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François Hollande francia államfô
a nagy internetes szolgáltatókat is
felszólította a rasszizmus, az antisze-
mitizmus és a holokauszttagadás el-
leni küzdelemre, annak a nemzeti
programnak a részeként, amelyet a
következô napokban jelent be a kor-
mány.

A Franciaországi Zsidó Intézmé-
nyek Képviseleti Tanácsának (CRIF)
30. alkalommal megrendezett éven-
kénti díszvacsoráján a köztársasági
elnök jelezte, hogy a kormány
megerôsíti a szankciós lehetôségeket
a „mindenhol terjedô gyûlölet” ellen,
mindenekelôtt az interneten.

„Nincs olyan, hogy virtuális gyû-
lölet, amikor az mindenhol terjed” –
fogalmazott az elnök. „A nagy szol-
gáltatóknak felelôsséget kell vállal-
niuk.”

„Amikor egy videómegosztó portál
antiszemita tirádákat terjeszt, amikor
egy klikkeléssel egy böngészôben a
holokauszttagadást büntetlenül hirde-
tô oldalakat találunk, a közömbösség
cinkostárssá válik” – hangsúlyozta
Hollande. – „Ha a nagy internetes ol-
dalak tényleg nem akarnak a rossz
cinkosává válni, akkor részt kell ven-
niük a szabályozásban.”

Hollande jelezte, hogy Manuel
Valls miniszterelnök március 18-án
„legalább annyira teljes, mint konk-
rét” programot terjeszt a kormány
elé ebben a kérdésben.

„Nem létezik hétköznapi antisze-
mitizmus” – mondta Hollande. Az
elnök „a holokauszt után hetven év-
vel még mindig terjedô lepráról” be-
szélt, amely ellen „Franciaország tel-
jes erejével küzd”.

Az elnök szerint az új szabályozás
„gyorsabb és hatékonyabb szankció-
kat” fog tartalmazni, s a gyûlölet-
keltô, rasszista, antiszemita és
homofób kijelentések ezentúl nem a
sajtó-, hanem a büntetôtörvény hatá-
lya alá fognak tartozni.

Megmentette a világot – és re-
ményt adott neki – Sir Nicholas
Winton. A 105 éves brit férfi gyer-
mekek százait mondhatja magáénak.

Bôrtáska a padláson
A titokra fél évszázaddal késôbb

derült fény. Nicholas Winton felesé-
ge, Greta 1988-ban a padláson kere-
sett valamit London melletti, maiden-
headi otthonukban. Egy régi
bôrtáskában nagy vázlatfüzetre buk-
kant, vonaton ülô gyermekek fotói-
val, nevek hosszú listájával. A
szülôk némelyike levelet is írt
Wintonnak.

Ezt a füzetet most a jeruzsálemi
Jad Vasem holokausztmúzeumban
ôrzik. Greta (és a nagyvilág) véletle-
nül tudta csak meg, hogy a férfi 669
– fôleg zsidó – gyermek életét men-
tette meg 1939-ben. Ma már, hála az
azóta született gyerekeknek és uno-
káknak, több ezren köszönhetik neki
az életüket.

A 105 éves Sir Nicholas Winton –
akit néhány éve lovaggá ütöttek –
szûkszavúan mesél a történtekrôl:
„Láttam, hogy tenni kell valamit, és
megtettem. Nem voltam különleges
ember. Csak láttam, hogy mi törté-
nik, és segítettem.”

Svájci sítúrára készülôdött a 29
éves Nicholas Winton, amikor 1938
decemberében felhívta ôt egy barátja
Prágából, az ottani brit nagykövetség-
rôl: „Szükségem van a segítségedre.
A síléceidet ne hozd!”

Gondolkodás nélkül odautazott a
londoni fiatalember. Amikor a barát-
ja, Martin Blake elvitte a zsidó me-

Együtt a rasszizmus ellen. Középen a francia elnök

Sir Nicholas George Winton
1909-ben született német zsidó
szülôktôl, akik két évvel azelôtt
költöztek Nagy-Britanniába.

Eredeti neve Nicholas George
Wertheim, a családnevet ké-
sôbb változtatták Wintonra.
Szobrot állítottak neki Maiden-
headben, ahol jelenleg is él, va-
lamint a prágai pályaudvaron,
ahonnan a gyermekeket meg-
mentô vonatok indultak.

Csehországban általános is-
kolát neveztek el róla, a cseh
kormány 2008-ban Nobel-béke-
díjra jelölte.

Franciaország: hadjárat 
az antiszemitizmus ellen

A franciaországi zsidók legjelen-
tôsebb politikai szervezetének ren-
dezvényét – amelyre hétszáz közéle-
ti személyiség volt hivatalos – beár-
nyékolta, hogy Dalil Boubakeur, a
Muzulmán Vallás Francia Tanácsá-

nak elnöke, a párizsi nagymecset
rektora az utolsó pillanatban le-
mondta részvételét. Roger Cukier-
man, a CRIF elnöke ugyanis egy dél-
utáni interjúban a „fiatal muzulmá-
nokat” tette felelôssé a franciaorszá-

gi antiszemita cselekmények növe-
kedése miatt.

„A (szélsôjobboldali) Nemzeti
Front jelenleg nem követ el erôsza-
kos cselekményeket, azokat manap-
ság a fiatal muzulmánok követik el.
Természetesen a muzulmán közös-
ségnek csak egy nagyon szûk ki-
sebbsége, és azoknak is a muzulmá-
nok a legfôbb áldozatai” – fogalma-
zott a zsidó vezetô az Europe 1 ke-
reskedelmi rádióban.

A vacsorán Cukierman sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy a muzulmá-
nok vezetôje nem jött el. „Zsidók és
muzulmánok egy csónakban eve-
zünk, remélem, hogy hamarosan újra
felvesszük a kapcsolatot” – mondta a
CRIF elnöke.

A vacsorán egyébként valamennyi
francia politikai párt vezetôje részt
vett Marine Le Penen, a Nemzeti
Front elnökén kívül, aki nem kapott
– meghívást, mivel mindeddig nem
határolódott el apja, a pártalapító
Jean-Marie Le Pen antiszemita kije-
lentéseitôl.

A belügyminisztérium adatai sze-
rint tavaly duplájára emelkedett az
antiszemita cselekmények száma az
elôzô évhez képest, a fizikai erôszak
pedig 130 százalékkal nôtt. A január
eleji párizsi terrortámadások óta a
zsidó iskolákat és intézményeket a
hadsereg védi Franciaországban.

MTI

A legidôsebb
a „Schindlerek” között

nekültekkel teli táborokba (a náci
megszállás alatt lévô Szudétaföldrôl
kellett menekülniük), megdöbbentet-
te a látvány. „Szívszorító volt. A
szülôk pontosan tudták, hogy milyen
sors vár rájuk. Elôször a gyermeke-
ikre gondoltak, sosem magukra;
szinte mindannyian odavesztek a ha-
láltáborokban” – idézte fel Winton
évtizedekkel késôbb.

Hiába próbálta mindenki lebeszél-
ni az ifjú brókert, ô már tudta, hogy
segítenie kell. Elôször a Vencel téri
szállodai szobájában, késôbb egy kö-
zeli utcában bérelt irodában rendez-
kedett be. Elkeseredett szülôk százai
álltak sorban, és bízták rá a gyerme-
keik sorsát.

Nyolc vonat
Napközben brókerként dolgozott

tovább a londoni tôzsdén, esténként
és éjszakánként a gyermekmentést

szervezte Nicholas Winton, miután
hazatért Prágából. Addig kilincselt a
kormánynál, amíg megígérték, hogy
Nagy-Britannia befogadja a tizen-
nyolc év alatti gyermekeket – ha
Winton talál nekik otthont. Családo-
kat keresett és pénzt gyûjtött az akci-
óhoz hónapokon át. Brit újságokban,
templomokban és zsinagógákban
hirdette a kezdeményezést. 1939
márciusa és augusztusa között össze-
sen nyolc „Winton-vonat” szállított
Csehországból közel hétszáz fiút és
lányt a biztos jövô – a túlélés – felé.
A szülôk rendszerint azzal biztatták
a gyerekeket, hogy csupán rövid va-
kációra utaznak.

„Azt hittem, nyaralni megyek.
Döbbenten láttam, hogy az anyám
sír, amikor felrak a vonatra, a nya-
kamba akasztott névtáblával” – idéz-
te fel hetven évvel késôbb az egyik
túlélô, Vera Penny.

A kilencedik vonat szeptember el-
sején indult volna Prágából, ám az-
nap kitört a háború (Hitler csapatai (Folytatás a 2. oldalon)

lerohanták Lengyelországot), és a
szerelvény nem hagyhatta el a pálya-
udvart. Sir Nicholas Wintont mind-
máig kísérti ez az emlék. „A vonaton
ülô kétszázötven gyermeket sosem
látták többé. A londoni pályaudva-
ron kétszázötven család várakozott
hiába. Egyetlen gyerekrôl sem hal-
lottak többé, és ez rettenetes érzés.”

Winton gyermekei
Miután a felesége, Greta „lebuktat-

ta” ôt, Nicholas Wintont meghívták
a BBC egyik tévémûsorába, a
nézôközönség soraiba. Az adásban
egyszer csak a padláson talált vázlat-
füzetrôl kezdtek beszélni – és ekkor
tárták a nyilvánosság elé az 1939-es
eseményeket.

Az egyik megmentett gyermek,
Vera Diamant ült az idôs úr mellett,
aki semmirôl sem tudott. – Ki az, aki
Nicholas Wintonnak köszönheti az
életét? – kérdezte a mûsorvezetônô.

„Az iszlám nem
ismer vereséget,
csak gyôzelmet”
Errôl beszélt Budapesten az az iz-

raeli oknyomozó újságíró, aki több
európai iszlám közösségbe is sikere-
sen beépült. Zvi Yehezkeli szerint itt
az ideje ébresztôt fújni, mert háború-
ban állunk. Úgy látja, a nyugat egyik
legnagyobb gondja, hogy egyáltalán
nem ismeri az iszlámot.

A neves izraeli televíziós oknyo-
mozó újságíró több dokumentumfil-
met készített arról, hogyan is néznek
ki belülrôl az iszlám közösségek.
Mindent testközelbôl tapasztalhatott
meg, tökéletes arabtudása miatt
ugyanis feltûnés nélkül épült be a
muszlimok közé.

Egy olyan férfival is beszélt, aki-
nek a fia egyik napról a másikra uta-
zott Törökországba, hogy csatlakoz-
zon az Iszlám Államhoz. Az újságíró
alaposan megismerte az iszlám szo-
kásokat.

Az oknyomozó tévés szerint a har-
madik, negyedik generációs iszlám
fiatalok nem akarják elfogadni szüle-
ik békés, multikulturális életmódját,
hanem dzsihádot szeretnének, har-
colni akarnak.

Szerinte olyan összecsapás felé
haladunk, amit nem tankokkal vív-
nak. Arra hívta fel a figyelmet, hogy
egy ideológia terjed Európában, a
mecseteken keresztül. A nyugat
azonban – mint mondta – nincs fel-
készülve egy ilyen háborúra. Az eu-
rópai gondolkodás pedig csapdába
került. Zvi Yehezkeli szerint itt az
ideje ébresztôt fújni, és óvatosnak
lenni.

atv.hu
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Magyarországi zsidóként, holo-
kauszt-túlélôként és gödöllôi lakos-
ként élettapasztalatom útján és kap-
csolataim révén rendkívül fontosnak
találom az izraeli és magyar kapcso-
latok kiépítését és bôvítését. Ennek
elsô lépése akkor történt meg, ami-
kor az 1967-es Yom Kippur-i hábo-
rút követô szovjet államszövetségek
bezáratták az izraeli követségeket,
amelyek 1990-be újra megnyílhattak
a volt szocialista országokban, így
Magyarországon is. 1991-ben érke-
zett Magyarországra Schwarz
Yehuda, akit azzal a céllal küldtek az
országba, hogy szervezze meg a ma-
gyarországi zsidó ifjúsági szervezeti
formát, a Somert. Küldetésének kivá-
lasztása abból adódott, hogy iker-
testvérével együtt Auschwitzban
„mengele” kísérletet hajtott végre
rajtuk – így maradhattak életben 5
éves korukban. 1947-ben elhagyták
Magyarországot, és Izraelbe távoz-
tak családostól. Yehuda Izraelben
végezte egyetemi tanulmányait és lett
Kyriat Tivon ORT iskolájának az
igazgatója. A magyar nyelvet sem el-
felejtve jött Magyarországra, amikor
egy zsidó összejövetelen ismerked-
tünk össze, és így szerveztem meg
számára az ELTE és a SZIE közös
szervezésében a doktori iskola elvég-
zését. Ennek a képzésnek az ELTE
részérôl Bábosik István professzor
kiemelkedô tevékenysége és Barkó
Endre dékán úr hozzáállása akkora
sikert aratott, hogy a doktori képzés

17 éven keresztül izraeli és amerikai
zsidóságot valamint izraeli arabokat
és drúzokat egyaránt képzett. Olyan
magas szintû tagjai is voltak a dok-
toranduszok között, akik nemzetközi
újságíró, minisztériumi államtitkári,
oktatási szervezet vezetôi és rabbi el-
nökség tagjai. Schwarz Yehuda, aki
magyarul írta doktori munkáját, az
ORT Nemzetközi Szakképzési Rend-
szer témáját dolgozta fel. Így jött az
a gondolatunk, hogy Magyarorszá-
gon is lehetne ezt a nemzetközi kap-
csolatot kiépíteni. (Ahogy Herzl is
megálmodta Izraelt, mi is így gon-
dolkodtunk az ORT magyarországi
megalapításában.) Ez a gondolat
1993-ban született meg bennünk, de
amikor ezt a Budapest XVI. kerületi
akkori polgármester támogatta
ugyan, de a lakosság körében majd-
nem ellentüntetésbe csapott. Ezért
ekkor visszaléptünk. Az újabb pró-
bálkozásunk 2000-ben született meg,
amikor Moskovits Dávid amerikai
fôrabbi, aki szintén részt vett a dok-
tori képzésünkben, sokat tett a ma-
gyarországi zsidóság oktatásáért,
amiért az akkori elsô Orbán-kor-
mánytól megkapta Magyarország
Középkeresztje kitüntetést. Azonban
az ORT megvalósíthatósága itt is el-
akadt. Így jutottunk el 2015-ig, a mai
napig, amikor Izrael Állam nagykö-
vete, Ilan Mor úr megbeszélésünk
kapcsán nyitott és segítôkész volt en-
nek a modern nemzetközi oktatási
szakképzésnek a magyarországi

Segítik a családokat
Mokos Judit néhány éve a Joint Jaffe Családsegítô Szolgálat Mentor Prog-

ramjának koordinátora. Neki tettem fel néhány praktikus kérdést azért, hogy
minél többen megismerjék ezt a kezdeményezést, és szükség szerint éljenek
a lehetôséggel.

A támogatandók köre a Családsegítô klienseibôl kerül ki, az igény felme-
rülhet a szülôk, de akár a gyermekek részérôl is, hiszen egy tanulást, felzár-
kózást segítô magántanártól eltérôen a programban nem kizárólag tanítás tör-
ténik. A felkészültség, a jó kommunikáció adja azt a pluszt, ami az esetlege-
sen felmerülô egyéb, akár mentális gondokban is eredményes tud lenni. Csa-
ládgondozók és pszichológusok egészítik ki a teamet.

Jelenleg huszonhat mentor foglalkozik harminc gyermekkel, és már ko-
moly várólista is van. Ahhoz, hogy minden jelentkezônek rövid idôn belül se-
gíteni lehessen, sokkal több önkéntesre van szükség, még úgy is, hogy a men-
torok közül többen egyéves munkaszerzôdésüket meghaladóan is maradnak,
dolgoznak. S praktikusan évente több alkalommal egy-egy szabadidôs tevé-
kenység során beszélik meg tapasztalataikat, cserélik ki véleményüket.

Judit elmondta, koordinátorként legfontosabb feladatai: segítségnyújtás a
programban már tevékenykedôkkel, munkájuk támogatása, valamint folya-
matos kapcsolattartás a már mentorált családokkal is. A rendszeres beszámo-
lók során szó esik a foglalkozások tartalmáról, az oktatás módszertanáról, a
kommunikációról, a tárgyi kellékekrôl stb.

Új önkéntesek, segítségre szoruló családok az alábbi elérhetôségeken je-
lentkezhetnek: Mokos Judit programkoordinátor, Magyarországi Zsidó Szo-
ciális Segély Alapítvány – JAFFE Zsidó Családsegítô Szolgálat és Önkéntes
Program. Tel.: 06-1-888-9467, e-mail cím: judit.mokos@jdc.hu. Postacím:
1075 Budapest, Síp utca 12. Ügyfélfogadás: 1075 Budapest, Síp utca 17.
www.mazs.hu www.jaffe.hu 
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1%
Az Alapítvány a Szegedi Zsina-

gógáért kuratóriuma köszönetét fe-

jezi ki mindazoknak, akik önkéntes

segítôként vagy adományaikkal tá-

mogatták a 112 éves mûemlék fenn-

tartását, felújítását. Kérjük, hogy le-

gyenek 2015-ben is támogatóink, és

a 2014. évi szja 1% kedvezménye-

zettjeként az „Alapítvány a Szegedi

Zsinagógáért” nevet tüntessék fel,

segítve Európa, hazánk, városunk

legszebb neológ zsinagógájának az

új generációk számára történô

megôrzését, az ennek érdekében

kezdôdô rekonstrukciót. Adószá-

munk: 18451621-2-06.

* * *

A Veszprémi Zsidó Örökségi
Alapítvány köszönetet mond

mindazoknak, akik a 2013. évi sze-

mélyi jövedelemadójuk 1%-át az

alapítvány mint közhasznú tevé-

kenységet folytató szervezet részé-

re felajánlották. Az így kapott

29 552 Ft-ot a veszprémi kulturális

örökség védelme alatt álló zsidó-

temetô gondozására használtuk fel,

a kuratórium döntése alapján. Re-

méljük, hogy a 2014. évrôl beadott

bevallásukban még többen fogják

1%-os felajánlásukat alapítvá-

nyunk részére megtenni, amit elôre

is köszönünk. Adószámunk:

18927467-1-19.

* * *

Kérjük, segítse személyi jövede-

lemadója 1%-ával a már igen idôs

(85 év feletti) Jad Vasem-kitün-

tetetteket, akik 1944-ben életük

kockáztatásával mentettek meg

zsidó üldözötteket. Igaz Embere-
kért Alapítvány. Adószámunk:

18040094-1-42.

* * *

A Mazsihisz Szeretetkórházért
Közhasznú Alapítvány kéri, hogy

személyi jövedelemadójának 1%-

áról az alapítvány javára rendel-

kezzen. Az alapítvány célja a

Mazsihisz Szeretetkórházban a

korszerû betegellátási struktúra ki-

alakítása, az intézmény egészség-

ügyi, rehabilitációs, ápolási tevé-

kenységének támogatása, továbbá

a kórház mindennapos mûködésé-

nek – a hitéleti követelmények

megtartásának – folyamatos segíté-

se. Adószámunk: 18173503-1-42.

Köszönjük a támogatását.

* * *

Kérjük, tájékoztassa személyi jö-

vedelemadót fizetô hozzátartozóit,

hogy a JDC-MAZS Alapítvány –
amelynek kiemelt programja a kö-

zel 5000 holokauszttúlélô támoga-

tása – nagyon várja az 1%-os fel-

ajánlásokat, hogy a jövôben még

több szolgáltatással tudjon a klien-

sek rendelkezésére állni. Adószá-

munk: 19664651-2-42. Nagyon

köszönjük!

* * *

A Zuglói Talmud Tóra
Alapítvány köszönetet mond min-

dazoknak, akik a 2013. évi szja

1%-át részére felajánlották. To-

vábbra is számítunk 1%-os felaján-

lásukra. Adószám: 18170696-1-42.

Macesz!
Az alábbi körzeteinkben kapható 

pászka és dara:

Síp u. 12. hétköznap 8–16-ig
pénteken 8–13-ig
vasárnap 9–12-ig

II., Budai körzet, Frankel L. út 49. hétfôtôl csütörtökig 
reggel 7 órától 13 óráig

IV., Újpesti körzet, Berzeviczy G. u. 8. Tel.: 369-0827
VI., Hunyadi tér 3. Tel.: 342-5322
VII., Bethlen téri körzet, István út 15. Tel.: 342-6170
VIII., Nagyfuvaros u. 4. Tel.: 334-2331
IX., Páva u. 39. Tel.: 06 30 999-7826
XI., Károli G. tér 5. Tel.: 361-1965
XIII., Hegedûs Gy. u. 3. Tel.: 349-3120
XIV., Zuglói körzet, Thököly út 83. Tel.: 06 30 249-5463
XX., Zamárdi u. 7. Tel.: 06 30 950-2189

Magyarország és Izrael
fejlôdô kapcsolatrendszere

megszervezésében. Az az egyedülálló
esemény történt meg január 21-én,
hogy a nagykövet úr személyesen el-
látogatott Gödöllôre megtekinteni a
Madách Imre Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium megyei oktatási
intézményt. Az intézmény igazgatója,
Kocsi Tamás – aki egyébként nem
zsidó – teljes nyitottsággal fogadta
az ORT-tal való nemzetközi szakkép-
zés intézményi együttmûködést. En-
nek a kapcsolatnak a híre a Ko-
dolányi János Fôiskolát is érintette,
miután a tárgyalásainkon részt vett
Bábosik István professzor úr is, aki a
Fôiskola egyetemi tanára. A Fôis-
kola is tervezi izraeli egyetemi kap-
csolatok kiépítését.

A nagykövet úr látogatása alkal-
mával Megállapodás jött létre a
Kodolányi János Fôiskola és a Ma-
dách Szakképzô Intézmény között
mind a diákok, mind az oktatók szá-
mára gyakorlóhely és továbbképzés
céljából.

Az oktatási intézmények közötti
kapcsolatok bôvítése és új, nemzet-
közi tudásközpont kialakítása áll az
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Tanszék, a Kodolányi János Fôis-
kola Neveléstudományi Intézet és a
Madách Imre Szakközépiskola Szak-
iskola és Kollégium közötti stratégi-
ai megállapodás fókuszpontjában. A
felsôfokú oktatási intézmények és a
haifai Egyetem közös doktoran-
duszképzése lehetôvé teszi, hogy ma-
gyarországi PhD hallgatók tanulmá-
nyokat folytassanak Izraelben, és iz-
raeli hallgatók doktorálhatnak az
ELTE-n, vagy vehetnek részt a
Kodolányi fôiskola mesterkurzusain.
A Madách Iskola gyakorlóiskolaként
vesz részt az ELTE tanárképzésében,
a középtávú cél a World ORT szak-
képzési hálózathoz való csatlakozás.
A 130 éves, izraeli kötôdésû ORT a
világ egyik legnagyobb nem állami
szakképzési szervezete, a hálózat
magyarországi partnerrel való
bôvítése kézenfekvô lenne.

Ilan Mor nagykövet úr személye-
sen látogatott el a gödöllôi Madách
iskolába, hogy támogatásáról bizto-
sítsa ezt a teljesen egyedülálló kez-
deményezést. A program koordináto-
rai, Abai-Singer Klára és Abai-
Singer Tamás kultúrtörténész el-
mondták, hogy a gödöllôi szakképzô
intézményre azért esett a választás,
mert az iskola 20 éves tapasztalattal
rendelkezik a nemzetközi együttmû-
ködésben, továbbá már kimutatható
eredményekkel rendelkezik az új, ún.
duális szakképzés területén. Az isko-
la igazgatója bemutatta az intéz-
ményben folyó pedagógiai munkát,
kiemelten a TEVA Zrt. támogatásá-
val létrejött vegyészképzést és a Sie-
mens Zrt.-vel közös hegesztô képzést,
mely 2013-ban Szakképzési díjat
nyert. Az iskola diákjai zenés mûso-
ros elôadással köszöntötték nagykö-
vet urat, aki közel egyórás, nagy si-
kerû elôadást tartott a diákok számá-
ra Izraelrôl. A nemzetközi együttmû-
ködés legideálisabb partnere
KyriatTiv’on városa lehet, Haifa-hoz
való közelsége és az ORT jelenléte
miatt. Kocsi Tamás igazgató el-
mondta, hogy Magyarországon a
zsidóság nem csupán mint vallási kö-
zösség, hanem mint államalkotó
tényezô van jelen, ezért egy izraeli
testvériskolai kapcsolat kialakítása
kézenfekvô és sok pozitív eredményt
hozhat a fiatalok mobilitása, szemlé-
letformálása és gyakorlati tudás-
szintje terén.

Izrael nagykövete elôször látoga-
tott magyarországi szakképzô intéz-
ménybe.

Abai-Singer Tamás
kultúrtörténész

Torgyik Judit tanszékvezetô
Abai-Singer Klára 

koordinátor
Kocsi Tamás intézményvezetô

(folytatás az 1. oldalról)

Körülbelül két tucat, ötvenes-hatva-
nas éveiben járó nô és férfi állt fel a
stúdióban. Megtapsolták a könnyeivel
küszködô Wintont.

„Aki megment egy életet, egész vilá-
got ment meg.” Ezt a Talmud-idézetet
vésték a gyûrûbe, amelyet a ma is
Maidenheadben élô férfi néhány,
Csehországból egykor kimenekített
gyerektôl kapott. A hálát fejezi ki az is,
hogy az idôközben felnôtté vált túlélôk
mindmáig „Winton gyermekeinek” ne-
vezik magukat.

S noha az azóta többféle kitüntetés-
sel is jutalmazott Nicholas Wintont el-
keresztelték brit Schindlernek (utalás-
ként Oskar Schindler szudétanémet
gyárosra, aki 1200 zsidó munkás életét
mentette meg), ô elutasítja az összeha-
sonlítást. „Én sosem voltam igazi ve-
szélyben” – feleli tömören.

Készülj a jóra!
Mindig is vonzotta a repülés

Wintont, aki huszonnégy évesen piló-
taengedélyt szerzett. A második világ-
háború alatt, 1942-ben belépett a brit
Királyi Légierôbe, ahol az ôrmesteri
rangig vitte. Másik szenvedélye a ví-

vás – ha nem tör ki a világháború,
Nagy-Britanniát képviselte volna az
olimpián. A háború után a bátyjával
létrehozta a legnagyobb brit vívóver-
senyt: a Winton Kupa ma is létezik.

Jótékonysági munkának szentelte az
életét Nicholas Winton az elmúlt évti-
zedekben, ô alapította például az idô-
sotthonokat mûködtetô Abbeyfield
szervezetet. Túlélte a feleségét, Gretát,
ma a gyermekei (Nicholas, Barbara) és
az unokái (Laurence, Holly) gondos-
kodnak róla. Most huszonnégy éves
unokája, Laurence Winton (aki fizikát
tanult a Cambridge-i Egyetemen) így
jellemezte ôt: „Háborúk és konfliktu-
sok mindig is voltak, naponta olvasunk
róluk az újságokban. Aztán találko-
zunk valakivel, aki ugyanazokat a cik-
keket olvasta, de elhatározta, hogy tesz
is valamit. Ilyen az én nagyapám.”

S valóban, amikor diákok forgattak
portréfilmet (az akkor már majdnem
százéves) Nicholas Wintonról, nekik is
csak ennyit mondott útravalóul: „Ne
elégedj meg az életben azzal, hogy
nem csinálsz rosszat! Mindennap ké-
szülj arra, hogy valami jót teszel!” Ez-
zel a pofonegyszerû életfilozófiával
mentette meg 669-szer a világot.

nol.hu

Az EMMI miniszterének 
részvétnyilvánítása a Domán családnak

Tisztelt Gyászoló Család!
„Szeretném elhozni vallásunk vigaszát, hitünk reménységét” – fogalmazott

a kilencvenedik születésnapja tiszteletére rendezett ünnepségen dr. Domán
István fôrabbi, aki életének majd

,
egy évszázada alatt ezt hiánytalanul teljesí-

tette is. Tehetség, szorgalom, tudás és a tudás átadása az ifjabb nemzedékek-
nek – ez jellemezte a munkásságát. A magyar zsidóság illusztris képviselô-
jeként úgy tevékenykedett az üldöztetések és a békés munkálkodás idôsza-
kában egyaránt, hogy azzal vallásának, hazájának és a rábízottaknak a javára,
az Örökkévaló dicsôségére éljen. A vallás vigasza, a hit reménysége, amely
szeretettel és jósággal párosul, fényt hoz a világba, egy olyan világba, amely
nagyon rászorul a világosságra. Ez a rászorultság indította könyörületre
dr. Domán István fôrabbit is, hogy sokrétû, gazdag mûveltségét és mély hitét
a magyar zsidóság, s ezáltal az egész magyarság szolgálatába állítsa.

Hálával gondolunk ezért rá, s igyekszünk méltón ôrizni, gondozni emléke-
zetét, hogy a következô nemzedékek is részesüljenek a példája árasztotta vi-
lágosságban.

Fogadják részvétemet.
Balog Zoltán

A legidôsebb
a „Schindlerek” között



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET 32015. MÁRCIUS 15.

ZZZZ ssss iiii dddd óóóó     VVVV iiii llll áááá gggg hhhh íííí rrrr aaaa dddd óóóó

Két párhuzamos holokauszttör-
ténetet hallhattunk, két szombathelyi
születésû zsidó nôét, akiket diák-
lányként vagoníroztak be és depor-
táltak Auschwitzba. Most elôször
meséltek szülôvárosukban az átélt
szörnyûségekrôl.

Ritka az a program, ahol majd két
és fél órán át megrendülten és szótla-
nul ácsorgunk, és eszünkbe sem jut
elégedetlenkedni, amiért szûk a hely
és kevés a szék. Inkább örültünk an-
nak, hogy Szombathelyen ennyien
voltak kíváncsiak az Iseum Szemtôl
szemben címû kiállításának záróren-
dezvényére. És a két idôs hölgyre, a
két szombathelyi születésû holo-
kauszttúlélôre. Különleges alkalom
volt ez, hiszen Goldmann Gabriella
és Varga Judit még sohasem álltak
így, nagy nyilvánosság elôtt, és nem
mesélték el a hetven évvel ezelôtt át-
élt borzalmakat.

Még most, órák múlva is belesaj-
dul a szívünk, amikor magunk elôtt
látjuk Judit és Gabriella arcát, amint
vizet kortyolgatva szavakat keresnek
arra, amire nem lehet. Hogyan is me-
séljék el az utolsó utáni pillanato-
kat?! Amikor a halálsoron, Ausch-
witzban Judit utoljára látta édesapját
neki integetni (Hoffmann János
ecetgyárost, a Ködkárpit szerzôjét),
amikor édesanyja mellette halt meg,
amikor nyitott vagonban utaztatták
ôket farkasordító hidegben, és a va-
gonban csak ketten nem kaptak ideg-
rohamot... Ennyi szenvedés láttán
hogyan lehet új életet kezdeni, talpra
állni, újra energiával feltöltôdni, új
családot alapítani?! – erre is keresték
a válaszokat.

Ilyen kiállítás volt a Szemtôl
szemben

Kezdjük ott, hogy a különleges be-
szélgetés apropója egy rendkívül im-
pozáns holokausztkiállítás volt, a
Szemtôl szemben. Egy olyan váloga-
tást kaptunk Szombathelyen, amely
a holokauszt kapcsán nem a borzal-
makra, hanem arra koncentrált, mit
veszítettünk el mi, magyarok, kiket
irtott ki az aljas, rendszerszintû bor-
zalom.

Játékot szorongató szöszke gyere-
keket, biciklizô fiatalokat, moso-
lyogva elsô bálozó lányokat, uszodá-
ban pózerkedô sármos fiúkat, tisztes
orvosokat és ügyvédeket, mulató
kereskedôket vagy éppen keresztény
hitben nevelkedett tanárt. Egy
megrendítôen hétköznapi lenyoma-
tot láttunk a kiirtott szombathelyi
zsidóság egykorvolt mindennapjai-
ból, az 1920–30-as évek Szombat-
helyérôl. Találkozást azokkal, akik

Preisz József, a zalaegerszegi hitközség elnöke átveszi a Másokért Emlékplakettet és az Örökös Alelnökséget
igazoló okmányt.

A legendás
sanghaji zsidóne-
gyed több törté-
nelmi épületét is
felújítják, a ke-
let-kínai metro-
polisz az UNES-
CO Világemlé-
kezet program-
jába is felvetetné
menekült zsidó-
kat érintô gyûj-
teményét.

Sanghajba az 1930-as és 1940-es években mintegy 20 ezer európai zsidó
menekült a világháborús üldöztetés elôl. A kínai hatóságok hontalan mene-
kültként tartották nyilván ôket, és mint ilyenek a város északkeleti, nekik ki-
jelölt, Tilancsiao részében kaptak helyet. Emlékükre a város 2007-ben nyitot-
ta meg a zsidó menekültek múzeumát, amelynek falát a magyar Komor Pál-
nak emléket állító tábla gazdagítja, azóta pedig számos történelmi épület
helyreállításáról is döntés született.

A tervek szerint a menekültek életében fontos szerepet játszó helyeket felújít-
ják a jövôben, így például a rászorulóknak juttatott étel és ruházati cikkek rak-
tárát, a menekültek mindennapi életét segítô elosztót vagy a társadalmi élet köz-
pontjaként szolgáló kávézót. Utóbbi, mely 1939-ben nyitott és a Wiener Cafe
Restaurant nevet viselte, egykoron a mai Zsidó Menekültek Múzeumával szem-
ben állt.

A háromemeletes, kôbôl és fából épült, kínai és nyugati építészeti motívu-
mokat vegyítô épületet eredeti formájában alkotják újra, azt ugyanis 2009-
ben a metró építése miatt lebontották. A Wiener Cafe földszintjén kávézó,
felsô szintjein múzeum lesz.

Ugyancsak felújítják az 1977 és 1979 között Jimmy Carter amerikai elnök
pénzügyminisztereként mûködô Werner Michael Blumenthal családjának
egykori lakóházát – áll a tervekben.

Sanghaj városa a zsidó menekültek örökségét az Egyesült Nemzetek Szö-
vetségének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének
(UNESCO) Világemlékezet programjába is fel kívánja vetetni. Szakértôk be-
vonásával már egybe is gyûjtötték a menekültek listáját, a fennmaradt adat-
bázisokat, az irodalmi, kép- és hanganyagokat – közölte a Hongkou kerület
vezetése.

MTI

Törökország
Sajtójelentések szerint mintegy ötezer szefárd zsidó kérelmezte mostanáig a

spanyol állampolgárság felvételét. A Recep Erdogan államfô által alapított
iszlamista kormánypárt, az Igazság és Fejlôdés Pártja Izrael-ellenes politikája, a
bizonytalan légkör és a hivatalos média nyílt antiszemita propagandája indokol-
ja a tömeges távozási szándékot. A madridi kormány két évvel ezelôtt kezdemé-
nyezte, hogy az 1492 után elûzött személyek leszármazottai állampolgárságot
kapjanak, amelynek feltétele a spanyol nyelv ismerete. Törökországban mintegy
17 000 zsidó él. Jelentôs részük beszéli a spanyolon alapuló ladinót, amit ôseik
használtak, mielôtt a 15. század végén az inkvizíció elôl az Ottomán Birodalom-
ba menekültek.

Monaco
A hercegség területérôl 1942–44 között 76 zsidót deportáltak. Serge Klarsfeld

ismert holokausztkutató megerôsítette, hogy II. Lajos uralkodó és a hatóságok
kezdetben ellenálltak a németek, valamint a vichyi kollaboráns kormány nyo-
másának. A megszorító intézkedéseket késleltették, és hamis papírokat állítot-
tak ki az üldözöttek számára. A zsidók összeírására „csak” 1941 júliusában ke-
rült sor, a „titkosított” dokumentum 250 nevet tartalmazott. A franciaországi
helyzettel ellentétben a kormányzat nem korlátozta a zsidók foglalkozásának
gyakorlását. Az uralkodó távollétében 1942 augusztusában a szállodákban tar-
tózkodó 64 hontalant (lengyelek, csehek, németek, belgák stb.) ôrizetbe vették,
és közülük 45 fôt deportáltak. A Szövetségesek 1942 novemberében történt af-
rikai partraszállását követôen elôbb az olaszok, majd a németek szállták meg a
miniállamot, ami az üldözöttek számára a legnehezebb idôszakot jelentette.
1944-ben a Gestapo 31 zsidót tartóztatott le, akiket koncentrációs táborba hur-
coltak. Az akcióban a helyi rendôrség nem vett részt. A deportálást mindössze
heten élték túl. Jelenleg ezer zsidó él a 33 000 lakosú országban, ahol zsinagó-
ga, iskola és más felekezeti intézmények is mûködnek.

Kína
A Zsidó Világkongresszus és a Kínai Tengerentúli Ügyek Hivatala

képviselôinek londoni megbeszélésérôl kiadott közlemény szerint az idén közö-
sen fognak Sanghajban megemlékezni a gettó felszabadításának hetvenedik év-
fordulójáról. A japán megszállás alatt lévô város elzárt részében a második vi-
lágháború idején mintegy 23 000 zsidó menekültet ôriztek, akiket a kínai had-
sereg 1945. szeptember 3-án szabadított fel. A tanácskozás után Roland S.
Lauder, a ZSVK elnöke kijelentette, hogy „elsô alkalommal emlékezünk meg a
holokauszt eddig kevés figyelmet kapott fejezetérôl”. „A történelmi esemény
egy újabb lépést jelent a kínai és a zsidó nép kapcsolatainak erôsítésében.” Kiu
Huan Pin kínai miniszter hangsúlyozta, hogy „a kínaiak és a zsidók egyaránt so-
kat szenvedtek a fasiszta megszállóktól, de a kitartó harc meghozta a gyôzel-
met”.

Németország
Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke az rbb

rádiónak adott nyilatkozatában azt tanácsolta a közösség tagjainak, hogy a fôleg
muzulmánok lakta körzetekben ne viseljenek kipát. Az elnök hangsúlyozta,
hogy a hatóságok ugyan gondoskodnak a zsidó intézmények védelmérôl, de az
elmúlt évben az antiszemita atrocitások száma egyharmaddal növekedett. A
helyzet rosszabbodásához hozzájárult a szélsôjobboldali szervezetek nyílt anti-
szemita propagandája és a muzulmán fiatalok körében erôsödô Izrael-ellenes-
ség. Hetven évvel a holokauszt után az antiszemitizmus érzékeny téma több
nyugat-európai országban. 1991 óta a Németországban élô zsidók száma meg-
háromszorozódott, és jelenleg eléri a 105 000 fôt, ami elsôsorban a posztszov-
jet térségbôl történt bevándorlás következménye. A nácik hatalomra kerülése
elôtt mintegy 600 000 zsidó élt az országban.

Kovács

Túlélôk (Fotó: Bonyhádi Zoltán)

Szombathelyi túlélôk
vallomása

ebben a városban éltek, akiket egyik
napról a másikra gyökerestül kitép-
tek közülünk.

De a tárlatnak, hiába zár most be
az Iseumban, ennyivel nem lesz vé-
ge, rövidesen a fôvárosba kerül,
majd a szombathelyi zsidó hitközség
házában végleges otthonra lelhet.

A polgármester a hetven 
évvel ezelôtti állam
felelôsségét hangsúlyozta

Folytassuk azzal, hogy általában
nem szoktunk különösebben lelke-
sedni a politikusi beszédekért, pláne
ilyen közegben, de a beszélgetés
elôtt, a kiállítás zárásaként Puskás
Tivadar igazán helyén való beszédet
tartott. Dicséretére legyen mondva,
mindezt fejbôl tette.

A kiállítással kapcsolatban találó-
an jegyezte meg: hetven évvel
ezelôtt egy értéket alkotó közösséget
akartak gyökerestül megsemmisíte-
ni, de ez a kísérlet nem sikerült.
„Nem sikerülhetett, mert a zsidó ál-
dozatok nyomokat hagytak maguk
után, mert ezek a fényképek, amik a
kiállításon is láthatók, sok más mel-
lett megmaradtak utánuk...”

Továbbá még egy fontos mondat
hangzott el a kereszténydemokrata
politikustól: „A magyar állam akkor
nem teljesítette kötelességét. Mert az
államnak elemi kötelessége, hogy
megvédje állampolgárait. Akkor ezt
nem tette meg, és akkor az a magyar
állam nem volt méltó, hogy az ezer-
éves közösség utóda legyen.”

A két szombathelyi születésû
deportált

Goldmann Gabriella dr. Dénes Im-
re ügyvéd leánya, akit 14 évesen,
gimnazistaként deportáltak Szom-

bathelyrôl Auschwitzba. Varga Judit
a köztiszteletben álló szombathelyi
ecetgyáros Hoffmann család leszár-
mazottja, a „Ködkárpit. Egy zsidó
polgár feljegyzései 1940–1944” cí-
mû memoár szerzôjének, Hoffmann
Jánosnak a leánya, aki egy évig volt
németországi halál- és munkatábor-
okban, s családjából egyedüliként
tért vissza. Velük beszélgetett
Kelbert Krisztina történész, az ô szí-
vós és minôségi munkáját dicséri a
tárlat is.

Meséltek a békebeli polgári
Szombathelyrôl és Nagykanizsáról,
ahová Judit, amikor hároméves volt,
a családdal költözött. Az elsô
zsidótörvényekrôl és a gettóról, val-
lásról, valamint arról, miként zajlott
a kínkeserves „nagy” utazás, bevago-
nírozva, majd az auschwitzi téboly-
ról. Gabriella története telis-tele van
csodával határos véletlenekkel, több-
ször hajszálon múlt csak az élete. De
nem csak ô volt rendkívül szeren-
csés, egész családja megmenekült.
Judit viszont egyedüli túlélô maradt.

Hallottunk, olvastunk már a kon-
centrációsnak és munkatáboroknak
nevezett náci borzalmakról, azt hit-
tük, ismerjük ezeket. De megrendítô
élmény volt így, szemtôl szemben, a
résztvevôktôl, a szenvedések átélôi-
tôl hallani, mi történt.

Ha más útravalót nem is kaptunk
ezen az estén, annyit biztosan, hogy
tessék az életet mindennél jobban
megbecsülni!

Mert ha néha nem futja erre vagy
arra, vagy történetesen pechszériában
vagyunk, akkor idézzük fel Judit és
Gabriella történetét. Mert az ember
sok mindenre képes, emberfeletti kín-
zásokat kibír: bevagonírozást, éhe-
zést, fagyban, étlen-szomjan hetekig
tartó gyaloglást, majdnem mindent...

nyugat.hu / Pais-H. Szilvia

Felújítják Sanghaj híres zsidónegyedét
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Szécsi Józsefnek, a Keresztény–Zsi-
dó Társaság fôtitkárának kezdeménye-
zésére 2012-ben került sor történel-
münkben elôször Keresztény–Zsidó
Imaórára Budapesten, a Terézvárosi
Avilai Nagy Szent Teréz-templomban.
Az évenként megrendezett imaóra az
ún. Ökumenikus Imahét záróesemé-
nye, mely a keresztény–keresztény
párbeszédet vallásközi dialógussá
bôvíti ki. Az elsô és második imaórán
(2012 és 2013) Schweitzer József
fôrabbi, az elmúlt évben Domán István
fôrabbi, 2015-ben pedig Kardos Péter
fôrabbi mondott zsidó részrôl beszé-
det. Alább Szécsi József fôtitkár gon-
dolatait közöljük.

A názáreti Jézus zsidónak szüle-
tett, zsidóként élt és halt meg. A ke-
resztény meggyôzôdés a Szenthá-
romság egyik személyének vall egy
zsidót. Az Újszövetség mintegy 300
bibliai, keresztény elnevezésben
ószövetségi idézetet tartalmaz. Az
Ószövetség nélkül az Újszövetség
értelmezhetetlen. Az induló keresz-
ténységnek nem volt külön Bibliája,
hanem mivel görögül íródott az Új-
szövetség, ezért a héber ószövetség
hellenisztikus kori görög fordítása,
a Hetvenes fordítás, a Septuaginta
volt az ókeresztény kor Bibliája.

Itt, ebben a templomban – csak-
úgy, mint más keresztény templo-
mokban és imahelyeken – 1944-ben
egyes keresztény hívek sárga csil-
laggal ültek a padokban és a gyüle-
kezetekben nem zsidó, nem sárga
csillagos társaik mellett a szentmi-
sén és az istentiszteleteken. A csilla-
got azért kapták, mert zsidók. Bû-
nük az volt, hogy zsidók. A sárga
csillaggal vették magukhoz az Eu-
charisztiát, az Úrvacsorát. Kivégez-
ték ôket, csakúgy, mint minden más
zsidót, akármiben hitt vagy nem
hitt.

Az auschwitzi megsemmisítésre
Adolf Eichmann napi egy vonatot
és 3000 zsidót szánt. Ezt magyar ké-
résre 4 vonatra és 12 ezer emberre
növelték, amit további egyeztetés

A történet úgy kezdôdött, hogy
egy középiskolai osztálytársam el-
mondta, miként nyújtottak a szülei,
nagyszülei segítséget 1944 végén a
zsidó óvó néninek, aki 3 éves kisfiá-
val kilépett a halálmenetbôl. Ha rö-
vid idôre is, de lélegzetvételhez ju-
tott.

Klein Kurtné, Irma néni tisztában
volt azzal, hogy kicsik az esélyei. De
dolgozott benne az életösztön, min-
denekelôtt az, hogy gyermekét, Sa-
nyikát biztonságban tudja. Hosszú
napok bujdosása következett. Túlél-
ték a vészterhes idôket. Felszabadul-
tak. Közben munkaszolgálatos férjét
Mauthausenbe hurcolták. Valószínû-
leg megélte a koncentrációs tábor
felszabadulását, de a rabságban szer-
zett súlyos betegségébe néhány nap
múlva belehalt.

Klein Sándor, a pszichológiai tu-
dományok doktora most 74 éves,
nyugdíjas egyetemi tanár. De ma is
aktív: saját vállalkozásában vezetôk
kiválasztásával foglalkozik, munka-
pszichológiát, vezetéslélektant oktat,
a Dávid fia által vezetett EDGE 2000
könyvkiadóban szakpszichológiai
kiadványokat gondoz. Mindezt hite-
lesíti, hogy a professzor úrnak 10-12
könyve, több mint 200 tudományos
szakcikke jelent meg. Nôs. Két há-
zasságából öt felnôtt gyermeke van.

Akirôl közülük szólni szeretnék, a
középsô fiú (nem a legkisebb, mint a
népmesékben). Klein Dávid, a ma-
gyar expedíciós magashegyi hegy-
mászás kiemelkedô alakja idén lesz
40 éves.

– Nálunk a családban – mondja ta-
lálkozásunkkor – nem volt tabu az
identitásunk. Ismertük nagymamánk
és apánk csodálatos megmenekülé-
sét a nehéz idôkben. Tiszteltük és
szerettük ôket. A mama 97 szép évet
élt.

Dávid ismert magyar hegymászó.
Legutóbb, amikor oxigénpalack nél-
kül kísérelte meg elérni a Mount
Everest 8850 méteres csúcsát, egy
ország szorított a sikeréért. A körül-
mények akkor nem tették lehetôvé a
cél elérését, a csúcs elôtt 150 méter-
rel visszafordult. A józan megfonto-
lás a fizikai teljesítôképesség hatá-

Ötödször emlékeznek meg Len-
gyelországban a második világhábo-
rú utáni szovjetellenes partizánmoz-
galomról. Miközben Lengyelország-
ban egyre elterjedtebb az úgyneve-
zett elátkozott katonák emlékezete,
addig az orosz kormánylap a nácik
cinkosainak nevezte ôket.

Az elátkozott katonák nemzeti ün-
nepnapját Lech Kaczynski volt len-
gyel elnök kezdeményezésére 2011-
tôl tartják annak emlékére, hogy
1951-ben ítélték halálra a földalatti
ellenállás legjelentôsebb szervezete,
a Szabadság és Függetlenség hét
vezetôjét Varsóban.

Az európai viszonylatban egyedül-
álló kommunistaellenes fegyveres
mozgalom történetét az 1989-es
rendszerváltásig elhallgattatták, azu-
tán is csak lassan elevenedett fel. Az
utóbbi években a téma egyre erôtel-
jesebb érdeklôdést vált ki, népszerû
a fiatalok között is. A partizánok sor-
sa több együttes, énekes dalát ihlette,
könyveket, konferenciákat, doku-
mentumfilmeket szenteltek neki.

Az idei emléknapon mintegy 90
polgári tömörülés együttmûködésé-
ben országszerte felvonulásokat,
koncerteket, filmvetítéseket, kiállítá-
sokat tartanak. Nyolcvanegy lengyel
városban tömegfutást indítanak több
mint 20 ezer ember részvételével a
partizánok tiszteletére. A varsói vár
elôl kerékpáros felvonulás indul 20
kilométeres túrára.

Az ellenállók emléke elôtt az álla-
mi ünnepség keretében is fejet hajta-
nak a ismeretlen katona belvárosi
sírjánál, Bronislaw Komorowski len-
gyel elnök részvételével. Egy külön
megemlékezésen a jobboldali ellen-

zéki pártok képviselôi is tisztelegnek
a sírnál.

Az elátkozott, illetve rendíthetet-
len katonáknak nevezett partizánok
szervezett formában 1944-tôl 1947-
ig harcoltak az ország szovjet típusú
átalakítása ellen, a nyugati országok
támogatásában reménykedve. Az el-
lenállók mindenekelôtt a második vi-
lágháború idején a németek ellen
harcoló Honi Hadseregbôl verbuvá-
lódtak. A szovjet Belügyi Népbiztos-
ság (NKVD), valamint a lengyel
kommunista állambiztonság (UB)
egységei elleni harcban mintegy
25–30 ezer katona vett részt.

A második világháború után
mûködô földalatti szervezetek tevé-
kenységében részt vevôk számát
120–180 ezerre becsülik. A harcok-
ban, valamint az ezeket követô meg-
torlásban, az NKVD és az UB börtö-
neiben, a munkatáborokban legalább
20 ezer katona halt meg, a negyve-
nes évek végén, ötvenes évek elején
pedig mintegy 250 ezer embert tar-
tóztattak le.

A lengyel Nemzeti Emlékezet In-
tézete (IPN) 2011-ben kutatási prog-
ramot indított, amelynek célja a
meggyilkolt, majd titokban, névtele-
nül eltemetett katonákat rejtô sírok
feltárása. Eddig több mint 700 ember
maradványát sikerült azonosítani, a
varsói elnöki palotában Bronislaw
Komorowski az újabb azonosított ál-
dozatok listáját is ismerteti.

Az egyik tömegsír egy részét a
varsói Powazki-temetôben tárták fel.
A további munkálatokat nehezíti,
hogy a parlament egyelôre nem
hagyta jóvá a kommunista tiszt-
ségviselôk azon sírjainak áthelyezé-

Klein Dávid, a hegyek szerelmese

rán, a siker küszöbén visszafordítot-
ta. De a kihívás megmaradt, és Klein
Dávid a kihívások rendíthetetlen em-
bere.

– Dávid, hogy kezdôdött izgalmas
sportpályafutásod? Mert sport ez a
javából, még akkor is, ha Tabi Lász-
ló, a neves humorista és kávéházi
sakkozó egyik írásában egy halálos
hegymászóbaleset után a világ legér-
telmetlenebb tevékenységének ne-
vezte az alpinizmust.

– Két irányból közelítettem a
hegymászás felé. A gyerekekben
eleve élô természetes romantika volt
az egyik ösztönzô erô. A másik a ter-
mészet szeretete volt. A labda vará-
zsa sohasem vonzott, és nem szeret-
tem a csapatsportokat sem. Karatéz-
tam, dzsúdóztam, tájfutottam. Aztán
találkoztam egy igazi hegymászóval,
a kötél végére kerültem, és rögtön
tudtam, hogy ez az, amit kerestem. A
hegymászásban önmagam megisme-
rése és a vad magasságokban átélt
emelkedett érzések, élmények von-
zanak.

Eközben feltámadt bennem a csa-
vargás iránti vágy is. Barátaimmal,
társaimmal gyalog, autóstoppal be-
jártuk Európát, diákként kalandoz-
tam az Egyesült Államokban, sza-
kadt, primitív, kelet-európai felsze-
reléseinkkel nagy kalandokat éltünk
át a Magas Tátrában, a Mont Blanc
vidékén. Egy szép tátrai mászás után
Mezey László barátommal iszogat-
tunk a menedékházban, és ekkor, jó
pár pohár vörösbor után, úgy döntöt-
tünk, belevágunk az expedíciós
hegymászásba. Persze fogalmunk
sem volt, hogy kezdjünk hozzá... De
az elhatározás kitartott reggelig, így
belevágtunk. Attól kezdve mindent
ennek a célnak rendeltük alá, és egy
év nagyon kemény szervezômunka
után egyszer csak kiléptünk a
repülôbôl Pakisztánban, útban a
Hindukush legmagasabb csúcsa, a
7708 méteres Tirich Mir felé.

Az eredmény ismert: Klein Dávid
eddig két 8000 méter feletti csúcson
állt, és 8700 méterig jutott oxigénpa-
lackkal a Mount Everesten. (A ma-
gyar expedíciózás történetében 8600
méter fölé csupán Ács Zoltán, Erôss
Zsolt, Várkonyi László és Klein Dá-
vid jutottak.) Híres lett. Most már
bíznak benne a szponzorok. A gaz-
dasági élet szereplôi szívesen támo-
gatják expedícióit. Ez egy drága
sport. De tessék megmondani ôszin-
tén, ezen a szinten melyik sport nem
drága?

Klein Dávid számára ezek a na-
pok, hetek a pihenés, az erôgyûjtés, a
szervezés, a felkészülés idejét jelen-
tik. Aztán új csúcsok várják. Expedí-
ciós céljai között több himalájai
hegyóriás is szerepel: az Anna-
purnán és a K2-n még nem álltak
magyar hegymászók, és az Everest
magyar – palack nélküli – megmá-
szása is hátravan még. Emberfeletti
célok egy megszállott sportember
számára. Mindeközben pedig rend-
szeresen mászik a Magas Tátra és az
Alpok bércei között.

Befejezésül: nem esett messze az
alma a fájától. Klein Sándor profesz-
szor úr elmondta, hogy mártírhalált
halt édesapja, Dávid nagyapja a há-
ború elôtt, a 30-as években jeles
túravezetô volt, a természet, a he-
gyek szerelmese.

Molát Ferenc

Szécsi József: egyes keresztény hívek
sárga csillaggal ültek a padokban

„Minden keresztényben lakik egy zsidó... Senki sem lehet 
igaz keresztény, ha nem ismeri el zsidó gyökereit!”

Ferenc pápa

nélkül néha túlteljesítettek. 1944.
július 9-ig, a deportálások leállítá-
sáig így 170 ezer embert vihettek
volna el, szemben az elhurcolt 437
ezerrel, tehát 250 ezer emberrel tel-
jesítették túl a német kérést. Lehet,
hogy okoskodásunk történelmiet-
len, de nem jogtalan. A zsidóság 20.
századi genocídiumának egyik neve
a soá. Annyit jelent, hogy csapás.
Sajnos az elmúlt év – minden pozi-
tívum mellett is – a holokauszt 70.
évfordulójára való emlékezésként
hazánkban sok méltatlan negatívu-
mot tartalmazott.

Az ókori görög demokráciafoga-
lomról szoktuk mondani azt, hogy
ugyan nem tökéletes, de még nem
találtak ki jobbat. A demokrácia, a
szavazás, a többségi elv uralmi ele-
me azonban nemcsak a poliszban, a
társadalomban, a politikában van
jelen, de jelen volt és van pl. a ke-
resztény vallási szférában is, a hitel-
vekben vagy éppen az egyházszer-
vezeti struktúrákban. A gyôztes
nem kezdhet önálló életet; a kisebb-
séget, hacsak nem jogos, nem lehet
kisemmizni, leírni.

A Keresztény–Zsidó Társaság
lassan egy évtizede a zsidó–keresz-
tény–iszlám vallási párbeszéddel is

intenzíven foglalkozik. A vallásközi
dialógus világunk biztonságpoliti-
kai kockázata. A párizsi szatirikus
lap elleni merénylet, illetve az azt
megelôzô és követô merényletek és
vérengzések a világban az ún. nyu-
gati világot felrázták. Ez a nyugati
világ, civilizáció nem keresztény,
legfeljebb keresztény gyökerekkel
rendelkezik, vagy keresztény gyö-
kerekkel is rendelkezik. Ez áll Ma-
gyarországra is. A vallási fanatiz-
mus, az erôszak, a terrorizmus, le-
gyen az bárkinek a zászlaja alatt,
elfogadhatatlan. Ugyanígy elfogad-
hatatlan bárki világnézeti meg-
gyôzôdésének gúnyolása, legyen az
hívô vagy nem hívô. Van egy latin
vérmérsékletû pápánk, aki ezt
mondta a médiák fordításában:
„Bárkinek bemosok, aki az anyá-
mat szidja!” A szabadsággal vissza
lehet élni, és ezt szankcionálni kell,
nem pedig dicsôíteni. Az iszlám
nem azonos a terrorizmussal. A
Biblia tartalmazza a Tízparancsolat
két szövegváltozatát, a harmadikat
a Koránban találhatjuk meg, a VI.
Szúrában (151–153), mely ezt
mondja: „Ne öljétek meg a lelket (ti.
az embert), amit Allah (ti. Isten)
megtiltott, kivéve jogosan.”

Vezessen életünk útján a Zsoltá-
ros szava:

Ásré háís áser ló chálách báácát
resáím

úvederech chátáím ló ámád
úvemósáv lécím ló jásáv,

Boldog a férfi, aki nem járt gono-
szok tanácsán,

sem vétkesek útján nem állt, sem
csúfolók ülésében nem ült;

Ki ím betórát Ádonáj hefcó
uvetórátó jehge jómám válájlá.
hanem az Úr tanításában telik

kedve,
és az ô tanításáról elmélkedik

nappal és éjjel!

Elátkozott katonák
Lengyelországban

sét, amelyeket éppen a tömegsírok
feletti földrétegben ástak. Feltétele-
zések szerint itt nyugszik Witold
Pilecki huszárkapitány is, aki még a
második világháborúban, a Honi
Hadsereg katonájaként saját elhatá-
rozásából záratta be magát az ausch-
witzi náci haláltáborba, hogy meg-
szervezze ott az ellenállást. Bravúros
szökése után Pilecki beszámolt a ná-
ci bûntettekrôl, jelentésének a nyu-
gati szövetségesek azonban nem hit-
tek. A háború után Witold Pileckit
hazaárulással és kémkedéssel vádol-
ták meg, majd 1948-ban kivégezték.

A kommunista állambiztonság ke-
gyetlen megtorlásáról az utolsó ren-
díthetetlen katonának ismert, csak
1963-ban elesett Józef Franczak sor-
sa is tanúskodik. Franczakot halála
után lefejezték, fejét bizonyítékként
akarták felhasználni a katonát kezelô
fogorvosok ellen. A koponyát ezek
után a lublini kriminológiai intézet
használta oktatási célokra, és csak
idén januárban azonosították és te-
mették el a korábban már megtalált
test mellé.

A várakozások szerint most hiva-
talosan megerôsítik a földalatti ellen-

állásban ápolónôként dolgozó
Danuta Siedzikowna maradványai-
nak azonosítását is. Az Inka álnevet
viselô lányt 17 éves korában végezte
ki az UB. Az emléknap alkalmából a
Rosszijszkaja Gazeta címû orosz
kormánylap interjút közölt az orosz
Szövetségi Levéltári Ügynökség
vezetôjével, aki kifejtette: a lengyel
földalatti katonák „a nácik szövetsé-
geseiként léptek fel, a fasiszta Né-
metország leverését akadályozták”.
Andrej Artizov 70 korabeli levéltári
irat közzétételével támasztotta alá ál-
lítását. Ezek egyike a Vörös Hadse-
reg 700 katonájának nevét tartalmaz-
za, akiket 1944 végétôl 1945 máju-
sáig öltek meg a lengyel partizánok.

Lukasz Kaminski, a lengyel IPN
igazgatója egy hosszabb, történelmi
hátteret is nyújtó közleménnyel rea-
gált, amelyben „a kommunista pro-
paganda legrosszabb idôszakát
követô” lépésnek minôsítette
Artizov interjúját. Kaminski úgy lát-
ja, az orosz közlés annak példája,
hogy „a mai Oroszország egyre na-
gyobb mértékben hivatkozik a sztáli-
ni Szovjetunió örökségére”.

MTI

A varsói ismeretlen katona sírja

Szécsi József
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IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
Nemzetközi borverseny

Izraelben immáron tizedszer ren-
dezték meg a Terravino nemzetközi
borversenyt. A megmérettetésre
több mint hétszázfajta bort küldtek
be közel negyven országból. A har-
minctagú nemzetközi zsûriben nem-
csak izraeli és külföldi borkedvelô
ínyencek (véleményvezérek, nagy-
követek, borkereskedôk, újságírók),
hanem természetesen a borgyártás
szakemberei is részt vettek. A ver-
seny minden évben kiváló alkalom
arra, hogy a borászok hírnevet sze-
rezzenek terméküknek, és akár már
magán az eseményen megrendelôket
találjanak. Az izraeli borok általában
elég jól szoktak teljesíteni, így a
Terravino kiugrási lehetôséget is je-
lent számukra. Izraelbôl tavaly 39,5
millió dollár értékben exportáltak
bort, zömében az Egyesült Államok-
ba és az Európai Unióba. Az ázsiai
export 27%-kal nôtt, amibôl a Ja-
pánba irányuló kivitel 60%-os erôsödése volt a leginkább szembetûnô. Izra-
elben több mint 250 borászat mûködik, kb. 220 millió dolláros forgalmat ter-
melve évente. Exportra a megtermelt boroknak közel 20%-a kerül – derült ki
az Export Intézet adataiból.

Végezetül, milyenek az izraeli borok? Nagyon finom a Cabernet Sauvignon
és a Merlot, de a legjobb az lenne, ha olvasóink saját maguk gyôzôdnének
meg errôl, és a következô sábbátot kóser izraeli borral köszöntenék.
Löchájim!

A Philips Avent legfrissebb, izraeli kampánya több tízezer szülôt késztetett
arra, hogy egy speciálisan erre a célra létrehozott internetes oldalon egy gra-
fikai program segítségével megtervezze babája személyre szabott cumiját. Az
oldalon ki lehet választani a cumialap, a fogantyú és a fogantyútartó színét,
valamint azokat a kis figurákat, melyeket a fogantyútartón látni szeretnénk.
Ezután fel lehet tölteni a minitulajdonos, azaz a kisbaba képét a cumi hátteré-
ül. A kész remekmûvet a Facebookon meg is lehet osztani, valamint az emlí-
tett pályázatra is be lehetett küldeni. A szakmai zsûrizést követôen öt cumi
került be a döntôbe, amelyek közül végül a fogyasztók szavazással választot-
ták ki a képen szereplô legjobbakat. Ezeknek a tömeggyártását az idén fogják
elkezdeni. A Philips Avent 30 éve gyárt babacumikat Nagy-Britanniában, és
gyakorlatilag az egyetlen, amely megkapta az Izraeli Csecsemô Intézet elis-
merését. Ami nem is csoda: az Avent cumik speciális kialakításuknak
köszönhetôen nem gátolják a fogak egészséges fejlôdését, valamint nem tar-
talmaznak káros vegyi anyagokat. (Boldog ország... – a szerk.)

Sasvári Ildikó

Persze nem mindenkinél. Azonban
valóban buta-e a vallásos közösségek
körében egyre népszerûbb, új fejlesz-
tésû LG telefon? Az tény, hogy nem
lehet vele képeket küldeni, sôt még
internetezni sem. Ugyanakkor a Bné
Brák-i bét din teljes körû támogatását
élvezi, tehát a hárédi közösségek szá-
mára is teljesen veszélytelennek szá-
mít a termék.

Mégis mit tud?
Elôször is lehet vele telefonálni és

sms-t írni, van rajta több tíz beépített
program, amire a Tóra fiának legin-
kább szüksége lehet. Például mp3, rá-
dió, ébresztôóra, fényképezôgép,
szkenner, névjegyzék, egy pénzügyi
program, amivel a bevételeinket és a
kiadásainkat számon tudjuk tartani,
napló, GPS, számológép, szótárak, és
még sorolhatnánk.

Ezenkívül több száz vallási tárgyú
könyvbôl is olvashatunk a viszonylag
nagyméretû kijelzôn, és van lehetô-
ségünk az imákat és az áldásokat is
„fellapozni”.

Tehát egyáltalán nem nevezhetô
butának a vallásos zsidók számára ki-
fejlesztett telefon. Legfôbb erényéül
azt szokták megemlíteni, hogy „nem
szennyezi szellemileg” a felhaszná-
lóját olyan tartalmakkal, mint pl. a
pornóképek vagy a romlott világ más
ártalmai.

A zsidó vallás szerint „védeni kell a
szemet” azoktól a behatásoktól, amik-

A zsidók babiloni fogságát doku-
mentáló, 2500 éves akkád ékírásos
agyagtáblák elsô kiállítása nyílt
meg Jeruzsálemben, a Biblia Föld-
jei Múzeumában – értesült a Ynet,
a Jediót Ahronót címû izraeli újság
honlapja.

A babiloni folyóknál címmel nyi-
totta meg kapuit a zsidók Bibliában
megírt babiloni fogságának legkoráb-
bi tárgyi emlékeit bemutató kiállítás.
Itt látható elsô alkalommal az Irakban
megtalált mintegy száz, tenyérnyi, ak-
kád ékírásos agyagtáblácska.

A legkorábbi „irat” tizenöt évvel Je-
ruzsálem elsô Szentélyének elpusztí-
tása után, még a hódító II. Nabú-
kudurri-uszur uralmának idején, i. e.
572-ben készült, és tanításért járó

pénzek kifizetése körüli vitáról szól a
korabeli zsidó közösségben.

A kiállítást szervezô szakemberek
már legalább tíz éve tudtak a London-
ban élô izraeli mûgyûjtô, David Szofer
magántulajdonában lévô agyagtáblák
létezésérôl, de azok jelentôségét csak
mintegy három éve ismerték fel, mi-
után a múzeum kutatói a tárlat elô-
készítésekor megismerkedhettek a
gyûjteménnyel.

Az agyagtáblákba vésett szer-
zôdésekbôl, hagyatéki felsorolások-
ból, adózási iratokból kiderül, hogy a
Mezopotámiába hurcolt vagy a kato-
nákkal önként távozó zsidók több
száz évvel számûzetésük kezdete után
is héber dátumokat használtak, gene-
rációkon át megtartották jellegzetes
héber neveiket is.

Aki korán kel...
Hihetetlen szerencséjük volt azok-

nak az amatôr búvároknak, akik az
ôsi Caesarea kikötôje mellett merül-
tek nemrégiben. Egy fénylô foltra
lettek figyelmesek a tengerfenéken.
Ahogy közelebb úsztak hozzá, és lát-
ták, hogy valamiféle érme, azt hitték,
kacat vagy játékpénz, de azért föl-
szedték. Kiderült, hogy egy több
mint ezeréves aranypénzt találtak.
Késôbb ugyanazon a helyen még kö-
zel kétezer hasonló aranyérmét ástak ki a homokból – írja a CNN.

Ez a legjelentôsebb aranypénzlelet, amit Izraelben valaha találtak, a régé-
szeti feltárás hamarosan folytatódik. „Valószínûleg egy hajó roncsa is ott he-
ver, ami a beszedett adóval indult Egyiptom felé” – nyilatkozta Kobi Sharvit,
a régészeti hatóság Tengeri Archeológiai Részlegének igazgatója, aki nem vet
el azért más teóriákat sem.

„Az is lehetséges, hogy az arany a caesareai helyôrség katonáinak zsoldja
lett volna, vagy egy kereskedôhajón volt, amelyik kikötôrôl kikötôre utazga-
tott a mediterrán térségben” – mondta.

Az érmék egyébként nagyon sokfélék, de mind kiváló állapotban van. A
legöregebb, egy negyeddináros, a szicíliai Palermóból származik, a kilence-
dik század második felébôl. A legtöbb érmét azonban a Fátimida Kalifátus-
ban, egy, az elsô ezredforduló környékén Észak-Afrika és a Közel-Kelet nagy
részét uraló, síita muszlim birodalomban verték. A lelet értékét egyelôre nem
becsülték fel.

Sharvit azt mondta, nem tud eléggé hálás lenni az amatôr búvárklub tagja-
inak, akik azonnal bejelentették, hogy kincsre bukkantak, ahelyett, hogy meg-
próbálták volna értékesíteni az aranypénzt, amit találtak.

Hír24

Ókori üveggyûjteményt
adományoztak a jeruzsálemi

Izrael Múzeumnak
Fennállásának ötvenedik évfordulójára New York-i adományozók egy há-

romszáz darabos ókori üveggyûjteménnyel ajándékozták meg a jeruzsálemi
Izrael Múzeumot – értesült a The Times of Israel címû angol nyelvû izraeli
hírportál.

Robert és Renée Belfer ókori görög-római és közel-keleti üvegedényekbôl
álló ajándékának száz darabját már nyáron kiállítják a rangos múzeumban A
római villa – a Belfer-gyûjtemény címmel.

„A kollekció a világ egyik legfontosabb magán-régiséggyûjteménye” – kö-
zölte James Snyder, a múzeum igazgatója, s a páratlan kincs nagyban növeli
majd az ókori görög-római leletek eddigi tárházának értékét. „Olyan ez ne-
künk, mint hab a tortán” – tette hozzá.

Az ajándékban vannak öntött és fúvott edények, valamint üvegmozaikok
részei az i. e. 14. századtól, a kései bronzkortól egészen az i. sz. 14. századig,
az iszlám korszakig, és található benne ötven fontos görög-római szobor és
dombormû, köztük bronz- és márványszobrok, mozaikok, freskók és kerámi-
ák is.

Különösen komoly értéket képvisel egy ifjú fejét ábrázoló, 1. századi római
márványszobor, egy egyiptomi, tizennyolcadik dinasztiabeli üvegedény, és
egy 2. századi római amfiteátrum mozaikja, amelyen Poszeidón és
Amphitrité istenek, valamint két hajó látható a legénységével.

A múzeum igazgatója szerint azért nagyon jelentôs az ajándék, mert egy-
részt az üvegkészítés a térség jelentôs fejlesztése volt, és az elsô üvegfúvó
technikák Jeruzsálemben jöttek létre az i. e. l. században, másrészt a görög-
római kultúra nagy befolyással bírt a második Szentély korának ôsi Izraelé-
ben a helyi ikonográfiára.

Az adományozó Belferek is körülbelül ötven éve kezdték gyûjteményük
megteremését, akárcsak az Izrael Múzeum. Azóta a múzeum is sokat gazda-
godott, az ôskortól a kortárs mûvészetig számos tárgyat birtokol, köztük a
szentföldi régészet legjelentôsebb darabjait, benne a Holt-tengeri tekercseket.

„Gyûjteményünk a civilizáció történetének egy fontos fejezetét jeleníti
meg” – áll az egyik adományozó, Renée Belfer nyilatkozatában. „Ezt a törté-
netet segít a múzeum megôrizni és közzétenni az öröklét számára Jeruzsálem-
ben, a történelem egyik központi városában” – tette hozzá az Izrael Múzeum
Amerikai Baráti Társasága elnökeként is szolgáló mûgyûjtô, akinek anyagi
támogatásával jött létre a kilencvenes évek elején a New York-i Metropolitan
Múzeum korai görög mûvészeti szárnya.
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A „butatelefon”
a menô!

2500 éves dokumentumokat
találtak a babiloni fogságból

A nagyközönség elsô alkalommal
láthatja a leleteket, amelyek az anya-
got Londonból Jeruzsálembe kísérô,
akkádul folyékonyan olvasó Irving
Finkel szerint nemcsak a régészek és
a tudósok, hanem egész Izrael számá-
ra különleges jelentôségûek, mert a
Júdeában és Mezopotámiában egykor
élt zsidók jelenlétének ókori tárgyi bi-
zonyítékai.

Finkel elmondta a Ynetnek, hogy a
zsidók a királytól mûvelésre alkalmas
földet kaptak, amiért bérleti díjat és
adót kellett fizetniük. Az agyagtáblák
egy része olyan számla, amelyen ak-
kád nyelven rögzítik a befizetett el-
lenértékeket. A tenyérnyi nagyságú
agyagdarabokon vannak korabeli
„törlések”, javítások is.

A zsidó vallásról, a lerombolt jeru-
zsálemi Szentélyrôl nem esik szó a
napi üzleti ügyek közt, ám családi kö-
telékeket rögzítenek, olykor számos,
egymást követô nemzedéket egészen
II. Kürosz perzsa király idejéig, aki

megengedte a zsidóknak, hogy haza-
térjenek ôseik földjére és Jeruzsálem-
ben ismét felépítsék a Szentélyt. Az
iratok alapján a számûzetésben élô
zsidók évszázadokon át harmóniában
éltek a többi kisebbséggel.

Noha a világ múzeumaiban mint-
egy nyolcezer akkád nyelvû agyag-
táblát ôriznek, a Biblia szerinti „babi-
loni fogságban” élô zsidó közösségrôl
szóló korabeli írásokról eddig nem
tudtak. A kiállítás kurátora, Filip
Vukosavovic azt nyilatkozta a
Ynetnek, hogy a lelet jelentôsége a
múlt század közepén talált világhírû
kumráni tekercsekkel vetekszik.

atv.hu / MTI

tôl a lelkünk károsodhat. Megkérdez-
tem a tóratanuló chászid Eliézert, hogy
mégis miért van szükség ezekre a tele-
fonokra. „Az interneten lehet találni
olyan tartalmakat, melyek a korábbi
lelki ártatlanságunkat beszennyezhe-
tik, emiatt sok vallásos közösségben
azt tanácsolják, hogy ha tehetjük, egy-
általán ne használjunk internetet.

Gondoljunk például az akciófilmek-
re, ahol fröcsög a vér, de egyébként
nincs mögöttük különösebb tartalom.
A filmek akár akarjuk, akár nem, tudat
alatt hatással vannak ránk, ezért jobb,
ha vigyázunk velük. Ugyanakkor pél-
dául az üzleti életben szükségünk lehet
okostelefonra, emiatt ezekre szûrôket
szoktak felrakni. A szûrôk arra jók,
hogy véletlenül se tévedjünk olyan

internetes oldalakra, ahová nem kéne,
emellett megszûrik például a manipu-
latív, az érzékiséget is bevetô hirdeté-
seket. A telefonok esetében a képek
mellett még az applikációk is problé-
mát jelenthetnek. Elôfordulhat, hogy
az ember túl sok idôt pocsékol el az új
programok letöltésével, ahelyett, hogy
valami hasznosat csinálna, mondjuk a
szabad idejében a gyerekeivel foglal-
kozna vagy tanulna.”

Az LG telefonon nincs internet, így
teljesen megbízhatónak számít: egy
mindent tudó miniszámítógép, ami
még kóser is. Izraelben 420 sékelért
(kb. 24 000 forint) már meg is vehetjük.
Sokan lesznek, akik így tesznek majd,
és lássuk be – iPhone nélkül is van élet!

S. I.

Személyre szabott cumi
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MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló
Érték-e a holokauszt?

Kertész Imre Sorstalanság címû regényérôl (1.) 
A 89 éves Anita Lasker-Wallfisch a nappalijában, hintaszékben fogadta a

Spiegel újságíróját, aki magnóra vette a neves csellista mûvész, az English
Chamber Orchestra alapítója visszaemlékezését Auschwitzra. A szomszéd
szobában, a falhoz támasztva, már évek óta némán áll a hangszere, nincs már
kedve játszani.

A második világháború elején testvérével, Renátával megpróbáltak a gettó-
ba költöztetés elôl Breslauból – a mai Wroclawból – Franciaországba
menekülni, de elfogták ôket, és a Gestapo börtönébe kerültek. Nem hitték
volna, de ez volt a szerencséjük, mert így sorstársaiknál egy évvel késôbb
kerültek csak Auschwitzba. Nôvérét három és fél évre, ôt pedig másfél év
börtönre ítélték. 1943-ban, külön transzporttal érkeztek meg a hírhedt kon-
centrációs táborba: foglyokat szállító, közönséges vasúti kocsikban, nem a
szokásos, az Endlösung megvalósításához a zsidókat a lágerekbe szállító
marhavagonokban, ahonnan többségüket rögtön a megérkezésük után a
gázkamrákba irányították.

Fura módon „bûnösként” – elítéltként – komfortosabban utazhattak
eljövendô szenvedéseik helyszínére, mint az ártatlan polgárok, és nem volt
szelekció sem, amikor elhagyták a vonatot – jegyzi meg az idôs túlélô.

A megérkezés körülményei semmi jót nem ígértek: gomolygó füst,
kiabálás, kutyaugatás fogadta ôket. És mindenre ráült egy rémisztô, rettenetes
szag, az elégetett emberi hús szaga.

Elsô megalázásként meztelenre kellett vetkôzniük.
Auschwitzban az életben maradás attól függött, hogy kapott-e valaki a

táborban valamilyen funkciót, azaz szükség volt-e rá, mert akkor egyelôre
nem gyilkolták meg.

Sok táborhoz hasonlóan Auschwitzban is volt zenekar, itt egy nôkbôl álló
együttes. Télen-nyáron munkába induláskor és visszaérkezéskor a bejáratnál
zenével kellett lelkesíteniük a foglyokat. A táborparancsnok megkövetelte,
hogy katonás léptekkel induljanak dolgozni, és ugyanúgy, a zene ütemére lép-
kedve érkezzenek vissza. A magas rangú SS-méltóságok érkezését is
muzsikával kellett fogadni.

Szükség volt egy mély hangokat megszólaltatni tudó hangszerre, Anita
Lasker-Wallfisch pedig képzett csellista volt. Gyorsan Alma Roséért, a tábori
zenekar vezetôjéért szalajtottak valakit, amikor ezt megtudták. Ahogy Anita
asszony meghallotta a dirigens nevét, rögön tudta, kirôl van szó: az osztrák
zene „arisztokratájának”, Gustav Mahler zeneszerzônek és karmesternek az
unokahúgáról.

Alma Rosé kikérdezte a fiatal csellistát tanulmányairól, tanárairól, és
megkönnyebbült, hogy végre tökéletesebb lesz a hangzás.

Igen fura helyzetben beszélték meg ezeket a fontos dolgokat, mert ahogy
Lasker-Wallfisch asszony elmondta, végig meztelenül állt a felvonulási téren.

– Alma rettenetesen szigorú és nagyon bonyolult lény volt. Olykor még
kiabált is velünk, és féltünk tôle. De neki köszönhetjük az életünket. Talán ha
öt olyan zenész akadt a zenekarban, akik valóban értettek a hangszerükhöz –
folytatja Anita asszony. – Voltak olyan gyerekek, akik egy kicsit tudtak man-
dolinozni vagy hegedülni. Volt több blockflöte, egy fuvola és két harmonika.
Lehetetlen feladata volt Almának: a hangszereknek ebbôl a szokatlan
egyvelegébôl zenekart kellett kovácsolnia. Késôbb egyszer megkérdezték
tôlem, hogyan voltam képes Auschwitzban egyáltalán zenélni – folytatja az
idôs asszony. – Hát Auschwitz maga volt a pokol, a rettenet. De én úgy
érkeztem oda, hogy végem van, itt engem elégetnek. És hirtelen valaki csel-
lót nyomott a kezembe, és azt mondta, hogy játsszak valamit. Nincs olyan
ember, aki azt mondta volna, hogy nem, én csak a Carnegie Hallban vagyok
hajlandó fellépni.

1944 októberének végén egyre közelebb jött az orosz front, a németek
próbálták eltünteti a bûn nyomait, a gázkamrákat felrobbantották, a foglyokat
nyugat felé szállították.

– Marhavagonokba zsúfoltak, és Bergen-Belsenbe, a legközelebbi koncent-
rációs táborba vittek bennünket. Ezzel vége is lett a zenélésnek. De az
nagyszerû érzés volt, hogy távolodunk Auschwitztól, mert senki sem hitte
volna, hogy megússzuk a gázkamrát. Azt nem sejtettük, hogy mi vár ránk
Bergen-Belsenben, de az már egy másik történet.

Felszabadulásunk után azt hittük Renátával, hogy a világ meg fog változni.
De a következô években alig kérdezett bennünket valaki is arról, hogy mi
történt velünk. Senki sem akarta megtudni a történetünket. Csak nagy hall-
gatás következett.

Fordította és összeállította: Benyó Marianna

1. Der Spiegel, 5/2015. Ich kam in der Erwartung, vergast zu werden. Plötzlich drück-

te man mir ein Cello in die Hand (Interjúk az auschwitzi túlélôkkel)

2. Anita Lasker-Wallfisch, Wikipedia, http://en.wikipedie

3. Mädchenorchester in Auschwitz. http://de.wikipedia.org.wiki

Végeláthatatlanul hosszú szerel-
vény kattog, zakatol az éjszakában.
Emberekkel zsúfolásig tömött mar-
havagonok robognak a KZ felé. A
gondolataink állomásain veszteglô
vonatszerelvényekbôl lesújtó zoko-
gás árad. Vajon ezek az állomások a
szabad akarat legmegbízhatóbb, a
lehetô legpontosabban körülírt állo-
másai? Megállják-e a helyüket az el-
várások módosulásának egyetemle-
gesen tiszta jellegével szemben?
„Auschwitz szellemének médiuma
vagyok. Auschwitz beszél belôlem”
– írja Kertész. A szöveg mentén uta-
zunk, a gondolati modell gyanús, az
elvárásokat úgy igyekszünk módosí-
tani, hogy belehelyezkedünk a felkí-
nált pozíciókba. A meggyôzésnek ez
az újfajta módja ellenvéleményre ta-
lál bennünk. A bölcsesség túltöltött
medencéjének vize átcsap a támfala-
kon, és a „szabad akarat” nevében
országokat, földrészeket önt el. Az
elsô irodalmi Nobel-díjas magyar
író, Kertész Imre KZ-identitásából,
ha ilyen egyáltalán lehetséges, kiraj-
zolódik egy újfajta, nyílt vagy rejtett
következtetésekre támaszkodó befo-
gadás. Azt írja: „Mindenki csak a vi-
szontagságokról, a borzalmakról
kérdez: holott az én számomra talán
az élmény marad a legemlékezete-
sebb. Igen, errôl kéne, a koncentráci-
ós táborok boldogságáról beszélnem
nekik legközelebb, ha majd kérdik.”
Arra gondolok, hogy ezt a megálla-
pítást vajon a halálhoz való viszo-
nyulás kényszerítette-e ki az íróból?
Hiszen a jelentés már rég elhagyta
eredeti tartományát, és a mondaniva-
ló szofisztikája sem értékelhetô.

A „géppé, szörnyeteggé, skizof-
rénné” válás attitûdjei a modern filo-
zófiai iskolák legkreatívabb mozza-
nataiban térnek vissza. Az „egészsé-
gessé válás” (az idézet Vajda Mi-
hálytól való) útját lehetetlen az igaz-
ság eltorzítása nélkül végigjárni.
Csak az ellentétek elkenésével, az
idô múltból jövôbe irányuló folya-
matának megváltoztatásával, megha-
misításával lehet valaki ugyanakkor,
ugyanazon pillanatban áldozat is
meg hóhér. Az emlékezés hajlamos
rá, hogy megfordítsa valamely ese-
mény folyamatának, értékelésének
természetes rendjét. A zsidó népnek
nem kell a létezés leszálló rendje
szerinti szakadékba beletekintenie,
hiszen léte évezredek óta e szakadék
szélén zajlik. Az „Auschwitz-kor-
szak” vége Vajda Mihály szerint a
felejtés korszaka lenne. Auschwitz
mint „mítosz”, amirôl Kertész be-
szél, nem létezik. Auschwitz senki-
nek nem az ôstörténete, nem is kelet-
kezéstörténete. A „mítosz” jelen
esetben kétértelmûség, nem költôi
modell, csak kellék a hamisításhoz.

Hetven évvel a történtek után
Auschwitz füvét nyírják. A jelképet,
melynek választ kell adnia most is,
és késôbb is, mindörökké. A jelképet
megértôvé formálja az irodalom. Ar-
ra akarják kárhoztatni, hogy memen-
tó helyett valamiféle empátia filozó-
fiai értelmezhetôségét nyújtsa.
Stephen Hawking így vélekedik ar-
ról a tudományról, mely azt hiszi,
hogy megelôzheti a fogalmak rend-
jét, mert hiszen a fogalmak rendje
felcserélôdhet, és ezáltal érvei meg-
fellebbezhetik azt: „A filozófia ha-
lott, mert nem tartott lépést a tudo-
mányok (...) legújabb fejleményei-
vel.” Valaki más címû regényében
Kertész kivonja magát a felelôsség
alól: „Nem tudom, mire kell vigyáz-
nom, és nem tudom, miért kell vi-
gyáznom.” Gyuriban, a kamasz fiú-
ban testet öltô eszmeiség áttekinthe-
tetlenné válik. A Kertész által meg-

teremteni kívánt „Auschwitz-mí-
tosz” egyelôre még nyelven kívüli
referencia, metaforikus jelkép, értel-
mezése szükségszerûen irracionális,
mellôz minden tapasztalatot. Vajda
Mihály akadémikus szerint: ,,...ez az,
amit a Sorstalanság sugall: az, ami
Auschwitzban történt, az embert a
létezés középpontjába állító, a léte-
zôk urának tekintô »humanizmus«
egyenes folytatása, a parancsolatok
és tiltások formájában megfogalma-
zott erkölcs szükségképpen bekövet-
kezô kiüresedésének következmé-
nye.” Az idézet a filozófus „Nem be-
tegség ez, inkább egészség” címû ta-
nulmányából való. Kertész a múlt és
a jövô összeszerkesztése, személyé-
nek a tanú tökéletességigényét kelle-
ne képviselnie.

Auschwitzot gyûlölni kell, és nem
az „értékeit” keresgélni. Auschwitz
tapasztalatai nem megélhetôk.
Auschwitz „értékei” nem értékel-
hetôk.

„Körülöttem sokan suttogták, is-
mételgették: – A krematóriumok!...
– de már csak egyfajta, mondhatnám
mintegy a természeti jelenségnek ki-
járó bámulattal inkább.”

Ez a megállapítás nem logikai ren-
dû. Stilisztikailag semmivel sem iga-
zolható. Egy rosszul elhelyezett ab-
szurd. Az összhatás felülmúlja a tár-
gyi összetévesztés hatásait.

Kertész Imre a Gályanaplóban ír-
ja: „Az igazságot, vagy az én igazsá-
gomat? Az én igazságomat. És ha az
nem az igazság? Akkor a tévedést,
de az enyémet.”

Hitler ugyanezt hitte.
Hogy megértsük Kertészt, hogy

kísérletet tegyünk a megértésére, azt
kell felfognunk, hogy nem azt írta
meg, amit megélt, hanem amit meg
kellett élnie a túléléshez. Pedig a lát-
szat más, az események torlódása
mindennek a fordítottját jelenti. Vaj-
da Mihály idéz Kertész Imre „Egy
pillanatnyi csend, amíg a kivégzô-
osztag újratölt” címû regényébôl. Az
állítás referenciáját mondja mint
lehetôséget. Az idézet nem Kertész-
tôl való. Martin Heidegger termino-
lógiája. Kiderül, hogy a referenciális
mezô a bizonytalan dolgokon túlra is
kiterjedhet „...ma már látjuk, érték a
holokauszt, mert felmérhetetlen
szenvedések révén felmérhetetlen tu-
dáshoz vezetett; és ezáltal felmérhe-
tetlen tartalék van benne.”

Lehetséges talán, hogy a kifejezés
rendszerét megszólaltató akarat
olyan kérdést sejtet, melyet csak egy
másik dimenzióban, egy másik
idôben, egy másik bolygón lehetne
megválaszolni. És kimondani is csak
azért lehet, mert az emberi hovatar-
tozás tapasztalataiba illeszthetô.
Kertész szerint ugyanis Auschwitz
nem az ördög mûve, hanem az euró-
pai kultúráé, melynek rendkívül
szerteágazó hálózata csak kevéssé
szakított idôt az emberség, a szeretet,
a humánum és az ezekhez hasonló
„hiábavalóságok” kifejezésére. Ha
mindezt elfogadjuk, akkor el kell fo-
gadnunk azt is, amit a Sorstalanság
sugall. Auschwitzért nem a német
fasiszták felelôsek, hanem az euró-
pai kultúra csinálói, az Arisztotelé-
szek, a Homéroszok, a Beethovenek,
a Mozartok, a Leonardók a Michel-
angelók, a Szent Jeromosok, a Dan-
ték, a Goethék, a Schillerek, a
T’nach és az evangélisták... A névsor
végtelen.

Mindenesetre érdemes ezen elgon-
dolkodni.

Egyre zöldebb lesz Auschwitz fü-
ve. A „most-mondás” (a szó Hei-
deggertôl való) jelenné teszi a múl-
tat, és megakadályoz abban, hogy

Berlin a „legnagyobb értetlenség hangján” ítélte el az
Iránban a holokauszt témájában meghirdetett karikatúra-
versenyt.

„Rendkívül mélyen érintenek minket azok a próbálko-
zások, hogy hatmillió zsidó halála csúfolódás és nevetség
tárgyává váljon” – sajnálkozott a német külügyminiszté-
rium egyik szóvivôje, és hozzátette, a német vezetés iszo-
nyodik a karikatúraverseny gondolatától.

A teheráni Karikatúra Háza és a Szercsesmeh Kulturá-
lis Komplexum hirdette meg a gúnyrajzversenyt, tiltako-
zásul a Charlie Hebdo francia szatirikus magazinban
publikált Mohamed-karikatúrák ellen – írta a Tehran Ti-
mes. A pályamûveket április 1-jéig várják, az elsô három
helyezettet 12 ezer, 8000, illetve 5000 dollárral jutalmaz-
zák. A „legjobb munkákat” a teheráni Kortárs Palesztin
Mûvészeti Múzeumban és több más helyszínen mutatják
be, majd egy albumban közzéteszik.

Az elsô holokauszttagadó iráni karikatúraversenyt
2006-ban rendezték meg, akkor a dán Jyllands-Posten

lapban megjelent Mohamed-karikatúrák elleni tiltakozá-

sul, a pályázatra 1200 rajz érkezett 62 országból.

A Szercsesmeh Kulturális Komplexum korábban arról

panaszkodott, hogy korlátozzák a holokauszt kutatását.

„Ha a Nyugat számára a vélemény szabadságának nin-

csenek határai, akkor a kutatóknak joguk kellene legyen

ahhoz, hogy a holokauszt témájában végezzenek kutatá-

sokat” – mondta az intézet illetékese.

Az intézet osztja azt az iszlám világban széles körben

elterjedt nézetet, miszerint Nyugaton eltúlozzák a

holokauszt mértékét. Nem világos, hogy a rajzverseny

magánkezdeményezés-e vagy államilag támogatott ak-

ció.

Haszan Róháni mérsékelt iráni elnök 2013-as hivatal-

ba lépése idején elhatárolódott elôdje, Mahmúd

Ahmadinezsád korábbi kijelentéseitôl, aki gyakorta

megkérdôjelezte a holokauszt mértékét.

MTI

Az auschwitzi nôi zenekar
csellistája

(A tábor felszabadításának 70. évfordulója emlékére)

Karikatúraverseny a holokausztról

helyesen értelmezzünk. 1968-ban,
mikor ott jártam, még lehetséges volt
jelentést adni, más szóval: megne-
vezni és felismerni. De az idô elto-
lódhat, és az idôképzetre rárakódhat-
nak a paradigmák. Hideg, esôs ôsz
volt, a KZ kapuja nyitva állt késô es-
tig, talán még éjszaka is, és senki
nem akart bejönni rajta. Egyedül bo-
lyongtam a nyomorultul szürke, ha-
lálszagú barakkok között, a nyitott
ajtajú krematóriumok elôtt, a hajak,
cipôk, bôröndök, szemüvegek, fog-
sorok, mûvégtagok óriásvitrinjei kö-
zött. Tolmácsként fordított a kollek-
tív emlékezet, szabaddá vált a terep
az otthonról hozott, génjeimbe írt
szóképek elôtt.

Vajda Mihály tanulmánya ösvé-
nyeket vág a történelem eme mérge-
zett talajába, utakat épít, járatokat fúr
a mélybe, mintha sziklába fúrna,
kürtôket nyit meg, melyeken át egy
ismeretlen, halálos barlangrendszer-
be ereszkedhetünk. „A humanisták
szemében a Sorstalanság botrány” –
írja. A lábjegyzetben az egyik neves
budapesti kiadónak a Sorstalanság
kiadását elutasító, 1973-ban írt le-
velébôl idéz: ,,...azt még érthetônek
tartjuk, hogy kamasz hôse nem is
fogja fel, mi történik körülötte. (...)
Elhihetetlen (...) hogy a krematóriu-
mok látványa bizonyos tréfák, egy-
fajta diákcsíny érzését keltik fel ben-
ne, hiszen tudja, hogy megsemmisítô
táborban van. (...) Magatartása, visz-
szás megjegyzései taszítják és sértik
az olvasót...” A 14 éves kiskamasz
szemszögébôl ezek russeli értelem-
ben meghatározott és elfogadható
megállapítások, csakhogy a Sorsta-
lanságot nem egy 14 éves fiú írta, ha-
nem a negyvenes éveiben járó férfi.
Valamiképpen érzékeltetnie kell, ha
a gyerek optikáján keresztül láttat.
Ám ezek a megállapítások hiányos
szemantikai vázlatok csupán. Pedig
elég lenne egymás mellé rendelni,
szorosabbra kapcsolni úgy, hogy a
jelentésbeli nyereség vagy veszteség
az értelem nyeresége legyen. Vajda
szerint csak az képes a Sorstalansá-
got a holokausztirodalom legmaga-
sabb, Nobel-díjra érdemes csúcsa-
ként látni, aki elfogadja, hogy
Auschwitz érték, mert felmérhetet-
len tudáshoz vezetô erkölcsi tartalék
rejtôzik benne. Aki ezzel nem ért
egyet, az a nem létezô „humanitás-
hoz” (idézôjel Vajdától) siránkozó
panasz, a rég meggyalázott és ér-
vénytelenné tett erkölcs nevében fel-
lebbezhet.

(folytatjuk)



„Ez a hónap
legyen nektek a
hónapok feje,
elsô az nektek
az év hónapjai
közül.” (Mózes
2., 12:2)

Idén március 21-én, szombaton lesz
sábbát háchodes, azaz a hónap szom-
batja, a négy különleges szombat kö-
zül az utolsó. Ez a négy különleges
szombat elôzi meg peszách ünnepét.
A felolvasott tórai részletben az
Örökkévaló ezt a hónapot, niszán hó-
napját jelöli ki elsônek, mivel ebben a
hónapban vonultunk ki az egyiptomi
szolgaságból. Számunkra ez egy új
idôszámítás kezdete, amit azzal feje-
zünk ki, hogy a hónapok számlálását
a szabadulásunkhoz kötjük.

Aki valamennyire jártas a zsidó
évkör rendjében, az tudja, hogy a
zsidó újév (ros hásáná) tisri hónapra
esik, ami az ôszi idôszakban van.
Aki még ezenkívül a Tórában is is-
meri az ezzel kapcsolatos részeket,
az azzal is tisztában van, hogy ezt a
napot „a kürtfúvás napjának” (jom
teruá) hívjuk, de ezen kívül semmi-
lyen további részlet nem derül ki a
tórai szövegbôl az ünnepnappal kap-
csolatban. Csakis a szóbeli hagyo-
mányunkra, a talmudi bölcsekre ha-
gyatkozunk, amikor azt mondjuk,
hogy ez a nap számunkra egy új év
kezdete, ezen a napon volt a világ te-
remtése, ezen a napon vizsgálja meg
a Teremtô egész éves cselekedetein-
ket, és megírja sorsunkat az
elkövetkezendô egy évre, nagy vo-
nalakban. „A világon mindenki át-
megy Elôtte, mint bárányok a pász-
torbot alatt” (Ros Hásáná 1:2) – ezt
is a Misnából ismerjük, ami nem
más, mint a Talmud alapkönyve.

Minden gondolkodó emberben fel
kell merülnie a kérdésnek: miért nem
akkor tartjuk az újévet, amikor a Tó-
ra írja? Honnan veszik Bölcseink,
hogy tisri hónap elseje valójában új-
év, mi több, a világ teremtésének a
napja? Egyrészt, mint Rámbán
(Mose ben Náchmán, 1194–1270,
Girona) tóramagyarázatában rámu-
tat, maga a tórai szöveg is utal erre
több helyen. Szó szerint ugyan nin-
csen leírva, viszont amikor a sátoros
ünneprôl, szukkotról ír, akkor a
tekufát hásáná („az év idejében”), ill.
a becét hásáná („az év kimenésekor”)
kifejezéseket használja. Szukkot pe-
dig tisri hónapban van, és nem
niszán hónapban, amikorra a Tóra az
újévet megállapítja. Ezt a látszólagos
ellentmondást hagyományunk úgy
oldja föl, hogy tisri az igazi újév.

De mi is pontosan ez a két újév? A
Talmud ros hásáná traktátusában
(10b–12a) hosszadalmas vita tárgya,
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N A P T Á R
Március 19.  csütörtök Ádár 28. Jom kippur kátán
Március 20.  péntek Ádár 29. Gyertyagyújtás: 5.37
Március 21. szombat Niszán 1. Szombat kimenetele: 6.43

Újhold. Sábbát háchodes
Március 27. péntek Niszán 7. Gyertyagyújtás 5.47
Március 28. szombat Niszán 8. Szombat kimenetele: 6.53

Sábbát hágádol

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Márc. 20. Márc. 21. Márc. 27. Márc. 28.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.45 9.30 17.45 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 18.00 9.00 18.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.50 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.50 8.00 18.00 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai út 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 17.50 9.00 18.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 16.30 16.30

VEGYES

Hírek, események
röviden

APRÓHIRDETÉS
tesnek! Csoport indul: április 26.–
május 17., május 17.–június 7. Bô-
vebb információ: Deutsch János,
janos.deutsch76@freemail.hu, tele-
fon:+36-20-233-8454, vagy szemé-
lyesen az Izraeli Kulturális Intézet-
ben (VI. ker., Paulay Ede utca 1.)
minden kedden, 16–17 óra között.

Antikvitás vásárol: festményeket,
bútorokat, porcelánokat, díszórákat,
csillárokat, ezüsttárgyakat (evôesz-
közöket, ékszereket, bronzszobrokat,
Zsolnay kerámiákat, könyveket stb.
Teljes hagyatékot, díjtalan kiszállás-
sal. 06-30-462-8883, 06-1-951-
4020.

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

Mindennemû régiséget vásárolok
díjtalan kiszállással. Bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, kerámiákat,
bronz- és fémtárgyakat, órákat, szô-
nyegeket, csillárokat, képeslapokat,
jelvényeket, kitüntetéseket, híradás-
technikát, nem használt konyhai tár-
gyakat, bizsukat, borostyánt. Pintér
Nikoletta, 06-1-466-8321, 06-30-
973-4949.

Kiadó Budapest belvárosában 2
szobás, nívós lakás turistáknak. sze-
gojutka@gmail.com, 06-30-263-
6898.

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

Takarítást, gondozást, bevásárlást
vállal idôseknél megbízható, leinfor-
málható családanya. Rubint Zsanett,
06-70-595-4272.

Idôs ember gondozását vállalom
itthon vagy külföldön 06-20-229-
9579.

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

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-
PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig.
Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

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

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. 

Víz-, gáz-, fûtésszerelés, lakásfelújí-
tás. Farkas Zsolt, 06-30-381-0672.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû, kismé-
retû festményeket, EZÜSTTÁR-
GYAKAT, 12 vagy 6 személyes
(akár hiányos) evôeszközkészletet,
cukordobozokat, gyertyatartókat,
tálcákat stb., Kovács Margit, Gorka
kerámiáit, herendi, meisseni, Zsol-
nay porcelánokat, régi álló, fali, asz-
tali díszórákat, antik, barokk bútoro-
kat, tabernákulumot, szekretert, re-
neszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-,
márványszobrokat (hibásakat is).
Teljes hagyatékért elsô vevôként a
legmagasabb árat fizetem, KÉSZ-
PÉNZBEN. Díjtalan kiszállás, ér-
tékbecslés, vidékre is. Üzlet tel.: 06-
20-280-0151, 06-20-323-4104.

Izraelben már tavasz van! Segítsé-
gedre, munkádra minden évszakban
szükség van! Gyere velünk önkén-

– Hegedûs-széderjegyek árusítá-
sa: a körzet irodájában (Hegedûs
Gyula u. 3. III. 20.) kedden és csü-
törtökön 14.30–17.00, illetve vasár-
nap 9.00– 11.30.

– Adományok. Gesztesi János és
Rajnai Jenô 3-3000 Ft-ot küldött az
Igaz Emberekért Alapítványnak a
Jad Vasem-kitüntetettek megsegítése
céljából. Egy túlélô támogatónk évi
rendszerességgel küld 20 000 Ft-ot
az Igaz Emberekért Alapítványnak a
Jad Vasem-kitüntetettek megsegítése
céljából.

– Sar-El találkozó! Regisztráció a
tavaszi-nyári utakra. Gyere, várunk
szeretettel! Izraeli Kulturális Központ,
2015. március 22., vasárnap, 15 óra.

VALLÁSI ROVAT

Niszán – Csodákat fogunk látni

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

hogy mikor is volt a világ teremtése.
Rabbi Eliézer szerint tisri, Rabbi
Jehosuá szerint niszán havában.
Mindketten sorolják a tórai bizonyíté-
kokat elméletük mellett. Mindkét
idôpont valamilyen megújulást jelent.
Az ôszi idôszak a termények betakarí-
tásának felel meg, ilyenkor szüretel-
jük az új gyümölcsöket. A tavasz pe-
dig az az idô, amikor a természet ma-
ga újjáéled téli álmából. A probléma
csak az, hogy számunkra életbevágó-
an fontos lenne tudni, hogy mikor is
volt a világ teremtése, mert tudjuk,
hogy ennek évfordulóján történik a
nagy számadás az elôzô évi cse-
lekedeteinkrôl – érthetô módon szeret-
nénk rá megfelelôen felkészülni. Ak-
kor mirôl beszélhet Rabbi Jehosuá?
Hiszen – mint azt a Talmud többi
történetébôl megtudjuk – ô maga is
megtartotta ros hásáná és jom kippur
ünnepét, minden szertartásával.

„Ez a hónap legyen nektek a hóna-
pok feje.” A világ teremtése tisri hó-
napban történt, de niszán hónapban
kezdôdött a „zsidó idôszámítás”.

Az Egyiptomban történt csodák
ebben a hónapban csúcsosodtak ki a
kivonulással. A tavaszi megújulást
mi lélekben a csodákhoz kötjük.
Olyannyira, hogy a Tóra azt írja, ne-
künk, zsidóknak, ez egy új kez-
dôpont. Olyannyira, hogy Rabbi
Jehosuá odáig megy, hogy azt mond-
ja, a tavasz az igazi teremtés: hiába
jött létre a világ már ôsszel, tisri ha-
vában, az igazi kezdetet niszán jelen-
ti, a csodák hónapja – e nélkül az
egész világ teremtését sem tekinthet-
jük befejezettnek.

Szántó-Várnagy Binjomin
Zeév

HÁZASSÁG
36 éves, egyedülálló férfi komoly
társat keres 45 évesig. 06-30-720-
9697.
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...és ideje van
a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

SZTK
Egy sétáló manust megállít az

utcán egy ember:

– Elnézést, uram, megmonda-

ná, hogyan jutok el a postára? 

– Az attól függ. Kocsival van?

– Nem.

– Akkor gyalog.

* * *

A szôke nô és a barátja elmegy

horgászni. Bérelnek horgászfel-

szerelést, egy motorcsónakot, és

kiváltják a napijegyet.

Egész nap ülnek a csónakban,

de összesen egy kis keszeget sike-

rül fogniuk.

Megszólal a barát.

– A francba, ez a nyamvadt kis

keszeg 20 000 forintunkba került! 

Mire a barátnô:

– Juj, még szerencse, hogy csak

egyet fogtunk belôle!

* * *

Szôke nô névjegykártyát csinál-

tat. A szerkesztô ajánlja, hogy

nézzen végig egy katalógust a ko-

rábban tervezett kártyákból. Szö-

szi leül, nézegeti... Félóra múlva

megszólal:

– Ezek jók, de tudnának olyat is

csinálni, amin az én nevem van?

Biztos vagyok abban, hogy vannak fiatalkorú Új Élet-olvasók, akik a
cím láttán két kézzel csapkodják a billentyûket, a három betû melyik fut-
ballcsapat nevét rejti. Ne tegyék, segítek. A címben jelzett rövidítés a léte-
zett szocializmusban mindenki számára magától értetôdôen a szakorvosi
rendelôintézet lányneve volt. Ez az a hely, ahol ücsörgés van órákig, jó
esetben némi levegôvel, de legtöbbször egy szardíniásdobozban összepré-
selt halak életvitelének feelingjével. Nemrégiben valamelyik korommal já-
ró nyavalya okán elmentem a lakhelyem szerinti illetékes rendelôin-
tézetbe. Olvasnivalót tudatosan nem viszek, nehogy valami fehérgalléros
bûnözônek nézzenek, meg aztán az embereket nézni, higgyék el, sokkal
érdekesebb. Minden ilyen helynek sajátos típusai vannak, és az egyik leg-
nehezebben elviselhetô az úgynevezett „beszélgetôs”. Ô az, akinek mind-
egy, hogy vasúti váróterem, banki elôtér vagy orvosi rendelô, neki meg
kell ismerkedni valakivel, és akkor is akar és tud beszélgetést kezdemé-
nyezni, ha a partner véletlenül siketnéma. Én még ráadásul „halmozottan
hátrányos helyzetbe” kerültem, mert ahová leültem, az egyik oldalamon
várakozó idôs hölgy olyan alkoholszagot árasztott, hogy felmerült bennem
a gondolat, szökni kéne, mert csupán a belélegzés okán hazafelé menet
egy gépjármû-ellenôrzésnél még az oltási bizonyítványomat is elveszik. A
másik padszomszédom felém fordult, és in medias res belevágott: úristen,
te a Spánn Gábor vagy. Végignéztem magamon, hogy ez mibôl látszik, de
a megoldás nem váratott soká. Megölelt, arcon csókolt, és azt kérdezte:
nem emlékszel rám? Dob utcai általános iskola, 7. osztály, én vagyok a
Rosenfeld Imike. Dombon ülô juhászkutya legyek, ha bárkit megismerek,
aki 14 éves korunkban iskolatársam volt, de aki csupán a kezemben tar-
tott TAJ-kártya alapján így emlékszik rám, az megérdemli a figyelmet. Na
meg ne vegyék szerénytelenségnek, de máig sokkal többen ismernek en-
gem, mint ahány embert elhaló szürke sejtjeim elsô látásra identifikálni
tudnak. Elmondta, tudja, hogy újságíró vagyok, fellépni is látott imitt-
amott, sôt, felvette a Linda címû, nyolcvanadszor ismételt magyar krimi-
sorozatnak azt a részét, amiben 30 évvel ezelôtt egy epizódszerepet játszot-
tam. Elmesélte, hogy ô matematikazseninek indult, de erre emlékeznem
kell az iskolából, mire én elmondtam, hogy azért ülök itt, mert erre sem
emlékszem. Nem akar dicsekedni, de kortársai közül meri mondani, hogy
demencia ide, érelmeszesedés oda, ô még a mai napig elfújja Newton gra-
vitációs tételét a fénytörési példabeszéddel együtt. Megnyugtatott, hogy
idôvel matematikatanárrá szelídült, és ma nyugdíjasként gazdag család
kirobbanóan buta gyerekeit próbálja átlökdösni a matematikaérettségi
bójái között. S mint ilyenkor szokás, rögeszmét cseréltünk arról, ki szed be
több bogyót egy nap, és hasonló betegségeinkre orvosaink szerint mi a kí-
vánatos étlap. Unalmamban elmondtam, nemrég cseréltem le az egyik
vérnyomáscsökkentôt kevesebb mellékhatású újabbra, és az általa istení-
tett altatót is abbahagytam, mert elaludni ugyan segített, de másnap reg-
gel utóhatásaként hátra ültem be az autómba vezetni. Én elôbb kerültem
sorra, ô pedig megvárt. Rögtön ki is derült, hogy nem teljesen önzetlenül.
Lányos zavarral, földre szegezett tekintettel fordult hozzám kérésével.
Megtenném-e, hogy az elsorolt és abbahagyott vérnyomáscsökkentôbôl –
mely egy drága, külföldi kemikália volt – ha van még otthon elfekvô kész-
letem, nekiadom, hisz tudja, hogy az jobb, mint amit ô kicsi nyugdíjából
megvenni tud. Természetesen igent mondtam, de figyelmeztettem, hogy
kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelôorvosát
vagy gyógyszerészét, és semmiképp se fejezze ki nevemmel a háláját. Ha-
záig kísért, én kivittem neki a majdnem bontatlan csomagot, és búcsúzás-
kor láttam, hogy nem akar egy sima köszönömmel lelépni.

Gábor! Legalább azt mondd meg, segíthetek-e neked valamiben. Nem
írsz-e a közeljövôben olyasmit, amiben matematikai vagy mértani képlet
kell, vagy nincs-e iskoláskorú gyereked, aki szakirányú segítségre szorul?
Megnyugtattam, hogy az egyszeregynél bonyolultabb szöveg az én tárcá-
imban nem szerepel, valamint felnôtt fiam már túl van valamennyi szám-
szaki megpróbáltatáson, így nincs, amit kérhetnék tôle. Végül megjött a
megvilágosodás.

Nézd, Imre! Elbüszkélkedtél azzal, hogy mai napig fejbôl köpöd New-
ton gravitációs törvényét. Hát ez az, amire nincs szükségem, de ha min-
denáron viszonozni akarod a szívességet, én megmondom neked a felesé-
gem és saját nyugdíjam összegét, te csinálj egy képletet, hogy lehet abból
egy hónapig három embernek kijönni, és kvittek vagyunk!

Megmondóemberek
A „dezertálás” nem része a zsidó hagyományoknak, Izrael pedig nem

tud gyarapodni a zsidók szerencsétlenségébôl.
Alain Takubowicz francia rabbi

* * *
„A magyar zsidóság legújabb kori történelmében nem Raj Tamás az

elsô rabbi, aki ádár hónapjában távozik...”
Kardos Péter: Síp utcai kevert

* * *
Ságvári a fennálló rezsim szemében bûnös! Két dologban is. Az elsô és

legsúlyosabb bûne, hogy zsidónak született, és ahelyett, hogy felszállt vol-
na a magyar csendôrség díszkíséretében birkaként az auschwitzi „kirán-
dulásra” induló marhavagonok egyikébe, hogy ott megismerkedhessen a
Cyklon gáz hatásával az emberi szervezetre, sôt nem ment ki a Duna-
partra, hogy cipôjét levetve belelövesse magát a folyóba, mint tették azt
az egyik jelenlegi párt elôdei 44-ben például a manapság sokat emlegetett
gyógyszeripari cég névadójával, Richter Gedeonnal, ahelyett
„makkabeusként” harcolt. Másik fô bûne a baloldalisága.

Barok István, a szegedi Ságvári-gimnázium tanára


