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2015. szeptember 6.-án, vasárnap, délelôtt 9.30 órakor a Rákoskereszt-
úri temetônkben (Budapest X., Kozma u. 6.) a mártíremlékmûnél, utána
az ismeretlen munkaszolgálatos emlékmûvénél gyászmegemlékezést
tartunk mártírhalált halt drága hittestvéreink emlékére.
A kegyeletes ünnepségen Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány
kuratóriumának elnöke köszönti az emlékezôket.
Az emlékbeszédet Darvas István rabbi tartja.
A kántori funkciót Zucker Immánuel kántor látja el.
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk hittestvéreinket, és megjelené-
sükre számítunk.

Budapesti Zsidó Hitközség Chevra Osztálya

Az összesen 212 millió forintos beruházás során
a Síp utcai épület pinceszintjén található kazán-
házban kondenzációs ikerkazán került beépí-
tésre, amely a székházat, a Wesselényi utcai
épületet, a zsinagógát és a múzeumot látja el
fûtési energiával. (2. oldal)

Találkozásunkkor Jusztin Ádámon szemmel

látható volt a fáradtság. Fáradtság és egyben

nagy-nagy öröm, hiszen a fiúk és lányok nagy-

szerûen szerepeltek. Berlinben több mint 2000

sportoló jött össze, hogy 19 sportágban mérje

össze tudását, felkészültségét. A mieink 9

sportágban indultak. (8. oldal)

Egy ilyen programozói állás nagy segítség lehet
egy ultraortodox család számára, ezekben a val-
lásos közösségben ugyanis komoly problémát
okoz a munkanélküliség és a szegénység. Az
ultraortodox férfiak 55 százaléka munka-
nélküli. (5. oldal)

Ha érzékenyek lennénk, antiszemitizmust kiál-
tanánk. Joszif Kobzonról van szó, aki január-
ban, a gettó felszabadulásának 70. évfordulóján
szerepelt a Dohány-zsinagógában. Az akkori
híradások szerint hazája valamelyik hitköz-
ségében vezetô funkciót is betölt.

(6. oldal)
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Mártírjainkra emlékeztünk a 71. évfordulón (5.)

Síp utca és „tartozékai”
A Budapesti Zsidó Hitközség a

Zöldgazdaság-fejlesztési program
keretében, 60%-os támogatási inten-
zitás mellett 127 266 784 forint visz-
sza nem térítendô támogatást nyert a
budapesti székhelye 19. sz. végén
épült mûemléki védettségû székhá-
zának és közösségi tereinek nyílás-
zárói cseréjére, fûtéskorszerûsítésére
és a padlásfödémek szigetelésére. A
fejlesztés a Síp utcai és a Wesselényi
utcai épületeket érintette, a projekt
2015. augusztus 10-én zárult.

A projekt egyik célja, hogy hoz-
zájáruljon Magyarországon az ener-
giahatékonyság fokozásához, to-
vábbá az üvegházhatású gázok
(ÜHG) mennyiségének csökkenté-
séhez. A projekt hatására a fejlesz-
téssel érintett épületek évente
101,71 tonnával kevesebb ÜHG-t
fognak kibocsátani, és 1549 GJ
energiát takarítanak meg.

Az összesen 212 millió forintos
beruházás során a Síp utcai épület
pinceszintjén található kazánházban
kondenzációs ikerkazán került be-
építésre, amely a székházat, a Wes-
selényi utcai épületet, a zsinagógát
és a múzeumot látja el fûtési energi-
ával. A fûtéskorszerûsítés során az
alap- és felszálló vezetékek megma-
radtak, a radiátorokat lapradiátorok-
ra cserélték. Ezáltal biztosítják az
épületben tartózkodók számára az
optimális hômérsékletet. A fûtéskor-
szerûsítés mellett a fôhomlokzat por-
táljait cserélték, egységesítették, il-
letve hôtechnikailag javították. A
fôhomlokzat külsô nyílászáróit is ja-
vították. A Wesselényi utcai épüle-
ten korszerûsítéssel a homlokzati
nyílászárók érintettek, valamint a
padlás, ahol utólagos hôszigetelést
hajtottak végre.

A projekt során Budapest építésze-
ti és mûemléki örökségének fejlesz-
tésére és megóvására került sor.

ORZSE
2015. augusztus 10-én zárult a

Mazsihisz 60%-os támogatási inten-
zitású épületenergetikai projektje. A
133 millió Ft-os beruházás a Zöld-
gazdaság-fejlesztési program kereté-
ben 79 910 940 forint vissza nem
térítendô támogatást nyert az Orszá-
gos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem
épületétének nyílászárói cseréjére,
fûtéskorszerûsítésére, külsô oldali
szigetelésére és napelem telepítésé-
re. A fejlesztés a Scheiber Sándor ut-
ca 2. sz. alatti, helyi védelem alatt ál-
ló épületet érintette.

A projekt legfôbb célkitûzése,
hogy hozzájáruljon a magyarországi
épületek energiahatékonyságának ja-
vításához, továbbá az üvegházhatású
gázok (ÜHG) kibocsátott mennyisé-
gének csökkentéséhez. A projekt ha-
tására a fejlesztéssel érintett épület
évente 74,93 tonnával kevesebb

Turai János kitüntetése
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári

tagozat kitüntetésben részesült Turai János, a váci hitközség elnöke.
Magyarország köztársasági elnöke a magyarországi és határon túli ma-

gyar zsidóság összefogását szolgáló jelentôs közéleti, kulturális és humanitá-
rius tevékenysége, valamint a Váci Zsidó Hitközség újjászervezôjeként és
vezetôjeként végzett munkája elismeréseként adományozta a rangos kitünte-
tést Turai Jánosnak.

Az elismeréshez szívbôl gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk!

Brit mila
Egy brit mila mindig jelentôs esemény, nagy öröm egy kis közösség életé-

ben, és ez a Hunyadi téren néhány hónapon belül másodszor is megtörtént.
Telt házas érdeklôdés mellett, a szülôk, Heéger Zsófi Cháná bát Ábrahám

és Kovács Bence Benjámin Báruch ben Meir, hozzátartozók, barátok, a rend-
szeresen ott imádkozók, zsinagógakörzetek és zsidó szervezetek elöljárói tár-
saságában vették fel Ábrahám szövetségébe Kovács-Heéger Ármin Zoltánt,
aki az Áriel Slomó ben Benjámin Báruch nevet kapta.

Kecskemét
A példamutatóan felújított és rendben tartott zsidó

temetôben az összegyûltek maguk között köszönthettek
három holokauszttúlélôt. 

Grósz Andor, a hitközség elnöke üdvözölte a megjelen-
teket, köztük Feldmájer Pétert, az Európai Zsidó Kong-
resszus Végrehajtó Bizottságának tagját, Mák Kornél és
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestereket, valamint a
kecskeméti egyházak képviselôit.

Elmondta, hogy a város, a Mazsihisz Közép-magyaror-
szági Területi Csoportja és a hitközség a Civil Alap 2014
támogatásával táblákat helyezett el azokra az iskolákra,
melyekbe a Kecskemétrôl elhurcolt zsidó gyermekek jár-
tak. A református gimnázium, a Katona-gimnázium, a
Zrínyi-iskola, a Tóth László-iskola, illetve a piarista isko-
la falára kerültek ki az antiszemita politika következtében
az ország által kivetett és elpusztított gyermekek neveit
tartalmazó táblák.

Róna Tamás vezetô rabbi elmondta, hogy a megemlé-
kezésnek helyet adó épület, a ravatalozó, 1949-ig nem lé-
tezett. 1949-ben azon kevesek, akik visszatértek, úgy
döntöttek, szeretnének egy szentélyt állítani annak a

csaknem másfél ezer zsidó embernek, akiket innen hur-
coltak el és gyilkoltak meg a holokauszt során. A gyász-
istentiszteleten Kerekes Béla fôkántor recitálta az imákat.

Nagykôrös
A környék egyetlen eredeti formájában és funkciójában

megmaradt zsinagógájában rendezett megemlékezésen
nagy számban vettek részt a helybéli polgárok, köztük
Körtvélyesi Attila alpolgármester, Szabó Gábor református
lelkészelnök, a helyi katolikus egyház képviselôje, Suba
Lajos, az Arany János Református Gimnázium igazgatója,
Berman Dávid, a szolnoki és Feldmájer Sándor, a
nagykôrösi hitközség elnöke, valamint Feldmájer Péter,
az Európai Zsidó Kongresszus Végrehajtó Bizottságának
tagja.

Róna Tamás vezetô rabbi gyászbeszédében megemlé-
kezett a több mint 400 ártatlan áldozatról, akik ragasz-
kodtak zsidóságukhoz, egyszerû emberként éltek, és so-
ha nem gondolták volna, hogy elárulják ôket, hogy akik-
kel nap mint nap találkoztak, azok ellenük fordulhatnak.

A gyászimákat Kerekes Béla fôkántor recitálta.

Jó kezekben...

A rabbinikus feladatokat Fináli Gábor helyettes rabbi látta el, a mohél dr.
Hollós Gábor, a kváter Bárász Tamás volt.

Az aktus során az édesapa elmondta a Ha elfelejtlek, Jeruzsálem... zsoltár-
részt, majd a Sömá következett. Tradicionálisan báruch hábá fogadta a babát,
majd Élijáhu székén megtörtént a beavatkozás.

Természetesen óriási volt az izgalom, de a kicsi példásan, igazi kis hôsként
fogadta elsô zsidó „élményét”, ha lehet hinni az arckifejezésének, annak alap-
ján várhatóan rendszeres látogatója, majd bár micvája után teljes értékû tagja
lesz a Hunyadi téri közösségnek.

Mázál tov! A szülôk gazdag kiduson látták vendégül a megjelenteket, akik
ajándékokkal kedveskedtek a boldog családnak.

Megújult intézményeink

ÜHG-t fog kibocsátani, és 777,09 GJ
energiát takarít meg.

A kivitelezési munkálatok 2015 jú-
liusában zárultak. A megvalósult fej-
lesztés során az épület központi, el-
avult gázkazánjait kondenzációs
falikazánokra cserélték. Ezenkívül a
fejlesztés során az épületben a meg-
lévô, acéllemez lapradiátorok radiá-
torszelepeit termosztatikus radiátor-
szelepekre cserélték. A meglévô nyí-
lászárókat korszerûsítették: a
gerébtokos nyílászárókat kedvezôbb
hôátbocsátási tényezôjû, háromrétegû

hôszigetelô üvegezésû nyílászárókra
cserélték, a kapcsolt gerébtokos nyí-
lászáróknál a meglévô belsô ablak-
szárnyat cserélték kétrétegû hô-
szigetelô üvegezésû szárnyra. A pad-
lásfödémet 30 cm üveggyapot hôszi-
geteléssel, az udvari homlokzati fala-
kat 14 cm grafit EPS hôszigeteléssel
látták el. A megújuló energia haszno-
sítására 29,4 kWp teljesítményû nap-
elemes rendszert telepítettek.

A projekt eredményeképp Buda-
pest építészeti és mûemléki öröksé-
gének megóvására került sor.
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A zsidó újév,
ros hásáná idén
szeptember 13-
án, vasárnap este
köszönt be. Ha-
gyományunk sze-
rint ezen a napon

az Örökkévaló elôtt kinyílik az Ítélet
Könyve, és minden ember sorsa
eldôl egy évre elôre. Az újév kétna-
pos, ezért két napon át minden zsidó
a zsinagógákban imádkozik az egész
elkövetkezô évéért, jó sorsáért. Min-
den fontos döntést ebben a két nap-
ban hoz meg az Örökkévaló: ki fog
élni, ki fog meghalni, kivel történik
különleges, pozitív változás, vagy
(amitôl Isten óvjon) az ellenkezôje.
Aki ennek a napnak a súlyát érzi, an-
nak ez a két nap nem hasonlítható
semmi máshoz. Ez nem még egy
nap, amikor imádkozunk, kérünk,
mint minden hétköznap. Nem is egy

egyszerû ünnepnap, amikor köze-
lebb érezhetjük magunkhoz a
Teremtôt. Ma dôl el minden, ami
meghatározó. (Az apróbb részleteket
késôbbi imáinkkal, cselekedeteink-
kel is meg tudjuk változtatni.)

Furcsa módon ezen a napon Isten
hagyja magát meggyôzni: ha nagyon
akarjuk, és eléggé elszántak vagyunk
aznap, akkor egy gyökeresen másmi-
lyen életet élhetünk, mint ami erede-
tileg járt volna nekünk az elmúlt
éves cselekedeteink alapján. Miféle
isteni igazságszolgáltatás ez? „Nem
a bûnös halálát akarja, hanem azt,
hogy megtérjen útjairól, és éljen” –
többek között ezt mondjuk aznapi
imánkban. A rendszer maga tökéle-
tes, hiszen ha valóban ott helyben rá-
érzünk a nap szentségére, különle-
gességére, és ennek következtében
megbánjuk helytelen cselekedetein-
ket (vagy minden olyan dolgot, amit

VALLÁSI ROVAT

Ros hásáná – Emlékezet és számadás Magyarul ta-
vasszal látott nap-
világot a „Tizenhat
évesen Auschwitz-
ban” címû könyv,
mely Pelle János
avatott fordításá-
ban kerül az olvasó
elé.

Az 1928-ban
Debrecenben szü-
letett és 16 éves
koráig ott nevelke-
dett szerzô, Róth
Miklós szociogra-
fikus jellegû em-
lékiratként tárja
elénk életének kö-
zel kétéves törté-
netét. A korrajz,
amely nevelkedé-
sének helyszínérôl,
a vidéki zsidóság
életérôl, illetve az
iskoláról szól,
rendkívül érdekes.
A visszaemlékezés
középpontjába ter-
mészetesen az
1944. március 19-e utáni idôszak kerül.

Néhány eseményt kívánunk kiemelni ezen idôszakból.
A vidéki zsidóság nagy részéhez hasonlóan szülôvárosában szüleivel és hú-

gával együtt felteszik az Auschwitz-Birkenauba induló vonatra.
Édesapját, édesanyját és fogyatékos kishúgát nyomban meggyilkolják. Az

erôs fiatalembert a táborban különbözô fizikai munkákra osztják be. Túlélése
nagy akaraterejének és önfegyelmének tudható be. Emlékiratában folyamato-
san keresi a magyarázatot.

Auschwitz kiürítését követôen Dachauba kerül, az út embertelen körülmé-
nyek között zajlik le. Itt már egészségi állapota az állandó éhezés és fer-
tôzések miatt megromlik. A felszabadulást az amerikai katonák hozzák meg
számára. Idôsebb testvérei korábban elszakadtak a családtól, bátyja Paleszti-
nában él, nôvére Párizsban.

A történet további érdekes része a Palesztina felé való utazás, mely sok-sok
kalandot, izgalmat tartogat. Több német- és olaszországi menekülttáborban is
megfordul. 1945 nyarán érkezik Rómába, ahol várja a Palesztinába szóló ví-
zumot. Párizsban élô nôvérének köszönhetôen sikerül a „családegyesítés”,
mely 1945. április 29-én következik be. Így válik Párizs – mind a mai napig
– otthonává Róth Miklósnak.

Miért fontos ez a regény?
A holokausztról sok-sok regény, tanulmány, tudományos értékkel is bíró

visszaemlékezés született. Bizonyos mûvek népszerûvé váltak. Más írások a
kutatók munkáját segítik. Nicolas Roth saját élményeit írja meg, tudatosan
kerüli a borzalmak naturális megjelenítését. Rendkívül tárgyszerûen ismerte-
ti a megrázó, az emberpusztító, embert próbáló eseményeket. Az eseményle-
írások mindvégig saját élményein alapulnak, ugyanakkor nem hagyja ki az
emberi felelôsség problematikájának vizsgálatát sem.

Kimondhatjuk, generációkon átívelô regényt olvashatunk. Azaz éppúgy
szól a vészkorszakot átélôknek, mint a gyerekeiknek és a további generációk-
nak, mindenkinek, aki a hazai valóság részese.

A mû – épp rendkívüli olvasmányossága okán – feltétlenül szól a középis-
kolás korosztályhoz, ugyanis a szerzô hiteles leírást ad Auschwitzról, ezt
elôtte magyar szerzô még ebben a formában nem tette meg. Az intézményes
nevelés körében idôrôl idôre felmerül a holokausztoktatás megvalósíthatósá-
ga. E dokumentum elolvasása, majd tanári segítséggel történô közös feldol-
gozása segítheti saját élmény alapján a korszak megismerését, bepillantást ad
a zsidó családok mindennapi életébe, üldöztetésébe, az egyéni és családi tra-
gédiákba, megerôsít az élet- és akaraterô összpontosításának fontosságában,
továbbá az újrakezdés lehetôségében és jelentôségében.

Mindezek alapján a holokausztoktatás számára fontos, sôt nélkülözhetetlen
könyvrôl van szó. 

Megismerését feltétlenül ajánlom. 
(Kiadta: Debreceni Zsidó Hitközség – Merkava Kiadó, 2015)

Csillag Ferenc

Nem kóser tóra készítése
Tóramásoló robotot mutattak be a berlini zsidó múzeumban. A gép gyor-

sabb, mint a rabbik, de másolatait nem lehet használni a zsinagógákban. A ké-
szüléket a Robotlab nevû német mûvészcsapat fejlesztette ki.

A narancssárga, óriási fogorvosi fúróra emlékeztetô robotnak mindössze
három hónapba telik a teljes tóra lemásolása, míg egy rabbi vagy egy szófér
több mint egy évet tölt el a 80 méter hosszú tekercset megtöltô csaknem 305
ezer héber írásjegy megformálásával.

A robot által készített másolat azonban nem kerülhet liturgikus használat-
ba. „Ahhoz, hogy egy tórapéldány szent legyen, lúdtollal kell írni pergamen-
bôrre, az egész folyamatnak értelemmel telinek kell lennie, és az író imákat
mond, miközben írja” – mondta Reuven Yaacobov.

A berlini rabbi bemutatta a látogatóknak a tóramásolás hagyományos mód-
ját is, ahogyan azt elôdei évezredek óta mûvelik.

A robot egyébként már gyakorlottnak számít vallásos szövegek másolásá-
ban: a keresztény bibliát már német, spanyol és portugál nyelven is leírta,
mielôtt egy izraeli dizájner segítségével átprogramozták a héber karakterek-
re.

A robot a „Világ teremtése” címû kiállítás része, amely a héber kézírást mu-
tatja be szent tekercsek, házassági szerzôdések és más középkori dokumentu-
mok segítségével.

MTI

az elmúlt évben nem csináltunk
meg), akkor ténylegesen más ember-
ként távozunk a zsinagógából, mint
ahogyan bejöttünk. A régi én megér-
demelte volna a súlyos ítéletet, de
most már egy teljesen másik ember
lettem, aki jobb megítélésre érde-
mes. És pontosan ez az isteni cél ez-
zel a rendszerrel.

Ezen a napon az Örökkévaló
„számadást” tart: pontosan, ahogyan
egy nagy cég vezetôje az év végén,
röviden összegzi az egyes emberek
életében történteket. Ugyanúgy
részünkrôl is helyes megtenni ezt a
számadást: ha meg kell állnom a Bí-
ró elôtt, mit mondjak, mi jót tettem,
és mit tervezek még, ami miatt fon-
tos nekem jövôre is az élet? Meny-
nyiben vagyok most több, mint l év-
vel ezelôtt? Ha erre az a válasz, hogy
semmiben, az probléma. Viszont ha
ezt a problémát felismertük, akkor
lehet, hogy pont ezért érdemlünk
még egy esélyt, hogy kijavítsuk. Ha
a válaszunk pozitív, az is jó. Mint
amikor az ember önéletrajzot ír egy
állásinterjúhoz, és olyan dolgokat
tud meg saját magától saját magáról,
amiket eddig nem is gondolt volna.
Külön-külön ugyan ismerte ezeket,
információ szintjén, de most úgy lát-
hatja egyben az egészet, mint még
soha. Nem csoda, ha még egy kis
büszkeséget is érez ilyenkor: ezt
mind én vittem véghez egyedül?

Világos, hogy ez a fajta büszkeség
egészen más jellegû érzés, mint az
elôbb vázolt megbánás, megtérés ér-
zése. Kérdéses, hogy egyáltalán il-
lik-e a félelmetes napok (jámim
noráim) néven ismert ünnepkör han-
gulatához, amiben éppen benne va-
gyunk. Ugyanakkor megtérés és
megváltozás mindenképpen van
benne, hiszen aki tisztában van az-
zal, hogy mit képes ô elérni, annak
automatikusan megváltozik a saját
magától elvárt szintje is. Attól füg-
gôen, hogy milyen élethelyzetben
vagyunk éppen, bármelyik út lehet a
mi idei ros hásáná-hangulatunk meg-
határozó eleme.

Bármelyik utat is válasszuk, az
emlékezet mindenképpen kulcssze-
repet fog játszani. A ros hásáná-napi
különleges imarend három híres
részbôl tevôdik össze: málchujot (ki-
rályság, Isten királysága), zichronot
(emlékezet) és sofárot (sófár, kürt-
szó). Ezek közül az egyik az emléke-
zet. Héberül az a szó, hogy „emléke-
zet”, ugyanabból a szóból ered, mint
az „említés”. Amit ugyanis már meg-
éltünk egyszer, azt késôbb elég emlí-
tenünk ahhoz, hogy minden emlék
azonnal felidézôdjön. A tóra tanulá-
sa során ez különösen kézzelfogható:
szinte pár másodpercbe is „be tudjuk
csomagolni” azt az akár többórányi
komoly szellemi erôfeszítést, amit a
tanulás jelentett. Elég mondani a
kulcsszavakat, és mindenki, aki ta-
nulta, tudja, hogy mirôl van szó.

Ros hásánákor ezt a képességün-
ket is használnunk kell. Mindent
összefoglalunk, mindenre visszaem-
lékezünk, és madártávlatból szemlél-
jük életünket. Ez egy olyan áttekin-
tés, amit legalább évente egyszer
minden felelôsségteljesen gondolko-
dó ember köteles megtenni. Aho-
gyan a klasszikus etikai mû, a
Meszilát Jesárim mondja, „erre a do-
logra az embert az intellektusa köte-
lezi”. Tehát még ha az Örökkévaló
nem is várná el tôlünk mint vallási
kötelezettséget, akkor is meg kellene
tennünk. Ez nem olyasvalami, amire
a zsinagógai imádkozás során alkal-
munk van. Erre ott van az egész elul
hónap, ami ros hásánát megelôzi. Pa-
pír kell hozzá és toll (vagy akár bil-
lentyûzet). Mindez hozzásegít min-
ket ahhoz, hogy cselekedeteink teljes
tudatában álljunk oda imádkozni ros
hásáná napjaiban. Kívánom, hogy
írassunk be és pecsételtessünk be
mindannyian egy jó új évre!

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
binjomin.hu

MAGÉN ISTVÁN

Kádis Jiduért
Rabbi Johanan a prófécia vonzásában élt.
Az exilarcha Szurába jött és fogadta hívei hódolatát.
Te már nem fogadod a mi hódolatunkat, határaidról
elmélkedsz már. Paradigmáid a rend diadalai voltak.
A végpont értelmén gondolkodtál méltósággal.

Most már csak a végidôben leszel együtt gyülekezeteddel.
Elbeszélik idôdet a Bethlen tériek. A modell apokaliptikus
volt, nem volt visszafordulás. Az utolsó napok borzalmait
kivetítette ránk az Örökkévaló. Most már nem
érvényteleníthetô semmi. Szavaidat beissza az örökkévalóság.

Az ésszerûség határáig rejtélyeskedtél, betegséged gödreit
betemetted. Arcodnak egyik felén a mértani pontossággal
megszerkesztett hit, a lehetô legszabályosabban megírt rajzolat,
a másikon Mózes hege. Bebizonyítottad, hogy a logika maga
Isten, törvényei lebegnek a világûrben, és te, Jidu, a Bethlen tér

rabbija, aki soha sem bújt ki az ítélkezés kötelezettsége alól,
aki alázatos volt mindenkivel szemben, aki olyan voltál,
mint az óborral teli kancsó, egy vagy a népbôl...
Erôtered itt bolyong a padsorok között. Modelljeid vagyunk,
haláloddal tesztelsz minket immár. Istennel való viszonyod

társas attitûd volt. Folyamat, melynek egy része igazolása
volt életednek, felsôbbség, erô, ékesszólás az égi
Jeruzsálem belsô köreiben, Izrael
határain túl. Megváltoztathatatlan mûved bámulatosan
modern is egyben. Tudomány, mely nem

kompromittálódott soha. Fájdalommal kimondott szó,
reflexió, a mûveltség agórája. Gyászolunk, újraolvassuk
életedet. Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábó...
böolmó di vró chiruszé vöjámilch málchuszé.
Böchajéchajn uvjajméchajn uvöchájé...

Elment a Jidu
Erlacher jid volt, igaz zsidó ember. A debreceni otthoni hagyományokat ô

és családja szigorúan követték. Magas állami kitüntetést kapott (a Magyar
Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét), de mivel sábeszkor adták volna át
ünnepélyesen, az eseményen nem vehetett részt. Mindent megtett a vallásos
zsidó élet fenntartásáért. Elérte, hogy a zsinagógában reggel és este is össze-
jött a minján.

Két meghatározó szempontja van vallásunknak: a kásrut és a sábesz betartá-
sa. Az ehhez szükséges feltételek biztosítása nem könnyû. Elô kell készíteni min-
dent, hogy sábeszkor nehéz munkát ne végezzünk. Ezt az írást vagy egy hete
kezdtem írni, itt tartottam, amikor jött a szomorú hír, hogy Jidu elment.
Betegségérôl tudtunk, de a hír váratlanul ért. Évek óta ismertem és becsültem,
még Debrecenben kezdôdött az ismeretségünk, annál nagyobb volt a megdöb-
benésem és szomorúságom. Ô már fent van a mennyekben, és imádkozik meg-
rendült családjáért, fájdalmukat mélyen átérezzük. De fohászkodik a Bethlen
téri zsinagóga látogatóiért és mindnyájunkért, mert munkásságának gyümöl-
csét az egész közösség érezte. A családot vigasztalja az a tudat, hogy Jidu szel-
lemileg velük van. Ezt közössége is érzi. Kötelességünk, hogy emléke mellett
munkássága folytatást nyerjen. Nehéz lesz, mert ismerjük annak eredményeit.
Az Országos Rabbiképzô elvégzése után több zsinagógában is funkcionált, pél-
dául a Dohány utcaiban, az újpestiben és a Hegedûs (Csáky) utcában. 1988
végétôl a Bethlen téri zsinagógát vezette. Szellemileg is nagy munkát végzett,
mert oktatott fiatalokat, elôkészített bár micvára és bát micvára.

A Bethlen téri zsinagóga életének felvirágoztatásához hozzájárult. A Ma-
rom diákszervezetet támogatta. Elôsegítette, hogy díszterme lett a zsidóság-
nak. Vidékre is utazott, például a felújított makói zsinagógát is ô avatta fel.
Több száz alkalommal vezetett megemlékezést a második világháború áldoza-
tainak emlékére. Tagja volt a Mazsihisz vezetô testületének, a Magyarorszá-
gi Rabbinikus Bíróságnak, a Bét Dinnek az elnöke, 1989 óta a Budapesti Rab-
biság igazgatója. Temetésén igen sokan vettek részt és hallgatták Frölich Ró-
bert országos fôrabbi búcsúbeszédét.

Jidu elment fizikailag, de munkássága itt maradt, megôrizni és az útján to-
vábbmenni igyekeznünk kell, nem szavakkal, hanem tettekkel.

Deutsch Gábor

Egy érdekes visszaemlékezés
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Izraeli katonák a visszafoglalt 
Jeruzsálemben

1956-ban egy tavaszi napon, mi-
közben egy idôs hölgy kihajolt a je-
ruzsálemi Notre-Dame kolostor eme-
leti ablakából, olyan erôsen elköhin-
tette magát, hogy kiesett a mûfogso-
ra. Normális körülmények között az
egyik fiatal apáca valószínûleg azon-
nal a hölgy segítségére sietett volna,
ez esetben azonban erre nem volt
lehetôség. A mûfogsor ugyanis az iz-
raeliek uralta Nyugat-Jeruzsálem és
a jordán fennhatóság alatt álló Ke-
let-Jeruzsálem között fekvô semleges
szakaszra, az ún. senki földjére esett.
Végül egy francia, egy izraeli és egy
jordán tiszt, valamint néhány apáca
együttes fellépése kellett ahhoz, hogy
a hölgy visszakapja elhagyott fogso-
rát. A számos változatban ismert le-
genda kiválóan illusztrálta az elsô
arab–izraeli háború következtében
Jeruzsálemben kialakult abszurd,
már-már tragikomikus helyzetet. És
bár a két városrész 1967-ban egye-
sült, a Kelet- és Nyugat-Jeruzsálemet
elválasztó fal lebontása korántsem
hozta el a várva várt békét a szent
városba.

Elszabaduló indulatok
A zsidó, a keresztény és az iszlám

vallás által is szent helyként tisztelt Je-
ruzsálem a 20. században – a korábbi
évezredekhez hasonlóan – többször is
gazdát cserélt. A település 1917-ben
az Oszmán Birodalomtól került brit
fennhatóság alá. A második világhá-
ború után a városban megszaporodtak
az erôszakos cselekmények, és a meg-
gyengült Brit Birodalom kezébôl telje-
sen kicsúszott az irányítás. Végül az
ENSZ-re bízták, hogy döntsön a terü-
let további sorsáról. A világszervezet
közgyûlése 1947. november 29-én fo-
gadta el a Palesztina felosztásáról szó-
ló, Jeruzsálemet corpus separatumnak
nyilvánító, a várost nemzetközi igaz-
gatás alá helyezô határozatot.

A tervezet felkorbácsolta az indula-
tokat. Az arabok és zsidók közötti
összecsapások már a határozat elfoga-
dását követô napon megkezdôdtek. Az
ENSZ-küldöttség 1948. május elején
érkezett meg Jeruzsálembe, hogy ér-
vényt szerezzen a közgyûlési határozat-
nak, ám a harcoló felek ekkor már nem
vettek róluk tudomást. Dávid Ben
Gurion május 14-én bejelentette Izrael
állam megalakulását, mire válaszul
másnap – a britek távozásával egy
idôben – Egyiptom, Irak, Transz-
jordánia (1949-tôl Jordánia), Szíria és
Libanon összehangolt támadást indítot-
tak a fiatal zsidó állam ellen.

Jeruzsálemben heves harcok folytak
az izraeli és transzjordániai csapatok
között, de a várost egyik hadsereg sem
tudta elfoglalni, így a felek már 1948.
november végén tûzszüneti megálla-
podást kötöttek. Ezzel lényegében ki-
alakult a várost közel két évtizeden át
kettészelô határvonal. Kelet-Jeruzsá-
lem az óvárossal együtt Transz-
jordánia (Jordánia), Nyugat-Jeruzsá-
lem pedig Izrael fennhatósága alá ke-
rült. Bár 1949 decemberében az ENSZ
újabb határozatban szólította fel a fe-
leket a város elhagyására a nemzetkö-
zi irányító testület felállítása érdeké-
ben, már nem volt visszaút. Az 50-es
évek végére a világszervezet és a nyu-
gati közvélemény is belátta: minden
igyekezet hiábavaló.

A kettészakított város
A háború alatt mindkét városrész la-

kosságának etnikai összetétele jelen-
tôsen megváltozott. A jordán fennha-
tóság alatt álló óváros zsidó negyedé-
nek kétezer lakóját kitelepítették, és a
Nyugat-Jeruzsálemben élô mintegy
harmincezer arab is kénytelen volt el-
hagyni otthonát.

A határvonalat egy rosszul kihegye-
zett ceruzával rajzolták meg, így jöhe-
tett létre a két városrész között fekvô
semleges, romos terület, a senki föld-
je. Aki a pár méter széles sáv közelé-
be merészkedett, az életét kockáztatta,
a határt ugyanis jordániai orvlövészek
felügyelték. Tony Kollek, az 1965-tól
Jeruzsálem élén álló, magyar szárma-
zású polgármester keserûen összegez-

Mazsihisz: Paskai László 
bíboros halálával az ökumené

szegényebb lett
Életének 89. évében elhunyt Paskai László bíboros, nyugalmazott

esztergom-budapesti érsek. Paskai László 1927-ben született Szegeden,
szülei kikeresztelkedett zsidók voltak. A gyermek Paskai Lászlót a hábo-
rú idején a keszthelyi karmeliták bújtatták.

Jeruzsálem, az erôszak
szent városa

te tapasztalatait: „Alig volt olyan hó-
nap, hogy valakit nem öltek vagy se-
besítettek meg a határon, vagy leg-
alább ne dobták volna meg kôvel.
Amikor felpanaszoltuk az eseteket a
jordániai hatóságoknál, bocsánatké-
rôen csak annyit mondtak: »Az egyik
katona megôrült.«”

A határ mentén betonfalak és szöges-
drótok sorát húzták fel, és mindkét ol-
dalra több ezer aknát telepítettek.
Mindössze a keresztény papságnak, a
diplomatáknak és a szerencsésebb tu-
ristáknak volt lehetôségük átjutni az
egyetlen határátkelôn, az ún. Mandel-
baum-kapun. Bár a fegyverszüneti
egyezmény értelmében az izraeliek

szabadon látogathatták volna a Sirató-
falat, Izraelnek pedig biztosítania kel-
lett volna, hogy a Betlehembe vezetô
fôutat használhassák a jordánok, egyik
fél sem tartotta be a megállapodást.

1952-ben Jichák Ben Cvi, Izrael
második köztársasági elnöke, majd
1953-ban a Külügyminisztérium is Je-
ruzsálembe költözött. A válasszal Hu-
szein király sem késlekedett, és 1953
nyarán kijelentette: Kelet-Jeruzsálem
a Jordán Királyság „alternatív”
fôvárosa. A külképviseletek Izrael
esetében gondban voltak, ugyanis tud-
ták: amennyiben a városba teszik át a
székhelyüket, közvetve elismerik Izra-
el jogát Nyugat-Jeruzsálem birtoklásá-
hoz. Ennek ellenére a 60-as évek kö-
zepére már húsz külföldi követség
mûködött Jeruzsálemben.

A két ország vezetôinek Jeruzsá-
lemmel kapcsolatos lépései azonban
elsôsorban szimbolikusak voltak, és
kevés – városfejlesztési szempontból
– meghatározó intézkedést foganatosí-
tottak. A nyugat-jeruzsálemi utcákat
hajléktalanok tucatjai rótták, és min-
denhol kupacokban állt a szemét. A
környezô arab államokból rengeteg
szefárd zsidó érkezett, akik nyomorte-
lepeken, a kelet-európai származású
askenázi zsidóktól teljesen elkülönül-
ten élték mindennapjaikat. Maga Nyu-
gat-Jeruzsálem is több részre szakadt.

A keleti városrészben sem volt jobb a
helyzet. Az óváros tele volt palesztin
menekültekkel, a turisták tömegeit
vonzó szent helyek környékén pedig
megszokottá vált a mezítlábas,
kéregetô gyerekek jelenléte. A legfôbb
közlekedési eszköznek a szamár számí-
tott. És bár a két településrészen az 50-
es években beindult a lassú gazdasági
fejlôdés, hamarosan teljesen új korszak
köszöntött be a város életében.

Sokféleség az egységben
1967 fordulópont Izrael történeté-

ben. A zsidó állam a hatnapos háború
során elfoglalta a Golán-fennsíkot, a
Gázai övezetet, a Sínai-félszigetet,
Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet.
A jeruzsálemi harcok során a gyors
gyôzelem ellenére 645 arab (köztük
240 civil) és mintegy 200 izraeli (köz-
tük 15 civil) vesztette életét.

Az izraeli alakulatok június 7-én vo-
nultak be a város keleti felébe. A kato-
nákon az óváros birtokbevétele után le-
írhatatlan eufória lett úrrá. A Siratófal
elôtt még a legelvakultabb ateisták is
könnyes szemmel borultak egymás vál-

lára. Elie Wiesel világhírû író, Nobel-
békedíjas politikai aktivista így emlé-
kezett vissza a mámor pillanataira:
„Rabbik és kereskedôk, Talmudot tanu-
ló diákok és farmerek, tisztek és iskolás
gyerekek, mûvészek és tudósok – akár-
mivel foglalkoztak éppen, abbahagy-
ták, és megindultak a fal irányába. És
amikor elérték, megcsókolták a köve-
ket, és ôsi imákat és fohászokat kiabál-
tak. Ezen a napon mindenki futott. Én
is. Soha nem futottam olyan gyorsan,
és soha nem mondtam olyan szenvedé-
lyesen azt, hogy »Ámen«, mint amikor
meghallottam az ejtôernyôsök minhá
imát mormoló hangját.”

Jeruzsálem keleti felének birtoklása
ekkortól kezdve túlmutatott a pusztán
politikai, katonai és gazdasági érdeke-
ken. A Siratófal a zsidó identitás ré-
szévé vált. Bár az izraeliek – az ENSZ
felszólítására – visszaadták volna a
megszállt területek egy részét az arab
államokkal kötött békéért cserébe, Je-
ruzsálemet immár egyetlen zsidó sem
volt hajlandó föladni. Kelet-Jeruzsá-
lem elfoglalásának napját nemzeti ün-
neppé nyilvánították, amelyrôl egyre
látványosabb rendezvények keretein
belül emlékeztek meg.

Az izraeli hatóságok rendelkezései-
nek értelmében a muszlimok már a
megszállás elsô heteitôl kezdve szaba-
don látogathatták a Hárámot (Temp-
lom-hegy), zsidó személyeknek pedig
megtiltották, hogy imádkozzanak vagy
istentiszteletet tartsanak a muszlimok
szent helyein. A vezetôk azonban nem
csak felvilágosult rendelkezéseket fo-
ganatosítottak. Teddy Kollek polgár-
mester utasítására a Siratófal elôtt talál-
ható arab negyed lakóit kitelepítették, a
lakásokat pedig lerombolták, hivatalo-
san azért, mert a nyomornegyeddé vált
terület eltakarításával elegendô teret
biztosíthattak a turisták számára (addig
ugyanis csak egy keskeny sáv válasz-
totta el a falat a lakóházaktól).

A város határait megváltoztatták,
aminek következtében számos arab
kolónia került Jeruzsálem határain kí-
vülre. A városvezetés ráadásul tudato-
san törekedett arra is, hogy a korábbi
arabok lakta negyedeket is zsidó lako-
sokkal töltsék fel. Lakóházak sorát
húzták fel, amivel – amellett, hogy el-
csúfították a városképet – elérték,
hogy Kelet-Jeruzsálem arab lakossá-
gát gyakorlatilag teljesen elszigetelték
a palesztin területektôl.

Az arabok háttérbe szorítása bizo-
nyos esetekben az utcanevek cseréjé-
ben is megmutatkozott: a Nagy
Szulejmán utca nevét Ejtôernyôs utcá-
ra (az ejtôernyôs alakulatok komoly
szerepet kaptak a hatnapos háború-
ban), egy másik utca nevét pedig
Cáhál térre (az Izraeli Védelmi Erôk
héber megfelelôjébôl összeállított mo-
zaikszó) változtatták.

A városban a 60-as évek végétôl
kezdve megszaporodtak a palesztin ter-
rorszervezetek robbantásos merényle-
tei, amelyekre az izraeli hatóságok sok
esetben arabellenes akciókkal reagál-
tak. A feszültség tovább nôtt, amikor
1969-ben egy keresztény fundamenta-
lista, David Rohan felgyújtotta az al-
Aksza mecsetet. A muszlimokat csak
hosszú hónapok alatt sikerült meg-
gyôzni arról, hogy az ausztrál fiatalem-
ber nem zsidó ügynök. A hetvenes
évek pedig – a Szikla-dóm felrobbantá-
sát tervezô – szélsôjobboldali zsidó
szervezetek megerôsödését hozta.

Az indulatok késôbb sem csillapod-
tak. Az 1988 elején Jeruzsálemre is
átterjedô elsô intifáda (palesztin felke-
lés) alatt még nem került sor komo-
lyabb összecsapásokra a városban, a
2000-ben kitört al-Aksza-intifáda so-
rán azonban megszaporodtak az ön-
gyilkos merényletek. Az izraeliek
emiatt egy több száz kilométeres, Ke-
let-Jeruzsálemet is érintô biztonsági
falat húztak fel a palesztin területek és
Izrael között. A „biztonsági kerítés”
több tízezer arabot zárt ki a városból.
És hogy ezek után mikor lesz béke a
szent város egymástól teljesen
elkülönülô népei között? Azt talán
csak Isten tudja.

Múlt-kor

Paskai László bíboros halálával a felekezetközi együttmûködés egyik osz-
lopa dôlt ki, az ökumené szegényebb lett egy, a párbeszédet fáradhatatlanul
szorgalmazó lelkipásztorral – fogalmazott dr. Frölich Róbert országos fôrab-
bi és Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének el-
nöke a levélben, amelyet dr. Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-buda-
pesti érseknek juttattak el.

Tisztelt Bíboros-Érsek Úr!
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége mély megrendüléssel érte-

sült Paskai László nyugalmazott bíboros-érsek úr elhunytáról.
A hazai vallásos élet olyan személyiséget veszített el, aki elkötelezett volt a

zsidó–keresztény s a keresztény–keresztyén párbeszéd, az egyházak közeledé-
sének ügye mellett. A tudós fôpap távozásával a felekezetközi együttmûködés
egyik oszlopa dôlt ki, az ökumené szegényebb lett egy, a párbeszédet fárad-
hatatlanul szorgalmazó lelkipásztorral.

Paskai László több mint fél évszázados papi mûködése örök nyomot hagyott
a magyarországi és a határon túli katolikus életben.

Tisztelt Bíboros Úr!
Tudjuk, hogy Paskai László elhunytában Ön személyes segítôt is gyászol. A

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége osztozik fájdalmában.

Vigasztaló barátsággal:
Dr. Frölich Róbert, országos fôrabbi

Heisler András, elnök
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
A kormány a szélsôségesek ellen

(MTI) Az izraeli kormány szigorítja a zsidó szélsôségesek elleni intézke-
déseket annak hatására, hogy gyújtogatásban meghalt egy másfél éves palesz-
tin gyerek: Mose Jálon védelmi miniszter engedélyezte velük szemben is az
adminisztratív ôrizetben tartást, ami eddig csak a palesztin szélsôségesekkel
szembeni eszköz volt.

Tel-Avivban is
lesz villamos

Balagan... ezt a szót hamar megta-
nulja az új olé, amint szembekerül az
izraeli valósággal. Az orosz-jiddis ki-
fejezés széjjelséget, rendetlenséget,
káoszt, félresikerült szervezést jelent.

Augusztus 2-án, vasárnap kezdetét
vette az állam fennállása óta az egyik
legjelentôsebb és legdrágább pro-
jekt: Tel-Aviv villamosvasút-hálóza-
tának lefektetése.

Héberül a jeruzsálemihez hasonló-
an ennek is „rákevet kálá”, azaz
„könnyû vasút” lesz a neve.

Mondani sem kell: az 1909-ben
alapított Tel-Aviv, amely már a brit
mandátum alatt, a negyvenes évek
elején százezres nagyságrendû nagy-
város volt, alaposan elkésett a villa-
moshálózat megépítésével.

Ma, amikor a Herzliától Rison
Lecionig, illetve a tengerparttól
Petách Tikváig húzódó övezetnek
hárommillió lakosa van, ez a munka
hosszú évekig tartó, alig elviselhetô
kényelmetlenségeket zúdít a lakos-
ságra.

Tel-Aviv az ország kereskedelmi,
ipari és kulturális központja, ahová
naponta további félmillió ember jár
be dolgozni, vásárolni, mûvelôdni,
szórakozni.

A „piros vonal” („káv ádom”) nevû
villamosvonal a teljes kiépülése után
– 2021-tôl – Petách Tikvától Bát
Jamig fog közlekedni, nagyjából, de
nem pontosan, azon az útvonalon,
amelyen a tavaly szeptemberben út-
nak indított „hosszú l-es” autóbusz –
és átszeli Tel-Aviv legforgalmasabb
csomópontjait. Egyes szakaszain a
szerelvények a föld alatt fognak köz-
lekedni.

Nem egyszerre szakad rá Tel-
Avivra a közlekedési káosz: egyes
szakaszokon csak októberben kez-
dôdnek a járda- és úttestbontások.

A rendôrség felhívással fordul a kö-
zönséghez: használjuk a tömegközle-
kedést! A vasút és az autóbusz-társa-
ságok jelentôsen sûrítik járataikat.

Az autósoknak azt javasolják,
hogy kocsijukat tegyék le a Tel-Aviv
határában kialakított „cháné vászá”
(„parkolj és utazz”) óriásparkolók
egyikében, és szálljanak át a Tel-

Kiteljesedni látszik az izraeli „start
up nemzet”, most már az ultraorto-
dox közösségekben is egyre népsze-
rûbbé válik a programozás. A Tel-
Aviv melletti Bné Brák egyik iroda-
házában ugyanis egy speciális okta-
tóközpontban ultraortodox férfiak a
Szentírás tanulmányozása helyett
számítógépes nyelveket sajátítanak
el, hogy idôvel mint szakképzett
programozók helyezkedhessenek el
az izraeli high-tech piacon.

A tanfolyam résztvevôi azért a Tó-

ra tanulását sem hanyagolják el telje-
sen, a kimondottan ultraortodox diá-
kokra szakosodott RavTech nevû
cégnél ugyanis a modern technológi-
ák oktatása mellett a vallásos életre
is nagy hangsúlyt fektetnek. A
résztvevôk délelôtt a Tórát és a Tal-
mudot tanulmányozzák, délután pe-
dig mobilalkalmazásokat próbálnak
készíteni.

A diákok jellemzôen 20–30 év kö-
rüli ultraortodox férfiak, akik kez-
detben matematikát és angolt tanul-

Izraelben egy kormányzati bizott-
ság elkészítette a hadsereg átfogó re-
formjának vázát, de a katonai veze-
tôk elutasítják a javasolt változtatá-
sokat, és nyugdíjkiváltságaikat védô
ellentervekkel álltak elô.

A Johanán Loker nyugalmazott
dandártábornok vezetésével alakult
kormánybizottság hivatalosan ked-
den nyújtja be a reformlépéseket vá-
zoló terveket, de Benjámin Netan-
jahu miniszterelnök már július elején
kézhez kapta a dokumentumot.

A javaslatok elsôsorban a költsé-
gek csökkentését szolgálják: meg-
kurtítanák a továbbszolgálók egyre
többet vitatott, igen magas, kiemelt
nyugdíját, s 2020-ig fokozatosan két
évre mérsékelnék a sorkatonai szol-
gálat idejét, amelyet nemrég szállí-
tottak le négy hónappal, három évrôl
harminckét hónapra.

A közszolgálati rádió értesülése
szerint a terepen szolgáló tisztek ko-
rai, negyvenes éveikben történô le-
szerelésük után továbbra is áthidaló
nyugdíjat kapnának tényleges nyug-
díjkorhatáruk eléréséig, de a hátor-
szágban szolgálók visszavonulásuk-
kor csak egyszeri segélyben része-
sülnének.

A Loker-bizottság ötvenkilencmil-
liárd sékeles (nagyjából 4500 milli-
árd forintos) állandó katonai költség-
vetést és szigorúbb pénzügyi
ellenôrzést javasolt a következô öt

évre, szemben a jelenlegi gyakorlat-
tal, amely szerint a hivatalosan
elôirányzott költségvetés felett éven-
te további többmilliárdos összegeket
csoportosítanak át a védelmi tárcá-
hoz.

A Loker-jelentéssel egyet nem
értô katonaság hétfôn hozta nyilvá-
nosságra Gideon-terv néven emlege-
tett, többéves idôszakra szóló ellen-
javaslatát, amely szintén megpróbál-
ja visszafogni a költségeket, de más-
ként.

A vezérkar tervei alapján felmon-
danának kétezer-ötszáz hivatásos ka-
tonának és leszerelnének százezer
tartalékost, valamint mérlegelik a tü-
zérség létszámának csökkentését, az
oktatási és a központi tartalékos egy-
ségek létszámának csökkentését is,
de megmentenék a hivatásos tisztek
nyugdíjkiváltságait.

A katonatisztek élesen bírálták a
Loker-bizottság jelentését, szerintük
ezek a javaslatok Svájcban lennének
alkalmazhatók, de nem Izraelben.

Gadi Ejzenkot vezérkari fônök a
hivatásos katonák jogainak védelmé-
re szólított fel. Kijelentette, hogy le-
gitimitásuk kétségbe vonása „jelen-
tôsen veszélyezteti annak lehetô-
ségét, hogy szakszerû, elkötelezett és
büszke katonák maradjanak a hadse-
reg kötelékében”. 

(Forrás: STOP/MTI)

Egy priuszos ortodox a Pride-on
Jisáj Schlissel jeruzsálemi ultraortodox férfi a fôvárosban tartott „Büszke-

ség-felvonulás” résztvevôi közé vegyült, és kaftánja alól elôrántott késével
hat személyt megszúrt.

A sebesültek valamennyien izraeli zsidó állampolgárok. Ketten súlyosan
megsebesültek: egy 16 éves lány állapotát másnap életveszélyesnek, egy 26
éves férfiét igen súlyosnak ítélték az orvosok. Két férfi és két nôi sebesült ál-
lapota könnyebb. (A 16 éves lány meghalt – a szerk.)

Mose Jálon

A gyújtogatásban megsérültek a kisgyerek szülei és négyéves bátyja is. A
hatóságok – állításuk szerint – még nem jutottak a tettesek, feltételezett zsidó
szélsôségesek nyomára.

Az adminisztratív ôrizetben tartás intézményét abból az idôbôl „örökölte”
Izrael, amikor Palesztina még brit mandátumterület volt. Ez alapján egy gya-
núsított vádemelés vagy bírósági ítélet nélkül hat hónapig ôrizetben tartható,
és ez korlátlanul meghosszabbítható. Eddig csak palesztinokkal szemben al-
kalmazták, az Izraelben bebörtönzött 5686 palesztin közül 379 így van meg-
fosztva szabadságától.

„A zsidó terrorizmus ellen ugyanazokkal az eszközökkel – kihallgatási
módszerekkel, adminisztratív ôrizetben tartással – kell fellépni, mint az arab
terrorizmus ellen” – jelentette ki Jálon szóvivôje szerint. Az AFP hírügynök-
ség megjegyezte, hogy a miniszter nyilvánvalóan arra az engedélyezett ki-
hallgatási módszerre utalt, amelyet az izraeli hatóságok „mérsékelt fizikai
nyomásnak” neveznek.

A Jes Din izraeli civilszervezet adatai szerint azon támadások közül, ame-
lyeket zsidó szélsôségesek követnek el palesztinok ellen, csak az esetek 15
százalékában fogják el és állítják bíróság elé a tettest: 2008 óta 15 palesztin
házat gyújtottak fel Ciszjordániában, de egyetlen tettest sem tartóztattak le.

Izraeli biztonsági tisztségviselôk azt állítják: nagyon nehéz kiderítem a zsi-
dó szélsôséges csoportokon belül, hogy ki volt a tettes, mert a gyanúsítottak
kihallgatásuk során egy szót sem szólnak.

Jichák Herzog, az izraeli baloldali ellenzék vezére kijelentette az izraeli
közszolgálati rádiónak nyilatkozva, hogy „az államnak vannak eszközei a ter-
rorizmus ellen, csak használni kellene azokat”. Felszólította a hatalmon lévô
jobboldalt, hogy „tartson lelkiismeret-vizsgálatot, mert táboruk az erôszak
forrása”.

A palesztin család házának felgyújtása óta minden nap tüntetnek paleszti-
nok, és rendre összecsapnak az izraeli rendôrséggel. Volt egy tüntetés, ame-
lyen „álarcos palesztin fiatalok köveket dobáltak” a jeruzsálemi Mecsetek te-
rén, de a rendôrség szerint viszonylag gyorsan vége lett a konfliktusnak.

Már az ultraortodoxok 
is programozni tanulnak

nak. Ezek olyan tantárgyak, ame-
lyekkel nem igazán találkozhattak a
vallásos iskolákban. Csak ezután
kezdôdhet a programozás oktatása.
Az egyéves kurzus elvégzése és per-
sze a sikeres vizsgák után pedig már
el is kezdhetnek dolgozni különbözô
high-tech területeken.

Egy ilyen programozói állás nagy
segítség lehet egy ultraortodox család
számára, ezekben a vallásos közös-
ségben ugyanis komoly problémát
okoz a munkanélküliség és a sze-
génység. Az ultraortodox férfiak 55
százaléka munkanélküli, a legtöbb
családban csak a nôk dolgoznak,
jellemzôen alacsony bevételt biztosí-
tó munkahelyeken. Ez viszont általá-
ban nem elég a nagy családok eltartá-
sára, hiszen egy ultraortodox család-
ba átlagosan hat gyerek születik.

Az ultraortodoxok az izraeli né-
pesség nagyjából 10 százalékát te-
szik ki, viszont ez a leggyorsabban
növekvô populáció. Ezért is fontos,
hogy a családos férfiak minél
jövedelmezôbb állást találjanak ma-
guknak. A programozási munkák rá-
adásul lehetôvé teszik számukra a
szigorú vallásos életmód fenntartá-
sát. A programozás oktatása alatt
például imaszünetet tartanak a dél-
utáni imaidô elérkeztével, és senki
sem lepôdik meg azon, ha az egyik
diák a mobiltelefonjáról olvassa az
ima szövegét.

Kibic

Aviv belsô negyedei felé tartó ingye-
nes ingajáratok egyikére. Az angol
szóval shuttle [sátl]-nak nevezett
buszjáratok csúcsidôben néhány per-
cenként járnak majd. (Héber szót
nem találtak erre?)

A teljes projekt 16 milliárd sékelbe
kerül – mai számítások szerint.

Az építkezések, évekig tartó útle-
zárások elsô számú kárvallottjai az
útvonal melletti és ahhoz közeli üz-
letek tulajdonosai lesznek, de nem
csak ôk: a közlekedés lassulását
Natanjától Asdodig fogjuk tapasztal-
ni mindannyian.

Halmos László

Schlissel 2005-ben, vagyis 10 évvel ezelôtt ugyancsak késsel támadta meg
a szivárványos zászlók alatt felvonuló homo-leszbi demonstrálókat.

Akkor 12 éves fegyházbüntetésre ítélték, amibôl jó viselkedés címén két
évet elengedtek, így egy hónappal ezelôtt szabadult – és megismételte hason-
ló indítékkal, azonos csoport tagjai ellen elkövetett gyilkossági kísérletét.

Sem most, sem akkor nem bánt meg semmit. Tette igazolásaként a Tóra tör-
vényét idézte, amely a férfiak homoszexuális aktusát halállal bünteti. Ehhez
képest a legsúlyosabban megsebesített áldozata fiatal lány, és két további nôt
is megszúrt.

„Minden zsidónak érdemes vállalni a verés és a börtön kockázatát, hogy ezt
az istenkísértést leállítsák a királyok városában, és Isten áldása lesz rajta” –
írta két héttel korábban egy levélben, amelyben világosan kifejezte gyilkos-
sági szándékát, az elszenvedett hosszú börtönbüntetés ellenére.

Sokan felteszik a kérdést, vajon mindent megtett-e a rendôrség a tettes lé-
péseinek ellenôrzésére a kritikus esemény elôtt.

H. L.

Reform a Cáhálban?
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„Közös a sorsunk. Közös a sors-
talanságunk. Mert akik zsidó
honfitársainkat megalázták, és
halálba küldték, azok a magyar
nemzetet is megalázták, egész
nemzetünknek okoztak pótolha-
tatlan veszteséget. Mindegy, hogy
náci németként vagy a hitleri ide-
ológiát kiszolgáló magyarként tet-
ték, amit tettek. Nincs bocsánat
arra, ha egy állam a saját polgá-
rai ellen fordul.” (Áder János
köztársasági elnök 2014-ben a
Nemzetközi Élet Menetének
résztvevôjeként Auschwitz-Bir-
kenauban mondott beszédébôl.)

2015. március 6-án a Fôvárosi Tör-
vényszék jogerôs döntésében bûncse-
lekmény hiányában posztumusz fel-
mentette Hóman Bálintot a háborús
bûntett vádja alól. Ezután a székesfe-
hérvári képviselô-testület arról dön-
tött, hogy még az idén felavatják
Hóman Bálint szobrát, amit már ko-
rábban is szorgalmaztak. A szobor
költségeire az Igazságügyi Miniszté-
rium 15 millió forintot, a székesfehér-
vári önkormányzat csaknem 2 millió
forintot biztosított. A közgyûlés in-
doklása: „ezen döntés nem az egykori
történész, akadémikus politikai néze-
teinek támogatásáról szól, hanem a
város, különösen a belváros fejleszté-
séért, a ma szeretett és nap mint nap
használt épített örökségünk kialakítá-
sáért végzett munkásságának elisme-
réseként támogatjuk az emlékmû lét-
rehozását”. Érdemes idézni Bibó Ist-
ván 1947-ben írt értékelését: „Ebben a
helyzetben egyet lehet csinálni, meg-
állapítani és elvállalni a felelôsség
ránk esô részét. [...] Szükséges, hogy
mindenki megcsinálja magának ezt a
mérleget, s a hangsúlyt ne arra he-
lyezze, hogy mik az érdemei vagy a
mentségei, s ezek hogyan egyenlítik
ki a vétkeit vagy mulasztásait, hanem
egyszerûen csak arra, hogy mi minde-
nért felelôs, vagy mi mindennek a
felelôsségében részes. Így talán utóbb
mégis kialakul egy tisztább, bátrabb
és a felelôsséggel inkább szembenézô
együttes nemzeti számvetés is.” Ta-
nulságos és mértékadó gondolatok.

Vélelmezem, hogy a bíróság csak a
háborús bûntett tényét vizsgálta, de
nem tette kritika tárgyává Hóman
Bálint egész politikai tevékenységét.
1932-tôl 1942. július 3-ig minden
kormányban vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter volt. Teljesen egyetér-
tett Hitler és a náci Németország né-
zeteivel és cselekedeteivel, a II. vi-
lágháborúval, és hogy ebben Ma-
gyarországnak is részt kell vennie.
Javasolta a zsidótörvények bevezeté-
sét, illetve azok szigorítását, faji
alapra helyezését, végezetül pedig a
zsidók kitelepítését.

Hóman Bálint tudós, történész,
akadémikus, akinek a véleménye
más, hasonló elvet képviselô politiku-
sokéval együtt nagy jelentôséggel
bírt. Nézetei és álláspontja mellett vé-
gig kitartott. A Kállay-kormányból
azért lépett ki, mert a miniszterelnök
megpróbálta Horthy kormányzóval
egyetértésben lazítani Magyarország
kapcsolatait a náci Németországgal.
Horthy kormányzó 1944. október
15-i kiugrási kísérletének bukása után
változatlanul képviselô maradt, és to-
vábbra is részt vett a parlament mun-
kájában. Hóman Bálintot a bíróság a
háborús bûntett alól felmentette, de
hosszú közéleti tevékenysége során a
fent említett és az alábbiakban ismer-
tetett tények alapján bûnös, nemzet-
vesztô politikát folytatott.

Hóman Bálint miniszterként készí-
tette el az elsô zsidótörvény legelsô
vázlatát, ô terjesztette be 1938 febru-
árjában a miniszterelnöknek és a
kormánynak. Lázár Andor igazság-
ügy-miniszter jelezte, hogy a zsidó-
törvényt nem tartja elfogadhatónak,
mire Hóman Lázárt lemondásra szó-
lította fel. Lázár Andor le is mondott
miniszteri tisztségérôl. Hóman fo-
lyamatosan kiállt a zsidótörvények
újabb és újabb szigorítása mellett.
1939-ben a második zsidótörvény al-
kalmazását saját miniszteri hatáskö-
rében tovább szigorította. Elrendelte
a 6 százalékos numerus clausus al-
kalmazását a középiskolákban is.
Utasítást adott arra, hogy négy buda-

Nyílt levél Hóman Bálintról
náci Németországgal való kapcsola-
tot lazítani. 1942–43-ban nem tett
eleget Hitler követelésének, hogy a
magyar zsidóságot deportálják. Az
1944. március 19-i német megszál-
lást követôen a Hitler-hívô, mélysé-
gesen antiszemita Sztójay Dömét ne-
vezte ki miniszterelnöknek, és sza-
bad kezet adott a zsidókérdés megol-
dására, ennek eredményeként 6 hét
alatt zsidótlanították a magyar vidé-
ket. A nyilas hatalomátvétel után a
kormányzó Szálasi Ferencet minisz-
terelnöknek, nemzetvezetônek ne-
vezte ki, továbbra is a náci Németor-
szág mellett folytattuk a háborút.

Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Miniszter úr!

Önök egyetértenek és támogatják
Hóman Bálint szobrának székesfe-
hérvári felállítását. Úgy vélem, hogy
hazánk meghatározó személyiségei-
nek nyilatkozatai közvetve ennek ha-
tározottan ellentmondanak.

Orbán Viktor miniszterelnök 2015
januárjában beszédet mondott a Koz-
ma utcai zsidó temetôben, az I. vi-
lágháborúban elesett zsidó hôsök
parcellájánál: „S bár itt most az I. vi-
lágháború hôsi halottai elôtt tisztel-
günk, nem mehetünk el szó nélkül a
II. világháborús koncentrációs tábo-
rok magyar zsidó áldozatainak emlé-
ke mellett sem. [...] Az I. világhábo-
rúban hadseregünk még származásra
való tekintet nélkül biztosította kato-
náink elômenetelét, két és fél évtized
múlva szeretet nélküliek és közöm-
bösek voltunk, amikor segíteni kel-
lett volna, és sokan, nagyon sokan
voltak azok a magyarok, akik a rosz-
szat választották a jó helyett, a szé-
gyenteljeset a becsületes helyett. [...]
Ha a Kárpátokban kialakított védel-
mi vonal 1914–15-ben elesik, Buda-
pest ostromlott várossá vált volna.
Mindez azért nem történt meg akkor,
mert volt egy kiemelkedô honvédel-
mi miniszterünk, báró Hazai Samu
(zsidó származású), aki szinte a sem-
mibôl elôteremtve, 70 ezer fôs
erôsítést küldött az északi front meg-
segítésére, majd egy szerencsés vagy
inkább ihletett pillanatában úgy dön-
tött, hogy Szurmay Sándor táborno-
kot állítja az új hadseregcsoport élé-
re. [...] 100 évvel ezelôtt 20 fokos hi-
degben, 3 napos csatát követôen si-
került visszafoglalniuk az oroszoktól
az ország kapuját, az Uzsoki-hágót.”

Lázár János miniszter 2015 júniu-
sában így beszélt a Nemzetközi
Holokauszt-emlékezési Szövetség
magyar elnökségének elsô plenáris
ülésén: „A holokauszt nemcsak ke-

Ukrajna: 
kitiltották Joszif Kobzont

Ha érzékenyek lennénk, antiszemitizmust kiáltanánk. Joszif Kobzonról
van szó, aki januárban, a gettó felszabadulásának 70. évfordulóján, szerepelt
a Dohány-zsinagógában. Az akkori híradások szerint hazája valamelyik hit-
községében vezetô funkciót is betölt.

Most viszont 14 olyan mûvész került feketelistára Ukrajnában, akik nyíl-
tan támogatják Oroszországot az orosz–ukrán konfliktusban. Közöttük van
Joszif Kobzon is, akirôl a Válasz.hu ezt írja: ô a Szovjetunió gyermeke, és a
Krím-félsziget bekebelezése idején kiáltványt intézett az orosz mûvészekhez,
hogy álljanak ki a Kreml mellett, és senki nem tudja olyan átéléssel énekelni
a Putyin által új szöveggel visszahozott egykori szovjet himnuszt, mint ô.

pesti gimnáziumban, ahová még sok
zsidó gyerek járt, legyen keresztény
és zsidó osztály. Hóman a parla-
mentben is világossá tette, hogy elé-
gedetlen a második zsidótörvény szi-
gorával. Az oktatásban a zsidók tel-
jes kizárását, a numerus nullust tarta-
ná helyesnek.

Hóman Bálint 1940 júniusában Te-
leki Pál miniszterelnökhöz írt memo-
randumában így írt: „A zsidókérdés-
ben végre szakítani kell a kompro-
misszumok rendszerével. [...] Tuda-
tára kell ébrednünk végre, hogy a

zsidó ellensége kell, hogy legyen a
mai kormányrendszernek. [...] Ebbôl
nyilvánvalóan következik, hogy zsi-
dókat semminemû hatalmi pozíció-
ban, sem a közigazgatásban, sem a
bírói székben, sem az iskolában nem
lehet megtûrni, nekik a gazdasági
életben sem szabad tanácsadói, irá-
nyító, vezetô szerepet a kezükben
hagyni. A meglévô zsidótörvény
rossz. Ezért mielôbb meg kell hozni
az új, egy-két szakaszos törvényt,
mely faji alapra helyezkedik.”

1944 februárjában, egy hónappal a
német megszállás elôtt, Hóman Bá-
lint 29 kormánypárti képviselôvel
együtt memorandumot intézett
Kállay Miklós miniszterelnökhöz.
„A háborúnak határaink felé való kö-
zeledése újból élesen idôszerûvé te-
szi a zsidókérdést. Aktuálissá válik a
kérdés azért, mert egy esetleg köz-
vetlen német segítséggel önvédelmi
harcra felsorakozott országban a ma-
gyar háborús célokkal életérdekeik-
nél fogva ellentétes törekvésû nyolc-
kilencszázezer fônyi zsidóság szabá-
lyozása új, hatékony intézkedéseket
igényel. [...] A magyarországi zsidó-
kérdés egyetlen megoldása a kitele-
pítés.”

Hóman Bálint a háború végéig hû
maradt nácibarát elveihez. A német
megszállás után tagja maradt a parla-
mentnek, csatlakozott ahhoz a parla-
menti csoporthoz, amely a kiugrás
megakadályozására alakult. Szálasi
Ferenc hatalomátvétele után tagja a
nyilas parlamentnek is, ahol több-
ször fel is szólalt. Kormányzati mun-
kája, minisztersége 1942. július 30-
án ért véget, lemondott, a történé-
szek szerint Kállay Miklós minisz-
terelnök nem egyértelmûen német-
barát hintapolitikája miatt.

Hóman a dualizmus rendszerének
emancipáló politikáját elutasította. A
zsidók emancipációját nem tartotta
megvalósíthatónak, mert a zsidóság
„a kereszténység eszméjével szem-
behelyezkedô szellemiségük, a fel-
forgató mozgalmakban és romboló
eszmeáramlatok terjesztésében vitt
szerepük akadályozza”. 1938. május
5-én a Pesti Naplóban és a Népsza-
vában jelent meg 59 keresztény ér-
telmiségi tiltakozása az elsô zsidó-
törvény ellen. Néhány név: gróf
Apponyi György, Bartók Béla, Ko-
dály Zoltán, Móricz Zsigmond,
Zilahy Lajos, Csók István, Schöpflin
Aladár, Szakasits Árpád.

Hóman Bálintnak a magyar zsidó-
ságra vonatkozó értékelése és megál-
lapítása minden alapot nélkülöz. A
magyar zsidóság bizonyította hûsé-
gét az 1848–49-es szabadságharcban
és az I. világháborúban. A magyar
zsidóság legjobbjai sok dicsôséget
hoztak hazánknak. Dr. Czeizel End-
re orvos, genetikus professzor kuta-
tásai alapján könyveiben bizonyítja:

15 magyar Nobel-díjas közül 9 zsidó
vagy zsidó származású, 14 magyar
matematikus zseni közül 13 zsidó
vagy zsidó származású.

Érdemes számba venni – a teljes-
ség igénye nélkül – a Hitlerrel és a
náci Németországgal együttmûködô
vezetôk és kollaboránsok sorsát.

Ion Antonescu, tábornok, Ro-
mánia diktátora. Románia hû szö-
vetségese volt a náci Németország-
nak. Részt vettek a Szovjetunió elle-
ni háborúban, megkapták Bessz-
arábiát és Bukovinát, ahol 240 ezer

zsidót irtottak ki. 1943-ban Anto-
nescu Hitler követelésére már nem
volt hajlandó Havasalföld és Dél-Er-
dély zsidóságát kiszolgáltatni. 1944.
augusztus 23-án a Mihály román ki-
rály által irányított eredményes fel-
kelés után a király parancsára
Antonescut bíróság elé állították, ha-
lálra ítélték, és az ítéletet végrehaj-
tották.

Phillipe Pétain, Franciaország
marsallja, az I. világháború hôse.
1940 júliusában reménytelennek lát-
ta az ellenállást a náci Németország-
gal szemben, és fegyverszünetet kö-
tött. 1940. június 16-án új, Hitlerrel
együttmûködô kormányt alakított.
1945-ben bíróság elé állították, haza-
árulásért halálra ítélték. De Gaulle
tábornok az ítéletet életfogytiglani
börtönre változtatta.

Vidkun Quisling, norvég kato-
natiszt. 1931–33 között honvédelmi
miniszter Norvégiában. 1933-ban
Nemzeti Egység néven fasiszta pár-
tot alapított. 1940 áprilisában lelke-
sen üdvözölte a hazájára támadó né-
met csapatokat. Hitler támogatására
a háború alatt norvég náci katonai
egységeket szervezett. A háború
után bíróság elé állították, halálra
ítélték, és kivégezték.

Josef Tiso, katolikus pap, szlo-
vák államelnök. Hitlerhez fordult az
önálló Szlovákia létrehozásáért.
1939. október 26-tól mint államel-
nök jóváhagyta Szlovákia csatlako-
zását a Háromhatalmi Egyezmény-
hez, és részt vett a Szovjetunió elleni
háborúban. 1942-ben a szlovákiai
zsidóság nagy részét deportáltatta, és
ezért még fejpénzt fizetett a néme-
teknek. 1945 tavaszán elmenekült
Pozsonyból, elfogták, átadták a cseh-
szlovák hatóságoknak. Bíróság elé
állították, 1946 decemberében haza-
árulásért halálra ítélték, és kivégez-
ték.

A felszabadulás után a magyar
igazságszolgáltatás bíróság elé állí-
totta Bárdossy László miniszterelnö-
köt, Sztójay Döme miniszterelnököt,
Jaross Andor belügyminisztert, Baky
László és Endre László államtitkáro-
kat, Szálasi Ferenc nemzetvezetôt,
Hóman Bálint vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert, Jány Gusztáv vezér-
ezredest, a 2. magyar hadsereg pa-
rancsnokát a II. világháborúba való
belépésünkért, a magyar zsidóság
deportálásáért, a polgári és baloldali
személyek elhurcolásáért és megölé-
sükért. Tevékenységük kimerítette a
hazaárulás fogalmát. Nincs mód ar-
ra, hogy a bíróság elé állított szemé-
lyek teljes körét bemutassam.

Horthy kormányzót súlyos
felelôsség terheli a II. világháborúba
való belépésért és a magyar zsidóság
deportálásáért. Horthy kormányzó
1942-ben Kállay Miklós miniszterel-
nök kinevezésével megkísérelte a

resztényietlen és embertelen tett, de
hazaárulás is volt. [...] A kirekesztés
ezért a magyarok számára öncsonkí-
tás. A magyar zsidók ott voltak, és
kivették részüket a nemzeti történe-
lem minden fontos küzdelmébôl. [...]
Csak ômellettük nem volt senki 70
éve, kivéve azt a maroknyi bátor, va-
lódi hazafit, akiknek az esze és a szí-
ve a nehéz idôkben is a helyén volt,
és akik megmentették, de legalábbis
védték a nemzet becsületét is. [...] 70
évvel ezelôtt a magyar nemzet hat-
százezerszer halt meg a marhava-
gonokban, a koncentrációs táborok-
ban és a Duna-parton, és nem is szü-
lethet újjá egészen addig, amíg nem
tettünk meg mindent, hogy mind a
hatszázezer honfitársunk történetét
feltárjuk, vagy legalább a nevüket
felírjuk az Emánuel-emlékfa egy le-
velére vagy a Páva utcai emlékköz-
pont emlékfalára.”

S még egy idézet Márai Sándor
1945-ben írt Naplójából: „Ahhoz,
hogy Magyarország megint nemzet
legyen, megbecsült család a világ-
ban, ki kell pusztítani egyfajta ember
lelkébôl a »jobboldaliság« címkéjé-
vel ismert különös valamit, a tudatot,
hogy ô mint »keresztény magyar
ember« elôjogokkal élhet a világban
tehetség és tudás nélkül. [...] Ez a
fajta soha nem változik meg, de
amíg ezeknek szavuk van vagy befo-
lyásuk, Magyarország nem lesz
nemzet.”

Horthy kormányzó és a magyar
vezetôk meg sem kísérelték, hogy
hazánk semleges ország maradjon.
Hitler hívása nélkül, önként vettünk
részt a II. világháborúban, neves sze-
mélyiségek semlegességi javaslatait
semmibe vették. A végeredmény a
katona és civil állampolgárok milli-
ókban mérhetô pusztulása. Ma már a
szélsôjobb megkérdôjelezi a szövet-
ségesek igazságos és jogos
gyôzelmét. Tagadják a magyar
holokausztot. A múlttal való szem-
benézés helyett a nácibarát árulók
tömjénezése folyik. Nem követjük
Németország elismerésre méltó pél-
dáját. A zsidókra szórt rágalom egyi-
ke a keresztényellenesség. XIII. Já-
nos, II. János Pál, Ferenc pápa a zsi-
dóságot idôsebb testvérének tartja.
Ferenc pápa mondta: „Minden ke-
resztényben lakik egy zsidó. Senki
sem lehet igaz keresztény, ha nem is-
meri el zsidó gyökereit!”

Hogy lehet, hogy Hóman Bálint, a
neves történész, akadémikus, még
1944-ben sem látta, hogy a náci Né-
metország és szövetségesei elvesz-
tették a II. világháborút?

A fenti tények alapján kérem Pol-
gármester urat és Miniszter urat,
hogy ne támogassák Hóman Bálint
szobrának felállítását.

dr. Lebovits Imre / Népszava

Hóman Bálint (Forrás: Wikipédia)



720 m2-es iroda-üzletház, mely szállás-
helynek is alkalmas, nagy belsô parko-
lóval, rugalmas feltételekkel eladó vagy
hosszú távra bérbeadó. Irányár: 109
millió Ft. Tel.: 06-20-950-7595.
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N A P T Á R
Szeptember 4. péntek Elul 20. Gyertyagyújtás: 7.01
Szeptember 5. szombat Elul 21. Szombat kimenetele: 8.05
Szeptember 6. vasárnap Elul 22. Szlichot kezdete
Szeptember 11. péntek Elul 27. Gyertyagyújtás 6.47
Szeptember 12. szombat Elul 28. Szombat kimenetele 7.50
Szeptember 13. vasárnap Elul 29. Erev ros hásáná
Szeptember 14. hétfô Tisri 1. Ros hásáná 1.
Szeptember 15. kedd Tisri 2. Ros hásáná 2.
Szeptember 16. szerda Tisri 3. Gedáljá böjtje

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Szept. 4. Szept. 5. Szept. 11. Szept. 12.

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

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 18.50 8.00 18.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

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

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

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

Otthoni szakápolást vállalunk Buda-
pest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati se-
gédeszközök helyszínre telepítésével.
Együttmûködünk a háziorvossal, kórhá-
zi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést is
biztosítunk. Szakmai mûködési enge-
déllyel és felelôsségbiztosítással rendel-
kezünk. Tartós megrendelés esetén ár-
kedvezményt adunk. E-mail cím: alarm-
centrum@alarmcentrum.hu, 24 órás te-
lefon: +36-30-443-1016. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javí-
tása soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szo-
lid árak. Mozgáskorlátozottakhoz ház-
hoz megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013
Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pá-
lyaudvarhoz közel. 06-30-222-3016,
06-1-356-9372. 

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

Kiadó Budapest belvárosában 2 szo-
bás, nívós lakás turistáknak. szegojut-
ka@gmail.com, 06-30-263-6898.

Önkéntes munka Izraelben! Progra-
munk ôsszel és télen is folytatódik!
Csoportjaink indulnak: október
11.–november 1., november 1.–novem-
ber 22., november 22.–december 13.
Bôvebb információ: Deutsch János,
+36-20-233-8454, janos.deutsch76@
freemail.hu, vagy személyesen az Izrae-
li Kulturális Intézetben (VI. ker., Paulay
Ede utca 1.) minden kedden, 16–17 óra
között.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû fest-
ményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12
vagy 6 személyes (akár hiányos)
evôeszközkészletet, cukordobozokat,
gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács
Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meis-
seni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fa-
li, asztali díszórákat, antik, barokk búto-
rokat, tabernákulumot, szekretert, rene-
szánsz dolgozószobát, bronz-, fa-, már-
ványszobrokat (hibásakat is). Teljes ha-
gyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjta-

HÁZASSÁG

APRÓHIRDETÉS
lan kiszállás, értékbecslés, vidékre is.
Üzlet: 06-20-280-0151.

Keresem rokonaimat, Weiss Fülöp
bankelnök és Walkó Lajos külügy-
miniszter leszármazottait. Értesítés:
gyorgy.walko@gmail.com

Gyógyszerbeszerzést támogató szoci-
ális alapítvány munkatársakat keres
idôszakos feladatokhoz, fizetés nélkül.
„Megbízható” jeligére a kiadóba.

Lakástakarítást vállalok heti egy alka-
lommal. Nyugdíjas hölgy, megbízható,
becsületes. Tel.: 06-20-572-6826. Refe-
rencia kérhetô.

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

Budapesten, frekventált fôútvonal
mentén kiváló állapotú, többfunkciós,

Két évvel ezelôtt történt, hogy Szegedre utaztam
egy évfolyam-találkozó végett. Nosztalgiázás cél-
jából már az elôzô nap megérkeztem. Sétálgatása-
im során a város egyik mellékutcájában lévô
régiségkereskedô boltjába tértem be, ahol a
nézelôdés és beszélgetés közepette megvásároltam
két vaskos iratgyûjtôt, tele mindenféle papírral,
melyek állítólagosan egy már meghalt szegedi
gyógyszerésszel voltak kapcsolatosak. Mivel a pa-
pírok zöme elég mocskos állagú, ezért nehezen
vettem rá magam, hogy az anyagot áttanulmá-
nyozzam, így hónapokig pihent az asztalomon. Fe-
leségem, megunva a rendetlenségemet, kijelentet-
te, vagy átnézem és elrendezem, vagy kidobja. Ku-
tatómunkámat ez a momentum indította el. Átnéz-
ve és kiválogatva az anyagot, kiderült, annak csak
1/4-e hasznosítható, és ahhoz, hogy egy ember éle-
tét megalkothassam belôle, erôsen hiányos. Prob-
lémámat elmeséltem Halmos Sándornak, akinek a
segítségével eljutottam a szegedi zsidó levéltár
kezelôjéhez, Ábrahám Verához. Vera jelentôs se-
gítségeit ismételten köszönöm. A levéltári anya-
gok közt kutatva kiderült, a családdal kapcsolato-
san ott is vannak anyagok, de mára a család sajnos
kihalt. Így senki sincs, aki kérdéseimre felelhetne,
csak a megmaradt papírlapok segíthetik a munká-
mat. Most pedig jöjjön, mit sikerült megtudni a pa-
pírdarabkák segítségével.

Történetem fôszereplôje talán az emberiség leg-
pusztítóbb idôszakát élte át – elsô és második vi-
lágháború, Magyar Köztársaság és Tanácsköztár-
saság, Horthy-, majd Rákosi-korszak, 1956-os for-
radalom, és végül Kádár-rendszer –, döntôen Sze-
geden. Ha valaki egyszerûen akarja bemutatni, ô
volt a szegedi Kígyó elnevezésû gyógyszertár tu-
lajdonosa 43 évig – elôbb 1902–1941 közt, majd
1946-tól 1950. júliusig. Aki nem ismeri a helyi vi-
szonyokat, abban a tiszteletadást a munkában el-
töltött évek adhatják, aki pedig ismeri Szeged tör-
ténetét, az tudja, mit jelentett, hogy gyógyszeré-
szünk volt a város egyik legnagyobb patikájának a
tulajdonosa, és érti, mekkora elismeréssel járt ez
valaha. Valamikori vizitkártyáján feltehetôen csak
ez állt: Gerle Jenô gyógyszerész, a szegedi Kígyó
gyógyszertár tulajdonosa.

Gerle Jenô jómódú polgári zsidó családba szüle-
tett Ónodon (Magyarország, Borsod megye),
1876. május 24-én. Eredetileg Glänzer Jenô névvel
látta meg a napvilágot. Mivel 1895 elôtt született,
így az állami anyakönyvben nem lelhetô fel a ne-
ve. (Európában a rendszeres anyakönyvezést a ró-
mai katolikus egyház részérôl 1563-ban IV. Piusz
pápa vezette be, a tridenti zsinat határozatával. Ha-
zánkban ennek foganatosítására igazából csak a tö-
rök kiûzését követôen kerülhetett sor. A protestáns
egyházak rendszeres anyakönyvezését II. József

1795-ös rendelete tette kötelezôvé. Az izraeliták
hivatalos anyakönyvezési jogát a Bach-korszakra,
egészen pontosan 1851 júliusára kell datálni. Az
állami anyakönyvezést Magyarországon az 1894.
évi XXXIII. törvénycikk rendelte el [1].) Sajnos az
ónodi zsinagóga levéltárának papíranyagai zömé-
ben megsemmisültek a második világháborús ese-
mények alatt, így Glänzer Jenôvel és családjával
kapcsolatos anyagok nem lelhetôek fel. Nevének
magyarosítását 1898-ban kérte meg, az akkori Bel-
ügyminisztérium 126266/1898 számon adott rá en-
gedélyt. (II. József, hogy birodalmának közigazga-
tását egységesítse, 1787. júliusi rendeletében elôír-
ta, hogy az országában élô zsidó lakosság kereszt-
neve mellé vezetéknevet állandóan viseljen, ami
méghozzá német legyen.) Amit a zsidó adófizetés-
bôl következtetni lehet, a Glänzer család egy jó-
módú vallásos zsidó család volt.

Az elsô világháborút követôen a Tanácsköztársa-
ság alatt a kommün kormánya az egészségügy bi-
zonyos területein államosítást hajtott végre. Az
ebbôl adódó gazdasági nehézségeket még a váltó-
pénz hiánya is nehezítette. Majd francia segítség-
gel szerb katonák szállták meg Magyarország déli,
dél-keleti és keleti területeit, közte Szegedet is. A
trianoni békediktátumból még fel sem ocsúdó ha-
zánknak a második világháború következtében
újabb borzalmakat kellett átélnie. A magyarorszá-
gi zsidótörvények értelmében elôbb zsidó munka-
társaitól kellett megválnia Gerle Jenônek, mint pl.
Gergely Miklóstól. (Akinek leánya, prof. Dr. Ger-
gely Judith, a Debreceni Orvostudományi Egyete-
men dolgozik.) Majd gyógyszertárának eladására
is rákényszerítették, amire 1940. november 4-én
került sor, de a tényleges átadás Takáts István javá-
ra csak 1941. január l-jén történt meg. (Ekkor Ger-
le Jenô 65 éves volt.) A kényszerû értékesítés
pénzébôl Gerle Jenô Budapesten vásárolt tulajdoni
hányadot maga és leányai javára egy bérházban.

Azt lehet mondani, hogy 1944 májusáig a hazai
zsidótörvények megszorításai ellenére viszonylag
normál kerékvágásban folyt a család élete. A kato-
nai szolgálatra kötelezett férfiakat egyre gyakrab-
ban és hosszabb idôre hívták be munkaszolgálatra.
1944-ben Szegeden is felállították a gettót, illetve
megkezdôdtek a Gestapo fogdáiban a kínvallatások,
majd a deportálást is elrendelték. A háború borzal-
mait az egész család túlélte, bár volt idôszak, mikor
a gyógyszerész úr a Gestapo hódmezôvásárhelyi
börtönének „vendégszeretetét” élvezhette. A hábo-
rút követôen a Debrecenben felállt kormány rendez-
ni kívánta rendeletei segítségével – 10.480/1945. M.
E. számú rendeletével – a zsidók hátrányos
megkülönböztetéseikbôl adódó vagyoni kárait (2).
Ennek értelmében Gerle Jenô is vissza kívánta kap-
ni patikáját, melyet a háború utolsó idôszakában,

BÖLCSÔDE A BENJÁMINBAN!!!
Egyéves várakozás után elindul bölcsôdei csoportunk a

Benjámin Óvodában! Megújult környezetben szeretettel
várjuk bölcsôdés korú gyermekek és szüleik jelentkezését!

Idôpont-egyeztetés után a jelentkezôknek bemutatjuk
bölcsôdénket, megismerkedhetnek a kisgyermeknevelôk-
kel és az intézmény programjával.

Érdeklôdni lehet Rádainé Somosi Éva intézményveze-
tônél a +36-30-525-5068-as és a 36-1-251-0577-es telefon-
számokon.

Hírek, események
röviden

– Adomány. Kreisz Lajosné (105!)
30 ezer Ft-ot küldött a Szeretetkór-
ház részére.

Széles érdeklôdésû körû, 180 cm, 80

kg, 65 éves férfi komoly szándékkal

megismerkedne 60 év körüli hölggyel.

Tel.: 952-1192, 06-20-213-3164.

30 éves, egészségügyi területen dolgo-

zó nô megismerkedne házasság céljából

intelligens, hívô férfivel. „35 éves ko-

rig” jeligére a kiadóba.

pontosabban az ország új kormányának megkezdett
mûködéséig, hatósági kezelôk vezettek. A gyógy-
szertár személyi jogának és tulajdonlásának eldön-
tésére per indult, melynek eredményeként Gerle
Jenô eladta budapesti ingatlanát, visszafizette Takáts
Istvánnak az 1940-ben kapott pénzt, és Gerle Jenô,
illetve becses családja lett ismét a gyógyszertár tu-
lajdonosa. A mûködtetését illetôen 50–50%-ban let-
tek üzlettársak. Itt végre nyugvópontra kerülhetne
történetünk, de az élet újabb meglepetést tartogatott
Gerle Jenô számára, mondhatni még csak most jött
számára az igazi feketeleves. Ugyanis hazánkban
1947 ôszén megkezdôdött az államosítás. Elôbb a
nagy bankokat, 1948 tavaszán a gyárakat és közép-
üzemeket, 1949. év végéig a tíz fô feletti magánvál-
lalkozásokat vették állami kezelésbe. A gazdag pa-
rasztok kuláklistára kerültek, közülük is sokakat el-
vittek „málenkij robotra” – magyar polgári lakosság
tömeges deportálása szovjetunióbeli lágerekbe –, és
elkezdték a földek téeszesítését. Az 1950. évi XXV.
törvénycikk alapján a magyarországi gyógyszertá-
rakat közel egyszerre és egy idôben, 1950. július 28-
án, állami tulajdonba vették (3). Ám a patika szám-
láit nem vállalta át az igen tisztelt állam. Sôt, a mai
napig nem történtek meg a patikák valós kártalaní-
tásai! A leltározásokat gyógyszertáranként háromta-
gú bizottsággal végeztették el, majd a volt tulajdo-
nosokat egy másik gyógyszertárban alkalmazták.
Hiába voltak szakmailag jók, származástól függetle-
nül megbízhatatlanoknak tekintették ôket a hatalom
urai. A 74 éves gyógyszerész már nem kellett senki-
nek, nyugdíjat – melybôl a patika elmaradt számlá-
it kellett megfizetnie – alig kapott. 1951-ben meg-
halt szeretett felesége. Ebben az évben még egy csa-
pás érte, az eddig családi tulajdonban meghagyott
ingatlanokat is állami tulajdonba vették, és csak az
a kis lakás maradhatott meg, melyben ôk maguk
laktak. A vagyonaitól teljesen megfosztott gyógy-
szerész a Magyar Szocialista Népköztársaság „vé-
delmét” és „szeretetét” haláláig élvezhette, ami 82
éves korában (1958. április 26.) következett be. Sze-
ged egyik leggazdagabb patikusának ennyire szo-
morú élete volt a valóságban. Remélem, az általam
készített írással sikerült egy nagyszerû szakmabeli
emberrôl nemcsak megemlékezni, hanem méltó
tiszteletadást is tenni.

1 Botos János: 100 éves az állami anyakönyvezés
(1895–1995) Budapest, 1995

2 Magyar Közlöny, 1945. március 15.
3 Magyar Közlöny, 1950. május 20.

Dr. Szabó Attila
gyógyszerész, Debrecen

MTA orvostörténeti munkabizottság
gyógyszerészettörténeti albizottság tagja

Megkésett megemlékezés egy szegedi magyar zsidó gyógyszerészrôl
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A szem
Néhány héttel ezelôtt egy pénteki napon délben megcsörrent a telefo-

nom. A vonal túlsó végén az egyik zsinagógám fôrabbija, Schöner Alfréd
jelentkezett. Érdeklôdött a hogylétemrôl, mivel tudott róla, hogy elôzô
nap – csütörtökön – szürkehályog-eltávolító mûtétet hajtottak végre raj-
tam. Érdekelte, hogy vagyok, és biztos tudta, hogy egy nappal a mûtét
után a zuglói lakásomtól messze esô belvárosi zsinagógájába nem válla-
lom még a kirándulást. Megköszöntem aggódását, és elmondtam, hogy
Istennek és a szemész doktornônek hála jól vagyok, már „fékezett habzás-
sal” olvasok, tévézek, szóval élem az életet. Ekkor történt valami meglepô.
A fôrabbi megkérdezte, hogy beszélgetésünk alatt egyedül vagyok-e. Mi-
vel mind a feleségem, mind a fiam velem volt, ezt elmondtam. Ô is közöl-
te, hogy népes társaság közepébôl telefonál, és mindenki örül gyógyulá-
somnak, de ha nem veszem sértésnek, arra kér, hangosítsam ki a telefont,
mert ô tanúk elôtt próbára tenne, hogy valóban olyan sikeres volt-e a mû-
tét. Ez igencsak meglepett, de tudom, hogy egy rabbinak akkor is igaza
van, ha nincs, így belementem a játékba. Schöner annyit kérdezett, meg
tudnám-e mondani, hogy ô ebben a pillanatban hány ujját mutatja a te-
lefon felé. Mivel sima mobiltelefonon beszéltünk, ez enyhén pókerjátsz-
mának tûnt. Ennek ellenére néhány másodperc után kivágtam, 2-t. Üdv-
rivalgást hallottam a telefon túloldalán, röpködtek a gratulációk, elhang-
zott a csodarabbi szó is, és ô csupán ennyit mondott: bármennyi paraszol-
venciát adtál az orvosodnak, megérdemelte, mert valóban két ujjat mutat-
tam. A feleségem pedig úgy nézett rám, mintha éppen egy bottal a gard-
róbszekrényre ütve vizet fakasztottam volna. Igaz, hogy ez a jelenlegi al-
bérletünk mûszaki állapotát tekintve nem is lenne bibliai csoda.

Most pedig jöjjön egy flashback. Több hónappal ezelôtt egy rutinvizs-
gálat során szemorvosom majdnem örömmel kiáltott fel: szerkesztô úr,
nagyon szépen fejlôdik a bal szemén a szürke hályog, néhány hónap és
operábilis, lôjünk be egy idôpontot, amikor lekapom. Egy zsidó ember, ha
testi nyavalya éri, köszönettel tartozik az Örökkévalónak, hogy csupán
ennyit mért rá. Én is megköszöntem magamban, hogy csak a bal sze-
memrôl van szó, de azért nyugtáztam, hogy az Örökkévaló bizonyára
gondol a télre is...

Eljött a nyári nap, a mûtét ideje, én annak rendje-módja szerint odafe-
küdtem, és fülembe csengtek mind zsinagógabeli, mind egyéb társaságbe-
li ismerôseim szavai: a szürkehályogmûtét ma már annyi, mint a vakbél,
csak azért nem a portás csinálja, mert nem tiszta a keze. Nem kell félni,
nem fog fájni! Mindenkinek azt feleltem, hogy az operáló orvosnak bizo-
nyára nem. Nem akarok hazudni, valóban nem fájt. Gondoskodott róla
az orvosom, hogy kipárnázza számomra ezt a Via Dolorosát mindenféle
érzéstelenítô injekciókkal és cseppekkel. Szeretteim szerint 20 percet tölt-
hettem csupán a mûtôben, mert nekem órám nem volt. Na ez is egy kü-
lön sztori. Mivel a négy, egyszerre üzemelô mûtônek egy közös vetkôzôje
van, ott kell megszabadulni minden civil holmitól, és anyaszült meztelen-
ség után beöltözni az egyszer használatos papírruhákba. Figyelmeztetett
a mûtôsfiú, hogy volt már arra példa, hogy az üresen hagyott öltözôbôl az
éppen mûtôbôl kijött és felöltözô kisbeteg nem csupán a saját holmiját vit-
te magával, nyilván a narkózis hatása alatt. Nem ajánlatos semmilyen ér-
téket zsebben hagyni. Én mindenesetre az üres pénztárcámat hagytam ki-
kandikálni a belsô zsebbôl, és elétettem egy fehér papír zsebkendôt, ami-
re elôzôleg filctollal nagy betûkkel felírtam: az Isten szeme mindent lát,
ellentétben a tieddel!

Legyen valami örömöm is a szekatúrában.
Rövid pihenés után saját felelôsségemre hazamentem, természetesen

kötéssel a bal szemen, a másnap reggeli viszontlátás reményében. A
komplikáció csak ekkor kezdôdött. Délutánra olyan kínzó fejgörcs tört
rám, amitôl kis híján földön fetrengtem. Elértem nagy nehezen az operá-
ló orvost, aki ezt felelte: ja, ez egy nem várt komplikáció, nagy az ön
szemnyomása, a szemfenékvíz összegyûlt, és az okozza a kínzó fejfájást.
Küldjön be valakit a családból az osztályra, én odaszólok, és a nôvérek
majd adnak egy speciális szemészeti vízhajtót, amit ha bevesz, a fájdalom
is elmúlik.

Én elméláztam azon, hogy a mûtétre várva ugyan sokat megtudtam a
fônôvér fenekérôl, de a saját szemfenekemrôl semmit. Gondoskodó fele-
ségemet útközben elértem, aki hóna alatt egy frissen vásárolt WC-
ülôdeszkával berohant a kórházba, és hozta a felmentô tablettát. Tényleg
hatásos volt, egy óra sem kellett, és jobban lettem.

Innen minden ment a KRESZ szerint. És most vissza a jelen idôbe.
Nem szívesen deheroizálok, és nagyon tisztelem Schöner fôrabbi urat,

de most lerántom a leplet közös mutatványunkról, ami nem volt más,
mint szemfényvesztés (sic!). Ennek annyi a története: Schöner minden
péntek este az istentisztelet végén bemondja, hogy azon a héten az Atyák
könyvének hányas fejezete következik, amit illik szombat délután ottho-
nunkban elolvasni. Van, hogy elfelejti bemondani a számot, de akkor én
szigorúan rákérdezek. Telefonhívásakor tudta, hogy búcsúzás elôtt ezt
meg fogom kérdezni, és mivel azon a héten az Atyák könyve 2. fejezete
volt soros, meg volt róla gyôzôdve, hogy ha ô számfeladványt kérdez, én
automatikusan a 2-esre fogok gondolni. Hát ennyit a csodákról. Még
csupán annyit, hogy ezúton is köszönöm az Örökkévalónak, hogy átsegí-
tett ezen a megpróbáltatáson, és azoknak a bölcseknek is, akik csokorba
gyûjtötték az atyák mondásait, amiket most ép szemmel tudok olvasni.
Magamnak pedig annyit szûrtem le, hogy az én koromban már ajánlato-
sabb többet foglalkozni a szemfenékkel, mint egy szem fenékkel...

...és ideje van
a nevetésnek

Ezzel a gáztûzhellyel jó vásárt csi-
náltam! Három hete gyújtottam meg
a lángot, és még most is ég!

* * *
– Maguk ott lent a gödörben azok

a skót turisták, akik három napja
tûntek el?

– Igen, a jégen csúszva ide lezu-
hantunk.

– Most már nyugodjanak meg, itt a
Vöröskereszt!

– Menjenek tovább, mi nem adako-
zunk!

* * *
Megjelenik egy nô a dokinál kékre-

zöldre verve, mire a doki felkiált:
– Istenem, mi történt magával?
A nô sírva mondja:
– Akárhányszor jön haza az uram

részegen, mindannyiszor megver...
– Hmm – mondja az orvos –, tudok

erre egy teljesen biztos és hatásos
szert. Amint az ura hazaér, vegyen
egy csésze kamillateát, és öblítse ve-
le a torkát, alaposon öblögessen.

Két hét múlva jön ugyanez a nô a
dokihoz; virágzóan néz ki, és mond-
ja:

– Doktor úr, ez csodálatos, amit
javasolt! Képzelje, jön az uram holt-
részegen, én meg csak öblögetem,
öblögetem a torkom, ô meg nem bánt
engem...

– No látja – mondja a doki szeré-
nyen –, egyszerûen csak kussolni
kell...

A csapatot nem fogadták
ezrek, mint gyerekkorom-
ban, amikor a Nyugati pá-
lyaudvarra befutott a hel-
sinki olimpia aranyvonata.
Nem üdvözölte ôket a
repülôtéren vizes diadalív,
de soha ilyen jó eredményt
nem értek el, ennyi érmet
még nem nyertek magyar
zsidó sportolók Maccabi
Európa Játékokon, mint az
idei (07. 28.–08. 04.) berli-
ni eseményen.

Találkozásunkkor Jusztin
Ádámon szemmel látható
volt a fáradtság. Fáradtság
és egyben nagy-nagy
öröm, hiszen a fiúk és lá-
nyok nagyszerûen szere-
peltek. Berlinben több mint 2000
sportoló jött össze, hogy 19 sportág-
ban mérje össze tudását, felkészültsé-
gét. A mieink 9 sportágban indultak.

– Kik voltak a legsikeresebbek? –
kérdezem a Maccabi VAC elnökét,
aki Knopp András mellett a magyar
delegáció vezetôje volt.

– Egyértelmûen a vívóink, öt
aranyérmet szereztek. Singer Martin
elnyerte az általunk felajánlott Ka-
pos Endre-különdíjat. Rajta kívül
Frühauf Benjámin 2 aranyat, Garam
Nóra és Lóránd Ádám egy-egy
elsôséget szerzett. Külön öröm szá-
munkra vívóink szép sikere, hiszen a
versengést az 1936-os berlini olim-
pia kardvívóbajnokának, Kabos
Endrének az emlékére rendeztük, de
a versenyek színhelyén ott volt Elek
Ilona kinagyított fényképe is, aki
ugyancsak ebben a vívócsarnokban
aratta emlékezetes gyôzelmét Hitler
zsidó kedvence, a német Helena
Mayer ellen. És hogy a nácik bánata
még nagyobb legyen, akkor a harma-
dik helyen is egy zsidó lány, egy
osztrák vívónô végzett.

– Született-e még aranyérem?
– Triatlonban mind a lányok, mind

a fiúk versenyét mi nyertük, Boros
Zsófi és Bene Marci szereplésével.
Bridzscsapatunk 2 ezüstöt, egy bron-
zot hozott haza. A vízilabdadöntôt az
izraeli csapattal vívtuk, és kemény
meccsen maradtunk alul. De az ezüst
is szépen csillog, nagy siker. Junior
futsalcsapatunk a harmadik helyért a
spanyolokkal játszott, és gyôzött.

Siker a berlini Maccabiádán

– És most örömteli a fáradtság?
– Delegációnk 65 fôs volt. Az ô

megjelenéseik szervezése, lebonyo-
lítása komoly feladat elé állított ben-
nünket. A közös programok, a proto-
kollesemények. A megnyitón és a zá-
róünnepségen való részvétel. A né-
metek a tôlük elvárt precizitással
rendezték a versenyeket. Bár, köz-
tünk szólva, lehet ennél jobbat is csi-
nálni... Talán éppen Budapesten!

Megadták az esemény súlyát az-
zal, hogy Hauck államfô nyitotta
meg a játékokat. A magyar nagykö-
vetségen Szász György barátunk ren-
dezésében kiemelkedô zsidó sporto-
lók életét bemutató kiállítás nyílt.
Ezen Deutsch Tamás, az MTK elnö-
ke és Motti Tichauer, az Európai
Maccabi elnöke mondott beszédet.
Ezenkívül részt vettünk egy 2000 fôs
sábbáti vacsorán. Ez a rendezvény
Guinness-rekordnak számít.

– A versenyzô fiatalokon kívül a
csapat tagja volt a két kiemelkedô
egykori sportoló, Sallói István 14-
szeres válogatott futballista és Kenéz
György olimpiai bajnok vízilabdázó.
Ôket is magával ragadta a nagy ver-
seny hangulata?

– Ezt persze tôlük kellene megkér-
dezni, de úgy vettük észre, jól érez-
ték magukat. Mindenben segítették a
munkánkat, miközben élvezték saját,
alig kopott népszerûségüket.

– Most pihenés következik?
– Rohanok le a családomhoz a

Balatonra. Utána összegezzük a
berlini tapasztalatokat, és szemün-

ket a két év múlva esedé-
kes izraeli nagy Mac-
cabiádára vetjük. Most
már van mit megôrizni az
eredményeinkbôl.

ARANY
Nôi kard egyéni: Garam
Nóra
Férfi kard egyéni: Singer
Martin
Párbajtôr junior: Lóránd
Ádám
Tôr egyéni: Frühauf Ben-
jámin
Tôr egyéni junior: Frühauf
Benjámin
Triatlon nôi: Boros Zsófia
Triatlon férfi: Bene Marci

EZÜST
Nôi kard egyéni: Gárdos Judit
Kardcsapat: Garam Nóra – Gárdos

Judit – Singer Martin
Párbajtôr junior: Frühauf Benjá-

min
Nôi összetett: Garam Nóra
Tôr junior egyéni: Lóránd Ádám
Férfi vízilabda (edzô: Kenéz

György, Lonker Tamás): Bánhegyi
Gergô, Beck Dávid, Grünberger Ta-
más, Karika Kristóf, Krémer Zoltán,
Mester Tamás, Nagy Dávid, Nagy
Gergely, Nagy Péter, Rajna Gábor,
Sternthal Róbert, Szabó Bence,
Udvardi Dávid

Bridzs páros: Fogaras András és
Kovács András

Bridzscsapat: Fogaras András, Gál
Péter, Gerô István, Kovács András,
(Vass Katalin)

BRONZ
Párbajtôrcsapat: Singer Martin,

Lóránd Ádám, Frühauf Benjámin
Nôi párbajtôr egyéni: Garam Nóra
Junior futsal (edzô: Tamás Gábor):

Bajnai András, Halmai Noé, Horváth
István, Katona Márton, Károly Dá-
vid, Légrádi Ádám, Merkely Jakab,
Messinger Miklós, Paulovits Dénes,
Seres Bruno

Bridzs páros: Gál Péter, Gerô Ist-
ván

Molát Ferenc


