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A közelmúltban rendezték meg
a GFCA (Global Forum for
Combating Anti-Semitism) kong-
resszusát, melyet kétévente tarta-
nak. Több mint ötven ország
nyolcszáznál több küldötte érke-
zett Jeruzsálembe, hogy az anti-
szemitizmus elleni küzdelem glo-
bális fórumán kicseréljék tapasz-
talataikat, és lefektessék a
következô két év stratégiai alapja-
it. A kongresszus tapasztalatairól
kérdeztük Heisler Andrást, a
Mazsihisz elnökét.

Izrael ezúttal két nagyszabású ren-
dezvénynek is otthont adott, hiszen
itt ülésezett az Európai Zsidó Kong-
resszus (EJC) közgyûlése is. Mi zaj-
lott a közgyûlésen, hogyan hangolták
össze a két eseményt?

Az Európai Zsidó Kongresszus
közgyûlését és a GFCA konferenciá-
ját a szervezôk úgy hangolták össze,
hogy az EJC vendégei a Global Fo-
rum megnyitójára már átérhessenek
Tel-Avivból Jeruzsálembe. A köz-
gyûlés témái közül a leghangsúlyo-
sabbak a biztonsági kérdések voltak.
Többen komoly javaslatokat tettek,
többek között Ariel Musicant, az
osztrák közösség képviselôje, aki
biztonsági és krízisközpontok (Se-
curity and crisis center, SACC) felál-
lítását szorgalmazta, különösen
hangsúlyozva a munka professzio-
nalitásának szükségességét. Nagyon
hasznos elôadást tartott az angol, a
dán és a francia biztonsági vezetô.
Külön érdemes megjegyezni, hogy a
300–400 ezer fôs angol zsidó közös-
ség saját biztonsági szolgálata
1200(!) önkéntessel dolgozik. Mind-
ezek mellett a költségvetésükhöz – a
magyarországi viszonyokhoz képest
elképzelhetetlen összegû – kormány-
támogatást kapnak, mértéke na-
gyobb, mint a Mazsihisz teljes évi
költségvetése.

Errôl az eseményrôl – nyilvánva-
lóan nem véletlenül – kevesebbet le-
hetett hallani, ugyanakkor a GFCA
rendezvényérôl annál többet. Meny-
nyiben különbözött ez a konferencia
az eddigiektôl?

A Global Forumot az Izraeli Kül-
ügyminisztérium kétévente szervezi,
alaposan ügyelve minden részletre.
Ez hatalmas konferenciát, jelentôs
számú meghívottat jelentett a múlt-
ban is, az idei 800 fôs vendéglétszám
azonban a korábbiakat is felülmúlta.
Az izraeli kormány nagyon fontos-
nak tartja a rendezvényt. A nyitó ple-
náris ülés egyik fô szónoka Izrael
Állam nemrég újraválasztott minisz-
terelnöke, Benjámin Netanjahu volt.

Mi volt a mondandójának lényege?
Beszédében kiemelte, hogy az an-

tiszemitizmus elleni küzdelem meg-
valósításában eddig mindig az okta-
tást és a fiatalokat jelölték meg fôbb
célcsoportként. Ennek fontosságát a
kormányfô is elismerte, azonban azt
is hangsúlyozta, hogy ezt a szemléle-
tet módosítani kell. Az új irányelvek
szerint léteznek más célcsoportok is,
ennek megfelelôen politikai veze-
tôket, véleményformáló értelmiségi-
eket is meg kell nyerni küzdelmünk-
höz. Igen, ez a mi küzdelmünk, egy
olyan küzdelem, amelyben szerepet
kell vállalniuk a zsidó közösségek-
nek, a fiataloknak, a pedagógusok-
nak, de a közvéleményt formáló ér-
telmiségieknek is!

A rasszizmus, az antiszemitizmus és a szélsôségek elleni küzdelem fontos-
ságát hangsúlyozta Reuven Rivlin izraeli államfô Berlinben, az izraeli–német
diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából tett látoga-
tása elsô napján.

A berlin-grunewaldi vasútállomás hírhedt 17-es vágányánál kialakított em-
lékhelyen – ahonnan 1941-tôl a második világháború végéig több tízezer berli-
nit szállítottak munkatáborba vagy megsemmisítô táborba zsidó származásuk
miatt – a koszorúzás után mondott beszédében Reuven Rivlin hangsúlyozta,
hogy az ordas eszmék ellen nem elég a demokrácia biztosítása, hiszen a demok-
rácia önmagában nem ad védettséget a nacionalizmus és a fasizmus ellen.

„A mai világban, amelyben egyre nagyobbak a kultúrák és az ideológiák
közötti feszültségek, éberségre és határozottságra van szükség mindenkitôl a
rasszizmus, az antiszemitizmus és a fundamentalizmus elleni küzdelemhez”
– mondta az izraeli államfô a berlin-brandenburgi közszolgálati mûsorszol-
gáltató társaság (RBB) hírportáljának beszámolója szerint.

Reuven Rivlin a német államfô, Joachim Gauck meghívására látogatott
Berlinbe. Találkozójukon nemcsak a két ország kapcsolatának fejlôdését mél-
tatták, hanem a vitatott kérdésekrôl is beszéltek. A német államfô a tárgyalás
után tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a holokauszttal terhelt múlt fel-
oldhatatlan kapcsolatot teremtett Németország és Izrael között, és a közös ér-
tékek is összekötik a két országot.

Ugyanakkor Németország támogatja az iráni atomprogram körüli viták ren-
dezésérôl szóló szerzôdés ügyét, és kiáll az izraeli–palesztin konfliktus két ál-
lam (Izrael és Palesztina) létén alapuló megoldása mellett – mutatott rá
Joachim Gauck.

Reuven Rivlin azt mondta, hogy Izrael ugyan mindkét kérdésben más állás-
pontra helyezkedik, de a nézetkülönbségek nem terhelik meg az izraeli–né-
met viszonyt. „Kapcsolataink olyan közös értékeken alapulnak, mint a de-
mokrácia, a véleményszabadság és az egyenjogúság” – tette hozzá az izraeli
köztársasági elnök.

Reuven Rivlin Berlinben tárgyalt Joachim Gauck államfôvel, Angela
Merkel kancellárral és Frank-Walter Steinmeier külügyminiszterrel. A né-
met–izraeli diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulójára számos
programot szerveztek, a rendezvénysorozat csúcspontja a Berlini Filharmoni-
kusok hangversenye volt. Az izraeli államfô látogatásának idejére rendkívüli
biztonsági intézkedéseket vezettek be a német fôvárosban.

Rivlin a ZDF országos közszolgálati televíziónak adott interjújában kiemel-
te: Izrael és Németország különleges kapcsolata nem azt jelenti, hogy Német-
országnak mindenben egyet kell értenie a zsidó állammal, és az sem szüksé-
ges, hogy mindig támogassa törekvéseit.

Fontosak az emberi kapcsolatok
Jeruzsálemben az antiszemitizmus ellen

Mi történt még a GFCA kongresz-
szusán?

Különbözô panelokban folyt a
munka az elsô nap. Ezek közül ki-
emelném az Ira Forman által veze-
tett beszélgetés munkáját, ahol az
antiszemitizmus monitoringozásával
kapcsolatos technikákat és nemzet-
közi gyakorlati tapasztalatokat osz-
tották meg a résztvevôkkel. Ira For-
man az amerikai külügyminisztéri-
um antiszemitizmussal foglalkozó
államtitkárságának a vezetôje, sze-
mélyében az Egyesült Államok ma-
gas szinten képviseltette magát a ta-
nácskozáson. Hasonlóan izgalmas
panel volt az interneten jelentkezô
antiszemita uszításokkal foglalkozó
csoport munkája is. Ahhoz, hogy
ezekkel szemben is sikeresen lehes-
sen fellépni, professzionális eszkö-
zök használatára van szükség, ebben
adtak a szakemberek számára hasz-
nos és alkalmazható tanácsokat.

Ez a konferencia azért is különle-
ges volt, mert itt mutatkozott be az
IHRA soros elnökeként Magyaror-
szág. Milyen elôadások hangzottak
el ebben a témában?

A nagy létszámú magyar delegá-
ció – a Mazsihisz, az EMIH, az orto-
doxia is több zsidó közéleti szemé-
lyiséggel képviseltette magát a
GFCA kongresszusán – izgalommal
várta azt a panelt, melyben Takács
Szabolcs, az IHRA magyarországi
elnöke tartott elôadást. Az államtit-
kár részletesen beszámolt az IHRA
2015. évi magyar elnökségének ter-
veirôl, a holokauszttal és az antisze-
mitizmussal kapcsolatos speciális
magyarországi szempontokról. Kü-
lönösen fontos volt, hogy nem kerül-
te meg az emlékezetpolitika szenzi-
tív oldalát sem. Elôadása után sok
kérdés vetôdött fel a nemzetközi
hallgatóság körében: sokan nem tud-
ták összeegyeztetni az IHRA elnök-
ség nagy ívû terveit néhány olyan, a
Horthy-érában tevékenykedô köz-
életi ember, író vagy költô munkás-
ságának elismerésével, akik nyíltan
antiszemita nézeteket vallottak. Ta-
kács Szabolcs – elkerülve a konfron-
tációt – válaszában a magyar demok-
rácia kezdeti szintjérôl és javítandó
hibákról beszélt.

Milyen egyéb megbeszéléseken
vett részt Ön a konferencia mellett?

Mint minden konferencia, a GFCA
rendezvénye is remek alkalmat nyúj-
tott személyes beszélgetések és tár-
gyalások lebonyolítására. A Zsidó
Világkongresszus (WJC) vezetésé-
vel két megbeszélésen is jelen vol-
tam. Egyikre mint a WJC alelnökét
hívtak meg, s ezen Takács Szabolcs-
csal tárgyaltunk az IHRA terveirôl,
az együttmûködési lehetôségekrôl.
Fontos volt ez az összejövetel; azt
gondolom, hogy a WJC vezetése
pontos képet kapott az elképze-
lésekrôl. Mindent egybevéve, igen
hasznos volt ez a tárgyalás.

Én arra is kíváncsi vagyok, hogy
például ezek a megbeszélések, ame-
lyeket a WJC nevében is folytatott,
milyen hangulatúak voltak, mennyire
számít az évtizedes ismeretség?

Egyfelôl minden ilyen megbeszé-
lés a lehetô leghivatalosabb formák
közt zajlott. Ugyanakkor a szünetek-
ben és a program végén is megta-
pasztalhattuk, mennyire fontosak az
emberi kapcsolatok, mert egymás ta-
pasztalatainak felhasználásával tud-
hat csak a zsidó világ hatékonyan
mûködni. Folyamatosan éreztették
velünk, milyen nagyra tartják az a
munkát, amit a Magyarországi Zsidó

Hitközségek Szövetsége az elmúlt
idôszakban kifejtett. Nagyon érdekes
volt azt is megtapasztalni, hogy a
Mazsihisz lépéseit ebben a közegben
nem kellett magyarázni, mindenki
tisztában volt velük. Tudták, hogy
szövetségünk egyfelôl kritikai szem-
lélettel lép fel, másfelôl folyamato-
san tárgyalópartnere is a kormány-
zatnak, harmadrészt pedig jelenôsen
nyitott a zsidó civil szervezetek, a
közvéleményt befolyásoló értelmisé-
giek felé. Egyesek szerint sikerült
bebizonyítanunk, hogy képesek va-
gyunk a legkényesebb ügyekben is
eredményeket elérni. Többen sikeres
példaként említették a józsefvárosi
projekt során kifejtett tevékenysé-
günket, kiállásunkat.

Lehet tudni, hol tart most ez az
ügy?

Még nem tudok konkrétumokat
mondani, bár szívesen tenném. Úgy
hiszem, tárgyalások elôtt állunk, és
várjuk a kormányzat további terveit.
Legutóbb volt egy kis „adok-kapok”
a projekt kapcsán, de szerencsére a
Mazsihisznek ebben nem kellett
megszólalnia.

Az 1%-os kampány során is kere-
kedett egy vita.

Nem szeretnék ezzel hosszabban
foglalkozni, már csak azért sem,
mert rövidesen lezárul az adóbeval-
lás idôszaka, s csak jóval utána tud-
hatjuk meg, mennyire volt sikeres a
munkánk. Én értettem a kritikák
mozgatórugóit, de szerencsére érke-
zett több pontos és a vitakultúra sza-
bályait is betartó válasz.

A Cannes-ban zajló filmfesztivál
egyik esélyesének lett kikiáltva a Sa-
ul fia címû magyar film is.

És ha folytathatom, akkor ez egy
egészen különleges szemléletû holo-
kausztalkotás. Kíváncsian várom az
eredményhirdetést, és nagyon bízom
benne, hogy egy ilyen fontos témá-
val ismét jelen leszünk az európai
kultúra életében.

Köszönöm a beszélgetést.
M. Kende Péter

Demokrácia és ordas eszmék

Reuven Rivlin és Joachim Gauck

A Zsidó Világ-
kongresszus gratulál
Heisler Andrásnak

Levélben köszöntötte a Zsidó Világkongresszus

Heisler Andrást újraválasztása alkalmából. Örömömre
szolgál, hogy Ronald Lauder, a Zsidó Világkong-
resszus elnöke és jómagam nevében írhatok neked,
hogy ôszinte gratulációmat fejezzem ki Mazsihisz-
elnökké történt újraválasztásod alkalmából. Minden
jót kívánok neked következô elnöki idôszakodhoz.
Mázál tov – írta Robert Singer, a Zsidó Világkong-

resszus fôtitkára.

Tudjuk, hogy a magyar zsidó közösségnek milyen
komoly kihívásokkal kellett szembenéznie az elmúlt
években. Dicséretre méltó erôs helytállásod, amelyet a
magyar zsidó közösség újraválasztásoddal erôsített
meg – tette hozzá a fôtitkár.

A magyar zsidó közösség nem csupán a világ egyik
legnagyobb közössége, de jelentôs történelme van, a
Mazsihisz pedig mindig központi szerepet töltött be a
Zsidó Világkongresszusban.

Örömünket fejezzük ki, hogy folytathatod fontos
munkádat, a jövôben is számítunk együttmûködésed-
re – áll a levélben.

Megtartotta
közgyûlését a BZSH
Megtartotta éves közgyûlésést a Budapesti Zsidó Hit-

község, amelyen az elsôdleges téma a zárszámadás és a
költségvetés volt, de napirendre került a korábbi tisztújí-
táson üresen maradt bizottsági helyek feltöltése is.

A közgyûlést megnyitó Ács Tamás elnök és Kunos Pé-
ter ügyvezetô igazgató megállapította, hogy a grémium
határozatképes.

Elsôként a nemrég elhunyt Bánki Péterre, a Nagyfuva-
ros utcai körzet közgyûlési tagjára emlékeztek a megje-
lentek.

Darvas István rabbi nyitóimáját követôen meg-
kezdôdött a Választási, valamint a Számvevô és Szám-
vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása. A szavaza-
tok számlálása közben számolt be Kunos Péter a BZSH
költségvetési és gazdálkodási tervének alakulásáról.

A legutóbbi közgyûlésen két fô került be a Számvevô
és Számvizsgáló Bizottságba, ahová további három sza-
bad helyre választhattak még tagokat, ám ezúttal egyik
jelölt sem szerzett többséget a két választási körben, így
most nem töltötték fel a bizottságokat.

A grénium ezt követôen elfogadta a 2014-es évi zár-
számadást,  valamint a 2015-ös költségvetést is.

Ács Tamás elnök javaslatára a BZSH Vasvári Pál utcai
körzetének jogállásáról szóló szavazást elhalasztották.

A közgyûlés Heisler András Mazsihisz-elnök tájékoz-
tatójával, valamint Szerdócz Ervin rabbi beszédével zá-
rult.

Frölich fôrabbi igazsága (2. o.)

Az Új Élet aranyfokozatú 
médiatámogató (2. o.)

Der gute Göring (4. o.)

Fel, Berlinre! (8. o.)
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Körzeti kitekintô

„Ha lesz közötted szûkölködô,
testvéreid egyike, kapuid egyiké-
ben, a te országodban (...) ne ke-
ményítsd meg szívedet, és ne zárd
be kezedet testvéred elôtt, aki
szûkölködô.” (Mózes5, 15:7)

A Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége örömmel értesült ar-
ról, hogy az Egységes Magyarorszá-
gi Izraelita Hitközség (EMIH) is
részt vállal abban a felelôsségteljes
feladatban, amely a humanitárius
válságban küzdô ukrajnai polgárok,
kárpátaljai honfitársaink megsegíté-
sét szolgálja.

Fontosnak tartjuk, hogy törvénye-
ink parancsát követve, mindig segít-
sük a rászorultakat. Ezért is gratulá-
lunk ahhoz, hogy az Emberi
Erôforrások Minisztériumának köz-
remûködésével az EMIH is csatlako-
zik ahhoz a jószolgálati küldetéshez,
amelyet a Mazsihisz már évek óta
folyamatosan gyakorol,

A Mazsihisz évek óta együtt érez a
határainkon kívül élô magyar és ma-
gyar zsidó közösség gondjaival.
Ezért fontosnak tartjuk, hogy más
szervezetek is kövessék példánkat,
és nyújtsanak segítséget a rászorul-
taknak.

A Mazsihisz a tavalyi és az idei
évben is segítette a kárpátaljai zsidó
közösséget. Peszách elôtt mách-

zorokat és az ünnep lebonyolításá-
hoz szükséges maceszt és darát szál-
lítottunk Kárpátaljára.

A Mazsihisz felvette a kapcsolatot
Magyarország beregszászi és ungvá-
ri fôkonzulátusaival, valamint a he-
lyi zsidó közösségekkel, ahol
megerôsítették, hogy a legnagyobb
segítséget az ott élôknek egyértelmû-
en a pénzbeli támogatás jelenti. Uk-
rajnában az emberek többsége rend-
kívül szerény körülmények között él,
alapvetô szükségleteik, élelmezésük,
egészségügyi ellátásuk egyre kilátás-
talanabb.

A beregszászi fôkonzulátus mun-
katársa kérésünkre elmondta még,
hogy a térségben szerencsére béke és
nyugalom van, így nagy segítség
lenne még az is, ha Magyarországról
továbbra is minél többen mennének
turistaként Kárpátaljára. Sok a látni-
való, kedvesek az emberek, történel-
mileg fontos, szép tájak, települések
vannak ezen a vidéken – hangsú-
lyozta a fôkonzulátus munkatársa.

A Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége – egyeztetve és
együttmûködve a helyi zsidó közös-
séggel és a helyi fôkonzulátusokkal
– hamarosan egy nagyobb összegû
pénzadományt kíván személyesen
elvinni a térségbe.

Felhívás
A Mazsihisz több hitközségébôl jelzés érkezett, hogy az EMIH-re hivatkoz-

va adategyeztetés okán telefonon keresik meg hittestvéreinket. A telefonálók
az érintettek minden személyes adatával rendelkeznek. A Mazsihisz bejelen-
tést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalánál. Ezúton
tájékoztatunk mindenkit, hogy a személyes adatokkal való visszaélés bûncse-
lekmény, melyben csak az érintettek tehetnek feljelentést. Amennyiben ezzel
a lehetôséggel az érintettek élni szeretnének, a Mazsihisz jogi osztálya min-
denben a segítségükre áll.

Egy másik sajnálatos, interneten terjedô álhírre is fel kell hívnunk a figyel-
met. A Claims Conference-re hivatkozva 1945 és 1950 között született hit-
testvéreinket azzal keresik meg, hogy jogosultak a Claims Conference-alap-
ból kárpótlásra. E célból szintén személyes adatok átadását kérik. Kérünk
mindenkit, hogy akit ezzel keresnek meg, ne adjon ki adatokat. A Claims
Conference jeruzsálemi központjának vezetô kárpótlási szakértôje értetlenül
reagált megkeresésünkre: a szervezet ugyanis nem nyitotta meg az alapot a
jogosultak ezen körére, és a jövôre nézve még csak ilyen elgondolás sem szü-
letett a központban. 

Nyomatékosan felszólítjuk mind a két esetben a személyes adatokkal
visszaélô szervezetet vagy szervezeteket, hogy azonnal szüntessék be e te-
vékenységüket. Legyenek tekintettel arra is, hogy az érintettek holokauszt-
túlélôk, vagy azok gyermekei. Cselekedetüket a Mazsihisz morálisan elfo-
gadhatlannak tartja, és minden lehetséges eszközzel fellépünk hittestvéreink
védelmében!

Mazsihisz

Dél-Pest
Zsidó emlékek nyomába eredtünk

nemrégiben Nagykálló, Tokaj, Mád,
Bodrogkeresztúr, Miskolc útvona-
lon. Csoportunk elég nagy létszámú
volt, lévén társultunk a WIZO Hun-
gary hölgyeivel, így megtöltöttünk
egy buszt. Mindenütt sikerült terve-
ink szerint meglátogatni a temetôt, a
zsinagógát – vagy annak hûlt helyét.
Ezúton is köszönetet mondunk
Blajer Gábornak, Kalmanovits Mik-
lósnak és Freund Jenônek, akik
készségesen álltak rendelkezésünkre
az idegenvezetésben, és meséltek ne-
künk a helyi zsidóság múltjáról és
jelenérôl.

Megrendítô volt látni a több száz
éves sírokat – hol ápoltabbak, hol
összedûlôfélben vannak –, hallani a
hajdani virágzó hitéletrôl, és szem-
besülni a mai számokkal: „itt két zsi-
dó él: én és az anyukám”; „itt kilenc
zsidó él”; „itt már nem élnek zsi-
dók”.

A tokaji zsinagóga az önkormány-
zat jóvoltából szépen felújítva kultu-
rális célokat szolgál, de a hívôk ren-
delkezésére áll egy gondosan beren-
dezett imaterem. Nagykállón meg-
néztük azt az egyetlen, félig még álló
romfalat, ami a valamikori zsinagógá-
ból megmaradt – és elképedve hallot-
tuk, hogy ott még a hatvanas évek-
ben (!) is volt istentisztelet. Igen, jól
olvassák, az 1960-as években a ked-
ves szomszédok téglánként hordták
szét a zsinagóga falait! A miskolci –
egykor gyönyörû – zsinagóga sajnos
igen rossz állapotban van, életveszé-
lyes, nem látogatható. Kár, hogy ál-
lagmegóvás helyett a mellette üresen
álló földszintes épületet újították fel
öregek részére – csak hát nincs, aki
beköltözzön. De itt is van egy szép
imaterem. Mádon a kedves, barátsá-
gos, más vallású öregúr lelkesen me-
sélt a sokféle látogatóról, hiszen öt-
ven éve ô gondozza a zsinagógát és a
tanházat, ahol a rabbi is lakott. Ezúton
is köszönjük a sok színes történetet,
és jó egészséget kívánunk neki.

Nagyon jól sikerült kirándulás
volt, mindenki remekül érezte ma-
gát. Szívesen ajánlom a többi körzet
figyelmébe: ha még nem jártak arra,
tegyék meg!

Budai Juli

Szeged
Jeles vendége volt egy klubest ere-

jéig a hitközségnek: a Nagykanizsán
született és a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen végzett, majd annak Pa-

tológiai Intézetében dolgozó pro-
fesszor, József Makovitzky. Buda-
pesten, majd a Jénai Egyetemen ha-
bilitált, de dolgozott Halléban és
Freiburgban is, volt részlegvezetô a
Heidelbergi Egyetemen. Fô munka-
területe a hisztokémia és a nôgyó-
gyászati patológia. Több nemzetközi
szervezet tagja, olyan személyiség,
aki sosem szakította meg hazájával a
kapcsolatot, külsô tagja az MTA Or-
vosi Tudományok Osztályának. Tör-
ténete, valamint jártassága nemcsak
az orvoslásban, de más tudományok-
ban is, kiváltotta a közönség érdek-
lôdését. A programon voltak orvo-
sok, tudósok, építészek, mûvészek.

A professzor elôadásának témája
ez volt: „A Bauhaus hatása a mûvé-
szet minden ágára és az építészetre,
különös tekintettel magyar tagjaira”.
Sok jeles név hangzott el, például
Teller Ede, Wigner Jenô, Neumann
János, Szilárd Leó, Buzsáky György,
Freund Tamás és Somogyi Péter.
Vetített képes anyagában fôleg az
építészek fejtették ki véleményüket a
bemutatott alkotásokról, de az 1929
és 1933 közötti képzômûvészeti al-
kotások is figyelmet keltettek. Szólt
a kutatók, tudósok elvándorlásáról,
külhoni sikereirôl. Beszélt rokonsá-
gáról, köztük olyanról, aki Nagyka-
nizsán cukrászkodott, emlegette
puncs- és dobostortáját, fantasztikus
flódniját, de beszélt Tolsztoj házior-
vosaként mûködô rokonáról is, an-
nak fiáról, akirôl kôzetet neveztek el,
és unokájáról, aki az ôshüllôk
fejlôdésével foglalkozott. Egy multi-
kulturális beállítottságú családot mu-
tatott be József Makovitzky, akibôl
híresség lett, s életét a saját tudomá-
nya mellett a különbözô kultúrák kö-
zötti közvetítésben jelölte meg.
Hangsúlyozta a célt: nem elhatáro-
lódni, hanem integrálni kell, s tisztel-
ni egymás kultúráját, másságát.

A ma már emeritus professzor
megígérte, hogy jövô évi szabadsága
alatt ismét hazalátogat, és Nagykani-
zsa, Pécs, Budapest mellett közössé-
günkben is tart elôadást. A program
egyaránt szólt zsidóknak és nem zsi-
dóknak, tudósoknak, mûvészeknek,
a szegedi érdeklôdôknek. Öröm volt
számunkra, hogy ennyien jöttek el
nyitott rendezvényünkre. A zsinagó-
gát és székházunk megújult díszter-
mét is megtekintette vendégünk, aki
reményünk szerint sokfelé viszi hí-
rünket, csodás mûemlékeink dicsére-
tét. A klubestet Penke Botond akadé-
mikus vezette.

L. A.

A szak célja olyan jól felkészült, a
zsidó hitéletben jártas, a zsidó tudo-
mányosságban megfelelôen tájéko-
zott, idegen nyelvi és kommunikáci-
ós ismeretekkel rendelkezô szakem-
berek képzése, akik alkalmasak lesz-
nek a zsidó közösségszervezés tevé-
kenységeinek ellátására a zsidó hit-
községeknél, közösségeknél, egy-
egy település vagy nagyobb régió
kulturális életének megszervezésére
és annak akár intézményi szintû (pl.
közösségi házak) irányítására, a tele-
pülési kisközösségek önálló mene-
dzselésére stb.

A végzett közösségszervezôk szá-
mára a budapesti közösségeknél, if-
júsági szervezeteknél, vidéki hitköz-

ségeknél és a határon túli magyar aj-
kú zsidó közösségeknél, hitközsé-
geknél nyílik mód végzettségük és
szakképzettségük szerinti elhelyez-
kedésre, illetve arra, hogy a zsidó
mûvelôdéstörténet mesterképzésben
(MA) továbbképezzék magukat.

A tanulmányaikat sikeresen befe-
jezô hallgatók zsidó közösség-
szervezô (BA) oklevelet kapnak.

A képzési idô három év.
A felvételi elbeszélgetés idôpont-

ja: 2015. június 22., 9.30–10.30 
Helyszíne: Országos Rabbiképzô

– Zsidó Egyetem, 1084 Budapest,
Scheiber Sándor (volt Bérkocsis) u.
2. I. em. 1. Módszertani Központ

Gerô András professzor egy, a
Szombatban megjelent írásában azt
rótta fel a Mazsihisznek, hogy az a
származást, a „fajt” a szabad identi-
tásválasztás fölé helyezi, ami szerin-
te elfogadhatatlan. Kifogásolta, hogy
a Mazsihisz 1%-os kampányának
„arcait” nem köti össze más, csak az,
hogy zsidó felmenôtôl születtek, és
többen közülük – saját választásuk
alapján – a katolikus vallást követ-
ték, mint például Szerb Antal vagy
Radnóti Miklós.

Frölich fôrabbi úr válaszában em-
lékeztette Gerô urat, hogy akik kitér-
tek, csupán a zsidó vallásból tértek
ki, azt hagyták el, nem pedig a zsidó
gyökereket vágták el.

Engedtessék meg egy rövid hozzá-
szólás Kaliforniából, az amerikai
Szilícium-völgybôl, amely az ameri-
kai géntechnológia központja is.

A korszerû géntechnológia Frölich
fôrabbi urat igazolja!

A zsidó gyökereket lehetetlen el-
vágni. A származás ténye mindent
felülíró, mindent átható jelentôségû,
aki zsidónak születik, az Izrael gyer-
meke marad; aki zsidó testbe szüle-

Az Új Élet aranyfokozatú
médiatámogató lett

Radnóti Miklós születésnapján adta át Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók
és Antifasiszták Szövetségének elnöke „A Radnóti Miklós Antirasszista Díj
aranyfokozatú médiatámogatója” díjat a Demokrata.Info, a Klubrádió, a Nép-
szava, a Regös Média Csoport és az Új Élet megjelent képviselôjének. A
MEASZ elnöksége megköszönte azon médiák közremûködését, amelyek a
legtöbbet tettek a Radnóti-díj átadásának nyilvánosságáért.

A vendégeket házigazdaként a Klubrádió fôszerkesztôje, Pataki Gábor fo-
gadta. Lapunk részérôl Kardos Péter fôszerkesztô vette át az elismerést. A dí-
jazottak nevében a Radnóti-díjas MÚOSZ elnöke, Tóth Károly mondott
köszöntôt. A díjátadást kötetlen beszélgetés követte „Mit tudnak tenni a mé-
diák a gyûlöletmentesebb életért?” címmel.

Frölich fôrabbi igazsága –
a génekbe kódolt identitás

tett, annak génjei zsidók maradnak.

Ugyanis a zsidókat megbonthatatlan

és komplex genetikai kapcsok is ösz-

szekötik, függetlenül attól, hogy ki-

tértek-e, gyakorolják-e a vallást,
vagy esetleg azt sem tudják, hogy
zsidó felmenôik vannak.

Ma minden amerikai nagyváros
kórházában megkérdezik a házasu-
landó pártól, hogy vannak-e
askenázi zsidó felmenôik. Ha a vá-
lasz igenlô, akkor elvégzik a
Tay–Sachs-szindróma tesztet, és an-
nak eredménye drámai következmé-
nyekkel is járhat. A jövendô pár meg
sem fogant csecsemôje halálos gene-
tikai rendellenességet hordozhat, és
a szindróma kelet-európai askenázi
zsidók körében fordul elô.

Ma már teszttel meghatározható a
Kohen y kromoszóma, az ún. Cohen
Modal Haplotype (CMH), amely bi-
zonyíthatja, hogy hordozója a papi
rend, a Kohaniták leszármazottja.
Sokan meglepôdnek, amikor kiderül,
hogy ugyan egész életükben kohani-
taként imádkoztak (például „dihenol-
tak” – recitálták a papi áldást), de ge-
netikailag nem bizonyítható a papi
törzshöz való tartozásuk.

A 185delAG BRCA génmutációt
hordozó nôk hajlamosabbak a gyó-
gyíthatatlan, fiatalkorban támadó
mellrákra, és az szinte kizárólag zsi-
dó felmenôkkel rendelkezô nôknél
fordul elô. 2012-ben jelent meg Jeff
Wheelwrigth könyve (The Wander-
ing Gene and the Indian Princess:
Race, Religion, and DNA), amely
egy amerikai hispán család tragikus
mellrák-kálváriáját követi. A család
nem tudta, hogy felmenôik valószí-
nûleg spanyol „converso”-k (áttért
zsidók) voltak, akik a 16. században
Mexikóba vándoroltak, és tôlük
„örökölték” a halálos gént.

A kaliforniai Szilícium-völgyben
van egy génkutató vállalat, amelyik
olcsó, pontos és könnyen hozzáfér-
hetô módszerével forradalmasította a
korábban bonyolult géntesztet. A
cég neve, 23andMe (23ésÉn) arra
utal, hogy egy átlagos humán sejtben
23 pár kromoszóma van. Klienseik
közül sokan meglepôdnek, amikor
megtudják, hogy zsidó ôsökkel ren-
delkeznek, de elôfordult olyan eset
is, hogy zsidóként nôttek fel, zsidó
gének nélkül.

A 23andMe alapítója Anne
Wojcicki, akinek édesanyja zsidó,
míg édesapja lengyel származású
amerikai; párja az orosz születésû
Sergej Brin, a Google alapítója, aki
zsidó származású. Wojcicki saját
géntérképét annyira izgalmasnak ta-
lálta, hogy mindenki számára
elérhetô géntesztet és adatbázist
akart kifejleszteni.

Frölich fôrabbi idézi Menasse
Klein Misne Háláchot címû mûvét:
„aki zsidó testbe született, az bármit
tesz, a teste zsidó marad”. A géntu-
domány jelenlegi állása ôt igazolja.

Lázár György

Sergej Brin, a Google alapítója és párja, Anne Wojcicki, 
a 23andMe alapítója

Az EMIH csatlakozott
a Mazsihiszhez

Zsidó közösségszervezô szak



A zsidó vallás
h a g y o m á n y o s
elôírásait felnôtt
fejjel felfedezô
ember a nyári
idôszak közeled-
tével újonnan rá-

csodálkozhat törvényeink egyedül-
álló jellegzetességeire. Szívesen el-
utaznánk nyaralni, de hogyan bizto-
sítsuk a kóser étkezést? A szállodai
szobaajtók vajon szombaton is
használhatók (nem elektromosak)?
Egy tengerparti nyaralás frissítô le-
hetne, de vajon szabad-e fürdôru-
hában férfiaknak és nôknek vegye-
sen tartózkodniuk? A kultúra igazán
felemelô élményeket tartogat, de
nôi énekhangot eleve nem hallgat-
hatunk, a filmek és színdarabok
jelentôs része pedig könnyelmû, gú-
nyolódó tartalma miatt erôsen
megkérdôjelezhetô értékû vallásunk
szempontjából. Felmerül a kérdés,
hogy egyáltalán miféle kikapcsoló-
dási, szórakozási lehetôsége marad
a vallásos zsidónak a vakáció ide-

jén? (Ha egyáltalán van olyan neki,
miután szabadságának jelentôs ré-
szét az ünnepnapokra és félün-
nepekre már kivette.) Megenged-e a
mi vallásunk bármilyen tevékenysé-
get, ami túlmutat az imádkozáson, a
tóratanuláson és annak szükségsze-
rû kísérôjelenségein?

Elôször is lássuk, mi is számít
ilyen szempontból „kísérôjelen-
ségnek”. Természetes, hogy szüksé-
günk van kellô mennyiségû alvásra
ahhoz, hogy testünk regenerálódjon.
Ugyanígy ennünk-innunk is kell,
hogy egész napra legyen energiánk,
és sportolni, az egészségünkrôl
megfelelôen gondoskodni, hogy mi-
nél hosszabb távon tudjuk szolgálni
a Teremtôt.

A nyári kikapcsolódásra is tekint-
hetünk ilyen módon. Ez a testi-lelki
felfrissülés lehetôsége, hogy újult
erôvel térhessünk vissza mindennap-
jainkba. Persze ezt sem helyes túl-
zásba vinni, mint ahogy az sem jó,
ha túl sokat alszunk, és a nehéz
ételektôl is tartózkodnunk kell, vala-

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

VALLÁSI ROVAT

Vakáció – zsidó szemmel A „Schindler-üzem” 1945. május 8-ig mûködött, ekkor Schindlernek mene-
külnie kellett. Búcsúajándékként Hersch Licht ékszerész aranyfogakból gyûrût
készített Schindlernek, melybe a következô mondat volt belevésve:

„Wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.”
(„Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg.”)
Ez a mondat lett az izraeli Jad Vasem múzeum mottója...
A többiek héber nyelvû levelekben írták meg, hogy a gyáros jól bánt velük,

de a mentô körülmények ellenére az Abwehr munkatársa nem mert Csehszlová-
kiában maradni. 1945. május 8-án este még beszédet intézett a munkásaihoz, és
arra kérte ôket, legyenek méltóak a zsidó áldozatokhoz, és ne álljanak bosszút a
rajtuk esett sérelmekért az ártatlan lakosságon, majd éjfél után útra kelt a fele-
ségével és öt zsidóval az osztrák határ felé. Az amerikai felszabadítók május 9-
én már csak a zsidókat találták a brneneci táborban, akik a szabadulás hírére az
udvaron verték agyon a németeket kiszolgáló fogolytársukat, a kápót. Schindlert
és társait útközben a németek, az oroszok és cseh partizánok többször is megál-
lították, Ausztriában pedig az amerikai katonák vetették alá kihallgatásnak, de a
zsidók tanúskodásának köszönhetôen elengedték.

Magyarországon több mint 1600 zsidó temetô szorul gondozásra. 
Ezt a feladatot a Hitközségen kívül zsidó iskolák önkéntesei, társadalmi
szervezetek, önkormányzatok, a Hit Gyülekezete és sokan mások 
vállalják magukra. (Fortepan/Lissák Tivadar)
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Örményország

Mikhail Chlenov, az Eurázsiai Zsidó Kongresszus fôtitkára, a Zsidó Világ-

kongresszus alelnöke is részt vett azon a megemlékezésen, amelyet az egykori

Ottomán Birodalomban rendezett örmény népirtás századik évfordulója alkal-

mából tartottak Jerevánban. Örmény források szerint a népirtásnak mintegy

másfél millió áldozata volt. A fôtitkár a rendezvényen kijelentette, hogy „a zsi-

dók, akik évszázadokon keresztül a holokauszt tragédiájában végzôdô kegyet-

len üldöztetést, törvénytelen megtorlásokat és véres pogromokat szenvedtek el,

jól megértik örmény testvéreik fájdalmát”. Mikhail Chlenov mellett Rima
Vardzhapetian, az örményországi zsidó közösség vezetôje és Peter Weinzierl,
az Eurázsiai Zsidó Kongresszus Tanácsának tagja alkotta a delegációt. A kül-

döttség Jerevánban megkoszorúzta az Örmény Népirtás Emlékmûvét.

Csehország
Sok százan vettek részt azon a tüntetésen, amelyet az antiszemitizmus

erôsödése miatt rendezett a jeruzsálemi székhelyû és a cionizmust támogató

Keresztény Nagykövetség Prágában. A megmozduláshoz Németországból ér-

kezett fiatalok csoportja is csatlakozott. A menet az egykori zsidónegyedben

lévô Franz Kafka térrôl indult, és a Wallenstein-kertben tartott kulturális prog-

rammal folytatódott. A rendezvényen felszólalt Premysl Sobotka, a Szenátus el-

nöke, Daniel Herman kulturális miniszter, Gary Koren izraeli nagykövet, vala-

mint több holokauszttúlélô is. A Keresztény Nagykövetség egy nemzetközi

szervezet, amely ápolja Jeruzsálem bibliai jelentôségét. Céljai között szerepel a

zsidók, a keresztények és a moszlimok közötti megbékélés erôsítése is.

Luxemburg
Xavier Bettel miniszterelnök a parlamentben bejelentette, hogy a

közeljövôben holokauszt-emlékmûvet fognak felállítani a fôvárosban, Lu-

xembourgban. A kormány és a zsidó közösség támogatásával egy holokausz-

talapítvány is létesül.

Nagy vitát váltott ki az országban az a jelentés, amely a hatóságok és a né-

met megszállók második világháborús együttmûködésével foglalkozik. Kuta-

tók szerint zsidó ügyekben a helyi szervek a nácik „kéréseit” túlteljesítették.

A Németországból és más helyekrôl érkezett menekültek miatt a Luxemburg-

ban élô zsidók száma 1938-ban elérte a négyezer fôt. Sokuknak azonban si-

került a megszállás elôl idôben elmenekülniük. A nácik közel kétezer sze-

mélyt deportáltak, közülük harminchatan élték túl a „végsô megoldást”. Je-

lenleg ezerkétszáz zsidó él az országban.

Horvátország
Sajtójelentések szerint ünnepélyesen megemlékeztek a jasenovaci koncent-

rációs tábor, a „horvát Auschwitz” felszabadulásának 70. évfordulójáról. A

területen öt nagy és több kisebb tábor mûködött. A horvát fasiszták, az uszta-

sák a náci diktatúrát a legkegyetlenebb brutalitással valósították meg. A

Jasenovacon ôrzött mintegy 60–80 000 szerb, zsidó, horvát és roma áldozatot

nemcsak lôfegyverrel, hanem kalapáccsal, késsel vagy vasbotokkal gyilkol-

ták meg. A felszabadulás elôtt, 1945. április 22-én történt kitörést csak nyolc-

van személyt élte túl, akiknek sikerült elmenekülniük. Josip Leko, a zágrábi

parlament elnöke az ünnepségen kijelentette: „az elkövetett borzalmak arra

intenek, hogy nemzeti, vallási, ideológiai és szexuális különbözôségek miatt

nem szabad eltûrni a diszkriminációt és az üldözést”. A vallási szertartást a

különbözô felekezetek papjai tartották.

A német megszállás elôtt 24 000 zsidó élt Horvátországban. A nácik és he-

lyi csatlósaik a közösség tagjainak közel 80 százalékát elpusztították. Hittest-

véreink száma jelenleg kétezer fô.

Kovács

mint arra is helyes odafigyelni, hogy

ne csináljunk „eseményt” magából

az étkezésbôl. Ez része annak a tö-

rekvésünknek, hogy tudatosítsuk:

nem azért vagyunk a világon, hogy

egy jót együnk. Noha kétségkívül is-

merünk olyan embereket, akik ennek

szellemében élik le az életüket, de

érdemes egy percre elgondolkodni

azon, hogy vajon velük akarunk-e

egy lapra kerülni?

Ha egy átlagos embert megkérde-

zünk arról, hogyan érzi magát ebben

a kora nyári idôszakban, minden bi-

zonnyal azt mondaná, már izgatottan

várja a hosszú, dolgos hónapok után

a jól megérdemelt szünidejét. Ez az

esetek egy jelentôs részében azt je-

lenti, hogy számára a szünidô számít

lényeges idôszaknak az életében, a

munka pedig a szükséges rossz. Ami

már önmagában is elszomorító tény-

állás, hiszen igen csekély az a né-

hány hét az egész év szempontjából

– ez lehet az oka annak, hogy az át-

lagemberek ritkán gondolkodnak

ilyesmin. Ugyanakkor világos, hogy

szívesebben azonosulunk az ilyen

gondolkodású emberrel, aki a csa-

ládjával közösen töltött kikapcsoló-

dás idejét részesíti elônyben a karri-

erjével szemben. Ha tehát teljes

ôszinteséggel belegondolunk, és ko-

rábban még nem gondolkodtunk a

témán, akkor igencsak elbizonytala-

nodunk, mit is válaszoljunk erre a

kérdésre: miért is élünk? A munka-

idônkért vagy a szabadidônkért?

Egyszer Rabbi Jiszráel Szalanter

(1810–1883), a muszár mozgalom

megalapítója meghallotta, hogy az

egyik legkiválóbb régi tanítványa

egyre távolabb kerül a zsidó hagyo-

mánytól. Életének új célja a szelle-

miekben való fejlôdés helyett egy

sikeres vállalkozás vezetése lett Pá-

rizsban. Amikor a rabbi éppen arra-

felé járt egy fontos ügyben, egykori

diákja a lehetô legnagyobb tisztelet-

tel fogadta a pályaudvaron. „Miért

utazott a rabbi Párizsba? Talán tu-

dok segíteni valamiben? Vannak

összeköttetéseim!” Mire a rabbi:

„Van egy nagyon jó kabátom, csak

leszakadt az egyik gombja. Úgy

hallottam, Párizsban kiváló mester-

emberek vannak, gondoltam, meg-

csináltatom.” A tanítvány nem akar-

ta elhinni – csak nem mondja komo-

lyan a rabbi! Pedig ô sosem szokott

viccelôdni, ezt mégis a lehetô leg-

komolyabb arccal mondta. Végül a

rabbi megkérdezte: „Ha hihetetlen-

nek tartod, hogy ezt az utat Párizsba

megteszem egy leszakadt kabát-

gombért, akkor azt hogyan hiheted

el, hogy az emberi lélek megteszi

ezt az óriási, evilági vándorútját a

legmagasabb világokból erre a

Földre, csak azért, hogy pénzt ke-

ressen?”

A zsidó vallásos szemlélet szerint

az ember nem véletlenül van a vilá-

gon. Nem az a feladatunk, hogy

„pénztermelô gépként” mûködjünk,

de az sem, hogy valahogyan megold-

juk, hogy elteljen az az idô, amíg itt

vagyunk, úgy, hogy ne unatkozzunk.

Számunkra nincsen felesleges idô.

Ha a szabadidôt okosan fel tudjuk

használni saját lelkünk, közvetlen

környezetünk megújulására, az egy

nagyszerû lehetôség. De nem ez az

életünk célja, és nem is a karrierünk.

A cél az épülés. A szabadidô eltölté-

sét látszólag korlátozó törvényeink a

valóságban pontosan errefelé irányí-

tanak minket.

Szántó-Várnagy Binjomin Zeév 
binjomin.hu

Oskar Schindler emléke

A „Schindler-üzem” története
Lengyelország német megszállása után Krakkóban rendezkedett be, kihasz-

nálta a háború adta gazdasági lehetôségeket: jó kapcsolatai voltak a feketepiac-
cal, és illegális eszközökkel megszerzett egy zománcozóüzemet (Press- und
Emaillierwerk). Az üzem közelében mûködött a Plaszow-gettó. Schindler a
gyárban a gettó lakóit dolgoztatta – elôször csupán azért, mert a legolcsóbb
munkaerô volt.

Ekkortájt hajtatta végre Amon Göth a krakkói gettó felszámolását, és további
gettók kiirtására készült. Göth volt a Plaszow-gettó vezetôje is, a rabokkal ke-
ményen bánt, egyes információk szerint a fogvatartottak ritkán éltek túl 14 hét-
nél többet. A körülmények rémesek voltak, Göthnek pedig volt egy kegyetlen
szokása: távcsöves puskával vadászott a rabokra.

Kapcsolatainak köszönhetôen Schindler elérte, hogy az alkalmazottainak nem
kellett a gettóban maradniuk, hanem az ô saját munkásszállóiban laktak. Ehhez
azonban Schindlernek élelmiszerekre, gyógyszerekre volt szüksége, melyeket a
feketepiac segítségével szerzett be. Schindlert egyszer ôrizetbe is vették illegá-
lis üzletei miatt, és egy másik alkalommal is volt börtönben – ezt azonban Göth
szerencsére nem tudta.

Schindler gyárában teljesen más körülmények uralkodtak, mint a táborokban.
Engedélye nélkül a nemzetiszocialista katonák nem léphettek be az üzembe. A
dolgozók kb. kétszer annyi ennivalót kaptak, mint a gettóban, Schindler nagy
vagyont költött élelmiszerekre. A gyárban volt egy titkos „kórház” a betegek ré-
szére. A gyárban nem verték meg a dolgozókat, senkit nem öltek meg, és senkit
nem küldtek Auschwitzba.

1943-ban átalakították a gyárat lôszergyárrá, de két év alatt egyetlen használ-
ható lôszer sem készült itt. Mikor a Szovjetunió csapatai elérték Lengyelorszá-
got, a gettókat átköltöztették. Schindler gyára sem maradhatott, mivel ô a nem-
zetiszocialista párt tagja volt. Minden követ megmozgatott, és végül elérte,
hogy Brünnlitzbe (Szudéta-vidék) helyezzék át az üzemet.

A költözéskor készült az ún. „Schindler listája”, ami azoknak a zsidóknak a
nevét tartalmazta, akiket Schindler magával vitt az új gyárba. A listát Schindler
titkára, Itzhak Stern és Mietek Pemper gépelte le, 1098 nevet tartalmazott. Ôket
nevezik „Schindlerjude”-nak. A listán az idôseket 20 évvel fiatalabbként, a
gyermekeket felnôttként tüntették fel. Az orvosok, tanárok neve mellett szak-
munkás végzettségek szerepeltek. A listán van Abraham Bankier neve is, ô volt
eredetileg a gyár tulajdonosa.

BH
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Oskar Gröninget a Hannoveri
Ügyészség háromszázezer magyar
zsidó szándékos, aljas és kegyetlen
meggyilkolásában való bûnrészes-
séggel vádolja. Ehhez a vádhoz csat-
lakozott 62 magyar származású
holokauszttúlélô. A német jogban
mellékvádlóknak hívják ôket. A
Lüneburgi Tartományi Bíróság kö-
zülük eddig hármat hallgatott meg.

Az elsô tanú, az Erdélyben szüle-
tett, most az USA-ban élô 80 éves
Eva Kor vallomása megdöbbentette
a jelenlévôket, nyilvános megszóla-
lása pedig komoly ellenérzéseket
váltott ki. Eva szüleit és két nôvérét
Auschwitzban azonnal a gázkamrá-
ba küldték. Az akkor 10 éves Eva
úgy maradt életben, hogy bekerült
Mengele ikreken folytatott kísérle-
teibe. Olyan injekciókat kaptak,
amelyek hatóanyaga máig ismeret-
len. Eva belázasodott, kórházba ke-
rült, ahol Mengele „meglátogatta”,
és azt mondta: „milyen kár, hogy
ilyen fiatalon már csak két hete van
hátra az életébôl”. De az 1400
„Mengele-iker”-bôl Eva és Mirjam
a néhány tucat túlélô közt volt.
Mirjam veséje azonban késôbb el-
sorvadt, ikertestvérétôl kapott vesé-
vel élt 1993-ig.

Eva Kor szerint a megbocsátás az
öngyógyítás legfontosabb eszköze.

„Én vagyok az egyetlen olyan
túlélô, aki megbocsátott a náciknak.
(...) Azt szeretném, hogy Gröning
mondja el a fiatal neonáciknak, hogy
Auschwitz létezett, és csak vesztesé-
get és fájdalmat okozott.”

Majd felállva a tanúk padjáról,
Gröninghez lépett, megfogta a kezét
és átölelte.

Vallomása és a német közszolgá-
lati televízióban tett nyilatkozata mi-
att Cornelius Nestler és Thomas
Walther ügyvédek az általuk képvi-
selt 49 túlélô nevében, sajtóközle-
ményben kifogásolták Eva Kor nyil-
vános szereplését. Hangsúlyozták,
hogy a mellékvádat képviselô túl-
élôk, mintegy 1000 ember nevében
vesznek részt ebben a perben.
Gröninget 300 ezer magyar zsidó
meggyilkolásában való bûnrészes-
séggel vádolják. Ha Eva Kor asz-
szony valóban úgy gondolja, ahogy
mondta, hogy „ezt a vádaskodást be
kell fejezni”, és a náciknak meg kell
bocsátani, akkor nem kellett volna
mellékvádlóként fellépnie.

„Az általunk képviseltek ezúton
kijelentik: mi nem tudunk Gröning-
nek saját és elpusztított hozzátarto-
zóink, valamint a többi 299 999 ál-
dozat nevében megbocsátani.”

Mindössze igazságot akarnak
kapni.

A következô tárgyalási napon a
ma is Magyarországon élô, 90 éves
Pusztainé Fahidi Éva németül tett ta-
núvallomást.

Debrecenben született, apácákhoz

A hírhedt náci vezetô, Hermann Göring testvérének, Albert Göringnek az
életét, a második világháború idején végzett zsidómentô tevékenységét mu-
tatja be a Der gute Göring (A jó Göring) címû új filmjében a német televízió.

Az NDR és a Bayerischer Rundfunk bajor közszolgálati mûsorszolgáltató
társaság együttmûködésében készült alkotás középpontjában a két testvér kö-
zött feszülô ellentét áll, különbözô életszakaszaikban mutatja be a fivérek vi-
szonyát. A perspektíva nélküli repülôpilóta Hermannból pompakedvelô náci
vezetô, a nagy jövô elôtt álló gépészmérnök Albertbôl pedig nincstelen válik.
Késôbb Hermann gyilkossá, Albert megmentôvé lesz: saját költségén ellenál-
ló csapatokat szervez, és útleveleket hamisít zsidóknak, hogy megmentse
ôket a koncentrációs táborokba kerüléstôl.

Utolsó alkalommal a szövetséges hatalmak fogságában találkoznak a fivé-
rek. Ekkor mindketten vesztesek, hiszen Albertet csak évekkel késôbb enge-
dik szabadon, a nyomozók ugyanis nem hiszik el a megmentett zsidókról szó-
ló történeteit.

Az ifjabb Göring testvér sohasem állt talpra, neve szégyent hozott rá. 1966-
ban, 71 éves korában, nincstelenül halt meg Münchenben, anélkül, hogy ön-
feláldozó mentôakcióiról tudomást szerzett volna a világ.

A Kai Christiansen rendezte dokumentumdráma szemtanúkkal és történé-
szekkel készített interjúkat is feldolgoz. Megszólalnak olyan emberek hozzá-
tartozói is, akiknek életét Albert Göring mentette meg. Hermann szerepében
Francis Fulton-Smith látható, Albertet Barnaby Metschurat játssza. 

William Hastings ausztrál kutató Thirty Four (Harmincnégy) címû könyve
nyomán 2011-ben már készült dokumentumfilm Albert Göringrôl Goering’s
Last Secret (Göring utolsó titka) címmel, melyet részben Magyarországon
forgattak. Az elkészítés során elôkerült dokumentumok és visszaemlékezések
bizonyították, hogy Albert Göring a 30-as évektôl 1944-ig gyakran megfor-
dult Budapesten. Számos magyar üldözött köszönheti neki az életét – volt,
akit papírokkal, másokat pénzzel segített. 

MTI

Felszabadulás. 1945. Amerikai katonák nagyünnepi istentisztelete
Goebbels otthonában

(Amerikai Zsidó Levéltár)

„Én vagyok az egyetlen olyan túlélô, 
aki megbocsátott a náciknak”

járt iskolába, katolikus nevelést ka-
pott.

„Apám 1936-ban kikeresztelke-
dett, valószínûleg ezzel akart segíte-
ni rajtunk. Én identitásomban ma-
gyar vagyok, de Auschwitz óta ma-
gyar zsidó lettem.”

Családjával együtt gettóba zárták,
majd vagonokba zsúfolták mindany-
nyiukat. Debrecenbôl 3 nap alatt
14 300 zsidót hurcoltak el Ausch-
witzba.

„A Debrecenbôl Auschwitz-
Birkenauig tartó út volt a legna-
gyobb trauma minden magyar túlélô
számára” – mondta Fahidi Éva.

„A bevagonírozást a magyar
csendôrök hajtották végre, és ôk még
Eichmann szerint is rettenetesen bru-
tálisak voltak. Egy-egy vagonba 80
embert préseltek be. Két vödröt tet-
tek be, víznek és WC-nek. A vagon-
ban 35–40 fokos hôség volt, levegô
viszont semmi. Három nap, három
éjjel tartott az út. Volt, aki megôrült
és üvöltözött, volt, aki csak szép
csendben meghalt.”

Auschwitzba érkezve nagy ordíto-
zás közepette dobták ki ôket a vago-
nokból. Szétválasztották a nôket és a
férfiakat. „A nôi sor hosszabb volt,
mert a magyar zsidó férfiak legtöbb-
je akkor már munkaszolgálatos volt.
Az életben maradásra a 16 és 44 év
közöttieknek volt a legnagyobb esé-
lyük.”

„Az elsô sokk akkor ért, amikor le-
vágták a hajunkat és pucérra kellett
vetkôznünk. Alig ismertük meg egy-
mást, mert mindenki egyforma volt.
A kápónkat Sosánkának hívták. Tôle
kérdeztük, mikor jönnek a többiek.
Sosánka a kéményekbôl felszálló
füstre mutatott: ôk már ott vannak.”

A németek sokakat a szabadban
égettek el, mert bár megállapodtak a
magyarokkal, hogy hány vonatot
küldhetnek Auschwitzba, Magyaror-

felszabadít« tábla alatt. Elszakítottak
anyámtól. Kiabáltam, hogy mama, ô
meghallotta, és megfordult. Egymás-
ra néztünk, de szólni nem tudott. So-
ha nem láttam viszont.”

Lemeztelenítés, haj és testszôrzet
lenyírása, barakkokba terelés.

„A sorakozóknál naponta szelek-
táltak. Akiket elvittek, soha többé
nem tértek vissza.”

3 hónap után ô is egy hadiipari
gyárba került. V2-es rakétákhoz
gyártottak alkatrészeket, robbanó-
anyagokat.

„Emeletes ágyak, matrac, párna.
Emberséges hely volt, mert nem a
zsidóknak, hanem a munkásoknak
építették.”

Elszigeteltségükben semmit sem
tudtak a háború alakulásáról.

„Egyszer egy hosszú csô két végén
dolgoztunk. A szemben lévô fiatal-
ember egy papírt csúsztatott át a csö-
vön: ne add fel, hamarosan vége lesz
a háborúnak.”

A gyárból egy másik koncentráci-
ós táborba vitték át ôket, ahonnan a
náci ôrök egyik pillanatról a másikra
eltûntek. Azután megjelentek az
amerikai katonák. A kiéhezett,
csontsovány emberek közül sokan
még ekkor is meghaltak, mert a fel-
szabadítóktól kapott élelembôl hirte-
len teleették magukat.

Hedy a Vöröskereszttôl tudta meg,
hogy szüleit elgázosították. Egy
nagynénjéhez ment „haza”, ôk nevel-
ték fel.

„Az elsô este után soha többé nem

beszéltünk errôl. Bár a világ ma is te-
le van gyûlölettel, nincs bosszúvá-
gyam, de nem is tudok megbocsáta-
ni. Nincs jogom arra, hogy sokak
gyilkosának megbocsássak. Az Isten
talán majd megbocsát neki.”

„Az európai zsidókat sújtó népirtás
egyúttal tömeges rablás, azaz rabló-
gyilkosság volt.”

Ezt már a perben megidézett igaz-
ságügyi szakértô, dr. Frank Bayor, a
Müncheni Történeti Intézet
Holokausztkutató Részlegének
vezetôje mondta. A történész ezzel
az eddig ritkán hallott fogalommal
arra utalt, hogy 1942-ben a koncent-
rációs táborok központi utasítást
kaptak, mit tegyenek a zsidóktól el-
rabolt értéktárgyakkal. Gröningnek
éppen ez volt az elsôdleges feladata.
A devizákat, fémpénzeket, valamint
az aranyat, ékszert, fogaranyat és
gyöngyöt egy központi berlini gaz-
dasági hivatalba kellett eljuttatni, on-
nan pedig mindez a Reichbankba ke-
rült. A kimutatások szerint 2,65 ton-
na aranyat, devizát (mai értékén kb.
100 millió eurót) és 825 vagonnyi
ruhát meg órát harácsoltak össze.

Az élet abszurditása, hogy a Har-
madik Birodalom az elpusztított és
kényszermunkára hurcolt zsidóktól
elrabolt vagyon jelentôs részébôl ép-
pen a zsidók megsemmisítésére léte-
sített koncentrációs táborokat finan-
szírozta.

Dr. Sándor Zsuzsa / Hír24

szág „túlteljesített”. A krematóriu-
mok kapacitása ezért bizonyult ke-
vésnek.

„Birkenauba érkezve a cigánytá-
bort láttam meg elôször. Csont és
bôr emberek voltak, de a családok
együtt maradhattak. Azt hittem, ve-
lünk is így lesz. 1944 nyarán egy éj-
szaka hirtelen vakító fényre ébred-
tünk, ordítás, kutyaugatás hallat-
szott. Kihajtották az embereket a ci-
gánytáborból. Mi akkor már tudtuk,
mi következik. Dante pokla, az
Inferno lehetett ilyen.”

1944 augusztusában Évát kény-
szermunkára vitték egy allendorfi
fegyvergyárba. „Alig tudtunk életben
maradni, de Auschwitz után ez való-
ságos földi paradicsomnak tûnt.”

Egy közbevetett bírói kérdésre,
hogy mit gondoltak, mi vár rájuk,
Éva azt válaszolta:

„Azt hittük, hogy a magyarországi
zsidókat nem fogják deportálni. Utá-
na meg azt, hogy munkatáborba
visznek. De a családomból 49 em-
bert megöltek. Senki nem olyan sü-
ket, mint az, aki nem akar hallani.”

A tárgyalóteremben kivetített ké-
pen Fahidi Éva megmutatja, hogy ô
maga hol áll a sorban.

„Soha nem hittem, hogy egyszer
egy német bíróság elôtt minderrôl
vallomást tehetek. Nagyon sokáig
kellett várnunk erre a perre, de ne-
künk már az is elégtétel, hogy ez
megtörténik” – fejezte be vallomását
Fahidi Éva.

A következô tanú a 86 éves, az
egykori Osztrák–Magyar Monarchi-
ában, a mai Romániában született és
ma Torontóban élô Hedy Böhm volt.

Hedyt szülei megóvták a politiká-
tól, a 40-es évek zsidótörvényeirôl
mit sem tudott. 1944-ben hallott
elôször a Lengyelországban és Né-
metországban történt szörnyûsé-
gekrôl.

„Apám szerint – aki az I. világhá-
borúban magyar állampolgárságára
büszke katona volt – a magyar kor-
mány soha nem fogja feladni zsidó
polgárait. Én akkor találkoztam
elôször az antiszemitizmussal, ami-
kor anyám felvarrta a ruhámra a sár-
ga csillagot. (...) A gettóban egy há-
lószoba egyik sarka jutott nekünk. A
magyar holokauszt nagyon gyors
volt, sokkal inkább a magyarok, mint
a németek miatt. Ha még 3 hónapig
hagytak volna minket a gettóban, so-
kan életben maradtak volna, mert
szeptemberben az oroszok már fel-
szabadították a várost.”

Hedy családját május 31-én vago-
nírozták be és vitték Auschwitzba.
Az utazás borzalmait ugyanúgy
mondja el, mint elôtte Éva. Ôk is ab-
ban hittek, hogy dolgozni fognak.
Amikor kiszálltak a vagonokból, az
SS-ôrök kutyákkal és rájuk fogott
gépfegyverrel álltak a rámpán.

„Elválasztották a férfiakat a nôk-
tôl. Áthajtottak bennünket a »Munka

Der gute Göring
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Izrael Díjjal tüntetik ki

Hájim Topolt
Hájim Topol az anatevkai tejesember, Tevje szerepében lett világhírû,

de a Hegedûs a háztetôn mellett játszott például az egyik James Bond-
filmben is, és civil aktivistaként is maradandót alkotott, többek között
egy falut alapított gyógyíthatatlan beteg gyerekek számára a mesés szép-
ségû Jordán-völgyben. Idén 80 éves, és ebbôl az alkalomból életmûdíjat
kap hazájában.

Topol 1935-ben született Tel-Avivban. Iskolái befejezése után lépett be az
izraeli hadseregbe, a Sínai-félszigeten harcolt, valamint a sereg színpadain
játszott amatôr színészként. 1961 óta forgat filmekben, és szintén ebben az
évben alapította meg többedmagával a Haifa Városi Színházat. Ephraim Kis-
hon (Kishont Ferenc) 1964-es komédiájában, a Sallah Shabbatiban játszott
szerepe adta a lökést, hogy izraeli színészként bekerüljön a nemzetközi rival-
dafénybe. Elsô angol nyelvû szerepét 1966-ban, Az óriás árnyéka címû film-
ben kapta. 1971-ben történt az áttörés karrierjében, amikor a Hegedûs a

Több mint ezren gyûltek össze a
Kárpátaljáról elszármazott zsidók
minden évben megrendezett leg-
nagyobb piknikjén Izraelben.

Idén is az ország közepén lévô bét-
semesi erdô volt a helyszíne a kár-
pátaljai zsidó közösségek immár 27.
éves találkozójának, amelyen a csa-

Izrael gépmadár-
távlatból

Egyiptomból Cipruson át érkezett
Izraelbe a Földközi-tengert kör-
berepülô Magnus Expedíció. Földi
Zoltán pilóta és a dunaújvárosi fotós,
Hankusz Kálmán eljutott a Galileai-
tenger partjára, járt a Golán-
fennsíkon, repült a Holt-tenger me-
dencéje fölött, és fogadta ôket ha-
zánk izraeli nagykövete is.

Azonban mielôtt Egyiptomból el-

indultak volna, a Sakkara-sivatag
csodáit sem hagyták ki.

– Ez a terület a mai napig egy óri-
ási titok. Már az odavezetô út sem
volt egyszerû, autentikus környezet,
amely nélkülöz minden, a nagyvá-
rosokra jellemzô hivalkodást, csillo-
gást. Az ember belekóstolhat a hami-
sítatlan arab miliôbe, itt az európai
szem számára minden érdekes. A
hôség számunkra szinte elviselhetet-
len, de a helyiek három felsôben és
„jégeralsóban” járnak. Bár a lépcsôs
piramisokhoz pálmafák között vezet
az út, aztán egy hihetetlenül éles ha-
tárvonal, és vége a zöldnek,
kezdôdik a sivatag – mesélte
Hankusz Kálmán.

Ezt követôen a fiúk Cipruson ke-
resztül érkeztek meg Izraelbe, a
Szentföldre: – Természetesen egy-
szerûbb és gyorsabb lett volna köz-
vetlenül Izraelbe repülni, ám ez lehe-
tetlen, mert Egyiptom felôl nem le-
het átlépni a légteret. Csak Ciprus
felôl mehettünk. Ráadásul az idô is
borzalmas volt, végig felhôben,
rossz látási viszonyok mellett tettük
meg az utat, mindössze a navigáció
adott némi támpontot a sziget felé re-
pülésben.

Izraelben a fogadtatás barátságos
volt, magyarul beszélô segítô is fo-
kozta a fiúk komfortérzetét, ám ki-
sebb gond azért adódott...

– Mivel Izraelben csak helyi piló-
tával lehet repülni, így Zoliék
repülôvel mentek Netanjába, engem
pedig kocsival vittek oda – kezdte
Hankusz Kálmán itteni kalandjaik
mesélését. – Mi simábban értük el a
kitûzött célt, Zoliéknak azonban ki-
csit nehezebben sikerült, egy hosszú
leszállópályán nem okoz gondot a
landolás, de a netanjai mindössze

700 méter. Az sem könnyített a dol-
gon, hogy az elején villanyvezeték
van.

Kálmán és Zoltán Izraelben több
meghívásnak is eleget tett, a fiúk fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagod-
tak. – Gyakorlatilag körberepültük
az országot, jártunk a Galileai-tenger
partján, a Golán-fennsíkon, a Holt-
tenger medencéje fölött. Utóbbi ér-
dekessége, hogy a hegynek tûnô
domborulatok tulajdonképpen a ten-
gerfenék domborzata. A hegyek vo-
nalában repültünk, a földtôl mind-
össze 150–200 méter magasan, ám a
mûszer mínusz 100–300 métert mu-
tatott! És a szerkezet nem hazudott,
mert valóban a tengerszint alatt ha-
ladtunk. Ennek tudatában még érde-
kesebb volt a repülés.

Fellegvándoraink a tel-avivi ma-
gyar nagykövetségre is hivatalosak
voltak, Magyarország izraeli nagy-
követe, Nagy Andor fogadta ôket.

– Kisebb közönségünk lett ott hir-
telen, élménybeszámolót tartottunk
az expedíció eddig megtett szakasza-
iról, de a következô nap sem unat-
koztunk, egy-egy nyitott géppel vé-
gigrepülhettük a tengerpart legszebb
részeit, érintve Caesareát is. Húsvét
elôtt pedig egy helyi farmer hívott
meg minket magához, ahol virágzó
narancsültetvényekben gyönyörköd-
tünk, de megkóstoltuk az általunk
szedett grapefruitot is. Érdekes, hogy
itt édes, nem keserû, de ettünk
olyan gyümölcsöket is, melyeknek
a nevét sem tudom. A családi asz-
talhoz is meghívást kaptunk, a va-
csorát együtt költöttük el. Nagy él-
mény volt betekintést nyerni az iz-
raeli mindennapokba, megismer-
kedni a szokásokkal.

Gallai Péter / feol.hu

James Bond társaságában

háztetôn fôszerepét alakította: Tevjét, az anatevkai tejesembert. E szerepéért
egy évvel késôbb Golden Globe-díjat kapott, és a legjobb férfi fôszereplônek
járó Oscar-díjra is jelölték.

Késôbb tucatnyi filmben játszott mellékszerepet, például az 1981-es James
Bond-filmben, a Szigorúan bizalmasban (For Your Eyes Only) Milos
Columbót, egy csempészt, aki a 007-es ügynököt segítette Görögországban.

Topol kezdeményezte és alapította meg a Jordán-folyó Falut (Jordan River
Village) Alsó-Galileában, gyógyíthatatlan betegségben szenvedô gyermekek
számára. Tagja a Variety Israel igazgatótanácsának is, amely egy nonprofit
szervezet értelmi fogyatékos gyermekek támogatására hitüktôl, nemüktôl,
bôrszínüktôl függetlenül.

„Nagyon izgatott és boldog vagyok, hogy elismerték a munkámat – mond-
ta Topol a Ynetnek. – Nem ért teljesen váratlanul, de örülök, mert az embe-
rek már évek óta beszélnek róla. Mikor szóltak telefonon, nagyon megkö-
szöntem. Minden évben megjelölök két személyt, akik igazán megérdemlik
az Izrael Díjat, szóval mikor értesítettek, hogy én kapom meg, kényelmetle-
nül éreztem magam, mert szerintem ôk jobban megérdemlik.”

A Haaretznek azt nyilatkozta, miután értesült a hírrôl: „Ahogy az angolok
mondják, jobb, mint egy pofon.”

Topol következô munkája a The Last Mission (Az utolsó bevetés) c. film,
amelyet szeptemberben mutatnak be Angliában. A film egy Moszad-ügy-
nökrôl szól, aki utolsó bevetésére indul Angliába.

A díjbizottság tagjai megjegyezték, hogy Topol már sok éve Izrael kulturá-
lis életének központi pillére. Sokszínû színpadi tevékenysége öregbítette Iz-
rael Állam hírnevét. Munkája olyan nyomot hagyott az alapjain és az infrast-
ruktúráján, amely az egész terület fejlôdéséhez vezetett, s hatása ma is észlel-
hetô „Izrael néphagyományában, énekeiben, színészetében és szórakoztatásá-
ban”.

Az Izrael Díjat, az állam legmagasabb kitüntetését 1953 óta adják át Izrael
függetlenségi napján Jeruzsálemben. Négyféle létezik, ebbôl egyik az életmû-
díj azoknak, akik saját területükön bizonyították kiválóságukat, vagy nagyban
hozzájárultak Izrael Államának mûködéséhez vagy kultúrájához. Az aktuális
díjbizottság továbbítja jelöléseit az oktatásügyi miniszternek, aki kiválasztja
a gyôztest.

goldilocks

ládok és a baráti társaságok ismét
megünnepelték összetartozásukat,
közös múltjukat.

„Nagyon kellemes együtt lenni, a
Kárpátaljáról elszármazott zsidók
ilyenkor az egész világról összegyûl-
nek, jó dolog együtt visszaemlékezni
a volt otthonunkra” – mondta Jichák
Klein, a kárpátaljaiak szervezetének
elnöke.

A rendezvényen idén koncertet
adott a Kossuth-díjas klezmerzenész,
Jávori Ferenc (Fegya), aki a hetve-
nes években az akkor a Szovjetunió-
hoz tartozó Munkácsról települt át
Magyarországra.

„Fantasztikus dolog itt lenni, ez
egy olyan különleges esemény,
amirôl mindenkinek tudnia kellene.
Ebben a világban, ahol mindenki
magányos, itt egy hatalmas nagy
családba csöppen az ember, ahol
mindig otthon érzi magát” – nyilat-
kozott a zenész az MTI tudósítójá-
nak.

A szintén munkácsi Mirjam
Davidovics, aki egy Petah Tikva-i
gyermekkórház egyik osztályát ve-
zeti, szimbolikusnak tekinti, hogy a
pikniket röviddel a holokauszt-
emléknap után rendezték meg, mert
szerinte a kárpátaljai túlélôk együtt
ünneplô gyermekei, unokái mintegy
a szörnyûségek fölötti gyôzelmet is
ünnepelik.

Az egyes települések külön-külön
is összegyûltek, sôt a beregszásziak
saját zászlójuk alatt beszélgettek és
sütötték faszénen ebédjeiket.

Az egész világról érkeztek vendé-
gek a külföldön élô magyar ajkúak
egyik legnagyobb rendezvényére,
sok Amerikában és Európában, köz-
tük Magyarországon élô egykori kár-
pátaljai is Izraelbe utazott a világta-
lálkozóra.

A Vörös Hadsereg volt tagjai Benjámin Netanjahu gyôzelem napi beszédét hallgatják a Kneszetben

(Fotó: Magnus Expedíció)

Több mint ezren vettek részt
az idei kárpátaljai pikniken
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MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló
Eszti babája (1.)

Egy cionista csoport Budapesten

Hogyan élt egykor a zsidóság egy Fejér me-
gyei faluban? Milyen volt a zsidó közösség éle-
te, szervezeti keretei? Hogyan éltek együtt zsi-
dók és nem zsidók? Milyen kapcsolatrendszer
fûzte össze ôket? Mi az oka, hogy ma Sárbo-
gárdon egyetlen egy zsidó sem él? Hogyan tör-
tént, hogyan történhetett meg a deportálás,
majd a lágerekbôl, munkaszolgálatból haza-
térôk hogyan próbálták a zsidó életet/életüket
folytatni a tragédia után? Milyen munka folyik
a zsinagóga rehabilitálásáért? Minderre és még
más sok kérdésre válaszol Lakk Norbert mo-
nográfiája, mely a sárbogárdi zsidóság közel
200 éves történetét dolgozza fel. A társadalom-
történeti tabló a betelepedésétôl, a 18. század-
tól a 21. század elejéig, napjainkig ível.

A könyv kronológiai sorrendben tárgyalja a
helyi zsidóság gazdasági, társadalmi, kulturális
életét, sokrétû, nagy anyaggyûjtésen alapuló
írott és szóbeli forrásokra támaszkodva. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni az oral history fon-
tosságát, hiszen a levéltári források nem tárják
fel az egyének személyes történetét. Az akták
bürokratikus nyelvezete, jogi formulái, száraz
tényei mögül hiányoznak az arcok, a sorsok,
más szóval maga az ember. Különleges értéke
még Lakk Norbert mûvének, hogy számos
fényképet közöl, melyek eddig ismeretlenek
voltak a kutatás számára.

Valóságos újkori leletmentés volt a zsinagó-
ga padlásán talált iratok felfedezése a
holokauszt után közel 70 évvel. Az értékes do-
kumentumokat 2007-ben kiállításon mutatták
be a közönségnek, s a most megjelent monog-
ráfiában is felhasználta ôket a szerzô.

A sárbogárdi zsidóság fénykora az 1865-ben
alapított zsidó elemi iskola mûködésétôl az
elsô világháború idôszakáig tartott. Az ortodo-
xiához csatlakozó közösség nem volt gazdag,
hiszen a református egyház által vásárolt telken
épült fel 1879-ben a zsinagógájuk. A Fejér me-
gyei zsidóságnak e puritán szépségû épület az
egyetlen megmaradt temploma.

Az anyakönyvek alapján a szerzô összeállí-
totta az itt szolgálatot teljesítô rabbik, kánto-
rok, sakterek névsorát, kiegészítve azokat élet-
rajzi adatokkal, fotókkal. A könyv a sárbogárdi
gyökerû vagy ide kötôdô híres személyiségek
tiszteletre méltó arcképcsarnokát is közli. E

fejezetbôl kiemeljük Hevesi György Nobel-dí-
jas tudóst, aki Sárbogárd elsô rabbijának,
Bischitz Salamonnak volt a leszármazottja.

A hitközség dualizmus kori virágzásához
hozzátartoztak az 1944-es német megszállásig
folyamatosan mûködô egyesületek, melyeket a
kötet részletesen ismertet.

Külön fejezetet kapott a helyi zsidóság rész-
vétele Sárbogárd gazdasági, kulturális életé-
ben, és a zsidó származású városi tisztviselôk
bemutatása. Mindez egy tolerancián alapuló
együttélésrôl, a zsidóság részérôl pedig az in-
tegráció irányába mutató tendenciáról tanúsko-
dik. A befogadó társadalom zsidó vallású ma-
gyar állampolgároknak tekintette ôket, s ma-
guk a zsidók is ezt vallották. E meggyôzôdés
vezette ôket az elsô világháborús frontokon ví-
vott véres csatákban is, melyek során 16-an
haltak hôsi halált.

Lakk Norbert részletesen tárgyalja a zsidó
elemi iskola történetét, többek között a tanítók
munkálkodását is. Különlegesnek számít
Berger Vilmos tanító 1866/67-bôl származó
naplója, vagy az elemi iskola alaprajza 1909-
bôl.

A szerzô képek és történeti források elemzé-
sével bemutatja azokat a házakat, üzleteket,
ahol az egykor virágzó hitközség iparosai, mes-
terei mûködtek.

A két világháború közötti idôszak viszonyla-
gos konszolidációja után a zsidótörvények
megalázó és jogfosztó rendelkezései a zsidósá-
got úgy egzisztenciálisan, mint társadalmi, kul-
turális tekintetben ellehetetlenítették, lelkileg
atomizálták. Sárbogárdon is próbált a nyilas
párt híveket toborozni, olykor nem is ered-
ménytelenül. A nyilasok elôretörését, szervez-
kedését akadályozta dr. Kenessey Gyula egy-
kori járási fôszolgabíró, midôn betiltotta Sár-
bogárdra tervezett nagygyûlésüket 1943-ban.
Németellenes magatartása miatt elôbb felfüg-
gesztették hivatalából, majd 1944 júliusában a
komáromi erôdbe hurcolták, ahonnan
Dachauba deportálták. A lágerben halt meg
1945. február 15-én tífuszban. Szobrát nemré-
giben avatták fel a helybéliek.

Mint ismeretes azonban, a magyar közigaz-
gatási apparátus, a csendôrség, a rendôrség a
német várakozást messze felülmúlva, készsé-

„Ez hetvenhárom második felében
történt, és szûk családomon kívül
öten alakítottuk meg a csapatot: a fe-
leségem, a fiam meg én egyszer, az-
tán Berger István rabbi, aki Csuló
becenéven volt ismert és népszerû,
(...) aki az egyik legnagyobb tudású
rabbi volt Magyarországon, dr. S.
Nagy Katalin mûvészettörténész, az-
tán egy Villányi nevû fiatalember, és
Magén István festômûvész a felesé-
gével. Ez a csapat járt hozzánk va-
sárnaponként. Ezután rájöttünk,
hogy mi zsidók vagyunk, miért va-
sárnaponként járjunk össze, járjunk
össze péntek este” – nyilatkozta Lo-
vász Ferenc Mihancsik Zsófiának
1995-ben egy interjúban, melynek
címe: Szóval azt mondja, aki zsidó,
tartsa magát zsidónak?

Azokból az idôkbôl ezer sebbôl
vérzô zsidóságunk visszafoglalásá-
nak nagyszerûségében is mindeddig
néma történeteit ôrizzük. Amikor
életek és sorsok dôltek el beszélgeté-
seken, élvezettel csevegve. A legem-
beribb és legkézenfekvôbb gondol-
kodás is esztelen játéknak tûnt. Ami-
kor úgy súgtuk a mondatokat, hogy
közben figyeltük, ki lehet szem- és
fültanúja beszélgetésünknek, amikor
óvatosságunkban „örökre” mentünk
el és jöttünk vissza, határolódtunk el
vagy köteleztük el magunkat. Ami-
kor a felfogható valóság dolgai közé
beiktattuk a felfoghatatlant, az ön-
magától mûködôt, melyet lehetetlen
irányítani. Amikor egyszerre csak el-
vesztettük a beszélgetés fonalát,
mert a barát ellenséggé vált, a testvér
hajlamos volt a testvért megtagadni,
és bár minden érzetünk jelezte ha-
sonlóságunkat, világos volt az is,

hogy az ösvények, melyeken hala-
dunk, mi és ôk, soha sem fognak ta-
lálkozni... 

Amikor...
Ezek a gondolatok jutottak eszem-

be Szöllôs Vera könyvének bemuta-
tóján. Az egykori gyanakvás, mely
reflexeimben rögzült, már rég okafo-
gyottá vált, mégis 2015-ben is, az új-
fajta torzítások korában, a Bálint
Ház falainak biztonságában is ezek a
gyanakvások valamiképpen vissza-
köszöntek. Amikor megkaptam a
meghívót Szöllôs Vera Eszti babája
címû könyvének bemutatójára, gon-
dolatsor indult el bennem a régi tit-
kok felderítésére, egy földerítési fo-
lyamat, melynek eredményeként egy
határozott, céltudatos, erôs akaratú
asszony alakja bontakozott ki. Ô a
2007-ben elhunyt Lovász Ferenc ne-
je, a családszeretô, hûséges feleség
és anya, igazi „éset hájil”, ahogyan
Salamon király dicséri versében a
család ékességét.

„Derék asszonyt ki talál. Az igaz-
gyönggyel is felér.”

Aki ha kell, rendet rak, takarít, fôz,
mosogat, bevásárol, teszi a dolgát,
gyereket nevel. Dolgozni jár, esti
fôiskolán tanul...

Ilyennek ismertem meg Verát ab-
ban a kísérletben, próbálkozásban,
mely a hetvenes évek elején
kezdôdött Budapesten, a csendes,
hangulatos Szende Pál utcai ház
egyik Dunára nézô lakásában. A hat-
napos háború után megindult Izrael-
ellenes kampány, a hazugságoktól és
csúsztatásoktól hemzsegô propagan-
da-hadjárat az önelégült rendszer el-
len hangolta a zsidó intellektueleket.
Ennek a folyamatnak jelentôs szere-

pe volt a diktatúra megdönthetetlen-
nek hitt támfalainak aláásásában.

A közös programban beszélgeté-
sek, séták, kirándulások, játékok és
zsinagógalátogatások szerepeltek.
Vera is ott volt, és ha nem volt ott, hi-
ánya megnevezhetetlen nyomokat
hagyott. Arcának egyik fele, mint
valami mértani szerkezet, visszatük-
rözte a történéseket, a másik fele,
mintha a kettôt egymástól elvágták
volna, álmodozott. A két arc különös
egyensúlyban, bölcsességben és har-
móniában rajzolódott össze, mintha
arckifejezésének valami távoli di-
menziója lenne.

Vera élete Lovász Ferenc mellett
nem volt egyhangú. „Ez így ment fél
évig, és már annyian voltunk, hogy
nem lehetett beférni a lakásba. Egy-
részt nincsenek gumiból a falak,
másrészt meg voltam gyôzôdve róla,
hogy egy percen belül az állambiz-
tonságiak fel fognak figyelni. Nem
voltak illúzióim. Két feltétele volt,
hogy valaki bekerüljön a társaságba,
egyrészt, hogy valaki bemutassa ne-
kem vagy Laci fiamnak az illetôt, a
másik, hogy mi hozzájáruljunk, hogy
idejárjon” – nyilatkozta Lovász az
interjúban. Vera figyelt, hallgatott,
jegyzetelt, megjegyzett mindent, ami
leírható volt. Önvallomása szerint
egészen fiatalon megfogalmazódott
benne a gondolat, hogy „majd”, vala-
mikor, egyszer megírja mindazt, ami
körülötte történt. Talán csak és kizá-
rólag az objektum és közte való kap-
csolatot. Talán éppen csak arra gon-
dolt, hogy ezekben az írásokban fog-
ja értelmezni önmagát. Hogy elosz-
lasson minden kétséget és félelemér-
zést.

„...ne vonjuk be a cionizmus kifeje-
zést a fiatalokkal való foglalkozás jel-
lemzésébe, Feri is elutasította ezt. A
zsidó identitás fejlesztése, a zsidó élet
pozitívumainak bemutatása volt a cél-
ja – emlékezik vissza Szöllôs Vera
azokra az idôkre. ...nagy szédereket
tartottunk, egy púrim alkalmából any-
nyian gyûltünk össze, hogy a földön
is ültünk Polnauer Sanyival együtt és
bábszínházat csináltunk.”

Aki Szöllôs Vera alig 110 oldalas
mûvét, az Eszti babája címû novel-
láskötetet a kezébe veszi, annak a
könyv finomsága tûnik fel leg-
elôször, a címlap, mely az Izraelben
élô Dan Diamant, alias Lovász Lász-
ló munkája, annak mélyzöld színe, a
rajta lévô kép, a budapesti hetedik
kerület lakóházainak jellegzetes,
agyonfoltozott, leláncolt, piszkos ka-
pubejárata, a sötét, szürke, depresz-
sziós, halálszagú udvarba vezetô ka-
pualj. Az idôbeliség önmagát értel-
mezi, az idôn belüli lét egy távoli
idôkontextusban kap helyet. Ebben
az értelmezésben mindennapivá vá-
lik a halál. A könyvben szereplô
egyik írás, az Emléktúra címû, 2005-
ben jelent meg a Tekintet folyóirat-
ban Ördögh Szilveszter gondozásá-
ban. Késôbb a Budai Sófár közölte
Vera írásait. Érthetô tehát bizonyos
helyzetek kialakulása, megnevezé-
sük és értelmezésük rutiszerûvé vá-
lása. Szöllôs Vera széles skálán ké-
pes ábrázolni. Író, vagy csak azzá
lett, de láthatjuk, hogy milyen gaz-
dag, nála a cselekmény annyit jelent,
mint megérteni az embert, a történé-
sek szimbolikáját. Egy megszokot-
tabb terminológiával élve, mindig a
felfedezés izgalmával ír. Egészen
más annak a ténynek a tisztázása,
mely szembeállítja az írást a történe-
lemmel. Arra vállalkozik, hogy kö-
zel hozza, mintegy felderítse a múlt
konfigurációs tevékenységét. Törté-
netei annyira életszerûek, mintha
Arisztotelész paradigmája alapján
íródtak volna. Figyelmen kívül
hagyja az elbeszélést érintô különb-
ségeket, saját igazságigényére ha-
gyatkozik, mely továbbra is, a törté-

net befejezése után is, talán az idôk
végezetéig fennáll. Ez a vonás az,
mely a cselekmény sajátos idôbeli és
erkölcsi üzeneteit adja. Elôrevetíti
azokat a tényezôket, melyek az elbe-
szélés legfontosabb alkotóelemeit
tüntetik fel, közvetítik az átmenetet,
a meglepetést, a feszültséget, melyre
az olvasó nem is számít, illetve
melyrôl szótlanságában talán nem is
kellett volna beszélnie. A Klauzál ut-
ca kövén talált halott csecsemô egy
történelmi korszak gyalázatának va-
kító ívfénye, a magyar holokauszté.
A csecsemô, akit apró lábacskáival
és kezecskéivel együtt taposott maga
alá a magyar történelem. Maga sem
volt egyéb, mint kép egy másik kis-
gyermek szemében. A döbbenet
mozdulatlanná merevít, a torok ki-
szárad, a borzalom borzalom marad,
elfelejthetetlenné lesz, örökkévaló-
sággá dermed.

Az Auschwitzot megjárt Lovász
Ferenc az izraeli felszabadító háború
hôse. Fia, Laci, egy évet töltött el a
Magyar Néphadsereg egyetemi szá-
zadában, és nem találkozott antisze-
mitizmussal. „Azért nem – mesélte az
apa –, mert kioktattam rá, hogy nem
elég a tudás, társadalmilag is el kell
fogadtatnia magát. Soha sem felejtem
el, hogy amikor elsô elemista lett, azt
mondtam neki, fiam, ha tudsz vala-
mit, csak akkor jelentkezz, ha azt
mondják, jelentkezzen, aki tudja. Ak-
kor felelj csak, ha téged kérdeznek.
És csakis azt mondd, amit kérdeznek,
annál sohasem többet. A fiam nagyon
értelmes gyerek volt, megértette, és
ennek megfelelôen népszerû is volt.
(...) Késôbb tájékozódási futó volt
Monspart Sarolta csapatában, nem tu-
dom, hány érmet hozott haza annak
idején. Alacsony termetû, vékony-
dongájú gyerek volt, azóta hála isten-
nek megerôsödött, de hát ma (1995-
ben – a szerk.) harminchét éves csa-
ládapa Izraelben, teszem hozzá. Noha
most itt magának becsületszavamat
adom, hogy sohasem befolyásoltam,
hogy elmenjen, sem arra, hogy itt ma-
radjon...”

(folytatjuk)

Könyv a sárbogárdi zsidóság történetérôl
gesen, buzgón, gyorsan és hihetetlen kegyetlen-
séggel mûködött közre a Magyarország zsidót-
lanítására kidolgozott náci programban. A vég-
rehajtás szempontjából Sárbogárd és környéke
az V. zónába, a IV. pécsi csendôrkerülethez tar-
tozott.

A német megszállás után elôbb a középkori
elôzményekre visszamenô sárga csillagot kel-
lett felvarrni, majd következett a gettósítás, az-
az a csillagos házakba való kényszerû beköltö-
zés. 1944. június 26. és 30. között Sárbogárdra
koncentrálták a környék zsidóságát. Július 4-én
elôbb Kaposvárra vitték ôket leplombált mar-
havagonokba zsúfolva, majd harmadnap Kas-
sán át Auschwitzba deportálták a fôként
öregekbôl, nôkbôl, gyerekekbôl álló transzpor-
tot, hiszen a férfiak munkaszolgálaton voltak.
Sárbogárd és környéke zsidóságát akkor indí-
tották a célállomás, Auschwitz felé, mikor már
egy hónapja megtörtént a szövetségesek nor-
mandiai partraszállása, és Horthy július 6-án le-
állította a deportálásokat.

A zsidók elszállítása után, bár a magyar ál-
lam tulajdonába átment javakat zárolták, mégis
megkezdôdött a házaik kifosztása, a szégyenle-
tes szabadrablás, a lakások kiigénylése, a kon-
con való marakodás.

Lakk Norbert az utolsó fejezetekben tárgyal-
ja a sárbogárdi zsidóság hazatérését, vesztesé-
geit, és az 1948-ban neológként újjáalakult val-
lási élet megindulását, majd a hitközség lassú
elhalását, a zsinagóga sorsát, a mártírmegem-
lékezések történetét.

A szerzô célja – ahogy a bevezetôben megfo-
galmazza – az emlékállítás, a történelmi emlé-
kezet megôrzése. Ennek az emlékmegôrzésnek
talán egyik legértékesebb része a Sárbogárdról
és környékérôl elhurcolt zsidók nevének közlé-
se. A jól áttekinthetô, nagy mûgonddal írt és
szerkesztett könyv 962 jegyzetet és a felhasz-
nált szakirodalmat, a források jegyzékét is tar-
talmazza.

(Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság törté-
nete. Helytörténeti Füzetek IV. A Sárbogárdi
Múzeumegyesület kiadványa, Sárbogárd,
2015. 216 oldal.)

Gergely Anna
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N A P T Á R
Június 5.  péntek Sziván 18. Gyertyagyújtás: 8.18
Június 6. szombat Sziván 19. Szombat kimenetele: 9.38
Június 12. péntek Sziván 25. Gyertyagyújtás 8.23
Június 13. szombat Sziván 26. Szombat kimenetele: 9.43

Újholdhirdetés
Június 16. kedd Sziván 29. Jom kippur kátán
Június 17.–18. szerda–csütörtökSziván 30.–Támuz 1. Újhold

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jún. 5. Jún. 6. Jún. 12. Jún. 13.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
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. 20.30 8.00 20.30 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. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.00 19.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.30 9.00 20.30 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

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.) 20.15 8.00 20.15 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.15 8.00 20.15 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 18.00 18.00
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

APRÓHIRDETÉS
talan, vidékre is. Üzletünk: II., Fô u.
67. Tel.: 06-1-789-1693, 06-30-382-
7020.

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

Újlipótvárosban garzonlakás turis-
táknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156.
VITAPHARM. 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

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.

Otthoni szakápolást vállalunk Bu-
dapest területén, szükség esetén
egyedi szakorvosi ellátással és
gyógyászati segédeszközök hely-
színre telepítésével. Együttmûkö-
dünk a háziorvossal, kórházi szakor-
vosokkal. Kóser étkeztetést is bizto-
sítunk. Szakmai mûködési engedély-
lyel és felelôsségbiztosítással rendel-
kezünk. Tartós megrendelés esetén
árkedvezményt adunk. E-mail cím:
alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24
órás telefon: +36-30-443-1016. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kus mester. Fogsorok, hidak készí-
tése, javítása soron kívül. Fogszabá-
lyozó, fogfehérítô. Fogászati háttér
biztosított. Szolid árak. Mozgáskor-
látozottakhoz házhoz megyünk. Hét-
végi ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt.
51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz kö-
zel. 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. kerü-
letekben. Messinger Miklós, 06-20-
934-9523, www.rcontact.hu

Lakások, szállodák, lépcsôházak,
homlokzatok kômûves, festési, bur-
kolási, takarítási munkálatait válla-
lom. 06-70-216-0234.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
mûgyûjtônô elsôként, legmagasabb
áron, készpénzért vásárol judaikát,
továbbá festményeket, csillárt,
bronztárgyat, bútorokat, ezüsttárgya-
kat, tört vagy fazonaranyat, porcelá-
nokat, herendit, meissenit, Zsolnayt,
Kovács Margit, Gorka Géza alkotá-
sait is. Egyebeket, órákat, teljes ha-
gyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-

MEGHÍVÓ
A BZSH Újpesti Szeretetotthona és az Újpest–Rákospalota 

templomkörzet meghív minden kedves érdeklôdôt

AZ ERKÖLCS KÖZÉRDEKÛ PROBLÉMÁI
címû elôadás-sorozatra

Elôadók: dr. Földesi Tamás ny. egy. tanár,

valamint Szerdócz J. Ervin 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

Programajánlat

Mártír-istentiszteletek 2015
Június 7.
Gyöngyös 11.00 Temetô
Kiskunhalas 11.00 Zsinagóga
Kecskemét 15.00 Temetô
Eger 15.00 Temetô
Szentes 11.00 Temetô
Kispest 11.00 Temetô
Miskolc 11.00 Avasi temetô
Tata 10.00 Temetô
Tatabánya 14.00 Temetô
Zalaegerszeg 10.30 Zsinagóga

12.00 Temetô

Június 14.
Balassagyarmat 11.00 Temetô
Nagykôrös 11.00 Zsinagóga
Salgótarján 11.00 Temetô
Esztergom 11.00 Temetô
Révkomárom 10.30 Temetô
Gyôr 11.00 Temetô
Székesfehérvár 11.00 Temetô
Kápolnásnyék 14.30 Temetô

Június 21.
Nagykáta 10.30 Temetô
Szécsény 11.00 Temetô

Június 28.
Veszprém 10.00 Temetô
Cegléd 09.30 Zsinagóga
Szolnok 11.30 Zsinagóga
Szeged 10.00 Gettóemlékmû

11.00 Zsinagóga
Békéscsaba 15.00 Temetô
Dombóvár 14.00 Zsinagóga
Kaposvár 11.00 Temetô
Gyula 12.00 Temetô

Június 30.
Vác 10.00 Temetô

Július 5.
Jászberény 11.00 Temetô
Karcag 11.00 Zsinagóga
Szombathely 11.00 Temetô
Tapolca 13.30 Emléktábla

14.00 Temetô
Július 12.
Sopron 11.00 Temetô

A további idôpontokat folyamatosan közöljük. Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpon-
tokat, helyszíneket rendszeresen kísérjek figyelemmel, mert változás lehetséges.

JÚNIUS

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

8.: Fináli Gábor rabbihelyettes
elôadás-sorozatának folytatása

15.: „TEVôlegesen” téma kapcsán
hívtam meg Pásztor Tibor monito-
ring igazgatót

22.: Deák Gábor: Mispochológia
Mesterfokon

29.: Záróbuli zongorára, a hang-
szernél Fûzy Gábor

A fejlesztés, valamint a gyógytor-
na ünnepek kivételével csütörtö-
könként a megszokott idôben!

A klub hétfôi eseményei 15 óra-
kor kezdôdnek.

Hegedûs Klub
(1136 Bp., Hegedûs Gyula. u. 3.)

Minden hétfôn és szerdán 14 órá-
tól gyógytorna szakképzett gyógy-
tornász segítségével. A torna célja
az egészség megôrzése.

9. (kedd) 14.00: Dr. Donászy Ma-
riann fôorvos elôadása „Gondok,
bajok 40 év után” címmel

16. (kedd) 14.00: Beszélgetés köz-
életünk kulisszatitkairól. Vendé-
günk Dési János újságíró

Hírek, események
röviden

– Balatonfüred. Kedves Hittestvé-

rünk! Ebben az évben július és augusz-

tus hónapban lesz nyitva a Mazsihisz

balatonfüredi üdülôje. Kóser étkezést

biztosító szállásunkról a Hitközség szo-

ciális osztályán lehet érdeklôdni hétfô,

szerda, pénteki napokon. Telefon: 413-

5524, 413-5571. E-mail: szoci-

alis@mazsihisz.hu. Cím: 1075 Bp., Síp

u. 12. I. emelet 121. szoba.

Sálesüdeszek idôpontjai 
Hegedûs Gyula utca 3.

Június 6. 20.38 óra

Június 13. 20.43 óra

Június 20. 20.47 óra

Június 27. 20.47 óra

Július 4. 20.45 óra

Július 11. 20.40 óra

Július 18. 20.33 óra

Július 25. 19.45 óra (20.27-tôl böjt)

Augusztus l. 20.13 óra

Augusztus 8. 20.00 óra

Augusztus 15. 19.47 óra

Augusztus 22. 19.33 óra

Augusztus 29. 19.19 óra

Szeptember 5. 19.00 óra

Szeptember 12. 18.45 óra

Károli Gáspár tér 5.

Az idôpontok megegyeznek a péntek esti gyertyagyújtás idôpontjaival.

30. (kedd) 14.00: Vendégünk
Szeszler György, a MUSZOE elnöke

Herman Klub
(1075 Bp., Síp u. 12. 
Tel.: 413-5524, 413-5571)

4. (csütörtök): Délelôtti séta a Fü-
vészkertben 

9. (kedd) 14.00: Filmklub
10. (szerda) 14.00: Ügyességi játé-

kok
11. (csütörtök) 14.00: Mindenki

születésnapja
16. (kedd) 14.00: Zsidók a ma-

gyar sportban – beszélgetés 
17. (szerda): Délelôtti séta a pesti

zsidónegyedben 
18. (csütörtök) 14.00: A zene ün-

nepe – zenehallgatás
23. (kedd) 14.00: Utazás a Föld

körül – úti filmek sorozata 
24. (szerda): Kirándulás
25. (csütörtök) 14.00: Irodalmi

délután
30. (kedd): Sétahajózás
Irodalmi délután, filmklub, játék-

délutánok (memória, dominó, kár-
tya, sakk, kvíz, ügyességi), hétköz-
napokon mindkét klubban folya-
matosan. A külsôs programokra
elôzetes regisztrációt és hozzájáru-
lást kérünk. Mindenkit szeretettel
várunk!
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Szép álmokat!
Egy vallásos zsidó ember lefekvés elôtt imádkozik. Meg vagyok róla

gyôzôdve, hogy a mindkét nem számára rendszeresített imakönyvben ta-
lálható, évszázadok óta hagyományosan azonos szövegû imán túl ilyen-
kor ki-ki személyes vágyait vagy napjának mérlegét is közli az Örökkéva-
lóval. Tudom, hogy földi ember ilyesmit a másikon nem kér számon – még
ha ez a földi ember rabbiból van, akkor sem –, de nekem úgy hozzátarto-
zik a napomhoz, mint az esti fogmosás.

Érdekes kutatás eredményeivel ismerkedhettünk meg nemrégiben.
Egy tudóscsoport kiszámította, hogy egy 70 éves ember körülbelül
200.000 órát aludt át életében. Az is kiderült a tudós doktorok számára,
hogy hazánkban minden harmadik ember alvásgondokkal küzd, de a leg-
több nem fordul orvoshoz. Nos, örömmel jelentem, hogy én is a „harma-
dikhoz” tartozom, és – mivel hiányosságaimhoz is következetes vagyok –
immáron sok évtizede. Most megpróbálok leltárt készíteni arról, milyen
külsô tényezôk tették tönkre az elmúlt fél évszázadban az álmomat. Kis-
kamasz koromban egy bérházban laktunk, vékony falakkal és rengeteg
szomszéddal. A szobám jobb oldali fala mögött egy tüdôasztmás úr élt, aki
végigköhögte az éjszakát. Bal szomszédom az uralkodó osztály tagja volt.
Egy vájár, akirôl nem tudtuk, hová jár, de mindig részegen jött haza, és
akkor püspöklilára verte a feleségét, aki egész éjjel úgy visított, mint egy
horrorfilm hôse. Gimnazista és fôiskolás koromban szerelmi okból nem
aludtam: vagy reménytelenül voltam szerelmes valakibe, vagy egy buli
végzôdött csonkán, hisz abban az idôben még nem voltak ilyen „adako-
zók” a lányok. Aktív dolgozó koromban a TV Híradónál gályáztam, ahol
gyakorta felcsöngettek éjjel. Ekkortól már természetesnek vettem, hogy
gyorsan kell aludnom, egy óra alatt többet. A 90-es évek végén nyugdíjba
vonultam, és azóta már rutinból nem alszom, csak némi kémiai segédesz-
közzel, minek következtében megvalósult gyermekkori álmom:
repülôpilóta, kamion- vagy vonatvezetô leszek, kár, hogy minden jár-
mûbôl reggelfelé kidobnak. Úgyhogy összegezve: valakik tartoznak ne-
kem több ezer óra alvással!

Egyébként a közelmúltban volt az alvás világnapja (miért pont annak
ne legyen?!), hivatalos voltam egy érdekes elôadásra, de nem lehettem
ott, mert a statisztikától megijedve végigaludtam a napot!

...és ideje van
a nevetésnek

Egy férfi a halálos ágyán odaszólítja
magához a feleségét:
– Az utolsó kívánságom az, hogy ha
meghalok, Kovács Pistához menj
feleségül.
– Hogyhogy? Hisz mindig utáltad a
Kovács Pistát! 
– Most is utálom.

* * *
Férfi a repülôgépen a stewardess-
nek:
– Hölgyem, fel vagyok háborodva!
Rendszeresen Önökkel repülök, de
sosem mehetek akkor a vécére,
amikor akarok, soha nem látom a fil-
met, és mindig ablak mellett kell
ülnöm!
– Ne szórakozzon már, kapitány úr,
hanem kezdje meg a felszállást!

* * *
Nyílt egy új áruház a közelben.
Minden terméket illatokkal tesznek
vonzóbbá. Ahogy közeledsz a tojá-
sokhoz, friss rántotta illatát érzed. A
péksüteményeknél érzed a frissen
sütött kenyér ínycsiklandó illatát.
Fantasztikus.
De WC-papírt nem veszek ott töb-
bet...

Június 11-tôl mozikban
a zsûri nagydíjas „Saul fia”
A nyelvi, a vágási és a filmezési

kérdéseket illetôen is ötéves csapat-
munka eredménye a Saul fia címû
film, amely nem a képekre, hanem a
nézôk képzeletére támaszkodva kí-
vánja bemutatni az auschwitzi kon-
centrációs táborban másfél nap alatt
játszódó történetet – mondta Nemes
Jeles László filmrendezô a 68.
cannes-i fesztiválon tartott sajtótájé-
koztatóján a magyar versenyfilm be-
mutatását megelôzôen.

A Saul fia – egyetlen kelet-európai
és egyetlen elsô filmként – 18 film-
mel versenyzett az Arany Pálmáért.

A film forgatókönyvét a Francia-
országban történelem szakon végzett
rendezô a francia Clara Royer-val
közösen írta egy tíz éve olvasott
könyv alapján, amely a Sonderkom-
mando tagjai által titokban írt és ha-
láluk elôtt elrejtett tekercsekrôl szól.
Ôk voltak azok a zsidó foglyok a
koncentrációs táborban, akiknek a
gázkamrákban megölt emberek tete-
meit kellett eltakarítaniuk és eléget-
niük a krematóriumokban. Elszige-
telten éltek a többi fogolytól, és miu-
tán néhány hónapig dolgoztatták,
szisztematikusan likvidálták ôket. A
rendezô szerint a szövegek nagyon
felkavaróak, de tárgyszerûek, olyan
emberek tollából, akik tudták, hogy
ôket is meg fogják ölni.

A fôhôs a képzeletbeli magyar Saul
Auslander, a Sonderkommando egyik
tagja, aki egy kisfiú tetemében saját
fiát véli felfedezni, és innentôl kezdve
egy cél vezérli: megadni a végtisztes-
séget a gyereknek. A film másfél nap
eseményeit meséli el egyetlen ember-
re koncentrálva, aki a történet elején
érzelmileg már teljesen kiüresedett a
hónapok óta tartó munkától.

Ellentétben a korábbi holokauszt-
filmekkel, a rendezô nem szép vagy
klasszikusan érzelmes mozit szere-

tett volna csinálni, hanem az a szán-
dék vezérelte, hogy a nézô végigkí-
sérje a fôhôst a 36 órán, mindenféle
történelmi távolság vagy értelmezés
nélkül. Nemes Jeles László meg-
gyôzôdése, hogy nem lehet úgy
megmutatni a soát a vásznon, ahogy
azt eddig tették, ezért elsôsorban
nem a képekre, hanem a nézôk kép-
zeletére kívánt támaszkodni.

Az operatôrrel, Erdély Mátyással
közösen találták ki a vizuális világot,
amelynek lényege, hogy „nem fogják
megmutatni azt, amit lehetetlen
megmutatni”. Az operatôr elmondta,
hogy nem tartották szükségesnek a
környezetet vagy a történelmi kon-
textust bemutatni, kizárólag Saul tör-
ténetét követi a kamera is, képileg
csak erre koncentrál.

A fôszerepet Röhrig Géza amatôr
színész-költô játssza, aki filmren-
dezôként végzett Szabó István osztá-
lyában a Színház- és Filmmûvészeti
Fôiskolán. Tizenöt éve New Yorkban

él, ott ismerte meg Nemes Jeles Lász-
ló. Röhrig Géza egy újságírói kérdés-
re elmondta, hogy a Sonder-
kommando tagjai is áldozatok voltak,
ôk maguk nem vettek részt az embe-
rek megölésében, kényszerítették
ôket a holttestek eltakarítására, ezért
nem fogadható el az a sokak által a
mai napig hangoztatott álláspont, mi-
szerint kollaboránsok voltak.

Sipos Gábor producer arról be-
szélt, hogy sem Franciaországban,
sem Izraelben nem sikerült kopro-
dukciós partnert találniuk a film
megvalósításához, aminek oka sze-
rinte elsôsorban a téma volt, amelyet
„kockázatosnak” tartottak a potenci-
ális külföldi társak. Az alkotást,
amely a Laokoon Filmgroup gyártá-
sában és a VisionTeam koprodukció-
jában készült a New York-i Claims
Conference közremûködésével, vé-
gül 321,6 millió forinttal támogatta a
Magyar Nemzeti Filmalap.

MTI

Fel, Berlinre!
Nagy ünnepre készülnek Európa zsidó sportolói. Július 27. és augusztus 5.

között kerül sor a kontinens Maccabiádájára (European Maccabi Games). A
magyar küldöttség helyzetérôl, a felkészülés utolsó fázisának állásáról kér-
deztük Jusztin Ádámot, a delegáció sokat tapasztalt vezetôjét, a Maccabi VAC
elnökét.

– Köszönöm kérdését, jól állunk. Egyelôre – majdnem véglegesen – 52
sportolóval és 10 vezetôvel (akik kimagasló önkéntes munkát végeznek) a mi
küldöttségünk térségünk legnagyobb csapata. Persze nem tudunk vetélkedni
az izraeliekkel, franciákkal, angolokkal. Egyes számokban az USA-ból,
Ausztráliából, Dél-Afrikából és Dél-Amerikából is jönnek versenyzôk nem
európai vendégként. A német rendezôk mintegy 2000 sportolót tudnak magas
színvonalon elhelyezni. Milyen versenyszámokban indulnak sportolóink?
Egészen pontosan golfban, lövészetben, triatlonban, lovaglásban, asztalite-
niszben, teniszben, vívásban, a most már nagyon népszerû felnôtt és junior
futsalban, valamint vízilabdában várják a rajtot a fiúk és a lányok. Van két na-
gyon jó hírünk: a futsalosok vezetését a Beitar Jeruzsálemben egykor játékos-
ként, most sportvezetôként nagyon népszerû Sallói István vállalta el. A vízi-
labdások vezetôje pedig Montreal olimpiai bajnoka, Kenéz György lesz.

– Úgy tûnik, most kimarad néhány korábbi sikersportágunk, mivel törölték
ôket.

– Sajnos nem lehetnek ott karatésaink, közülük azelôtt S. Kovács Ádám biz-
tos éremszerzônk volt. A legutóbbi világjátékokon Izraelben pedig Kunos
Zsuzsa nyert aranyérmet. Nem lesznek ott korábban eredményes nôi tornásza-
ink sem. Szívfájdalmam, hogy nem indulunk a kosárlabda-küzdelmekben. Ez
ugyanis az én sportágam, azt hiszem, sikeres voltam benne. De most már
sportvezetôként a delegáció az elsô.

– Ugyanakkor érdekes, hogy olyan sportágban is lesz versenyzônk, mint a
díjlovaglás. Igen, már a 2013-as izraeli Maccabiádán is voltak lovasverse-
nyek, de akkor díjugratás is volt. Annak ellenére, hogy Izraelben ez volt az
elsô ilyen jellegû verseny, az ottani Rothschild-ménesek egészen kiváló lova-
kat bocsátottak néhány induló rendelkezésére, de sajnos nem mindenkinek.
Most a magyar színeket az Izraelben ezüstérmes Bodnár Robin képviseli.

– Hol lesznek a versenyek?
– Ez egy nagyon érdekes, izgalmas kérdés. A berlini Olimpiai Stadion léte-

sítményei mellett a Hertha BSC csodálatos pályái állnak a rendelkezésünkre.
Nagy örömünk – és az hiszem, megnyugvás is –, hogy a hitleri 1936-os olim-
piára készült létesítmények ma több ezer zsidó sportolónak és sportvezetônek
adnak helyet. Külön ki szeretném emelni a vívóversenyek színhelyét, amelyet
egykori zsidó kardvívó olimpiai bajnokunk, Kabos Endre emlékének aján-
lunk. A kardvívás gyôztese az általunk felajánlott Kabos Endre-kupát kapja,
és Kabos Endre arcképével díszített hatalmas logó hirdeti a sportcsarnokban
a világháborúban elpusztult vívózsenink emlékét.

A vívóversenyek egyébként szintén az eredeti helyszínen, az 1936-os vívó-
csarnokban lesznek.

Kabos Endre mellett itt aratott világsikert Hitler kedvenc német zsidó
versenyzôje, Helena Mayer ellen a fiatal Elek Ilona, a Csibi. Egyébként
Kabos Endrén és Elek Csibin kívül a náci olimpián aranyérmet szerzett a zsi-
dó sportolók közül a birkózó Kárpáti Károly, a vízilabdás Bródy György és
Sárkány Miklós.

Végül a mindig kényes témáról, az anyagiakról kérdezem a Maccabi VAC
elnökét.

– Úgy érzem – válaszol –, összejön a tervezett és szükséges összeg.
Alapvetôen pályázati forrásokra, a kormány, a Mazsihisz, valamint más zsi-
dó szervezetek támogatására számítok. Nem elhanyagolható a résztvevôk
hozzájárulása sem. Viszont a korábbi versenyekhez képest sajnos csökkent a
magántámogatók száma, így a tôlük kapott anyagi segítség összege is. Sze-
rintem nagyszerû Európai Maccabi Játékok elé nézünk. Remek környezet,
pontos szervezés várja sportolóinkat a versenyeken és a megnyitón, ahol majd
hagyományosan felhangzik a Hatikva, és Berlin egére felkúszik a Dávid-csil-
lagos kék-fehér zászló.

– Elôre is sok sikert kívánunk.
Molát Ferenc

Nemes Jeles László

Róth Miksa mûve a Parlamentben (Répás fotó)


