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Bejárta a sajtót a hír, hogy szep-
tember elején egy Kossuth Lajos
téri lakás felújításakor az egyik fal
mögül hatalmas mennyiségû irat-
anyag került elô. A részben már
restaurált anyagot a fôváros levél-
tára mutatta be, ekkor ismerhet-
tük meg a teljes történetet is,
amely két szálon fut: az egyik a
megtalálás kalandos körülményei-
nek háttere, a másik pedig az ira-
toké.

Elment egy igaz ember

Orbán és Ronald S. Lauder
Orbán Viktor miniszterelnök

nagyrabecsülését fejezte ki Ronald
S. Laudernek, a Zsidó Világkong-
resszus elnökének a magyarországi
zsidóság segítése érdekében tett
erôfeszítéseiért.

A kormányfô New Yorkban
munkareggelin folytatott megbeszé-
lést a szervezet elnökével; errôl Ha-
vasi Bertalan, a Miniszterelnöki
Sajtóiroda vezetôje tájékoztatta az
MTI-t.

Orbán Viktor a tanácskozáson azt
is mondta Ronald S. Laudernek:
számít arra, hogy a magyarországi
zsidó közösség is támogatja azt a
magyar gazdaság- és külpolitikát,
amit a kormány Magyarország
fejlôdése érdekében folytat.

Orbán a fôrabbinál
Orbán Viktor miniszterelnök New

Yorkban, a magyar ENSZ-képvise-
leten találkozott Arthur Schneierrel
is, a Park East-zsinagóga fôrabbijá-
val, a Lelkiismeret Hívószava Ala-
pítvány elnökével. A kormányfô kö-
szönetet mondott Arthur Schneier-
nek, a vallások közötti párbeszéd
nemzetközileg elismert szószólójá-
nak a Magyarország érdekében is

Ronald S. Lauderrel (Fotó: MTI)

Arthur Schneierrel (Fotó: MTI)

A munkácsi rebbével (Fotó: Kovács Márton)

Göncz Árpád 
1922–2015

Meglepetés a fal mögött

Az elsô: egy Németországban élô
magyar család ingatlant vesz, és fel-
újítani készül. A munkák során az
egyik falon repedést találnak. Kibon-
tatják, és a tégla mögül papírok ke-
rülnek elô. Szerencsére a feleség
azonnal tudja, mit kell tennie: doku-
mentálni kezdi, fotózza a mûvelete-
ket. Az óvatosan lebontott, vékony
fal mögül hatalmas mennyiségû, kö-
rülbelül 7000 lapnyi (összesen 61 ki-
ló!) kitöltött formanyomtatvány –
Adatszolgáltatási ív – kerül elô.

nak. Kevéssel a nyilas hatalomátvé-
tel után, 1944 áprilisában már meg is
jelent erre vonatkozóan egy titkos
rendelet. Horthy ugyan leállította a
deportálásokat, de a zsidóság kon-
centrálásának terve továbbra is fenn-
állt, csak ettôl kezdve más irányba
haladt. Immár nyílt rendelettel – la-
kásgazdálkodási megoldásnak cím-
kézve a feladatot – május végén Bu-
dapest helyettes polgármestere el-
rendelte valamennyi fôvárosi lakás
és bérlô összeírását. A villámsebesen

Ezután igen gyorsan sikerült kap-

csolatba lépni Budapest Fôváros Le-

véltárával, ahol meglepetten és nagy

örömmel fogadták az anyagot – és

rögtön azonosították, mirôl is van

szó.

Közismert, fôleg a korszakkal fog-

lalkozók – meg az át- és túlélôk –

körében, hogy a budapesti zsidóság-

nak is ugyanazt a sorsot szánták,

mint vidékrôl deportált hitsorsosaik-

legyártatott adatszolgáltatási íveket a
háztulajdonos vagy a házfelügyelô
24 órán belül köteles volt kitölteni.
Ezeken föltüntették a lakások lak-
bérét, szobaszámát, utcai vagy udva-
ri fekvését, valamint a háztulajdonos
és valamennyi bérlô „zsidó” vagy
„nem zsidó” mivoltát.

Az íveket viszonylag gyorsan fel
is dolgozták, és az adatok alapján ki-
jelölték a csillagos házakat, ahová –
a Zsidó Tanács közremûködésével –
összezsúfolták a fôváros zsidó lakos-
ságát. Tulajdonképpen – milyen
szörnyû kimondani – „logisztikai”
megoldást választottak az egyébként
megvalósíthatatlan méretû (egyet-
len) gettó helyett.

Az összeíró ívek betöltötték fel-
adatukat. Ezt onnan tudjuk, hogy az
adatfeldolgozók postairónnal nagy K
vagy Zs jelöléssel látták el ôket.
Nagy valószínûséggel aztán hosz-
szabb ideig ott maradtak a lakásból
átalakított Lakáshivatal egyik helyi-
ségében. A Kossuth-szobor mögötti
gyönyörû ház a fôváros ostromakor
komoly (de részleges) bombakárt
szenvedett. A belövések nyomainak
helyreállítása során – de ez csak fel-
tevés – csupán egy vékony falat húz-
tak fel a szomszédos lakás és a most
megismert közé. Valószínûleg ami-
kor már volt elég építôanyag, egy
újabb, szintén egysoros téglafalat
építettek a meglévô mellé, és az itt
talált papírkötegeket illesztették a
kettô közé. Vagyis nem rejtegették,
csak szigetelésképpen felhasználták
ôket.

A leletet ritka fontosnak és szenzá-
ciósnak minôsítették. A levéltárnak
összesen egyetlen példány volt eddig
a birtokában. Az ilyen összeíró ívek

TALÁLKOZÁSOK

végzett évtizedes munkájáért. A
New York-i rabbi hazánkban élte át a
vészkorszakot.

Schneier rabbi küzdött a szovjet
zsidók vallási életének újraépítéséért
Oroszországban, Ukrajnában és más
kelet-európai országokban. Sikerült
visszaadni a moszkvai zsinagógát a
zsidó hitközségnek. Mint Clinton el-
nök kínai küldöttségének tagja, elvit-
te 50 év után az elsô tórát a sanghaji
Ohel Rachel zsinagógába.

Mikola a munkácsi rebbénél
Az ENSZ-közgyûlés hetén New

Yorkban tartózkodó Mikola István,
a KKM egyházdiplomáciai ügye-
kért is felelôs államtitkára megláto-

gatta brooklyni házában Moshe
Leib Rabinovich munkácsi fôrabbit.

A találkozóra annak ellenére került
sor, hogy az egyetlen alkalmas napon
zsidó ünnep (szukkot) volt. Ez a kö-
rülmény az amúgy is jelentôs kapcso-
latfelvétel értékét tovább fokozza. A
munkácsi rebbe 1940-ben született az
akkor Magyarország területén talál-
ható Munkácson. Noha a nyelvet nem
beszéli, erôs a kötôdése hazánkhoz,
fontos számára a magyar identitás.

A rövid udvariassági látogatáson
sok szó esett a kárpátaljai és általá-
ban az ukrajnai helyzetrôl, a válság
hatásairól. A végig jó hangulatú ta-
lálkozót, amelyen a rebbe népes csa-
ládja is jelen volt, áldás és rituális
koccintás zárta.
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Körzeti kitekintô

Alig néhány hete nyílt meg a
Zrínyi utcában a kibôvített,
újratervezett Szemtôl szemben-
kiállításnak helyet adó Zsidó
Kultúra Háza – a hajdani zsidó
elemi iskola –, máris nyílt napon
fogadta az érdeklôdôket. Ezzel a
céllal jött létre: a nyitás, az
emlékezés és a megismerés
szellemében. Ide várták az izraeli
nagykövetet is.

A nyílt napon nemcsak az 1944-
ben elhurcolt szombathelyi zsidóság
életét személyes közelségbe hozó
Szemtôl szemben-kiállítással ismer-
kedhetett meg a látogató – a tárlat
rendezôje, Kelbert Krisztina tör-
ténész vezetésével –, hanem elôadá-
sokat is hallhatott a tárlat szomszéd-
ságában kialakított emeleti elô-
adóteremben; például éppen Kelbert
Krisztinától. (Közben pedig akár
meg is ebédelhetett a Közel-Kelet
ízeivel kecsegtetô lenti Cat Caffe
kifôzdében.)

A délelôtt azoknak a szombathelyi
kutatóknak az elôadásaival indult,
akik anno megkezdték a szombathe-
lyi, Vas megyei zsidóság törté-
netének feldolgozását, aztán pedig
tanítványaik érdeklôdését is felkel-
tették a téma iránt. Dr. Katona Attila
történész (NymE SEK) Széttört
emlékezetek, alámerülô történelem
címmel tartott elôadást, Mayer
László levéltáros (vasi levéltár) egy
zsidó nemesi család, a szergényi
Geistek krónikájába vezette be a
közönséget. (A Geist család megje-
lenik a Szemtôl szemben-tárlaton is.)
Szántóné dr. Balázs Edit történész,
aki szintén évekig tanított Szombat-
helyen (Katona Attilával ketten
jegyzik például a Baljós a menny
felettem kötetet), most A zsidó nôk
címmel foglalta össze mondandóját.
A témaválasztáshoz bizonyára köze
volt annak a ténynek, hogy a szom-
bathelyi Balázsék családi fotói közül
azt a képet is láthatjuk a Szemtôl
szemben-kiállításon, amelyen dr.
Balázs Edit édesanyja tizenéves
kislányként fehérrózsa-jelmezben
készül az egyesületi Fehér Rózsa-
bálra. És amit nem látunk, de Balázs
Edit elmondta: a fotó hátoldalára a
nagymama odaírta, hogy morcos a
kislány, mert nagyon fázik – de ter-
mészetesen ô a legszebb. A zsidó nôt

elsôként vallási összefüggésben
ismerhettük meg ezen a délutánon.

A pénteki naplemente elôtt
tizennyolc perccel

Mi dolguk van a nôknek a zsidó
vallás elôírásai szerint? Elôször is ôk
gyújtják meg a szombati gyertyát,
persze pénteken, méghozzá naple-
mente elôtt körülbelül tizennyolc
perccel – ha elkésnek vele, az már a
szombat megszegése (amikor dol-
gozni tilos, még gyertyát gyújtani
is). Fontos, hogy mindig párosan
égjen a gyertya – két gyertyát kell
gyújtani, fölöttük kiterjesztett kézzel
mondani az áldást. A nôk dolga a
chala levétele is az elôírások szerint:
„Tésztáid elejébôl chalát vegyetek
ajándék gyanánt.” A chala kicsi
pogácsa (tésztadarabka), a dagasztott
tésztából szakítják, a tûzbe vetik – az
ajándék természetesen az Örökké-
valóé. Ahogy Szántóné dr. Balázs
Edit fogalmazott, dr. Katona Attila
elôadására utalva: ez tulajdonképpen
„az emlékezetpolitika része”. A nôk
feladata aztán a mikvében való meg-
merítkezés-megtisztulás. A fürdôben
két medence van: az egyik fürdésre
való, a másik az edények „kóse-
rolását” szolgálta, szolgálja.

„Az a gazdag, akinek derék
felesége van”

A zsidó nô alapfeladata ha-
gyományosan – a bibliai alapok
szerint – a férjhez menés és a gyer-
mekszülés volt. A férjhez menéssel a
nô az apja felügyelete alól a férje
felügyelete alá került, a házassági
szerzôdésben (ketuba) pontosan
meghatározott feltételeket követve.
A szegény lány kiházasítását a
közösség vállalta. A mindennapi
életben a zsidó nô abszolút és
ellenôrizetlen szabad kezet kapott a
gyereknevelésben, természetesen az
ô dolga volt a kóser háztartás
vezetése. A Talmud arra a kérdésre,
hogy „ki a gazdag”, ezt a választ
adja: „Az a gazdag, akinek derék
felesége van.” Sôt megállapítja azt
is, hogy „a férfi hízelegjen a
feleségének, hogy megôrizze a házi
békét”. A zsinagógában viszont nem
sok szerep jutott a nôknek: az orto-

Deutsch Róbert fôrabbi közelmúltban történt halála
miatt új vezetôséget kellett választania a hazai rabbikar-
nak. Az új Rabbitestület elsô ülésén a magyar rabbikar
személyi kérdésekrôl döntött, és áttekintette a Hitközség
kóser ellátásának a helyzetét.

A rabbikar tagjai – nagy többséggel – a Budapesti Rab-
biság igazgatójának a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége Rabbitestületének elnökét, a lágymányosi
Bét Sálom zsinagóga vallási vezetôjét, Radnóti Zoltán
rabbit választották meg.

A hittanoktatásért felelôs rabbi dr. Róna Tamás, míg a
vidéki szórványközösségek hitéletét szervezô vallási
vezetô a Mazsihisz Rabbitestületének elnökhelyettese,
Markovics Zsolt lett.

Radnóti Zoltán 1971-ben született, felesége Verô Ani-
kó, két gyermek édesapja. Markovics Zsolt szegedi
fôrabbi, a Zsidó–Keresztény Tanács fôtitkára 1967-ben
született, két gyermek édesapja. Dr. Róna Tamás egyete-
mi adjunktus, az Alföldi Régió vezetô rabbija 1975-ben
született, szintén két gyermek édesapja.

A rabbisági ülés második felében Deutsch Péter, a

Bethlen téri közösség közelmúltban megválasztott vallá-

si vezetôje számolt be annak a munkának a gyümöl-

csérôl, amit áldott emlékû édesapja, Deutsch Róbert indí-

tott el azzal a céllal, hogy a Mazsihisz intézményeinek

kósersági felügyelete egy Izraelben is elfogadott rabbi

kezébe kerüljön.

Deutsch Péter elmondta, hogy a Mazsihisz egy izraeli

rabbidiplomával rendelkezô új metszô személyérôl dön-

tött, akinek köszönhetôen hosszú évek után ki tudott lép-

ni az ortodox hitközségtôl való függés állapotából, így

kóserhús-ellátását immáron saját erôbôl oldja meg.

A magyarországi neológ rabbikar nagy hangsúlyt he-

lyez arra, hogy a Mazsihisz a közeljövôben minél széle-

sebb körben tudja biztosítani a kóser ellátást.

Az új tisztségviselôknek sok sikert kívánunk a munká-

jukhoz!

Zalaegerszeg
A hitközség életében elôször adó-

dott lehetôség arra, hogy a balaton-
füredi üdülôben eltölthessünk egy
hosszú hétvégét. Ez a néhány nap
fontos volt nekünk, hiszen részt vet-
tünk a közös péntek esti imán és va-
csorán. Szombaton együtt indultunk
a reggeli imára. Vasárnap kirándul-
tunk, és élményekkel gazdagodva
tértünk haza. Bár hitközségünk a
létszámát tekintve nem tartozik a
nagyok közé, mégis úgy éreztük,
számon tartanak bennünket. Mind-
ezt Heisler András Mazsihisz-
elnök, dr. Kunos Péter ügyvezetô
igazgató és Frölich Róbert országos
fôrabbi tette lehetôvé számunkra.
Köszönet érte.

* * *
A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség

és a Remény Támogatási Közalapít-
vány 2001-ben úgy határozott, hogy
minden ros hásáná elôtt Másokért
Emlékplakettet adományoz. Az évek
folyamán örömünkre sokan átvehet-
ték már a díjat, mely a mások iránti
tisztelet, az elfogadás és a példamu-
tatás szimbóluma. Az eredeti elkép-
zelésünk az volt, hogy bárki meg-
kaphatja, aki a másokért végzett
munkája alapján erre érdemes – csak
zsidó ember nem.

Az idô múltával azonban úgy érez-
tük, hogy nem zárhatunk ki senkit,
hiszen az erkölcsi elismerés minden-
kinek jár, aki a tisztesség, az önzet-
lenség és a békesség jegyében él és
segít másokat. Ennek megfelelôen
már egy hittestvérünk is vehetett át
emlékplakettet. A közalapítvány ku-
ratóriuma és a hitközség egyhangú
javaslata és döntése az volt, hogy az
sem lehet kizáró ok, ha valaki a hit-
község elnökének a neje. Mielôtt be-
köszöntött az 5776. év, eddigi mun-
kája elismeréseként Siklósi Vilmosné

SZOMBATHELY

Mindenkibôl lehet jiddise máme

Hírek, események
röviden

– Köszönetnyilvánítás. Ezúton
fejezzük ki köszönetünket mind-
azoknak, aki Somogyi Jenôné (Rá-

chel bát Efrájim) végsô búcsúztató

szertartásán részt vettek, köztük a

zuglói kile tagjainak. Férje, Somogyi

Jenô, fia, Somogyi Gábor, menye,

Julika, unokái, Hanna és Robi.

– Adomány. Gesztesi János

5000 Ft-ot küldött az Igaz Embere-

kért Alapítványnak a Jad Vasem-

kitüntetettek megsegítése céljából.

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

(folytatás az 1. oldalról)
nagyrészt megsemmisültek – legva-

lószínûbb, hogy elégették ôket a há-

ború után. Fûtôanyag nemigen volt,

másra meg egyáltalán nem lehetett

használni ôket.

Szenzációs azért is, mert rengeteg

információt ôriznek 1944 júliusából,

címeket és személyes adatokat a XI.,

XII., XIV. (és töredékesen a XIII.)

kerület lakóiról, bérlôirôl. A nagy-

méretû (A3) lapokat legtöbbször

kézzel töltötték ki, a sok rovat arra

utal, hogy mindenkit igyekeztek

számba venni, még a legapróbbakat

is. A két fal között az anyag sajátos

(és szerencsés) mikroklímában élte

túl az elmúlt 71 évet, nem fertôzte

penészgomba, nem is porlott el, a

restaurátoroknak tehát viszonylag

könnyû dolguk lesz. (A háborús

idôkhöz képest meglehetôsen jó pa-

pírra nyomtatták.)

A néhány hónapig tartó restaurá-

lást majd digitalizálás követi – a ku-

tatók így férhetnek hozzá az új szer-

zeményhez, melyet a megtaláló el-

lenszolgáltatás nélkül adott át a le-

véltárnak. Újabb és további megle-

petésekkel járó forduló az lehet, ha

az adatíveken szereplôk leszárma-

zottai megtalálják a felmenôik vagy

éppen a maguk nevét. Hiszen az ak-

kori pici gyerekek közül még élhet

valaki...

Bedô J. István
Lo tiskách, Isten nem enged felejteni.
A 71. évfordulón sem – a szerk.

Meglepetés a fal mögött

Radnóti Zoltán lett 
a Rabbiság igazgatója is

Judit, az Életmód Klub vezetôje és
Szénási Jonathan Sándor, a Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet református lelkipász-
tora vehette át ünnepélyes keretek
között a bronz emlékplakettet.

Virágh Judit

Szeged
Egy könnyû- és egy komolyzenei

koncerttel folytatódott a Szegedi
Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál. Szu-
lák Andrea és zenekara „Szeretni bo-
londulásig” címmel adott közel 300
fôt vonzó estet a 60-as évek
slágereibôl. Több dalt a közönség
együtténekléssel jutalmazott. Ezek
közül az „Engem nem lehet elfelejte-
ni”, a „Hol van az a nyár?” és a „Va-
laki kell nekem is” aratta a legna-
gyobb sikert. 

A komolyzenei koncerten Teleki
Miklós orgonamûvész és Kolonits
Klára operaénekes lépett fel.
Händel, Vivaldi, Bach, Haydn,
Brahms, Mendelssohn és Schumann
mûvei ragyogóan illeszkedtek a zsi-
nagóga kiváló akusztikájához. A
nemzetközi produkcióiról is ismert
énekes a Júdás Makkabeus címû
operából és a Teremtés címû orató-
riumból elôadott áriájával váltotta
ki a legnagyobb tapsot. Mendels-
sohn Höre, Israelje is nagy siker
volt.

Szeged testvérvárosa, a németor-
szági Darmstadt delegációja is meg-
látogatta a hitközséget, a zsinagógát
és kulturális fesztiválunkat. A ven-
dégek jelezték, hogy jövôre kapcso-
lódni fognak kulturális programmal
is az eseményhez. A küldöttséget a
tizenegy éves fesztivál hazai elis-
mertségérôl, történelmünkrôl, vallási
és kulturális életünkrôl Markovics
Zsolt fôrabbi tájékoztatta.

L. A.

dox zsinagógában külön karzatot
kaptak, de a neológ zsinagógákban is
külön padsoruk volt, van.

Az egyetlen házon kívüli
tevékenység: a jótékonyság

Az egyetlen családon kívüli

tevékenységként a zsidó nô számára

a jótékonyság kínálkozott – össze-

függésben a múlt századfordulón

érzékelhetô társadalmi változá-

sokkal. A jótékonyság szintén bibliai

parancsból táplálkozott, ez a micva.

Jótékony céllal hamar több nôi

egyesület is létrejött a polgárosodó

Szombathelyen. A szombathelyi

izraelita nôegylet alapításának éve

nem ismeretes, de az bizonyos, hogy

1856-ban már mûködött. Sôt: két

izraelita nôegyletrôl is tudunk, az

egyik az ortodox, a másik a kong-

resszusi (neológ). És mert a lányok

életében az iskola befejezése és a

férjhez menetel között némi vákuum

keletkezett, az értelmes idôtöltést

keresve, leányegyletek is alakultak.

A szombathelyi izraelita leányegylet

nagy eseménye volt a Fehér Rózsa-

bál, a nôegyletek szerepét jellemzi,

hogy 1917-ben két népkonyha

mûködött Szombathelyen, az egyiket

a város tartotta fönn, a másikat a

kongresszusi zsidó hitközség, nôi

közremûködéssel. A szintén nôket

foglalkoztató patronáns egyesületek

az árva gyerekekrôl való gondos-

kodást tekintették feladatuknak.

Az emancipált zsidó nô
A polgárosodásban élenjáró zsi-

dóságnak a nôi emancipációban
ugyancsak nagy szerepe van. Az elsô
elismert, államilag engedélyezett nôi
foglalkozás a bábaság volt (II. József
engedélyezte 1787-ben), és sok
zsidó nô választotta ezt a hivatást. A
múlt századfordulón az egyetemek
kapui megnyíltak a lányok elôtt, itt is
úttörôszerepet töltöttek be a zsidó
nôk. (És a férfiak is. Ez a folyamat a
numerus clausushoz vezet – és még
tovább.)

A „jiddise máme”
Dr. Szántóné Balázs Edit végül

külön kis fejezetet szentelt a híres
„jiddise máménak”, a szemét minde-
nen rajta tartó, családjában szeretet-
teljes zsarnokságot gyakorló zsidó
anyának, akirôl például a kortárs
szerzô Rafael Seligmann írt élve-
zetes regényt. A tanulság az, hogy
mindenkibôl lehet jiddise máme.
Balázs Edit azt mondja, az unokái
szerint sokszor már ô maga is
tökéletes jiddise mámeként visel-
kedik.

Ölbei Lívia / Vas Népe Online



A zsidó kalendá-

riumban nemrég

b e k ö s z ö n t ö t t

idôszak kulcsfo-

galma a szimchá,

azaz az öröm, a

boldogság. Nem

kevesebb, mint öt egymást követô

ünnepi alkalmunk központi témája

ez. Az elsô szukkot, a sátoros ünnep,

a második a szimchát bét hásoévá, a

vízöntés örömteli ünnepe, amit szin-

tén szukkot félünnepében tartunk, a

harmadik szimchát torá, a tóra öröm-

ünnepe, ami szukkot napjai után kö-

vetkezik, és a téli hónapok során

chanukka, ill. púrim zárja a sort.

Ezek alapján azt gondolhatnánk,

ez az idôszak lesz mindenki kedven-

ce, hiszen ki ne szeretne örülni. Még

a nem vallásos világ egyik (ha nem

a) fô célja is ez: legyünk minél bol-

dogabbak. Ez érthetô, hiszen az em-

ber természetében benne van, hogy

inkább szeretünk boldogok lenni,

mint szomorúak. A kérdés inkább az,

hogy mi a vallás viszonya a boldog-

sághoz: miért kell nekünk megparan-

csolni a boldogság keresését, ha

amúgy is azt keressük? Milyen érték

van abban, ha örülünk? Miért igény-

li ezt tôlünk az Örökkévaló?

„Örvendezek szavaidon, mint aki

nagy kincset talál” – mondja Dávid

király (Zsoltárok 119:162). Ezt a

mondatot Málbim, a híres kommen-

tátor úgy magyarázza, hogy Dávid

király megértette, a tóra tanulásánál

nem létezik nagyobb öröm a világon.

Ha ez így van, akkor egyrészt értjük,

hogy miért parancsolja meg az Örök-

kévaló számunkra az öröm intenzív

keresését, hiszen tudja, hogy ha iga-

zán ôszintén és kitartóan keressük,

akkor megtalálhatjuk a tóratanulás-

ban, másrészt viszont a kijelentés
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VALLÁSI ROVAT

Hol a boldogság mostanában?
A puszta jó szándék is ölhet

(Kibic) Amikor éppen valamilyen jó cselekedetre készülünk, jól tesz-
szük, ha észben tartjuk: ártani a legjobb szándékkal is lehet. Ezért ahe-
lyett, hogy minden erônkkel azon fáradoznánk, hogy a hozzánk áradó
menekülteket vég nélkül befogadjuk, inkább javítsunk azokon a feltéte-
leken, amelyek miatt ezek az emberek menekülni kényszerültek a hazá-
jukból.

Jom kippurkor az én kedvenc imám mindig is az Al chet volt, amelyben

hosszan soroljuk vétkeinket, a komolyabbaktól egészen az olyan apróságo-

kig, mint a csúnya beszéd vagy a hivalkodó öltözködés. Ebben az évben vi-

szont még egy sort kellett volna hozzáadnunk ehhez az idôtlen imához: Uram,

bocsásd meg nekünk azokat a vétkeket, amelyeket a legjobb szándékkal kö-

vettünk el színed elôtt.

Ez nemcsak egy elkésett ötlet, hanem egy sürgôs erkölcsi kötelesség. Csak

kérdezzük meg Rávot.

Ismertebb nevén Rabbi Abba bar Aivu a harmadik században élt, és való-

színûleg a leghíresebb az Amoraim tagjai közül. Azon bölcsek közül, akiknek

a zsidó jogról folytatott vitája végül a Gemarában lett összegyûjtve. A Tal-

mud szerint az egyik évben, pont jom kippur elôtt, Ráv igen nyugtalan volt,

ugyanis vitája támadt egy hentessel, és az a bizonyos hentes – aki a Talmud

sugallata szerint hibás volt – nem volt hajlandó bocsánatot kérni a bölcstôl.

Ráv türelmetlenül várta, hogy az ügy még az Ítélet Napja elôtt megoldód-

jon, ezért elindult, hogy találkozzon a hentessel. „Megyek, hogy kiengesztel-

jem” – mondta magában. Útközben még beugrott az egyik tanítványához,

Rabbi Hunához, és beszámolt neki az esetrôl. Huna elszörnyedt, és figyel-

meztette mesterét, hogy semmi jó nem származik egy ilyen találkozóból, de

Ráv nem hallgatott rá. Amikor belépett a hentes üzletébe, az felnézett Rávra,

és dühösen rákiáltott: „Menj innen! Nincs veled semmi dolgom!” Ahogy a

hentes ezeket a dühös szavakat kimondta, egy csont kirepült abból az állatból,

amelyet éppen az éles késével szeletelt, és beleállt a hentes torkába, megölve

ôt a helyszínen.

Ez egy furcsa és hátborzongató történet, és mint minden talmudi történet,

ez is sok értelmezésre ad lehetôséget. Vajon úgy kellene olvasnunk, mint egy

példabeszédet, amely arra figyelmeztet minket, hogy az erôs és a büszke –

senki sem erôsebb vagy büszkébb a bárdjával hadonászó makacs hentesnél –

el fog pusztulni, míg az okos és a szerény megmarad? Ez talán annak a

megerôsítése, hogy azok, akik követik Isten akaratát és megtartják parancso-

latait, boldogulni fognak, míg azok, akik elôrébb tartják hétköznapi ügyeiket,

nem fognak? Sok kommentár létezik, az én kedvencem a nagy francia zsidó

filozófus, Emmanuel Levinas magyarázata, annak ellenére, hogy eléggé radi-

kálisnak számít.

Miután a második világháborút egy koncentrációs táborban raboskodva vé-

szelte át, a nácik veresége után Levinas visszatért a visszafoglalt Párizsba,

hogy karrierjét nem meglepô módon a legmegfejthetetlenebb és legértetle-

nebb teremtményen, a „másikon” való gondolkodásnak szentelje. És a „mási-

kon” való gondolkodás közben Levinas amellett érvel, amit Ráv olyan látvá-

nyosan nem tett meg.

Az egyik nagy hatású esszéjében Levinas azt mondja, hogy a hentesnek

igaza volt, neki ugyanis valóban semmi dolga nem volt Rávval. „Az emberi-

ség egymástól elkülönült szinteken létezô csoportokból áll” – írja Levinas. „A

szintek között nincs átjárás, ezért nem alakulhatott ki még egységes emberi-

ség.” A történet – vonja le a következtetést Levinas – azt tanítja nekünk, hogy

a puszta jó szándék akár életveszélyes helyzetekbe is sodorhat minket, és

hogy Ráv mérhetetlenül felelôtlen volt akkor, amikor túlzottan bízott a hen-

tes emberségében.

Országaink vezetôinek óvatosnak kell lenniük. Csakúgy, mint Ráv, sokan

közülük bölcsek, igazak, érzékeny lelkek, akik együttérzéssel tekintenek em-

bertársaikra, és akiket a jót cselekvés vágya vezérel feladatuk végzése köz-

ben. És csakúgy, mint Ráv, azt feltételezik, hogy csupán a bûnösök meghall-

gatására van szükség ahhoz, hogy a bûnbánat útjára tereljék az ellenük

vétkezôket. Nem tudnak elképzelni más forgatókönyvet. Nem tudják elkép-

zelni, hogy cselekedeteiknek szörnyû hatása lehet.

Idén nyáron Barack Obama gyönyörû példával illusztrálta azt a naiv világ-

látást, amelyrôl itt beszélek. Kenyai látogatása során az elnök azt mondta,

hogy nem érti azokat az afrikai diktátorokat, akik egész életükben önkénye-

sen uralkodnak. „Nem értem, hogy az emberek miért akarnak ilyen hosszú

ideig hatalmon maradni – vallotta be az elnök –, különösen akkor, ha már egy

csomó pénzt kerestek a munkájukkal.”

Csakugyan, miért is teszik ezt? Milyen más motivációja lehet valakinek,

hogy ragaszkodjon a hatalomhoz, amikor már javadalmazásának nyilvánvaló

és ésszerû kérdése rendezve lett? Az elnök nem tud elképzelni ennél sötétebb

motivációkat, és csakúgy, mint Ráv, felszólította a megnevezetteket, hogy

térjenek végre észhez.

Sajnos az elnök hibái pont annyira katasztrofálisak, mint a régi rabbié vol-

tak. A Szíriában, Oroszországban, Iránban és más helyeken történtek emlé-

keztetnek minket arra, hogy mennyire elôrelátó volt a történelem egyik leg-

súlyosabb vérengzését túlélô Levinas, amikor azt állította, hogy egyelôre még

nem alkotunk egy egységes emberiséget. A gyerekekre hordóbombákat do-

bók és azok kiszolgálói, az ártatlanok hóhérai, azok, akik géppuskatüzet nyit-

nak a holdtalan átjárókra csak azért, hogy elvegyék az életét a kimerült csalá-

doknak, akik az elnyomás és a nyomorúság elôl menekülnek – mindezek egy,

a miénknél alacsonyabb világot foglalnak el. A velük való párbeszéd több

mint hiábavaló. Halálos veszélyt jelent.

Amikor éppen valamilyen jó cselekedetre készülünk, jól tesszük, ha ezt a

figyelmeztetést észben tartjuk. Ahelyett, hogy minden erônkkel azon fáradoz-

nánk, hogy a hozzánk áradó menekülteket vég nélkül befogadjuk, inkább ja-

vítsunk azokon a feltételeken, amelyek miatt ezek az emberek menekülni

kényszerültek a hazájukból. Ehhez elôször is meg kell fogadnunk Levinas

bölcsességét, menjünk egy csendes sarokba, és mondjunk egy kis imát, bo-

csánatot kérve azokért a szörnyû dolgokért, amelyeket a legtisztább szándék-

kal követtünk el.

Liel Leibovitz, tabletmag.com (Ádám Péter ford.)

A svájci luxusóragyártó, Vacheron Constantin most dobta piacra új zseb-

óráját, amelyet a világ legbonyolultabb órájaként aposztrofálnak.

Az óra, amelynek neve Reference 57260, megjeleníti a héber dátum napját,

hónapját, az évtizedet és az évszázadot. Azt is jelzi, hogy a 19 éves holdcik-

lusba mikor esik szökôév, valamint azt, hogy a jom kippur melyik napra esik

adott évben.

A Vacheron Constantin szerint az órát három órásmester készítette el több

önmagában nehezen képzelhetô el.

Még olyan ember esetében is, aki ta-

nult tórát, és ráérzett arra az örömre,

amit ez jelenthet – talán el tud kép-

zelni ennél nagyobb örömöt is. To-

vábbá lehet, hogy vannak olyan igaz

emberek (cádikok), mint például Dá-

vid király, akik valóban ilyen szelle-

mi magasságokba emelkedtek, de

honnan tudhatjuk azt, hogy igaz ez

minden egyes emberre, tehetségétôl,

képességeitôl, ízlésétôl függetlenül,

hogy senkinek sem lehet nagyobb

öröme a tóra tanulásánál?

Említettük, hogy a legtöbb ember

keresi az örömöt. Sokszor azonban

ez a keresés nagyon felszínes. Mi

más alapján is tudhatnánk ítélni,

mint a külsôségek, a kívülrôl látható

dolgok alapján? Pontosan ezen a

megfigyelésen alapszik a marketing

tudománya, aminek a lényege az,

hogy meggyôzze a vevôket arról,

hogy az adott termék megvásárlása

számukra az öröm forrását jelenti.

Ha tehát tudatosan keressük az igazi

és tartalmas örömöt, akkor elôször is

meg kell tanulnunk elvonatkoztatni a

külsôségektôl. Mi az, amit a tórata-

nulásból látunk? Egy vagy két ember

ül egy réges-régi könyv felett, és

megértenek belôle valamit. Minden

más öröm sokkal látványosabb: egy

különleges utazás, egy szép ingatlan,

autó, egy vacsora egy ötcsillagos ét-

teremben, vagy a legújabb technikai

vívmány. Hiszen ezek eleve úgy

vannak becsomagolva, hogy vonz-

zák a szemünket.

Ha pontosabban szeretnénk meg-

állapítani egy adott öröm mértékét,

akkor ne az elsô pillantás alapján

ítéljünk róla, hanem azt vizsgáljuk,

hogy mennyire tartós az az öröm.

Még a vallásos életen belül is talál-

hatunk ilyen múlandó, csalóka

örömforrásokat, például egy szép, új,

vastag könyv, amit azután soha töb-

bé nem veszünk le a polcról, vagy

egy különleges ünnepi imaélmény,

melynek során ugyan érezzük, hogy

közel kerültünk Istenhez, de utána

másnap már ismét csak „darálni”

tudjuk a megszokott imaszövegeket.

Vajon mi lehet az az eszköz, amivel

tartósíthatjuk az örömünket?

Minden eddig felsorolt öröm kö-

zös pontja, hogy az érzelmeinkre, a

szívünkre hat. A tapasztalatunk

azonban az, hogy a szív felmeleg-

szik, majd ismét kihûl, a lelkesedést

a kiégés követi. A tartós mûködés-

hez szüksége van egy olyan energia-

forrásra, amibôl meg tud újulni. Ez

az energiaforrás pedig az elmélyült

megértés. Ha valamit igazán jól

megértettünk, akkor a megértés a

gondolatainktól egészen az érzelme-

inkig ér el. Persze nem mindegy,

hogy mit értettünk meg, noha egy

matematikai tétel megértése is járhat

sikerélménnyel, de ha például igazán

jól és mélyen értjük azt, hogy milyen

odafigyeléssel vezeti életünket a

Teremtô, vagy hogy milyen alapos-

sággal alkotta meg a világot, akkor

az egy igazán tartós, felemelô él-

ményt jelenthet számunkra. Rohanó

világunkban azonban ritka az olyan,

hogy egy adott ponton sokat

idôznénk, egy kis részletet jól meg-

érthetnénk, mert egyik helyrôl a má-

sikra kell szaladnunk. Többek között

ezt a mély megértést ismerhetjük

meg közelebbrôl a tóra tanulása so-

rán.

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin.hu

A világ 
legbonyolultabb órája

mint 8 év alatt. Körülbelül 2800 alkatrészbôl áll, fehérarany borítása van, hé-

ber, gregorián és csillagászati naptárt tartalmaz.

A csillagászati naptár jelzi a Hold fázisait és korát, valamint a különbözô

évszakokat, a napéjegyenlôséget és a napfordulókat. Az óra arról is tájékoz-

tat, mikor kel fel a nap az óra tulajdonosának tartózkodási helyén, jelzi a na-

pok és éjszakák hosszát. Egy kijelzô a zodiákus mozgást is ábrázolja.

A római számok közlik a helyi idôt, kis aranykezek egy másik idôzónát mu-

tatnak a világidô-mutató mellett. Van beépített ébresztô (saját csengôhanggal)

és egy kijelzô, ami a hátralévô töltöttségrôl ad felvilágosítást.

A Vacheron Constantin elmondta, hogy az órát egy magángyûjtô kérésére

készítették el, jelenleg nem kapható. A svájci gyártó a megrendelô kérésére

nem árulja el, mennyibe kerül az óra, de a Bloomberg szerint több mint 5 mil-

lió dollárt érhet.

(Az algemeiner írása alapján)
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(Forrás, 2015. szeptember) Az
alábbiakban beszámolunk néhány
meglepô, távoli vidékrôl, ahol a vá-
rakozások ellenére virágzik a zsidó
közösség.

„És széthintem ôket a népek kö-
zött, hogy a messze földeken [is]
emlegessenek engem, és fiakat ne-
veljenek, és visszatérjenek” (Zechár-
já 10:9). A zsidók különleges törté-
nelmének része a diaszpórában való
szétszóratás. A zsidó nép csodálatos
módon évezredeken keresztül fenn-
maradt a számûzetésben, és szerte a
világon nyomot hagyott maga után.

Mára a zsidó nép visszatért a hazá-
jába, ahonnan származik, ahol a vi-
lág zsidóságának csaknem a fele la-
kik. Íme néhány meglepô, távoli vi-
dék, ahol a várakozások ellenére vi-
rágzik a zsidó közösség.

Gibraltár
A Spanyolország csücskén elhe-

lyezkedô, kevesebb mint 7 négyzet-
kilométernyi területû és az 1700-as
évek óta angol fennhatóság alatt álló
Gibraltár félreesô, különleges, szik-
lás vidék. A brit tengerentúli terület-
ként nyilvántartott városállamnak
saját pénzneme van, a gibraltári font.
A helyiek a spanyol és az angol ke-
veréknyelvén, ún. llanito nyelven be-
szélnek, mely hordoz magán egy ke-
vés héber nyelvi befolyást is. 30 000
lakos és rajtuk kívül több száz berber
makákó – Európa utolsó vad ember-
szabású fôemlôsei – tudhatja ottho-
nának Gibraltárt.

Gibraltáron évszázadok óta laknak
zsidók, érkezésüket 1356-ra datál-
ják. Ma már 750 fôt számlál virágzó
közösségük, mely különösen jól fej-
lett infrastruktúrával bír: a Gibraltá-
ron élôknek négy zsinagóga, egy
mikve, egy kóser kávézó és egy-egy
vallásos fôiskola – külön fiúknak és
lányoknak – áll rendelkezésére. A
többségében ortodoxokból és szefár-
dokból álló gibraltári zsidó népesség
gyorsan növekszik: 2008 óta a ne-
gyedével vannak többen – ekkor ve-
zették be ugyanis a potenciális zsidó
bevándorlóknak szóló hitelezést,
mintegy segítségként, hogy letele-
pedhessenek Gibraltáron, vagy
ahogy sokszor másképpen nevezik:
„a Sziklán”.

A viszonylag kisszámú közösség
tagjai jól összetartanak. „Egységes
közösség alakult ki, úgy érezzük itt
magunkat, mint egy nagy család –
mondja a Gibraltáron lakó Mark
Benady –, mindig összegyûlünk az
örömteli – és a sajnos szomorú – ese-
mények alkalmából is.”

Botswana
A ritkásan lakott, szárazfölddel

körülzárt dél-afrikai Botswanát a vi-
lágon sok helyen a népszerû, az or-
szágban játszódó Number One
Ladies’ Detective Agency (Egyes
számú nôi detektívügynökség) címû
regénysorozatból ismerik. [Az elsô
rész 1998-ban jelent meg, 2014-ben
adták ki a 15. részt. Ma már pa-
píralapú és e-könyv formában is
elérhetô – a ford.] A nagyrészt siva-
tagos, kétmillió fôt számláló ország
Dél-Afrika legújabb zsidó közössé-
gének nyújt otthont, az egyetlennek,
amely növekvôben is van.

Hozzávetôlegesen 100 zsidó – so-
kuk Izraelbôl érkezett – él a fôváros-
ban, Gaboronéban, mely az elmúlt
években egész Botswanát az egyik
legszegényebb afrikai országból az
egyik leggyorsabban fejlôdôvé átala-
kító gazdasági reformoknak köszön-
hetôen szintén növekedésnek indult.
A sábeszt és az ünnepeket az embe-
rek otthonaikban tartják, a Dél-afri-
kai Köztársaságból importálják hoz-
zá a kóser élelmiszert. 2004-ben a
közösség felállította a hivatalos irá-
nyítótestületet, a Botswanai Zsidó
Közösséget (Jewish Community of
Botwsana), amely egy zsinagóga

vagy zsidó közösségi központ funk-
cióját ellátó épület megépítésére
szolgáló terület megvásárlásának
lehetôségeit kutatja. Idôközben egy
chéder (zsidó iskola) is létrejött a fi-
atal közösség 20 gyermekére alapoz-
va, biztosítva az élénk botswanai zsi-
dó életet az elkövetkezô évekre.

Japán
Körülbelül 600 zsidó él ma Japán-

ban, Kobe és Tokió történelmi köz-
pontjaiban. Az elsô zsidó telepesek –
javarészt amerikaiak, angolok és len-
gyelek – 1861-ben érkeztek Japánba.
Miután elôször Tokió környékén te-
lepedtek le, az 1923-as nagy földren-
géskor az óceánparti Kobéba költöz-
tek át. Az egyik elsô zsidó lakos
Raphael Schaver amerikai üzletem-
ber volt, aki megalapította az ország-
ban az elsô idegen nyelvû újságot, a
Japán Expresst. Az elsô bevándor-
lóknak még mindig él leszármazottja
Kobéban.

A második japán zsidó közösség
az 1880-as években Nagaszakiban
telepedett meg, az orosz pogromok
elôl menekülve. A nagaszaki közös-
ség mintegy 100 családjával hamar
Japán legnagyobb zsidó közösségé-
vé nôtte ki magát. Az 1904–05-ös
orosz–japán háború idején a közös-
ség jórészt elmenekült, és tórateker-
csét a kobei hittestvérekre hagyta. (A
nagaszaki zsidó közösség egyik leg-
híresebb tagja Joseph Trumpledor,
aki az orosz–japán háborúban el-
vesztette a fél karját: megalapította a
zsidó védelmi erôket, amely késôbb
hozzájárult a zsidó állam létrejötté-
hez is.)

Kobe zsidó közössége tovább vi-
rágzott a 19. században, odavonzva
az orosz, iraki, szíriai és kelet-euró-
pai bevándorló zsidókat. A második
világháború idején a litvániai japán
konzul, Chiune Sugihara mintegy
2000 zsidónak adott kilépési vízu-
mot, Kobéba irányítva ôket. Sok zsi-
dó a nyüzsgô japán kikötôvárosba
érkezve, és látva az ottani virágzó
közösséget, a letelepedés mellett
döntött. Ma a város zsidó lakossága
kicsi: a közösségi sábeszi étkezések
gyakoriak, és van egy zsinagóga is.

Tokió mai zsidó közössége nemré-
giben, az 1950-es években telepedett
meg, amikor is számos külföldi
áramlott be, hogy segítsenek újjáépí-
teni a háború sújtotta országot. A
központban elhelyezkedô Hiroo vá-
rosrészben 1952-ben alakult meg a
zsidó közösség. Itt jiddisül beszéltek,
így a számos különbözô országból
származó zsidók könnyebben kom-
munikálhattak egymással. 2009-ben
egy új, nagyobb, kb. 120 családot ki-
szolgáló közösségi központot hoztak
létre.

Uruguay
Az általános vélekedés szerint a

dél-amerikai Uruguayban az 1600-as
évek óta laknak zsidók, mivel
Colonia városában egy ebbôl az
idôbôl származó mikve (rituális zsi-
dó fürdô) maradványait fedezték fel.
A távoli és sziklás Coloniáról úgy
tartják, hogy ez a város nyújtott tit-
kos búvóhelyet egyes zsidóknak az
inkvizíció alatt.

A modern közösség ugyanakkor
1904-tôl számítható, amikor szefárdi
zsidó kereskedôk érkeztek Monte-
videóba, az ország fôvárosába. Ôket
1906-ban orosz zsidók követték.
Uruguay elsô hivatalos zsinagógája
1917-ben épült Montevideóban. A
közösség az európai és közel-keleti
zsidó bevándorlóknak köszönhetôen
tovább nôtt. 1960-ra Uruguay zsidó
lakosainak száma elérte az ötvenez-
ret, mellyel így akkoriban a világon
az egyik legnagyobb zsidó közösség-
nek számított. Azóta ez a létszám
csökkent, már csak kb. 20–25 000 ta-
got számlál a közösség. Ma a 3 mil-
lió fônél alig nagyobb össznépességû

Uruguay lakosságának 0,75%-a zsi-
dó.

Kilenc zsinagóga és a közösség
gyermektagjai majdnem felének ok-
tatást nyújtó két, nappali rendszerû
iskola szolgáltatja az élénk montevi-
deói zsidó élet hátterét. A közhiva-
talokban, politikai funkciókban gya-
koriak a zsidó uruguayiak, jóval gya-
koribbak, mint egyébként azt az
össznépességhez képest vett létszá-
muk alapján várnánk. Ricardo
Erlich, az uruguayi zsidó közösség
egyik híresebb tagja, vezetô bioké-
mikus, 2005 és 2010 között
Montevideo polgármestere volt,
majd oktatási miniszterként folytatta
pályáját.

Az uruguayi zsidók büszkék arra,
hogy országuk 1948 májusában a la-
tin-amerikai országok közül elsôként
(a világ országai közül negyedik-
ként) ismerte el Izraelt, valamint ar-
ra, hogy országuk volt az elsô latin-
amerikai nemzet, amely felvette a
diplomáciai kapcsolatot a zsidó ál-
lammal. Uruguay az egyetlen latin-
amerikai ország, ahol a tanulóknak
lehetôségük van izraeli egyetemek
felvételi vizsgáit letenni, és az Uru-
guayból Izraelbe alijázók száma az
egyik legmagasabb a világon.

Az utóbbi években a dél-uruguayi
Punta del Este a zsidók által egyik
leginkább kedvelt turisztikai célpont-
tá vált. Az éves átlagban 9000 lakos-
sal rendelkezô városban négy zsina-
góga van, és 25 000 és 50 000 közöt-
ti számú zsidó látogatót fogad min-
den januárban, ugyanis ekkorra esik a
dél-amerikai nyár fôszezonja. Punta
del Este minden évben néhány hétre
érezhetôen zsidós hangulatot vesz
fel: a zsidók nyíltan kipában sétálgat-
nak az óceánparti sétányon, ami rit-
kaságnak számít a latin-amerikai or-
szágokban. Punta del Este városában
ebben az idôszakban az izraeli egye-
temek és kulturális szervezetek álta-
lában különbözô eseményeket ren-
deznek, és a nagyszámú zsidó turista
többek között az Izraeli Filharmoni-
kusok koncertjét is élvezheti.

Szibéria
20 évvel Izrael Állam megalakulá-

sa elôtt Joszif Visszarionovics Sztá-
lin szovjet vezetô a Szovjetunió és
Kína közötti ütközôzónának számító
Szibéria egyik félreesô zugában, egy
Oroszország távol-keleti határán
elhelyezkedô, szúnyoginvázió súj-
totta mocsárföldön létrehozta saját
„zsidó országát”, Birobidzsánt. A cél
a „Jiddise Avtonomna Gent”, azaz a
hivatalosan jiddis nyelvû Zsidó Au-
tonóm Terület létrehozása volt. Jid-
dis iskolákat alapítottak, és jiddis
nyelvû újságot nyomtak: a
Birobidzsaner Stern látta el a régiót
friss hírekkel. Az utcatáblák, a szín-
házak, valamint az iskolák mind jid-
dis nyelvûek voltak. A projekt vi-
szonylag kevés zsidót vonzott: kö-
rülbelül öt szovjet zsidó költözött
Birobidzsánba annak 1928-as meg-
alakulásakor, de ebben közrejátszott
a környék kevéssé kecsegtetô volta.
1934-ben történt aztán a legnagyobb
bevándorlás a területre, amikor is
5250 zsidó költözött be, jóllehet so-
kan aztán rövidesen tovább is álltak.

1991-re mindössze néhány ezer
zsidó maradt Birobidzsánban, miu-
tán a Szovjetunió felbomlását
követôen a lakosság nagy része el-
vándorolt. Mára a fôváros kb. 5000
zsidót számlál (a teljes, 76 000 fôs
népességbôl). Fô sugárútjának neve
még mindig Solem Aleichem utca,
és a helyi hangversenyterem elôtt a
„Hegedûs a háztetôn” szobra áll. A
Birobidzsaner Sternt továbbra is he-
tente 2-3 oldalon, jiddis nyelven ad-
ják ki, de az idôk változnak: a
szerkesztô nem zsidó, hanem egy
kozák származású hölgy, aki a jid-
dist fôiskolán tanulta. A New York
Times Birobidzsánt „Zsidó Disney-
land”-ként aposztrofálta: „Egy város,

Ungvári Tamás 85!
Korunk talán leg-

sokoldalúbb, véle-
ményformáló ma-
gyar zsidó személyi-
sége, akinek írásai,
szavai generációk-
nak adnak irány-
mutatást. Bis 120!

Ungvári Tamás
Budapesten született,
a Zsidó Gimnázium-
ban tett elôrehozott
érettségit. Elmondá-
sa szerint olyan taná-
rai voltak, hogy az
érettségi felért egy
diplomával. Sok nyel-
ven beszél, a németet
otthonról hozta, kis-
fiú korától tanult an-
golul, megtanult ola-
szul, spanyolul és
franciául, az orosz és
a finn nyelvet is elsa-
játította, de az utóbbi
kettôt már elfelejtet-
te. 1952-ben végzett
az ELTE magyar–angol szakán, ezután hívta Aczél Tamás fôszerkesztô a
Csillag címû laphoz. Hamarosan rovatvezetô lett, és kapcsolatba került a
kor szellemi nagyságaival: Lukács Györggyel, akinek már az egyetemen
hallgatója volt, Füst Milánnal, Déry Tiborral, Németh Lászlóval és Örkény
Istvánnal.

1959-tôl a Magyar Nemzetnél dolgozott szerzôdéses munkatársként, 1960-
tól fordító, dramaturg, a Budapester Rundschau szerkesztôje, 1960–1961-ben
a Petôfi Színház dramaturgja volt. 1970-tôl a Magyar Színházi Intézet tudo-
mányos fômunkatársa, 1975-tôl a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztôje,
1980–1981-ben a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola docense, 1982-tôl
egyetemi tanára volt. 1989-ig a Magyar Tudományos Akadémia Színháztudo-
mányi Bizottságának tagjaként dolgozott, és két cikluson át a nemzetközi
P.E.N. Club magyar tagozatának fôtitkára volt.

A hatvanas évek végétôl többször tanított külföldön. 1968-ban és 1972-ben
a Cambridge-i Egyetem vendégkutatója, 1980–81-ben vendégprofesszora
volt, angliai élményeit idézi a Szigetország utasa címû könyve. Fulbright ven-
dégprofesszorként négy esztendôt töltött a kaliforniai Claremontban, IREX
csereprofesszorként a Columbia, a Yale és a Harvard egyetemeken tartott
elôadásokat, a Zsidó Egyetemen mûvelôdéstörténetet tanított.

Fordítóként elsôsorban angol és amerikai drámákat ültet át magyarra. Iro-
dalomtudósként mûfajelmélettel és -történettel, valamint a modernség meg-
nyilvánulási formáival foglalkozik a 20. századi próza- és drámairodalomban.
Érdeklôdése rendkívül széles körû, szakmai munkái mellett megírta a Beatles
Biblia és A rock mesterei címû könyvet, Lezáratlan nyomozás címmel egy
önéletrajzi ihletésû mûvet is publikált. 2010-ben jelent meg A „zsidókérdés”
magyarországi története címû könyve. A Nyomtalanul – A gyilkosok köztünk
vannak címû munkája unokatestvére, Elbert János irodalomtörténész felderí-
tetlen halála után kutat. Jelentôsebb mûfordításai közé tartozik Arthur Miller:
Az ügynök halála, valamint Bertolt Brecht: Galilei élete címû könyvének
adaptálása magyarra. Graham Greene-nek, akivel személyesen is találkozott,
négy regényét ültette át magyarra.

Ungvári Tamás 1985-ben József Attila-díjat, 2007-ben Aranytollat kapott,
2010-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki sokoldalú irodalmi munkássága, élet-
mûve elismeréseként. Abban az évben Budapest díszpolgára is lett, és meg-
kapta a Magyarországi Zsidókért Díjat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének elismerését is. A rádióban, televízióban rendszeresen tart
könyvismertetôket, szinte minden mûfajban szívesen mutat be szerzôket és
mûveiket.

MTI nyomán

amelynek vallásos gyökerei kb.
olyan mélyek, mint egy pepperónis
pizzaszeleté.”

Azerbajdzsán
Az Iránnal határos közép-ázsiai

Azerbajdzsán egy virágzó, kimon-
dottan szívesen látott, elfogadott és
befogadott zsidó közösségnek ad ott-
hont.

A zsidó telepesek ebben az Iránnal
határos közép-ázsiai régióban
elôször az V. században telepedtek
meg, igaz, az elsô önálló zsidó tele-
pülés csak 1730-ban jött létre, ami-
kor az azeri király engedélyezte,
hogy a zsidók földet vásároljanak az
észak-azeri királyságban. A zsidók a
„Red Village”, azaz Vörös Falu nevû
területet vették meg, amely ma is az
azeri zsidó élet egyik fontos
építôköve. Négyezer lakosával, akik
mindegyike egytôl egyig zsidó, a
Vörös Falu fejlett település tégla- és
kôházakkal, kávézókkal, három zsi-
nagógával és egy zsidó iskolával. Az
egész város hetente egyszer békés
csöndbe borul, amint a helyi üzletek
lehúzzák a rolót a sábeszre készü-
lôdve.

Azerbajdzsán fôvárosában, Baku-
ban, amely kétórányi autóútra fek-
szik a Vörös Falutól, tízezer zsidó él.
Az azerbajdzsán kormány bátorítja

terjeszkedésüket: 2012-ben Ilham
Alijev elnök fizette a fôváros új zsi-
nagógájának építését (ezzel már há-
romra növelve a bakui zsinagógák
számát), és teljes egészében finan-
szírozza a fôváros két zsidó iskolá-
ját. (Az azeri kormány a Vörös Falu-
ban is fizeti a zsinagógák és zsidó is-
kolák fûtési költségeit.)

Mint síita iszlám nemzet, Azerbaj-
dzsán ugyanakkor gyümölcsözô ke-
reskedelmi kapcsolatokat ápol Izra-
ellel, a volumen éves szinten eléri az
5,5 milliárd dollárt. Azerbajdzsán
számos híres személyisége zsidó, be-
leértve például Lev Landau Nobel-
díjas fizikust, Garri Kaszparov sakk-
nagymestert, Essad Bey és Kurban
Said írókat. Said a szerzôje az Ali
and Nino címû regénynek, mely
Azerbajdzsán leghíresebb irodalmi
alkotása. Az azeri zsidók az izraeli
kulturális életben is szerepet játsza-
nak, például olyan jól ismert éneke-
sek révén, mint Sarit Hadad és Yaffa
Yarkoni.

Reménykedjünk, hogy hamarosan
tanúi lehetünk annak a napnak, ami-
kor Izraelbe hazatérve minden zsidó
magával hozza különbözô kultúrájá-
nak szépségét.

Yvette Alt Miller
fordítás • Glück Gábor

forrás • aish.com

Hat zsidó közösség, melyrôl 
senki sem gondolná, hogy létezik
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Agyonlôhetik, aki kôvel dobál
Az izraeli nemzetbiztonsági kabinet szigorú intézkedéseket hagyott jóvá az

erôszakos zavargások résztvevôi ellen. Az új tûzparancs szerint a biztonsági-
ak nemcsak akkor használhatnak éleslôszert, ha ôket fenyegeti közvetlen élet-
veszély, hanem akkor is, ha egy másik ember kerül hasonló helyzetbe – érte-
sült a közszolgálati rádió.

A tíztagú biztonsági kabinet az egyhangúlag megszavazott új rendeletben
engedélyezte a köveket és Molotov-koktélokat dobó, izraeliek életét veszé-
lyeztetô palesztin fiatalok ellen az éleslôszer használatát, és négy évben hatá-
rozta meg a testi épséget veszélyeztetô, nagykorú rendbontókra kiszabható
minimális börtönbüntetést.

A tizennégy-tizennyolc év közötti kiskorúakat elzárással és bírsággal, a ti-
zenkét-tizennégy éves elfogottak szüleit megemelt összegû bírsággal bünte-

Kiürültek az élelmiszerboltok pol-
cai az ôszi zsidó ünnepek idején az
izraeli média beszámolói szerint.

A Ynet, a Jediót Ahronót címû új-
ság honlapja szerint hiába keresték a
vásárlók például a tojást és a friss
csirkehúst idén a vasárnap este
kezdôdött egyhetes sátoros ünnepre,
mert rengeteg helyen nem lehetett
kapni ezeket a máskor bôségesen ren-
delkezésre álló alapvetô termékeket.

A hiány miatt az egekbe szökött a
konyhákban leggyakrabban használt
zöldségek, a paradicsom és az ubor-
ka ára is, nemritkán több mint tizen-
öt sékelt (több mint ezer forintot)
kellett fizetni egy kilóért, noha ezek
általában csak egy-két sékelbe (hoz-
závetôleg száz forintba) kerülnek.

A szakértôk szerint a hiány oka az
volt, hogy idén rendre a hét közepé-

re, keddre, szerdára estek a nagy ôszi
ünnepek: a ros hásáná, a zsidó újév
és a jom kippur, az engesztelés nap-
ja, és ezért a mezôgazdasági és az
élelmiszer-ipari dolgozók, a vágóhi-
dak munkásai szabadságon voltak, s
nem volt szüretelés és csomagolás,
szállítás sem.

A rendkívüli helyzetet tovább fo-
kozta, hogy a palesztinok és az izra-
eli arabok sem jártak munkába, mert
éppen erre az idôszakra esett a négy-
napos íd al-Adhá, a muszlimok áldo-
zati ünnepe.

A mulasztást a tízes tévécsatorna
szerint elsôsorban ott követték el az
illetékesek, hogy más hasonló évek
mintájára nem gondoskodtak az élel-
miszerek külföldi importjáról a dol-
gozó kezek hiánya miatt kiesô hazai
termékek kiváltására. (MTI)

Perrel fenyegetik a fôpolgár-
mestert a jeruzsálemi boltosok,
mert vallásos nyomásra megpró-
bálja bezáratni a belvárosban az
egyelôre szombaton is mûködô éj-
jel-nappali üzleteket.

A boltosok Nir Barkat fôpol-
gármesterhez küldött levelükben azt
állítják, hogy törvénytelen a szomba-
ti boltbezárás, mert felborítja a vá-
rosban fennálló status quót.

Szerintük a városházi döntés sérti
az üzleti szabadságot és a gazdasági
versenyt. A Háárec címû újság szerint
tiltakoznak az általuk ésszerûtlennek

vélt döntéshozatali folyamat ellen is.
A városháza jogtanácsosának

szakvéleménye szerint ha Jeruzsá-
lem vezetése meg szeretné akadá-
lyozni a bíróság beavatkozását a vá-
ros ügyeibe, akkor egyértelmû hatá-
rokat kellene húznia a város külön-
bözô részei között, és a nem vallásos
negyedekben, valamint a belváros-
ban másként kellene értelmeznie a
szabályokat, mint az ultraortodox la-
kónegyedekben.

A mintegy nyolcszázezer lakosú
város polgárainak körülbelül egyhar-
mada arab, a többséget alkotó zsi-

Menekültek
izraeli 

szemmel
Az utóbbi hetek/napok európai

történései késztetnek arra, hogy kla-
viatúrát ragadjak. Korántsem azért,
hogy bármiféle tanáccsal lássam el
az érintett országokat, erre sem
okom, sem jogom. Pusztán az kész-
tet írásra, hogy számos blogbejegy-
zésben és azok kommentfolyamában
találkozom az illegális határsér-
tôkkel kapcsolatos szélsôséges meg-
állapítással, illetve – hogy pikánsabb
legyen a téma – Izrael elôtérbe állítá-
sával, mondván, ôk is építettek kerí-
tést, ôk sem engednek be akárkit.

Nos, mindjárt az elején leszöge-
zem, hogy a két jelenség nem azért
nem hasonítható össze, mert a Kö-
zel-Kelet „zûrös”, senki nem tudja,
hogy ki-ki ellen van, és arról Európa
nem tehet, hogy ott nem tudnak
megegyezni egymással az érintettek.

Nem, nem ezért nem lehet össze-
hasonlítani. Hanem azért, mert amíg
Európában több országnak csak az
átmenô forgalmat kellene biztosíta-
nia, addig Izrael az illegális
határsértôk számára a célországot je-
lentette.

Igen, így, múlt idôben, mert ami-
kor az egyébként védett egyiptomi
határunkat naponta ezer-kétezer
(esetenként több) határsértô roha-
mozta meg, akkor a kormány hala-
déktalan intézkedést tett, és építési
vállalkozókat bízott meg a határt
védô kerítés megépítésével. Itt kell
megjegyezni azt is, hogy ez az útvo-
nal hagyományosan csempészútvo-
nal volt, ahol a beduinok nemcsak
embercsempészéssel, de nagy meny-
nyiségû kábítószer és fegyver csem-
pészésével is hivatásszerûen foglal-
koztak.

Amíg nem készült el a hét méter
magasságú kerítés az egyiptomi ha-
tár teljes hosszában, addig a katonai
járôrnek nem csak a határ védelme
volt a feladata, a járôrözô dzsipek az
elsôsegély nyújtásához szükséges
felszereléssel, ivóvízzel és élelmi-
szerrel is el voltak látva.

A Negev déli részén ideiglenes
szállást, tábori kórházat alakítottak
ki. Tehát kényszerû fogadásuk álla-
mi keretek között történt.

A másik ok, amiért a két jelenség
nem összehasonlítható, az az illegá-
lis határsértôk összetétele. Míg –
legjobb tudomásom szerint – Eu-
rópába elsôsorban háborús övezetbôl
érkeznek menekültek, addig Izraelt a
gazdasági bevándorlók lepték el.
Létszámuk jelenleg 40–50 ezerre
tehetô.

Arról nincs autentikus értesülé-
sem, hogy Európában milyen vizsgá-
lat alapján döntenek egy-egy sze-
mély további sorsáról, Izrael ezt a
kérdést soron kívül, a lehetô legrövi-
debb idô alatt bonyolította.

Azok a menekültek, akik háborús
övezetbôl érkeztek, és a vizsgálat be-
bizonyította, hogy az életük forog
veszélyben, ha visszafordítják ôket,
ideiglenes letelepedési engedéllyel
az országban maradtak. Azokat vi-
szont, akik kizárólag gazdasági meg-

fontolásból kerekedtek fel, igyekez-
tek visszairányítani a kiindulási he-
lyükre (repülôjeggyel és 1000 dollár
készpénzzel ellátva). Ezzel a
lehetôséggel pár ezren éltek. Akik
erre nem voltak hajlandók, azoknak
egy része a déli határrészen kialakí-
tott menekülttáborba került. A kerí-
tés megépülése és a hatósági intézke-
dések elôtt beszivárgók jó része elsô-
sorban Tel-Aviv déli részén, illetve
Eiláton tartózkodik – nem kevés
gondot okozva úgy a lakosságnak,
mint a hatóságoknak.

Itt kell megjegyezni, hogy az ala-
pos vizsgálat számos esetben derített
fényt olyan „furcsaságra”, hogy a
magát gazdasági menekültnek valló
szülôhazájában magánvállalkozó
volt, és akár több üzlettel is rendel-
kezett.

Mindeközben Izrael tárgyalásokat
folytatott és folytat olyan országok-

kal, amelyek hajlandók – pénzbeli

ellenszolgáltatás fejében – befogadni

a Szudánból, Eritreából stb. szárma-

zó menekülteket.

Végezetül még egy ok, ami meg-

különbözteti Izraelt az európai

helyzettôl: a saját arabjainkkal kap-

csolatos politika. Mivel a gazdasági

bevándorlók többsége alulképzett,

így munkát ténylegesen az arab

tömegektôl, ill. az újonnan beván-

dorló zsidóktól tudnának elvenni az-

zal, hogy minimálbér alatt is hajlan-

dók munkát vállalni.

Ezt a kérdést úgy igyekezett a kor-

mány megoldani, hogy a bárkit „fe-

ketén” foglalkoztató munkáltatót ko-

moly pénzbüntetéssel sújtja.

Gondolom, a fentiekbôl elég vilá-

gosan kiderül, hogy a helyzet nem

ugyanaz.

(lehárblog)

Izrael nem tervezi szíriai 
menekültek befogadását

Izraelben újabb ellenzéki vezetô, ezúttal Jichák Hercog, a szociáldemokra-
ta Munkapárt, egyben a parlamenti ellenzék elnöke szólította fel szíriai me-
nekültek befogadására az izraeli kormányt – értesült a Háárec címû újság
honlapja.

Hercog egy tel-avivi szakértôi találkozón elmondta, hogy elôzô éjjel telefo-
non megbeszélést folytatott Kamal Al-Labvánival, az európai számûzetésben
lévô szíriai ellenzéki kormány egyik magas rangú vezetôjével.

„A szíriai ellenzéknek súlyos panaszai vannak a világ népeivel szemben” –
mondta Hercog.

„Felszólítom az izraeli kormányt, hogy az eddig is megtett humanitárius
erôfeszítésein túl fogadjon be szíriai háborús menekülteket is.

A zsidók nem lehetnek közömbösek a menedéket keresô több százezer me-
nekülttel szemben” – tette hozzá az izraeli politikus.

Korábban Eliézer Stern, a szintén ellenzéki Jes Atíd párt parlamenti
képviselôje szólította fel Benjámin Netanjahu miniszterelnököt Facebook-
bejegyzésében a menedéknyújtásra „meghatározott számú szíriai menekült
számára”.

Izrael szíriai határán évek óta átengedi és orvosi segítségben részesíti a szí-
riai polgárháború katonai és civil sebesültjeit. A súlyosabb eseteket külön-
bözô észak-izraeli kórházakba szállítják, a könnyebb sebesülések ellátására
pedig tábori kórházat hoztak létre a határ mentén.

(MTI)

tik. A kiskorú rendbontók szülei nem kaphatnak családi pótlékot. A tizenkét
év alattiak szüleire is pénzbüntetést rónak, az összeget azonban visszakaphat-
ják, ha gyerekük egy évig nem követ el kihágást.

Ami a nagykorúakat illeti, a legfôbb ügyész, Jehuda Weinstein javaslatára
a legalább négyéves büntetés kiszabása nem lesz kötelezô, de az ítéletben
rögzíteni kell az attól való eltérés okait. Weinstein ellenezte az éleslôszer al-
kalmazását is, amikor tárgyalt Benjámin Netanjahu kormányfôvel. Hangsú-
lyozta, hogy elégséges intézkedés az utóbbi idôben a rendôrök számára jóvá-
hagyott, 22-es kaliberû mesterlövészpuska, mert az képes ártalmatlanná ten-
ni a kôdobálókat, miközben nem annyira életveszélyes, mint a nagyobb kali-
berû lôfegyverek.

A parlamenti ellenzéket és a szociáldemokrata Munkapártot vezetô Jichák
Hercog élesen bírálta az új döntéseket. Kijelentette, hogy Benjámin
Netanjahu kormányfô „túl késôn túl keveset” tesz. Szerinte a miniszterelnök
ismét a lapok fôcímeit készíti tettek helyett, és a biztonsági erôknek elég esz-
közük van a rendbontók ellen. (MTI)

Kiürültek az élelmiszerboltok
polcai

Harc a sábbáti nyitva tartásért

Hercog: Izrael fogadja be 
a szíriai menekülteket

dóknak egyharmada ultraortodox,
egyötödük nem vallásos.

A helyhatósági választásokon
ugyan az arab lakosoknak is van sza-
vazati joguk, de általában távollétük-
kel tüntetnek, ezért a polgármesteri
hivatal elnyeréséhez szükség van a
szigorú vallási szabályok betartását –
köztük a boltok és a szórakozóhe-
lyek vasárnapi bezárását – követelô
ultraortodoxok támogatására.

Shiri Zsuzsa / MTI

Izrael nem közömbös a menekül-

tek tragédiája iránt, de nem tervezi

befogadásukat – írja az MTI.

Benjámin Netanjahu miniszterel-

nök a szokásos vasárnapi kormány-

ülés kezdetén kijelentette, hogy Izra-

el nem érzéketlen az afrikai és a szí-

riai menekültek emberi tragédiájával

szemben, de Izrael kis állam, amely-

nek „nincs demográfiai és földrajzi

mélysége”.

Netanjahu Jichák Hercognak, az

ellenzéki Munkapárt és a parlamenti

ellenzék vezetôjének szavaira felelt,

aki szíriai menekültek izraeli befoga-

dását sürgette humanitárius okokból.

A jeruzsálemi közszolgálati rádió

szerint a kormányfô azt is hozzátette,

hogy „uralni kell határainkat az ille-

gális munkakeresô bevándorlókkal

és a terroristákkal szemben”.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

Izrael önfeláldozóan ápolta a szíriai

harcok mintegy ezer sebesültjét.

Az izraeli miniszterelnök közölte,

hogy tanácskozott Olaszország és

más államok vezetôivel az afrikai or-

szágoknak nyújtandó nemzetközi

segítségrôl, amely enyhítené az el-

vándorlás okait.

Netanjahu azt is bejelentette, hogy

Izrael megkezdi a kerítés építését ke-

leti határán is, az elsô szakaszban

Timna és Eilat között, hogy megvéd-

je az ott felépülô repülôteret. Az

elválasztórendszert késôbb tovább

folytatják a Golán-fennsíkig, ahol

már korábban felhúzták a szomszédos

országok és Izrael közötti kerítést.
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Vicces világkép (3.)
A Biblia humora

A jeruzsálemi Al-Aksza-mecset
imámja, Muhammad Ajed sejk fel-
szólította az Európába menekült
muszlimokat, hogy csináljanak sok-
sok gyereket az „eljövendô kalifá-
tus” nevében, hogy így hódítsák meg
a kontinenst.

Az elmúlt alkalommal a zsidó viccrôl szól-
tunk. Erre gondolva, pillantsunk bele a Bibliá-
ba. Nézelôdjünk tisztelettel, és keressük a hu-
mort a szigorú szövegmatériában, mint virágot
a virágoskertben. Tekintsünk tevékenységünk-
re mûvészettapasztalati gyakorlatként, a Szent-
írás dicsôítésének egyik módozataként.

A humor a platóni értelemben vett „érzéken
felüli” esztétika minôségének egyik különös
formája. Tulajdonsága – sok egyéb ismertetôj-
egye mellett –, hogy félbeszakít, megzavar,
vagyis monocentrikus. A végletekig lebilin-
cselô és figyelemelterelô. A humor által keltett
érzelmek legkisebb közös többszöröse a neve-
tés. Esetleg a mosoly. Esetleg csak a belsô mo-
soly, a derû. A humor hermeneutikája a több-
lettudás. A humornak mindig igaza van. A
Szentírást a bölcselet csendje lengi körül. Eb-
ben a csendben a humánum egyik fontos
attribúciója a humor. Isten és a zsidó nép kap-
csolatában a humor keresése nem lehetetlen,
csak ellentmondásos, legalábbis annak látszik.
Körülbelül olyan, mintha a világmindenség hu-
morát keresnénk, valamiféle parodisztikus üze-
netet a csillagokból. A humor a legemberibb
megnyilatkozás, mert az ellentétek feloldására
képes. Csak az a bajunk a humorral, ha egyál-
talán van vele bajunk, hogy nem old meg sem-
mit, csak elodáz, elterel. Viszont elviselhetôvé
teszi a körülményeket, átvészelhetôvé a rosz-
szat, és ennek érdekében minden más tapaszta-
latot érvénytelenít. Habár még ez sem biztos.

Vizsgáljuk meg a Biblia egyik epizódját. Az
Úr megjelenik Ábrahámnak, és szól: „...Szarajt,
a feleségedet, ne nevezd többé Szarajnak, ha-
nem Sára legyen a neve! Mert megáldom ôt, sôt
fiút adok tôle neked...” Ábrahám arcra borul Is-
ten elôtt, de rázza a nevetés. Még az arcra boru-
lás félelemmel vegyes, hódolatot kifejezô, szi-
gorú határok közé vont mûvelete közben is ne-
vet. Hogyne kacagna! Hiszen ô maga százéves,
a felesége, Sára pedig kilencven. De az Úr ko-
moly. Nem mosolyog, nem heherészik, bár ez is
beleférne mindenhatóságába. Az odaadás és a

felhevülô érzések során az Úrnak egy másik ar-
cából is olvashatunk, abból, amelyik rendíthetet-
len komolysága folytán csak még jobban csik-
landozza Ábrahám nevetôizmait. A zsidó viccek
nyelvére lefordítva, egy másik adaptációban, a
bibliai történet így is hangozhatna: A százéves
Grünnek álmában megjelenik az Úr, és azt
mondja: a kilencvenéves feleséged hamarosan
fiút fog szülni neked... „A zsidó viccek világát
nem kell névértéken venni – írja Hernádi Miklós
A zsidó vicc világképe címû könyvéhez írott ta-
nulmányában. – És mi következhet ebbôl? Az,
hogy akkor semmilyen szörnyûséget sem kell.”
A Biblia kozmikus léptékkel mér. A Biblia
visszhangos és messzehangzó. Pedig Isten so-
sem viccel. Vagy talán mégis? A röhögés hul-
lámzó ritmusa elegendô ahhoz, hogy feltárja a
kegyes hamisságot. Már Sára is nevet. „Ábra-
hám és Sára élemedett korú öregek voltak, és
Sáránál már megszûnt a nôi életfolyamat” – ol-
vashatjuk. Sárából is kirobban a nevetés. Szé-
gyelli, tagadja, de mint ilyenkor lenni szokott, a
visszafojtott nevetésbôl nyerhetô tanulságok
esetlegesek. Az idôs matróna nevetése elemen-
táris. Az Örökkévaló bölcsességével csak felfo-
kozza a „poén”, a találat pontosságát. Minden
úgy fog történni, ahogy az Úr gyöngédségében
megjövendölte. Sárát pedig az elfojtás csak to-
vább taszítja a nevetésbe...

Ezért Isten a születendô gyermeket
Jicháknak nevezte el, ami annyit jelent: nevet-
ni fog. A humor az Ôsatyák között lakott, be-
költözött évezredes hajlékaikba. A humor ös-
vényei kanyargósak, esetleg alig kitaposottak,
sok esetben már rég benôtte ôket az indás alj-
növényzet. A Tórában, de másutt is, a T’nach
többi részében mindenütt, helye van az össze-
hasonlításnak, az értelmezésnek. Az ôsi törté-
neteket mesélô héber pásztorok jókat szórakoz-
hattak a tábortûz mellett. Ki így, ki úgy adta elô
történetét, hozzátett vagy elvett belôle, ahogy a
mesélôk szokták. Ôk a Biblia történeteinek
hordozói, a nép, közülük került ki a
szerkesztôk és írók nemzedékeken átívelô sora.

Az idôsebb korosztály számára va-
lószínûleg nem ismeretlen Hugo
Bettauer neve, és így könnyen rájö-
hettek arra, hogy a címadást a Nagy-
város zsidók nélkül (Die stadt ohne
Juden) c. regénye ihlette.

A fiatalabb nemzedék számára áll-
jon itt egy kis ismertetés.

Bettauer (1872–1925) osztrák író,
újságíró korának igen ismert és olva-
sott szerzôje volt. Könyvei nagy pél-
dányszámban jelentek meg (az emlí-
tett könyv elsô kiadása 250 ezer pél-
dányban kelt el), két könyvét meg is
filmesítették. 1925. március 10-én
Ottó Rothstock, az ifjú náci fogtech-
nikus az utcán hat lövést adott le a
mellkasára, kórházba szállították,
ahol 26-án belehalt sérüléseibe.

A mûrôl nagyon röviden. Bécs ki-
tiltja a zsidókat, amit a közvélemény
hangos éljenzéssel helyesel. Mindad-
dig, amíg rá nem döbbennek, hogy a
város gazdasági, kulturális élete, de
még a turizmus is hanyatlásnak indul.

Bettauer próféciája ijesztô, ha arra
gondolunk, hogy Ausztria 30 marha-
vagont kölcsönzött a környezô or-
szágoktól... Igaz, hogy a szatirikus
regény végkicsengése pozitív – hi-
szen a zsidók egy idô után ismét
visszatérhetnek az osztrák fôváros
vérkeringésébe –, mégis benne lap-
pang a váteszi elôrelátás... a valóság-
ban és valamivel késôbb 6 millió zsi-
dó nem térhetett vissza...

Hogy miért ez a könyv ihletett
írásra, és miért pont most? A magya-
rázat egyszerû. Úgy gondolom, hogy
Európa ismét a zsidótlanítás felé ha-
lad. Nem, azt egy percig sem gondo-
lom, hogy a holokauszt megis-
métlôdhet (bár számos jel utal arra,
hogy igény az lenne rá), de azt igen,
hogy egy zsidó exodus (kivonulás)
több mint lehetséges.

Európa ugyanis semmit nem ta-
nult, és mindent elfelejtett. Európá-
ban a történelmi idôk kezdete óta je-
len van az antiszemitizmus, amely
végül is a holokausztban csúcsoso-

Eltapossuk Európát! 
A bevándorlásról prédikált egy iszlám vezetô

Muhammmad Ajed

Azok a történetek, melyeket nem jegyeztek
le, a nép ajkán éltek tovább, alakítva, ízlelget-
ve, továbbalkotva a leírhatatlant. A nevetés egy
jólesô mozdulattal kifordítja valójából az em-
bert, de a kacagásban ott rejlik a mindenkinek
kijáró részvét és szeretet.

„A Szentírásnak azért nehéz kutatni a humo-
rát, mert nem tudjuk, hogyan humorizáltak
négyezer, háromezer évvel ezelôtt a héberek” –
mondta Veress László református lelkipásztor
egy vele készült rádióriportban 2007-ben, Két-
ségtelen, hogy ismeretlen elôttünk az idegek jó-
tékony jellegû borzolásának akkori módja. A
T’nach szövegét kísérô ujjunk nem egyköny-
nyen perdül táncra. Az istenfélelem komor vo-
násokat rajzol. A Bibliában nem könnyû felfe-
dezni a humort. Megjelenésével együtt a tisztán-
látás metaforái is felbukkanhatnak, melyek
erôsítik a hitet. Ez az a metaforikus út, mely a
Bibliától egészen a hegeli eszméig vezet. Ah-
hoz, hogy megtudjuk, vagy legalább sejtésünk
legyen arról, miként „humorizáltak négyezer,
háromezer évvel a héberek”, vizsgáljunk meg
minden apró részletet, olyant is, melyet jelenték-
telennek gondolunk. Vegyünk egy példát. Bá-
lámnak és az ô szamarának az esete keserû lec-
ke volt Izrael ellenségeinek. Ha a héberek vala-
ha is nevettek a régmúlt eseményein, most bizto-
san megtették. Kicsit szégyellem is a dermedt
komolyság összeomlásának megcáfolhatatlansá-
gát. Szégyellem annak látszatát kelteni, hogy a
felelôsséget a (szerintem) hasukat fogva kacagó
héber pásztorokra próbálom áthárítani. Biblia-
magyarázatként ható nevetésük áthallatszik az
évezredeken. Nevettek a buta prófétán és az
okos szamáron. Pedig Bálám, a mezopotámiai
sámán, korának legnagyobb varázslója és prófé-
tája volt. „De a szamár meglátta az Úr angyalát,
ahogyan ott állt az úton kivont karddal a kezé-
ben, és letért az útról, és a mezôre ment. Bálám
ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az út-
ra.” Szegény csacsi! A kôfalhoz dörgölôdzik,
aztán meg lefekszik az útra, aztán meg a rajta lo-
vagló Bálám alatt rogy le, csak hogy eleget te-
gyen Isten akaratának, de az Eufrátesz melletti
Petorban élô Bálám, Beor fia, korának híressége
(„...akit te megáldasz, áldott lesz, és akit megát-
kozol, átkozott lesz”), akinek áldásáért királyok
esedeznek, átkától fejedelmek rettegnek, nem
vesz észre semmit. A pogány próféta lelki vak-
ságát parodizálja a Tóra. Olyan a pillanat, mint-
ha fejre állt volna a rend. Az ideges prófétát a
bölcs, de legalábbis okos szamár irányítja.

Mosolyt rajzol ajkunkra az a jelenet, amikor
az ifjú Dávid elfogására küldött kemény, harc-
edzett katonák a próféták láttán maguk is révü-
letbe esnek, és küldetésük céljáról megfeled-
kezve prófétálni kezdenek. „Akkor Saul köve-
teket küldött ki, hogy fogják el Dávidot. De
amikor meglátták a próféták csoportját, akik ré-
vületben voltak, Sámuel pedig ott állt mellet-
tük, akkor Isten lelke szállt Saul követeire, és
ôk is révületbe estek.”

Lehetséges-e, hogy a humor az erôszak egyik
hajtása? Mert a humor ellenállhatatlan. A hu-
mor szelíd erôszak. A könyvtárak tele vannak
elolvasatlan könyvekkel, míg a Bibliát milliók
olvassák szerelmesen, hittel és türelemmel.
Hívôkké válnak tôle a hitetlenek. Lehet, hogy a
Biblia világteremtô eszméi közepette a humor
már bizalomra sem méltó, már csak azért sem,
mert következtetései vitathatók? A Biblia fikci-
ót fikcióra halmoz, retorikája tükrözi
szerzôinek azt a vágyát, hogy mohón átadja
gondolataikat. Ezzel szemben a humor gyanak-
vó és bizalmatlan. Az is lehet, hogy a modern
bibliaszemlélet egy olyan metaforikus tér, mely
lehetôvé tesz egyfajta új fogalomalkotást. Le-
het, hogy mindez a hagyományokra nézve for-
télyossága miatt veszélyes. Az azonban vitat-
hatatlan, hogy irányítja, magához öleli a szent
könyv gyakran eligazodni képtelen olvasóját.

A Jónás könyve paródia. Novellisztikus nar-
ratívák hasogatják a szövegtestet, melyek za-
varba ejtik az olvasót. Egyes motívumai fordí-
tottjai annak, amit a Biblia könyvtárnyi terje-
delmû világában tapasztaltunk. Jónás a halálra
ítélt várostól, Ninivétôl tisztes távolságra lesál-
lást épít magának a sivatagban, hogy innen
nézze végig annak pusztulását. Isten jóked-
vében a kikajont növeszti fölé, hogy védje a
tûzô naptól. A növény a próféta feje fölé borul,
beárnyékolja leveleivel. Másnapra azonban Is-
ten elpusztíttatja egy féreggel, Jónás szenved,
napszúrást kap, megbetegszik. „Akkor Isten ezt
kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor harag-
szol e miatt a bokor miatt? Ô így felelt: Igazam
van! Haragszom mindhalálig!”

A hagyomány fennmaradásának megbízható,
hiteles alapja az újítás. A nagy, a hôsies, a fé-
lelmetes Isten idônként megpihen. A szigorú
sorok rácsozata mögül ilyenkor egy nagylelkû,
huncutul kacsintó, jó humorú Isten szól az em-
berekhez.

dott ki. A második világhá-
ború után volt egy történel-
mi pillanat, amikor azt le-
hetett hinni, hogy van esély
a változásra. Azonban elég
hamar kiderült, hogy mind-
ez illúzió.

Ma az antiszemitizmus
virulensebb a kontinensen,
mint a második világhábo-
rú óta valaha is volt. Ennek
több oka is van. A „klasszi-
kus” antiszemitizmus (a
zsidó tôke világuralma...) a
mélyrétegekben mindig is
továbbélt, míg mára ismét a
felszínre került. Ez elsôsor-
ban Közép- és Kelet-Euró-
pára jellemzô. A liberális
Nyugat-Európában snassz
lett a nyílt zsidóellenesség,
ezért új stílust választottak.
Az új antiszemitizmus
fedôneve: anticionizmus.
Jellemzôje, hogy Izrael bí-
rálatának köntösébe bújtat-
ja az antiszemitizmust, miközben
gyökerei a klasszikus antiszemitiz-
musban találhatók.

Megbízható felmérés szerint az
EU polgárainak egynegyede komo-
lyan hiszi, hogy az izraeliek nap
mint nap palesztinokat gyilkolnak.

Például a második világháború és
annak következményei feldolgozá-
sában oly példamutatónak tartott Né-
metországban sem olyan egyértelmû
a helyzet. Úgy látszik, hogy a pozitív
folyamat szinte csak a politikai és
kulturális elitre terjed ki, míg a pol-
gárok 50%-ától egyáltalán nem áll
távol az antiszemitizmus.

Ezt a folyamatot erôsíti a muzul-
mánok tömeges európai bevándorlá-
sa. Az ô zsidógyûlöletük mintegy
1500 éves múltra tekint vissza.

Mohamed hódító hadjárata során
felhasználta az Arábiai-félsziget zsi-
dó törzseit, majd amikor már nem
volt szüksége rájuk, kiirtotta ôket
(Khaibar). Ez az esemény a mai na-

A MEMRI TV Youtube csatornájá-
ra feltöltött egy videót, amelyen az
Al-Aksza-mecsetben szeptember 11-
én elhangzott tanítás látható. A felvé-
telen Muhammad Ajed sejk az euró-
paiakkal való szaporodáson keresztül
kívánja megvalósítani a kontinens el-
foglalását és meghódítását.

A tanítás így szól magyarul:
(A hitetlenek) meg akarnak minket

kínozni. Meg akarnak minket alázni.
(A Korán azt mondja) „A zsidók és a
keresztények soha nem lesznek elé-
gedettek veletek.” De mi soha nem
fogjuk követni a vallásukat.

Ezeknek a sötét idôknek hamaro-
san vége, és hamarosan eltapossuk
ôket, ha Allah is úgy akarja.

Németország nem egy könyörüle-
tes ország, amely szíriai vagy iraki
menekülteket akar befogadni, vagy
palesztinokat. Európa elavult és el-
öregedett, emberi megerôsödésre
van szüksége.

Nem Levante, nem az ott élô embe-
rek és a menekültek iránti könyörüle-
tesség motiválja ôket, hiszen Európa-
szerte gyûlölik a muzulmánokat.

Azt kívánják, bárcsak mind halot-
tak lennénk, de elveszítették a termé-
kenységüket, ezért mindezt közöt-
tünk szeretnék megtalálni.

Mi majd adunk nekik termékeny-
séget! Gyermekeket fogunk nekik
szülni, és így fogjuk meghódítani az
országaikat.

Akár tetszik ez a németeknek, a
franciáknak, amerikaiaknak, ola-
szoknak és a hozzájuk hasonlóknak,
akár nem.

Vigyétek a menekülteket! Hama-
rosan az eljövendô kalifátus nevében
összegyûjtjük ôket. És akkor azt
mondjuk nektek: Ezek a mi fiaink!

Engedjétek el ôket, vagy a hadse-
regünket fogjuk hozzátok küldeni!

(atv.hu)

És nincs annál erôsebb emberi erô,
mint ami a muszlimoknál van.

A német gazdasági jelentések azt
mondják, 50 ezer fiatal munkásra van
szükségük. Most kapnak 20 ezret, de
akarnak még 30 ezret, és még többet,
hogy a gyáraikban dolgozzanak.

Európa zsidók nélkül?

pig meghatározza a muzulmánok vi-
szonyát a zsidókhoz.

A szélsôséges nézetek gyors terje-
dése a muzulmánok körében – amit
az utóbbi idôk terrorcselekményei is
jeleznek – csak nehezíti a helyzetet.
Ezzel a helyzettel az ultraliberális,
multikulturális Európa egyszerûen
nem tud mit kezdeni.

Az írás kezdetén egy klasszikus
mû segítségét vettem igénybe. En-
gedtessék meg, hogy a befejezéshez
is egy klasszikust idézzek.

Leslie Howard Modern Pimpernel
címû filmjének befejezô szavai –
amellyel kora nácijainak üzent – a
következôk: „visszajövünk, mind-
nyájan visszajövünk!”

Ez a fél mondat az én átírásomban
így hangzik: elmegyünk, mindnyá-
jan elmegyünk!

Ahogy a szédereste befejezô sza-
vai szólnak: Jövô évben Jeruzsálem-
ben!!!

leharblog
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N A P T Á R
Október 16. péntek Chesván 3. Gyertyagyújtás: 5.37

Október 17. szombat Chesván 4. Szombat kimenetele: 6.39

Október 23. péntek Chesván 10. Gyertyagyújtás 5.24

Október 24. szombat Chesván 11. Szombat kimenetele 6.27

Október 30. péntek Chesván 17. Gyertyagyújtás 4.12

Október 31. szombat Chesván 18. Szombat kimenetele 5.16

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Okt. 23. Okt. 24. Okt. 30. Okt. 31.
Hôsök 18.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 17.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 18.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 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. 17.40 8.00 17.30 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.40 8.00 17.30 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai út 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 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. 17.40 9.00 17.30 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00
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.) 16.30 16.30
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.30 8.00 17.20 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

VEGYES
Újlipótvárosban garzonlakás turisták-
nak 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

Otthoni szakápolást vállalunk Buda-
pest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati
segédeszközök helyszínre telepítésé-
vel. Együttmûködünk a háziorvossal,
kórházi szakorvosokkal. Kóser étkez-
tetést is biztosítunk. Szakmai mûködé-
si engedéllyel és felelôsségbiztosítás-
sal rendelkezünk. Tartós megrendelés
esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu,
24 órás telefon: +36-30-443-1016. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, ja-
vítása soron kívül. Fogszabályozó,
fogfehérítô. Fogászati háttér biztosí-
tott. Szolid árak. Mozgáskorlátozot-
takhoz házhoz megyünk. Hétvégi
ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 06-
30-222-3016, 06-1-356-9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyv-
nyomtatás, 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!
Csoportjaink indulnak: november
1.–november 22., november 22.–de-
cember 13. Bôvebb információ:
Deutsch János, +36-20-233-8454,
janos.deutsch76@freemail.hu, vagy
személyesen az Izraeli Kulturális Inté-
zetben (VI. ker., Paulay Ede utca 1.)
minden kedden, 16–17 óra között.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû, kismére-
tû festményeket, EZÜSTTÁRGYA-
KAT, 12 vagy 6 személyes (akár hiá-
nyos) evôeszközkészletet, cukordobo-
zokat, gyertyatartókat, tálcákat stb.,
Kovács Margit, Gorka kerámiáit, he-
rendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat,
régi álló, fali, asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibása-
kat is). Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés, vidékre is. Üzlet: 06-20-
280-0151.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb
áron, készpénzért vásárol judaikát, to-

APRÓHIRDETÉS
vábbá festményeket, csillárt, bronztár-
gyat, bútorokat, ezüsttárgyakat, tört
vagy fazonaranyat, porcelánokat, he-

rendit, meissenit, Zsolnayt, Kovács
Margit, Gorka Géza alkotásait is.
Egyebeket, órákat, teljes hagyatékot.
Kiszállás, értékbecslés díjtalan, vidék-
re 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.

A vádlottak padján Adolf
Eichmann. A színfalak mögött egy
tévéstáb – Az Eichmann Show címû
mozifilm a per közvetítésének törté-
nete. De hogyan tudósított a Kádár-
kori magyar média?

Az eljárás 1961. április 11-én
kezdôdött, tizenöt vádpont szólt
Eichmann tevékenysége ellen, a leg-
súlyosabb vádpont a magyar zsidók
halálba küldésének „akciója” volt. Iz-
rael számára a per szimbolikus érték-

tendeje vár arra – jelentette ki –, hogy
ez az ember bíróság elé kerüljön.
Majd hangsúlyozta: Nem tarthatja bí-
rónak magát az, aki ilyen szörnyû
bûntényt elfogulatlanul szemlélne.
Hausner fôállamügyész válasza után
az izraeli törvényszék elutasította
Servatius óvásait, és megkezdôdött az
érdemleges tárgyalás.” A harmadik és
egyben utolsó híradás az ítélethirde-
tésrôl ad számot, melynek legfonto-
sabb pontja az államügyész idézése:
„egyetlen ítélet lehet csak osztályré-
sze: a halál, mert a civilizált világ nem
ismer súlyosabb büntetést”.

Az írott sajtó ennél sokkal aktívab-
ban képviseltette magát a tájékozta-
tásban, ahogy ez Csonka Laura tanul-
mányából kiderül. A sajtó fô irányel-
ve azonban a párt irányelve volt, a
helyzet kezelésére vonatkozó utasítá-
sokat nemcsak a Magyar Nemzet, a
Népszabadság, a Népszava követte,
hanem az izraelita Új Élet is.
Eichmann letartóztatásának hírére az
MSZMP rögtön reagált: 1960. június
28-án ülésezett a Politikai Bizottság,
hogy megtárgyalják „az Eichmann-
üggyel kapcsolatos intézkedéseket”.
Ez volt az elsô alkalom, amikor Kádár
János beszélt a párt zsidópolitikájáról.
„Nem jó ezekbôl a nyomorult, fasisz-
ta ügyekbôl kizárólag zsidókérdést
csinálni. Ha mi ebben a dologban fel-
lépünk, a döntô az legyen, hogy ez az
Eichmann magyar állampolgárok
százezreit gyilkolta meg. (...) Ez nem
zsidókérdés, ez a fasizmus és az anti-
fasizmus kérdése” – idézi Kádárt a
jegyzôkönyv.

A rendszer egyébként a zsidóságot
kizárólag vallásfelekezetként kívánta
kezelni, s feltétlen hûséget várt a ma-
gyar államvezetéshez, ami azt is je-
lentette, hogy a magyar zsidó hitkö-
zösségnek magát kifelé cionistaelle-
nesnek és Izrael-ellenesnek kellett
mutatnia. Ahogy az MSZMP határo-
zata tartalmazta: „Célunk – a nyugat-
német militarista és neofasiszta
vezetô körök minél nagyobb méretû
leleplezése – érdekében arra kell töre-
kednünk, hogy az Eichmann-ügy mi-
nél szélesebb nyilvánosságot kapjon.
Az izraeli kormány ugyanis Eich-
mann elfogásával olyan eszközök bir-
tokába jutott, amelyek alkalmasak ar-
ra, hogy a nyugatnémet kormányt
sakkban tartsa. Az izraeli kormány-
nak módjában áll a mai nyugatnémet
vezetôk súlyos kompromittálása
Eichmann vallomásának segítségével,
ugyanakkor az izraeli kormánytól
függ, hogy ezt megteszi-e, vagy a
nyugatnémet kormánnyal alkudozás-
ba bocsátkozik, hogy cserébe a lelep-

Eichmann elvitte a show-t

kel bírt: nem csupán egy ember állt a
vádlottak padján, hanem az egész ná-
ci népirtás. Nemcsak ítéletet mondani
akartak, hanem feltárni a genocídium
mechanizmusait, ideológiai alapjait,
és megmutatni a közvéleménynek.

„A per elôtt nehéz volt a túlélôket
rábírni, hogy beszéljenek arról, amit
átéltek. Sokan azt mondták: a gyere-
keinknek sem beszéltünk róla. Sok fi-
atal izraeli nem akart hallani a
holokausztról. Számukra érthetetlen
volt, hogyan hagyhatták magukat mil-
liók ellenállás nélkül lemészárolni. A
bíróság elôtt bebizonyítottuk, hogy
Eichmann és az emberei az utolsó pil-
lanatig megtévesztették az áldozatai-
kat. Témává tettük a varsói gettóláza-
dást is, ahol a zsidók a kilátástalanság
ellenére fegyverrel védekeztek a ná-
cik ellen. Mindez oda vezetett, hogy
megváltozott az emberek gondolko-
dása: ennek a pernek köszönhetôen az
izraeli ifjúság tudni akarta, mi történt”
– mondta el egy svájci interjúban
Gabriel Bach, az Eichmann-per ügyé-
sze.

„Eichmann elfogása, pere és kivég-
zése valóban az elsô globális média-
esemény volt; 1945 után ez volt az
elsô alkalom, hogy az európai zsidó-
ság tragédiája, a holokauszt az érdek-
lôdés és figyelem középpontjába ke-
rült” – magyarázza Csonka Laura ku-
tató, aki Az Eichmann-per magyaror-
szági sajtóvisszhangja címû tanulmá-
nyában a per magyar sajtóbeli szere-
pével foglalkozott. – „Nagyon élénk
sajtóérdeklôdés övezte a pert, a tár-
gyalás kezdetén 700 újságíró volt je-
len: majdnem minden fejlett ország-
ból érkeztek újságírók, hogy tudósít-
sanak a perrôl. A magyarországi
sajtóérdeklôdés is nagy volt, magyar
újságírók is kiutaztak a tárgyalásra,
azonban a magyar politikai vezetés az
irányított sajtó által erôsen szabályoz-
ta és kontrollálta, hogy mi jelenhetett
meg Eichmannról és a perérôl.”

Magyarországon a filmhíradó az ar-
chivált anyagok szerint háromszor
számolt be a perrôl. Egy drámai hang-
vételû, bevezetô közlemény után a per
megkezdésérôl tudósítottak: „Az izra-
eli bíróság elnöke, Landau bíró fel-
szólítására állt fel Eichmann a golyó-
álló üveggel körülvett vádlottak pad-
járól, hogy meghallgassa a vádat. A
bíróság héber nyelven tanácskozik,
amelyet német és angol nyelvre fordí-
tanak. Ismertetik a tizenöt pontos vád-
iratot. A tizenöt vádpont közül 12 az
izraeli törvények szerint halállal bün-
tetendô. Az ügyész Adolf Eichmannt
a következôkkel vádolja: több millió
zsidó meggyilkolása, ártatlanok milli-

óinak embertelen fogva tartása, a zsi-
dó nép elleni rendszeres irtó hadjárat
és különbözô nemzetiségûek elleni
hasonló bûncselekmények elköveté-
sével. A vádirat ismertetése után
Servatius, Eichmann védôje szólalt
fel. Felszólította a bíróságot, nyilvá-
nítsa magát illetéktelennek, és elfo-
gultsággal vádolta a tanácsot. Mint-
egy 10 órás válaszában Hausner izra-
eli fôállamügyész megcáfolta
Servatius érveit. A világ már 15 esz-

lezés megakadályozásáért különbözô
– fôleg gazdasági – elônyöket csikar-
jon ki. Javasolt lépéseink nagymér-
tékben zavarhatják és akadályozhat-
ják az izraeli–nyugatnémet zsarolási
és egyezkedési manôvereket.”

A per megjelenítése tehát pontosan
ezt figyelembe véve mûködött: az
NSZK minél rosszabb színben való
feltüntetése, a bonni kormány volt ná-
ci tagjainak emlegetése és lehetôleg
Izrael „leleplezése” volt a sajtó fô fel-
adata. A sajtó aktivitásának három
nagy szakasza volt, összegzi Csonka
Laura. Elsôként Eichmann letartózta-
tásakor, 1960 májusától ôszig kapott
nagy közérdeklôdést a dolog, a fent
említett lapok naponta, hetente cik-
keztek az ügy kapcsán, a hangnem pe-
dig az MSZMP céljainak megfelelô
volt: „Jeruzsálemben mind a bíróság,
mind a burzsoá sajtó képviselôi szíve-
sebben beszélnek csak a halottakról,
és a fasiszta Németországnak csupán
azokat a fôkolomposait vádolják, akik
a véreskezû Hitler-rendszerrel együtt
letûntek. Az Eichmann-perben a bíró-
ság eljárása az izraeli vezetô körök-
nek abból az irányelvébôl következik,
hogy igyekezni kell elkenni az
Eichmann-pernek Bonn szempontjá-
ból »kellemetlen« részleteit. Bizo-
nyos izraeli körök azzal, hogy bohó-
zattá változtatják az Eichmann-pert,
nemcsak az izraeli népet vezetik félre,
hanem megpróbálják lejáratni a nagy
szovjet népet is, amelynek sok millió
fia és lánya áldozta életét, hogy meg-
mentse az emberiséget a náci
pestistôl. Mindaz, ami a jeruzsálemi
tárgyalóteremben történik, és ami az
ottani eseményekkel összefügg, fel-
tétlenül nagyfokú elôvigyázatosságra
készteti a szovjet közvéleményt... egy
náci bûnöst el lehet szigetelni a jeru-
zsálemi üvegfülkével, de sem Tel-
Aviv, sem Bonn nem tudja titokban
tartani az Eichmann-perben folyó ko-
médiát. A népek látják az igazságot” –
írta a Magyar Nemzet 1961. június
24-én.

A Ludas Matyi az elfogást címla-
pon közölte, amelyen Adenauer kari-
katúrája szerepelt az alábbi komment-
tel, amint épp Eichmann elfogásának
hírét olvassa: „Úgy kell neki! Miért
nem bujkált nálunk, mint a többiek!”
Ezek után a bujkálás és az elfogás
körülményeirôl cikkeztek minél töb-

bet, ahogy Csonka Laura írja: „Azt a
meggyôzôdést szerették volna az ol-
vasókban elültetni, hogy a nyugatné-
metek végig segítették, egyengették
Eichmann útját a háború után, sôt még
munkát, megélhetést is biztosítottak
az egykori náci tiszt számára”.

A sajtó reakciójának második sza-
kasza a per lefolyásának tudósítása
volt, 1961 áprilisa és augusztusa kö-
zött. A sajtó leginkább azt kritizálta,
hogy a per csupán Eichmann ellen fo-
lyik, és az Eichmann által említettek
felelôsségre vonása nem történik
meg, a „bonni körök” és Izrael össze-
játszása miatt. Bár több magyar tanú
is megszólalt a per során, ezt kevéssé,
sokkal inkább Eichmann és egykori
munkatársai visszaemlékezéseit írták
meg a megjelenô cikkek. Mindeköz-
ben Eichmannt karikírozva, vallomá-
sát komikus és negatív éllel közölték,
írja Csonka Laura. Míg a Magyar
Nemzetben Eichmann a „magyar zsi-
dók zsarnokaként” jelent meg, ô és
védôügyvédje a magyarországi ese-
mények felelôsségét teljesen a ma-
gyar szervekre és a csendôrségre
akarták hárítani. „Mindent a magya-
rok csináltak! Ôk hozták a törvénye-
ket és a rendeleteket, a magyar
rendôrség összeszedte, táborba gyûj-
tötte és vagonba rakta a csillagosokat.
Tisztjeim egyes esetekben csak azért
avatkoztak be, mert míg mi mindenütt
rendben, mûvészi módon végeztük a
deportálást, a csendôrök példátlan
durvasággal léptek fel, sôt ki is fosz-
tották az embereket, noha mi tiltakoz-
tunk ez ellen” – idézi Csonka Laura
az Ország-Világ március 8-i cikkébôl.
Ezt a hozzáállást a sajtó a messze-
menôkig elítélte; ráadásul nehezmé-
nyezték, hogy az izraeli fôügyész nem
elég kritikus Horthyval és az elôzô re-
zsimmel szemben. A halálos ítélet ki-
hirdetéséig szinte csend volt, decem-
berben pedig tényszerûen tájékoztat-
ták az olvasókat a döntésrôl, majd
késôbb, 1962 júniusában a végrehaj-
tásról is. Az Új Élet azt írta
Eichmannról: „Ô volt a megfelelô em-
ber a megfelelô helyen, aki minden
szörnyû bûnét örömmel és belsô ki-
elégüléssel hajtotta végre, a saját és
felettesei megelégedésére.”

Magyar Narancs online / 
Markó Anita



8 ÚJ ÉLET8 2015. OKTÓBER 15.

...és ideje van
a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

Spárom luxuskivitelben
Azoknak a kedves olvasóimnak, akik most kiakadtak, hogy milyen alapon

használom fel az egykori klasszikus hollywoodi film remek címét így kifor-
gatva, csak egy viccel tudok válaszolni.

Egy anyuka hajótörést szenved 10 éves kisfiával. Élnek, és úsznak az óce-
ánban. A gyerek egy idô után elfárad, és nyûgösen kérdi:

– Mama! Messze van még Amerika?
– Te csak ússz, fiam, ússz...!
Ön pedig, Nyájas Olvasó, csak olvasson, olvasson!
Történt, hogy október 2-án, pénteken, valaki lettem! A feleségem reggel

rám nézett, és azt mondta, valakinek el kell menni a Klauzál téri csarnokba
a Mayer libáshoz töpörtyûért.

Hát így lettem én valaki... Odaérve az egyébként szép és kulturált piachoz,
megdöbbenve észleltem, hogy rendôrkordon zárja el a bejáratot, de az egész
teret is, ahol csak egy dobogó árválkodott. Ennek ellenére megpróbáltam
bemenni, de egy rendôr rögtön megállított: Uram! Meghívólevele van?

Mondom neki, hogy mi már 20 éve vásárolunk a Mayer libásnál, ott a
második baromfisoron, és most is csak 20 deka töpörtyût szeretnék.

Mire ô: sajnálom, uram, ma nyílik a csarnokban a Spar áruház, a meg-
nyitóünnepségre csak meghívóval lehet bemenni. Dézsávü érzésem támadt.
A 60-as években egyszer megkísé-
reltünk útlevelet kérni Izraelbe. A
belügyi artista, akinek a színe elé
kerültem, azt kérdezte: él önnek ro-
kona Izraelben? Rávágtam, hogy
kb. 4 millió. Na akkor az egyikkel
írasson egy meghívólevelet, és majd
mi eldöntjük annak alapján, hogy
utazhat-e. Gondolkoztam, mond-
jam-e a fiatal rendôrnek, hogy 20
éve a Mayertól veszem a töpörtyût,
annak ellenére, hogy mindig koszos
a köténye, és mindig ugyanazzal a
kézzel adja a finomságot, amivel a
pénzt veszi el, de meghívólevél so-
sem kellett hozzá. Aztán rájöttem,
reménytelen, ezen a hétvégén nem
lesz töpörtyû.

Többen morgolódtak a kordon
körül, hogy már egy áruházi meg-
nyitóra sem lehet bemenni akárki-
nek. Volt olyan, aki azt mondta,
hogy fôl otthon a levese, amibe a
zöldséget akarja megvenni, semmi
dolga a Sparban, de ôt sem engedték be. Egy öltönyös civil rendezôféle az-
zal biztatott kacsintgatva, hogy a Klauzál téren a dobogón ünnepi mûsor is
lesz, amit bárki megnézhet. Egy borízû hang a várakozókból megjegyezte,
akkor biztos mára kiengedték Lagzi Lajcsit, aki azt fogja énekelni, hogy:
„Kell egy kis áramszünet/idônként mindenkinek...”

Én viszont elgondolkodtam azon, hogy ha elmennek a nyakkendôsök, az
áruház itt marad, de kinek is?! Körülnéztem a Klauzál téren, a zsidónegyed
szívében. Kívülrôl láttam csupán a házak homlokzatát, de nagyon jól elkép-
zeltem a körgangos folyosókat, végükben a közös vécével, a hozzá járó 1,5
kilós kulccsal, és az ott lakó szegény emberekkel, akiknek zöme halmozot-
tan hátrányos helyzetû, öreg, beteg, és még zsidó is. Nehezen tudtam elkép-
zelni, hogy a kisnyugdíjas öreg zsidó asszony felveszi a 40 évvel ezelôtt a
Jointtól csomagban kapott steppelt pongyoláját és mamuszát, reklámsza-
tyorral a kezében bebattyog a csilivili Sparba, és pörölni kezd az eladóval:
Aranyom! Mondja meg, honnan való ez a licsi, mert amit a múltkor vettem,
nagyon szôrös volt, úgyhogy ausztrált nekem többé ne adjanak!

Ugye milyen reális? Valószínû, itt is bôséges kínálat lesz. Kapható lesz
például tálcán szakszerûen felszeletelve egy komplett csirke, melynek ára
fölött ott díszeleg majd a neve: Boldog Csirke. A tálcát ugyan egy másik
Sparban láttam, bizonyára itt is lesz, és most sem tudtam elképzelni, milyen
élete lehetett élô korában annak a csirkének, amelyiket így, 8 darabban ne-
veznek boldognak.

Nem tisztem a multihálózat e gyöngyszemének forgalmáért elôre aggód-
ni. Azt csak megjegyzem, hogy nem olyan régen láttam valamelyik tévében
az egyik államtitkárt (a nevére nem emlékszem, a fene tud több mint 200 ne-
vet megjegyezni), aki hangosan nyilatkozott arról, hogy elég a multikból, a
magyar kisvállalkozásoké itt a tér. Hát hogy nem a Klauzál térre gondolt, az
biztos!

Aztán a homlokomra ütöttem: nem lesz itt baj a forgalommal! Hisz nem
messze a csarnoktól, szintén a zsidónegyed közepén, áll és mûködik egy
flancos szálloda, arab tulajdonban. Szinte felvonyítottam a gondolatra,
hogy milyen munkája lesz itt egy biztonsági ôrnek, akit a Spar alkalmaz.
Nemcsak a sorok közt pásztázhat gyanakvó tekintettel, hogy melyik helyi
nyugdíjas dugdos a szatyra mellé a csirkehónalj alá drága parfümöt, de iga-
zán gondban akkor lesz, ha a közeli szálloda vendége tér be. Neki kell el-
döntenie, hogy a talpig feketébe öltözött és csadorral takart arcú kedves
vevô, kezében a bevásárlólistával, vajon a humusz alkotóelemeit jött keres-
ni, vagy esetleg egy házilag összerakható bombáét.

Azt viszont tudom, hogy ôk, ott a kerítés másik olda-
lán, ôk is emberek, és ha valamit meg kellett tanulni a
pogromokból, gyilkos szörnyeink halálvigyorából, az
az, hogy mindig, minden körülmények között embernek

Izrael népe erôs és egységes az or-
szág nemzetközi elszigetelésére tett
palesztin kísérletekkel szemben; a
világ egyetlen zsidó államának joga
van békében élni, ezért megvédi ma-
gát a terrorizmussal szemben – han-
goztatta Ilan Mor, Izrael budapesti
nagykövete a fôvárosi szolidaritási
rendezvényen.

Az utóbbi hetek történései uszításon,
antiszemitizmuson, gyûlöleten és ha-
zugságokon alapulnak; az izraeli kor-
mánynak nem áll szándékában bármit
is változtatni a Templom-hegyen –
hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a hazája
elleni propagandát azok fejtik ki, akik
vérontást, terrort és háborút akarnak az
általuk el nem ismert Izrael ellen.

Az Izrael melletti szolidaritásukat és
az utóbbi hónapok jeruzsálemi és
ciszjordániai terrortámadásaiban el-

Egy turista sétál a tengerparton.
Egyszer csak meglát egy táblát: Sirá-
lyok eladók! A turista odalép az árus-
hoz:

– Mennyi egy sirály?
– Tíz dollár.
A turista átnyújt egy tízest, az árus

elteszi, majd felmutat az égre:
– Az ott a magáé!

***
– Maga jól becsapott engem –

mondja a használtcikk-kereskedônek
egy pasas –, a múlt héten megvettem
magától egy botot, mert azt mondta,
valódi elefántcsont. Aztán kiderült,
hogy mûanyag.

– Hát ne haragudjon az úr, nem
tudhattam, hogy már az elefántok is
protézist viselnek!

***
A nagyivót megvizsgálja az orvos,

és azt mondja:
– Nézze, a maga betegségének az

ital az oka.
– Végre, doktor úr! Maga az elsô

orvos, aki nem engem hibáztat a be-
tegségem miatt. 

Izrael mellett tüntettek
hunytak feletti
gyászukat kife-
jezô demonstrá-
lók elôtt el-
mondta, hazája
kormánya és né-
pe tudja, miként
kell kezelni ezt
a fajta terroriz-
must, amely
csak azért öl
meg embereket,
mert izraeliek, s
amelytôl két
nagy intifádán
keresztül szenvedett az ország. 

A résztvevôk szolidaritásuk kimuta-
tásával azt éreztetik, hogy nem va-
gyunk egyedül – mondta a több száz
fôs hallgatóság elôtt a diplomata,
megemlítve: a Herzl Tivadarról elne-

vezett téren tüntetnek azok ellen, akik
meg akarják semmisíteni a Jeruzsálem
központú zsidó állam általa meghirde-
tett álmát.

Hangsúlyozta: szoros a kapcsolat
Izrael és a magyarországi zsidó közös-
ség, illetve hazája barátai között, és ar-
ról beszélt, az izraeli és a palesztin ve-
zetésnek tárgyalásos úton kell megta-
lálnia a helyzet megoldását, ami csak
az egymás mellett élés lehet.

A Mazsihisz Ifjúsági Csoportja, a
Bálint Ház, az Élet Menete Alapít-
vány, a Hanoar Hacioni Magyaror-
szág, a Hit Gyülekezete és az Izraeli
Kulturális Intézet által szervezett meg-
mozduláson Kiss Henriett, a Mazsi-
hisz alelnöke arról beszélt: az izraeliek
elleni gyûlölet már elszakadt vallástól,
meggyôzôdéstôl és minden emberi ér-
téktôl, és falat épít keresztény, zsidó
és muzulmán ember közé.

Aki most behunyja a szemét, azok-
ról az értékekrôl mond le, amelyek ôt
ebben az országban, Európában em-
berré teszik – jelentette ki.

Az eseményen köszöntötték Bus
Szilvesztert, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium helyettes államtitká-
rát, valamint Tom Norringot, Dánia
budapesti nagykövetét is. (MTI)

Megmondóemberek
Bevallom, nem hiszem azt, hogy több százezer em-

bert ma könnyedén befogadhat Európa. Nem hiszem,
hogy egyáltalán semmiféle problémát nem jelent az a
tény, hogy ezen emberek jelentôs többsége muszlim,
hogy nyilván vannak köztük radikálisok, talán ôrültek
is. Nem hiszem, hogy senkinek sincs joga félni. Nem hi-
szem, hogy Európa mindenkit be tud fogadni azok kö-
zül, akiket szíve szerint befogadna. Nem hiszem, hogy
egy ország határait pusztán kemény szavakkal meg le-
hetne védeni. Még azt sem hiszem, hogy a mindenre el-
szánt, szinte eszüket veszített, önmaguk és családtag-
jaik életét is veszélyeztetô emberekkel szemben min-
denképpen elfogadhatatlan a könnygáz vagy a vízágyú
használata.

kell ôket tekintenünk. Ennyivel tartozunk azok emléké-
nek, akik ebbôl az országból taszíttattak ki, akiket itt öl-
tek meg, ennyivel tartozunk magunknak.

Örülünk, Vincent?

* * *
(...) Fölöttébb gyönge lábakon áll az a kultúra, amely

veszélybe kerül, ha megjelenik mellette egy más gyöke-
rû hagyomány. (...)

(...) Létezik egy angol kifejezés, a slippery slope, ma-
gyarul csúszós lejtô vagy csúszka. Ez az olyan érvelési
hiba elnevezése, amely egy lépésnek megállíthatatlan,
egyre növekvô következményeket tulajdonít. Az egyik
legismertebb példa erre a következô: aki húst eszik,
nem tiszteli az állatokat. Aki nem tiszteli az állatokat,
nem tisztel semmilyen élôlényt. Aki nem tisztel semmi-
lyen élôlényt, elôbb-utóbb gyilkolni kezdi az embertár-
sait. Végül kiirtjuk egymást. Ezért nem lenne szabad
senkinek húst ennie. (...)

Köves Slomó

(MTI Marjai János fotó)


