogy hamarosan beszámolnak eddigi eredményeikrôl.

Egy amatôr lengyel és német kincsvadász állítólag saját földradarvizsgálataival
megállapította, hogy egy 98 méter hosszú páncélvonat van elásva a földben 8-9 mé-
ter mélyen a délnyugat-lengyelországi város közelében.

A kincsvadászok úgy vélik, hogy a nácik által hátrahagyott szerelvény „csoda-
fegyverek” prototípusait tartalmazhatja. Egy helyi legenda szerint a második világ-
háború végén a visszavonuló nácik arannyal és más, zsidóktól rabolt kincsekkel te-
li páncélvonatot rejtettek el a környéken.

Tûzszerészek, vegyi- és nukleáris szakértôk átvizsgálták a növényzettôl korábban
megtisztított területet, hogy elôkészítsék annak biztonságos feltárását.

Hírek, események
röviden

– Helyreigazítás. Meglepetés a fal
mögött címû cikkünkben (2015. ok-
tóber 15.) elírás történt. A nyilas ha-
talomátvétel ideje 1944. október volt.

NOVEMBER–DECEMBER

Generációk Klubja 
(VI. ker., Hunyadi tér 3., félemelet)

November 2. (hétfô) 15 óra: Vendé-
günk Breuer Péter

November 9. (hétfô) 15 óra:
Mispochológia és sok egyéb Deák Gá-
bortól

November 16. (hétfô) 15 óra: A zsi-
dóságtörténeti elôadás-sorozat folyta-
tódik. Elôadó: Fináli Gábor rabbihe-
lyettes

November 23. (hétfô) 15 óra: Olyan
régen beszélgettünk...

November 30 (hétfô) 17.30 (!!!): A
hangulatért Fûzy Gábor felel, de a jó-
kedvét senki ne felejtse otthon.

A csütörtökönkénti torna és fejlesz-
tés technikai okok miatt egyelôre szü-
netel!

A Hunyadi téri zsinagóga mûsoros
chanukkai programja december 6-
án, 18 órai kezdettel ezúttal – az ön-
kormányzat jóvoltából – a néhány
méterre lévô Eötvös u. 10. sz. alatti
Közösségi Házban lesz.

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

November 4. (szerda) 16 (!) óra:
Lendvai-díj kiosztása

November 5. (csütörtök) 19 óra:
Rongyos életek – zenés játék

November 7. (szombat) 19 óra: Dob
utcai dumaparti – Hegedûs D. Gézával

November 9. (hétfô) 19 óra: „Cso-
dálkozom, hogy élek” – Radnóti Mik-
lós irodalmi est

November 11. (szerda) 19 óra:
Heller Ágnes-est

November 12. (csütörtök) 19 óra:
Csákányi Eszter: Akit az istenek sze-
retnek – koncert

November 14. (szombat) 19 óra:
Vernissage by Václav Havel

November 15. (vasárnap) 15 (!)
óra: Rose – monodráma

November 16. (hétfô) 19 óra: Herzl
– kávéházi dráma

November 18. (szerda) 19 óra:
Poppera – zenés játék

November 19. (csütörtök) 19 óra:
Ungvári Tamás estje

November 21. (szombat) 19 óra:
Lázár Kati: Kripli Mari – monodrá-
ma

November 23. (hétfô) 19 óra: Ba-
lázs Gábor estje: Mi a kabbala?

November 25. (szerda) 19 óra: Gá-
bor György: Talmud, Tóra és a többiek

November 26. (csütörtök) 19 óra:
Dési János: 90 perc ismeretlen
ismerôsökkel

November 29. (vasárnap) 19 óra:
Legendás komédiások – film és
elôadás

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

November 2. (hétfô) 15 óra:
Frankeles Örökifjak Klubja. Ezen a
klubnapon kicsi élôvirág asztaldísze-
ket fogunk készíteni. Kérem, hogy a
részvételi szándékotokat jelezzétek
nekem SMS-ben október 31-ig!

Tudnom kell, hogy mennyi növény-
re van szükség.

November 14. (szombat) 18 óra:
Örökzöld dallamok. Csevegés, tánc,
ismerkedési lehetôség kávé, tea mel-
lett. A zongoránál: Neumann Nán-
dor.

November 21. (szombat) 18 óra:
Klubest. Ezen az estén a Sophie vá-
lasztása címû filmet tekinthetik meg
kedves vendégeink. A filmben nyúj-
tott alakításáért Meryl Streepet Os-
car-díjjal jutalmazták.

November 28. (szombat) 18 óra:
Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színész
a Micve Klub vendége. Színházban,
filmen, a televízióban egyaránt jeles
alakításokat nyújt. Konyhamû-
vészetérôl is híres. Beszélgetôtársa:
Bóta Gábor újságíró.

December 5. (szombat) 18 óra:
Göncz Árpád csodálatos világa. Dési
János új könyvének bemutatója.

December 13. (vasárnap) 16.30:
Chanukkai koncert a zsinagógában.
Fellép: Lakatos György Amerikában
élô világhírû gitármûvész, Fekete
László fôkántor, Nógrádi Gergely,
Kardos László és Zucker Immánuel
kántorok, Fellegi Balázs klezmer-
énekes, Neumark Zoltán zongoramû-
vész.

Kaufmann Pál, a Pécsi Zsidó Hitköz-
ség volt elnöke, elöljárója, elôimád-
kozója életének 91. évében, hosszan tar-
tó, méltósággal viselt betegség után el-
hunyt.

Nem ismerhettem Pali bácsit fényko-
rában, amikor elnök volt, amikor töb-
bedmagával felépítette azt az intéz-
ményrendszert, amit örökül hagyott ne-
künk. Abban az idôben, amikor már én
vezettem az elöljárósági üléseket, nem
sokat szólt hozzá, csak figyelt, és egy-
egy apró gesztussal, csendes köhintéssel
jelezte, hogy mit gondol, helyesel vagy
ellenez. Mint egykori vezetô nem akart
bölcs tanácsokat adni – hiszen jól tudta,
hogy a bölcs tanácsok általában hasz-
nálhatatlanok –, csak irányt jelzett, pon-
tosan és félreérthetetlenül. Irányt, hogy
a közös ügyeink jó úton menjenek, és
közösek maradjanak. Számomra a
vezetôi munkámban irányjelzése na-
gyon fog hiányozni. A zsidó közössé-
gért végzett munkásságát Pécsett a vá-
ros vezetôi is elismerték. Jelen voltam
2012-ben, amikor a polgármester úrtól
átvette a zsidó kultúra és értékek
megôrzéséért végzett kiemelkedô mun-
kájáért a Pro Communitate emlékérmet.
Nagyon büszke voltam rá akkor is.

Amikor Pécsre kerülve, elkezdtem a
hitközségbe járni, Pali bácsi volt az

elôimádkozó. Az Ô hangján ismertem
meg a hagyományos dallamokat, azokat
a „pécsi szokásokat”, amelyek ünnepe-
inket a mai napig meghatározzák. Nem
volt képzett kántor, de a Löchá dodi dal-
lama sokunk emlékezetében az Ô hang-
ján fog megmaradni. Aztán eljött az idô,
hogy nem mindig volt ereje a péntek es-
ti elôimádkozáshoz, azonban akkor is itt
volt velünk. Júliusban még megtartott
egy péntek esti kabbalát sábbáti isten-
tiszteletet. A nagyünnepekre betegen,
gyengén is végig eljött, igaz, már beteg-
szállító segítségével, de itt volt, énekelt,
és jelenléte – mint mindig – megtisz-
telô, fontos, meghatározó volt.

Pali bácsi valóban olyan ember volt,
akire hitközséget lehetett építeni, de a
pécsi kilének legjobban barátságos, sze-
líd embersége fog hiányozni. Mindenki-
hez volt egy kedves szava vagy moso-
lya. Nyomon követte a templomba járók
életét – nekem is rendszeresen be „kel-
lett” számolni Fanni lányom iskolai
elômenetelérôl –, együtt élt velünk.

Jelenléte mindig örömet szerzett, de-
rûsebbé, fényesebbé tette napjainkat.
Ezután emléke fog ragyogni nekünk és
sokaknak.

Goldmann Tamás,
a Pécsi Zsidó Hitközség elnöke

AKIRE HITKÖZSÉGET LEHETETT ÉPÍTENI

Kaufmann Pál
1924–2015
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...és ideje van
a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

Álom... álom
Be kell valljam, néhány éve csak altatóval tudok aludni. Hogy ez a kor-

nak vagy a kórnak köszönhetô, nem tudom, de az eredmény szempontjá-
ból mindegy. Ebbôl logikusan következik, hogy a kemikáliáktól, akár ne-
hezet vacsoráztam, akár könnyût, összevissza álmodok minden hülyesé-
get. Gondos feleségem néhány hónapja egy szimpatikus homeopatikustól
azt az ötletet kapta, hogy kínaiaktól vásároljon természetes füvekbôl ké-
szített, altató hatású teát. Azt igyam meg lefekvés elôtt, kiváltandó a
hülyítô mákonyokat, és egészséges, békés álmom lesz. Még az elején já-
runk, de a dolog 50%-ban sikeres. Tudniillik az ihatatlan ízû és pokolian
büdös teák segítségével ugyan elalszom, de ami az álmokat illeti...

Történt nemrégiben, hogy a fent említett gondos asszony még azt is
szem elôtt tartotta, hogy cserélgesse a bûvös teákat, mondván, ne szokjon
hozzá egyhez a szervezet. Azt nem tudom, hogy a darált patkányból ké-
szült teaôrleményt éppen a hámlott kígyóbôrre cserélte-e, de új teát kap-
tam az éji mámorhoz. Utolsó éber gondolatommal arra készültem, hogy
reggel megköszönöm neki a cserét, mert úgy éreztem, hogy a szemhéjai-
mon egy-egy kamiont cipelek, és elôre örültem, hogy nem vár rám az al-
vás és ébrenlét közötti, rémképekkel teli lebegés. El is aludtam, viszont
konkrét és felejthetetlen álmom volt. Még azt sem mondhatom, hogy ször-
nyû vagy rémálom, mindenesetre elgondolkodtató, ezért megosztom
Önökkel.

Álmomban egy másik országban éltem – amit abból tudok, hogy szá-
momra ismeretlen utcákon idegen nyelvû táblákat láttam –, de az volt az
érzésem, hogy én ezt a nyelvet értem. Az álomban nôs voltam, volt egy fi-
am, és volt televízióm meg számítógépem. Minden kommunikációs eszkö-
zön keresztül azt üvöltötték álmomban, hogy a nálam legalább 20 évvel
fiatalabb elnökünk nyugdíjba kíván vonulni, de komoly gondja az utód-
lás, mert feltételei vannak. A nyilvános tenderen megüzenték a népnek,
hogy csak az jelentkezzen, aki bölcs vezetônk három elvárásának is ele-
get tud tenni: tudjon ultizni, beszéljen több idegen nyelvet, lehetôleg le-
gyen köztük egy keleti is, és rendelkezzen olyan „gógyival”, ami még egy
szûk alagútban is kisegíti. Álomban minden lehetséges, emlékszem, hogy
felordítottam az asszonynak: itt az ideje, hogy karriert csináljak! Ha nem
vennéd észre, ezt a pályázatot nekem találták ki! Ugyebár köztudott, hogy
kiváló ultista vagyok (országos 2. helyezett), beszélek idegen nyelveket, ha
kell, még a Keletiben is, és gondos orvosi ápolás dacára kigyógyultam
már orbáncból is, ezért olyan gógyis vagyok, hogy bárki mögött lépek be
egy forgóajtón, biztosan én lépek ki elôtte. Még arra is emlékszem, hogy
pötyögni kezdtem online az önéletrajzomat és a motivációs levelemet. Az
asszony, aki egy életen át féltett még akkor is, ha rossz hírû helyre men-
tem ultizni, erôsen lamentált. Meg vagy bolondulva! Vénségedre akarod
nyakadba venni egy nem túl rózsás helyzetû ország vezetését?! Aztán az
ellenségeid majd röhögnek, hogy elôször bohócot, aztán karaktergyilkos-
ság áldozatát csinálod magadból. Zsidó ember nem megy házhoz
córeszért! Te csak kártyázzál tovább nímandokkal, beszélgess németül
Skype-on nyaralásban megismert barátainkkal, és szorítkozzon a gógyid
arra, hogy nem vásárolsz a Vaterán garantáltan szûz ikreket 3000 forin-
tért!

Ezen aztán majdnem összevesztünk, ami hosszú házasságunk alatt éb-
ren sosem fordult elô. Érveire csak azt mondtam, mit csináljak, ha az el-
nökünk 60-on innen fiatalítani akar, én meg 70-en túl szeretnék elnök
lenni?! Attól, hogy elküldjem a jelentkezésemet, csak az álom félbeszaka-
dása mentett meg. Tudniillik ahol most lakom, az már hál’ istennek nem
légifolyosó, viszont bicikliútvonal. Annak, aki nem tudná, megmagyará-
zom: üzemel a Városliget közepén egy szolgáltatás. Aki befizet egy nem
kis összeget, sokadmagával felülhet egy nyitott, ún. sörbiciklire, amit a
vendég saját lábúlag hajt, és ennek fejében közben annyiszor tölti meg
korsóját sörrel, ahányszor akarja, és közben valahonnan a biciklirôl em-
bertelen hangerôvel bömböl mindig ugyanaz a világsláger, holtakat is
felébresztô decibellel. Ennek a biciklinek az útvonala az ablakom alatt
visz, és álmomban már éppen elküldeni készültem jelentkezésemet, ami-
kor odaértek, és – nomen est omen – kiestem az ágyból a One way ticket
bömbölô dallamára. Innen kezdve volt idôm reggelig gondolkodni azon,
hogy néha a tea ártalmasabb a bogyónál. Ha nem vigyázok és tovább al-
szom, ma talán elnök lennék abban a tönkrement országban egy harag-
vó feleséggel. Így reggel csupán elmeséltem álmomat az asszonynak, aki
megígérte, hogy aznapra ismét teát cserél, és visszaadja a nyugalmamat.
Nem fogják elhinni, de ez is csak majdnem sikerült... Az új bájital nehe-
zen, de elaltatott, viszont megvert egy kalandos álomképpel. Péntek esti
istentiszteletre igyekeztem kedvenc zsinagógámba, amikor is észrevettem,
hogy az elhagyatott utca bejáratánál áll a szélsôjobboldali párt harci ala-
kulatának egyenruháját viselô, ismert politikus. Már arra készültem, ami
fekete macskánál be szokott válni, hogy 3x megfordulok magam körül,
köpök minden irányba, és megkerülve a tömböt, kerülôvel megyek be, de
eszembe jutott az egyik izraeli miniszterelnök gyújtó hangú beszéde: a mi
szótárunkból a félelem hiányzik! Itt jegyzem meg, hogy a magyarban már
megtaláltam a majrénál!

De álmomban erôs vagyok, na meg a tea is segített, így mellé értem a
harcias hazafinak. Rám nézett, észrevéve a kipámat, egyik lábáról állt a
másikra, és félénk hangon megszólalt: ne haragudjon, uram! Ön zsidó?
Miután az összes külsérelmi nyomot eltüntetni nem tudtam, bevallottam,
igen. Mire ô: ha ide megy a zsinagógába, láttam, hogy nagyon kevesen
mentek be. Hadd ajánljam fel magának, hogy ha szerez nekem egy lízin-
gelhetô kipát, ha kell, elmegyek önnel tizediknek...

Na ezután közöltem a feleségemmel reggel, hogy innen kezdve én es-
ténként csupán egy fél deci kóser pálinkát iszom!

Hogy jött létre az együttes?
Egy korábbi, rövid ideig mûködô

együttes felbomlásából hárman, he-
gedûsünk, Zala Judit, énekesünk,
Sós Judit és jómagam, úgy gondol-
tuk, kár lenne veszni hagyni azt a ta-
pasztalatot, amit eddig szereztünk, és
kerestünk megfelelô új tagokat. Így
került hozzánk Török Judit – ének,
Tar Kata – gitár és Kiglics Józsi –
klarinét. Felkértük Lisznyai Máriát,
a Dohány-templom orgonamûvészét,
hogy legyen mentorunk, és segítsen
a hangszerelésben is. Végül 2005
elejére összeállt a csapat. A tíz év
alatt volt néhány változás. Az indu-
lók közül négy alapító még mindig
az együttesben van, a három Judit
(Sós, Török és Zala) és én. Új klari-
nétosunk, Gordon Teodóra fôfoglal-
kozású, akadémiát végzett zenész,
zenetanár, gitárosunk, Szolnok Ben-
ce pedig a zenekar benjáminja a ma-
ga 23 évével. Az évek során
segítôink is változtak.

Hogy jött a névválasztás?
Hegedûsünk, akinek amúgy is

kedvence játszani a szavakkal, be-
dobta a Klezmerészt. Azonnal el-
nyerte mindannyiunk tetszését, hi-
szen benne van a merész – és az in-
dulásunk igazán merészség volt –, de
benne van az ész is.

Milyen volt az indulás?
Megalakulásunkkor az együttes

csupa amatôr, de képzett zenészbôl
állt. Már a hangszerösszetétel is arra

Szôke nô hûtôgépet vesz, az eladó
gyôzködi:

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

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

tojástartó?
***

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

***
Két szôke nô beszélget a Hôsök te-

rén, az egyik vezér szobra elôtt:
– Milyen jó pasi! És oda is van ír-

va, hogy 975-1023. Csak nem írták
ki, hogy Telenor, Vodafone vagy T-
Mobile!

***
Megszólítják az öreg székelyt a vá-

sárban:
– Magáé ez a borjú?
– Nem – feleli. – A tehenemé.

Tízéves a merész Klezmerész

predesztinált, hogy a hagyományos
klezmer irányába menjünk. A jiddis
és héber dalok mellé szefárd dalok-
kal is bôvült repertoárunk. Idén bele-
kóstoltunk egy új mûfajba, a megze-
nésített versbe is.

Hol szoktatok szerepelni? Melyik
volt a legemlékezetesebb megjelené-
setek?

Nehéz lenne minden helyet felso-
rolni, ahol a tíz év során felléptünk.

Gyakran játszottunk a Mazsike, a
Bálint Ház, a Budai Micve Klub és a
Spinoza Ház programjain. Rendsze-
res résztvevôi vagyunk a jelentôsebb
zsidó rendezvényeknek: Zsidó Nyári
Kulturális Fesztivál, Európai Zsidó
Kultúra Napja, Judafest stb., de
gyakran hívnak meg a különféle zsi-
dó ünnepekre is a budapesti és vidé-
ki zsidó közösségek.

A legemlékezetesebb, hogy tavaly
is és idén is ott lehettünk Izraelben a
világ egyik legautentikusabb feszti-
válján, a Cfáti Nemzetközi
Klezmerfesztiválon. Nemcsak a
helyszín és a megtiszteltetés miatt
volt emlékezetes, hanem a hangulat
miatt is, ami leírhatatlan. Három
napra ennek a szent városnak a belsô
része este 8-tól éjjel 1-ig átalakul
klezmerzeneközponttá.

Milyen további terveitek vannak?
Legközelebbi tervünk a tízéves ju-

bileumi koncert, amely november
22-én 18.30-kor lesz a Hegedûs/
Csáky-zsinagógában. Itt viszontlát-
hatja a kedves közönség az együttes
korábbi tagjait is. Terveink között
szerepel továbbá a nemzetközi sze-
replés folytatása az európai fesztivá-
lokon. És persze a repertoár folya-
matos bôvítése.

Tehát mindenkit szeretettel várunk
a november 22-i tízéves jubileumi
koncertünkön!

Garai Péterrel beszélgetett:
gáljuli

Megmondóemberek

(MTI fotó Marjai János )

Antiszemitizmusimport: A Szíriából és Afganisztánból Európába
özönlô menekültek százezrei évtizedeken át antiszemitizmussal átitatva
nôttek fel. Zsidógyûlöletet tanultak az iskolában, az újságokból, a
közösségi hálókon. Ünnepelték az iszlamista terrorakciókat a nyugati
zsidó iskolák, zsinagógák, zsidó múzeumok ellen.

Oskar Deutsch
* * *

Nem a frusztráció a palesztin terrorizmus oka, hanem az a vágy, hogy
elpusztítsanak bennünket. A frusztráció legfeljebb abból származik,
hogy ez nem sikerül.

Benjámin Netanjahu
* * *

Európa! Meggyilkoltatok (vagy hagytátok) 6 millió zsidót. Most kap-
tok akár ugyanennyi muszlimot. Isten nem rögtön fizet!

Goldstein Sándor túlélô
Boston

* * *
Nekünk, zsidóknak, van egy titkos fegyverünk az arabokkal folytatott

küzdelmünkben: nekünk egyszerûen nincs innen hova mennünk.
Golda Meir

Na ne má’Na ne má’
Eichmann Show

(film)

Helló, dr. Mengele
(színdarab)


