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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Tanítóm, Mesterem,
Példaképem
Az ember
Soha nem voltam a tanítványa –
a rabbiképzôben. Mindig is tanítványa voltam – a hétköznapokban.
Ô (volt) a példaképem évtizedeken
keresztül, pontosabban fél százada. Csodáltam Ôt, különösen azért
a tulajdonságáért, amit magamban hiába is kerestem. Mivel sosem volt. Diplomáciai érzék. Tudom, a rabbi e nélkül is az, ami. De
ettôl (is) lesz olyan, mint Ô (volt).

Nem lehet véletlen, hogy az elmenését követôen a politikai elit vezetôi, pártok (a Jobbikot kivéve),
társegyházak, a kormány által elismert és el nem ismert felekezetek
is lerótták kegyeletüket. Amikor a
rabbikar vezetôje volt, s amikor
már nem, akkor is hozzá fordultunk, ha bölcs válaszra volt szükségünk. A felelet elôtt mindig(!)
héber idézetet mondott fejbôl talmudból, Szentírásból, Rásiból,
vallásfilozófiából stb. – majd magyarra fordítva válaszolt. Diplomáciai érzékét sajnos sokszor kellett latba vetnie, különösen a rendszerváltást követô idôkben. Jó,
hogy nem lett politikus. Jó, hogy
nem kötelezte el magát semelyik
oldalon. Csak a mi oldalunkon! S
hogy mindezt milyen szinten tette?
Naponta böngészem a médiát (a
szerkesztéshez kell) a szélsôjobbtól
a szélsôbalig. Az a neonáci portál,
amely egyetlen ismertebb zsidó halálát sem hagyja gyalázatos és kegyeletsértô kommentár nélkül –
Róla hallgatott. Ez részükrôl felér
egy együttérzéssel a gyászolókkal…

A rabbi
Mipné dárché solajm – a békesség kedvéért. Ez volt az ars poeticája. Ami az utóbbi három évtizedben sokszor elütött a Síp utca
gyakran vérmes viselkedésétôl, reagálásaitól. Ezért volt értékesebb,
amikor Ô vált vérmessé. Amikor

visszaküldte a feladónak a 30 ezer
forintos „kárpótlást”.
Legutolsó rabbiavatásán azt a
két növendékét bocsátotta útjára,
akik most temetési szertartását végezték. Évekkel ezelôtt a Mindentudás Egyetemén tartott, s a tévé
jóvoltából mindenkihez eljutó
ökumenikus húsvéti ismeretterjesztô elôadásban is ôk voltak társai. Részérôl a szeretet, részükrôl a
Mester iránti tisztelet tartotta ösz-

légkörben. A pápa, amikor bemutatták neki, egy ismert jiddis írótól
idézett egy mondatot, mire a professzor folytatta az idézetet, s a világ legtermészetesebb hangján „világosította fel” II. János Pált annak újtestamentumbeli párhuzamáról.
Tudásából nem csak elônye származott. Hátránya is. E sorok írója
folyamatosan fültanúja volt annak, hogyan akadályozta valaki a

sze a most csak a halál által megszakított kapcsolatot.
Néhány hónappal ezelôtt egy
rabbivizsga elnökeként olyan jelenetnek voltam tanúja, amit mifelénk alighanem egyszer él meg az
ember. Miközben a vizsgatanács
értékelte a két leendô rabbi tudását, az egyik tanár odalépett Elé, és
minden különösebb elôzmény nélkül megcsókolta a kezét. Amikor a
napjainkban szokatlan tette felôl
kérdeztem: régi zsidó szokás a tudósnak kezet csókolni – válaszolta.
Egyébként az illetô rabbi-tanárt
nem errôl az oldaláról ismerjük…
És akkor most hadd idézzem fel
az ominózus pápalátogatás perceit. II. János Pál találkozott a Hitközség vezetôivel. Mindenkivel
váltott néhány szót, s amikor
Schweitzerre került a sor, a döbbenet lett úrrá az amúgy is feszült

Síp utcában évtizedekig(!) feljutását Pécsrôl a fôvárosba. Az illetônek a maga szempontjából igaza
volt. A nálánál sok-sok fokkal nagyobb tudású és tiszta erkölcsû
kolléga csak zavarta volna tevékenységében.

Ember és rabbi
„Légy ember és légy rabbi, s nálad ez egyet jelentsen!” – mondotta
egyik avatóbeszédében Scheiber
Sándor. Schweitzer Józsefben találkozott e kettô. Amikor 30 esztendôvel ezelôtt Scheibert utolsó útjára
kísértük, azt mondtam: már csak
egy maradt! Egy a 19.-20. századi
klasszikus rabbimodellbôl.
Emberség, tudás, diplomáciai
érzék, szóértés minden korosztálylyal.
Ezt temettük 5775. svát hó 17-én.
Kardos Péter

Angela Merkel
a Hitközségen

(5. oldal)

Osztoznak a család fájdalmában
A Fidesz-frakció megrendüléssel értesült Schweitzer József nyugalmazott
fôrabbi, a Rabbiképzô Intézet volt igazgatója haláláról. Tisztelettel adózunk
élete és munkássága elôtt, amellyel mély nyomot hagyott a magyar–zsidó
kulturális és tudományos örökségben. A Fidesz-frakció Országgyûlési
Képviselôcsoportja osztozik Schweitzer József családjának fájdalmában.
Schweitzer József halála miatt levélben fejezi ki együttérzését a családnak
Áder János államfô – tájékoztatta az MTI-t Altorjai Anita. A Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóigazgatója elmondta, hogy kegyeleti okok miatt a levelet a
csütörtökön elhunyt nyugalmazott országos fôrabbi családjának vasárnap
kézbesítik. Közlése szerint Áder János levelének nyilvánosságra hozataláról
Schweitzer József családja dönt.
A fôvárosi önkormányzat saját halottjának tekinti a korábbi fôrabbit. Tarlós
István fôpolgármester közleményében azt írta: „Ôszinte együttérzésemet fejezem ki a családnak és Schweitzer József vallási közösségének.
Schweitzer József tevékenységét és személyiségét nagyra értékelem.”
A KDNP megrendülve értesült Schweitzer József haláláról. A kisebbik kormánypárt részvétnyilvánításában azt írta: a korábbi fôrabbi személyében „egy
olyan mélyen hívô, hiteles ember távozott közülünk, aki a zsidó–keresztény párbeszéd és a társadalmi béke elkötelezett híve volt”.
Az MSZP elnöke azt írta: Magyarország elveszített egy igaz embert. Tóbiás József szerint távozása azért is különösen fájdalmas, mert a béke és a szeretet embere volt egy viszályoktól szétszabdalt korban. „Míg élt, reményt
nyújtott mindazoknak, akik bíznak abban, hogy Magyarország jövôjét a
testvériség és egymás megértése fogja jellemezni” – fogalmazott, hozzátéve: a nyugalmazott fôrabbi ezt hagyta örökségként.
Az Együtt közleménye szerint Schweitzer József volt talán az utolsó abból
a nagy generációból, amelynek tagjai amellett, hogy vallási vezetôk voltak,
igazi tudósként, gondolkodó értelmiségiként és magyar humanistaként élték
az életüket. „Egy nagyszerû embert, egy legendás tudóst, egy igazi mesebeli bölcs rabbit veszített most el nemcsak a magyar zsidóság, de az egész
magyar nemzet” – fogalmazott az ellenzéki párt.
A Nemzeti Örökség Intézete nevében együttérzését fejezte ki Radnainé
Fogarasi Katalin elnök.
A Magyarországi Evangélikus Egyház is kifejezte együttérzését Schweitzer
József halála miatt. Az MTI-hez is eljuttatott levélben azt írták: a Magyarországi Evangélikus Egyház „háláját fejezi ki az Örökkévalónak Schweitzer
József fôrabbi ôket is meggazdagító életéért és szolgálatáért”.
Magyarországi Református Egyház. „Szomorú szívvel értesültem
dr. Schweitzer József ny. országos fôrabbi egyetemi tanár, a Rabbiképzô
Intézet volt igazgatója elhunytáról. A magyarországi zsidó közösséget ért
pótolhatatlan veszteség felett érzett fájdalmukban részvéttel osztozom, s
ezúton fejezem ki mély tiszteletemet és nagyrabecsülésemet a tanító,
nagy tekintélyû egyházvezetô, oktató-nevelô egyetemi tanár, valamint a
számos kitüntetéssel is elismert neves tudós professzor iránt, akit személyesen is testvéremnek vallhattam a hit kapcsán. Az Örökkévaló vigasztalását és sebeket gyógyító szeretetét kérem és kívánom mindenki számára, aki ismerte, tisztelte, szerette dr. Schweitzer Józsefet” – fogalmazott
levelében dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.
A magyarországi Sant' Egidio közösség mély megrendüléssel értesült dr.
Schweitzer József fôrabbi haláláról, akihez régi, szoros barátság fûzte, és akivel együtt küzdött közös ideálokért. „Osztozunk a család és mindazok gyászában, akik szerették és tisztelték. Különösen három olyan eseményre
emlékezünk, amelyeket együtt élhettünk át. A fôrabbi úr 1996-ban a történelmi egyházak vezetôivel együtt Rómában részt vett a közösségünk által szervezett imádságon a békéért; majd a történelmi egyházak
vezetôivel közösen ünnepelhettük ôt 80. és 90. születésnapján is. Bölcs
rabbi volt, aki szeretetet és megbecsülést vívott ki annak a zsidó közösségnek a határain túl, amelyet szeretettel és odaadással sok éven át vezetett. Örökségét tovább kell vinnünk, és nevében munkálkodnunk azért,
hogy hazánkban megvalósuljon az a fajta humanizmus, a különbözôségekben is derûs egyetértés, amelyet haláláig képviselt.”

Orbán Viktor levelet írt Schweitzer József
gyászoló családjának
Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor kormányfô az elhunyt Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi, a Rabbiképzô Intézet volt igazgatója családjának.
A gyászoló családnak írt levelet Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetôje juttatta el az MTI-nek.
Orbán Viktor szerint Schweitzer József „mindig igaz emberként, alázattal
és türelemmel végezte a Mindenható által neki szánt szolgálatot”.
Mint fogalmazott, a történelem viszontagságaiban edzôdött, erôs, mégis
nyugodt személyisége, mûveltsége és segítôkész hozzáállása a magyar zsidó
kulturális és tudományos élet ikonikus alakjává tette ôt.
„Feleségemmel együtt hálával gondolunk rá, és köszönettel emlékezünk arra, milyen lelkesen és érzô módon mutatta meg nekünk a zsidó élet szépségeit” – írta a miniszterelnök, aki szerint Schweitzer József távozása Magyarország számára olyan veszteség, amiért csak hosszú és tartalmas élete során
rabbiként, tudósként, tanárként és közéleti személyiségként elért eredményei
kárpótolhatnak.

Jelképes jelenet a temetésen. Köves Slomó és Radnóti Zoltán rabbik.
(Kinneret fotó)
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Most ezért nem ismerik el Izraelt
Palesztina soha nem ismeri el Izraelt zsidó nemzetállamként – jelentette ki sajtóértesülések szerint
Mahmúd Abbász palesztin elnök az
Arab Liga rendkívüli ülésén Kairóban.
A politikus azt követôen fejtette ki
véleményét, hogy az izraeli kormány
megszavazta az Izraelt zsidó nemzetállamként meghatározó új jeruzsálemi törvényjavaslat elveit.
Abbász szavait a Channel 10 izraeli tévéállomás is idézte. A palesztin
elnök figyelmeztetett: ha az ENSZ
nem ismeri el Palesztina államiságát,
és nem kötelezi Izraelt a további zsidó telepek építésének leállítására a
palesztin területeken, akkor a Palesz-

tin Hatóság kéri felvételét a hágai
Nemzetközi Büntetôbíróságba (ICC),
hogy a testületben háborús bûncselekményekkel vádolja meg Izraelt.
Kilátásba helyezte egyben, hogy
megszakítanak minden biztonsági
kapcsolatot Izraellel, hacsak nem
újítja fel az idén áprilisban megszakadt béketárgyalásokat.
Az Arab Liga tanácskozásán az országok külügyminiszterei ismételten
támogatták azt a kezdeményezést,
hogy Izrael vonuljon vissza az 1967
elôtti határaira, és teremtsék meg a
független Palesztin Államot.
Abbász faji elkülönítést hirdetô államnak minôsítette Izraelt, amely
olyan apartheid-államot akar létre-

hozni, amely kizárólag a zsidóké
lenne, ahol „csak zsidóknak” feliratú
buszok lennének, és amely telepeket
hoz létre a Jordán folyó nyugati partján.
A palesztin elnök leszögezte, csak
akkor képzelhetô el a palesztin–izraeli béketárgyalások újrakezdése,
ha Izrael befagyasztja a telepek létrehozását Júdeában és Szamáriában,
valamint Jeruzsálemben, ha szabadon engedi a hosszú ideje fogva tartott palesztinok negyedik csoportját, illetve megszabja a határok kijelölését célzó tárgyalások menetrendjét.
MTI

Körzeti kitekintô
Salgótarján
A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából megemlékezést tartott a
Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a Stécé Kávéházban. A
vendégeket, köztük Dóra Ottó polgármestert, Tóth Klárát, a hitközség elnökét,
Illés Kornélt, a Hit Gyülekezete vezetô lelkészét, Soltész Krisztina irodavezetô
köszöntötte. Dóra Ottó polgármester megemlékezô beszédében hangoztatta:
napjainkban is mindent el kell követni azért, hogy soha ne ismétlôdhessen meg
mindaz, ami történt. Ezt követte az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola növendékeinek irodalmi és zenei programja. Elôször Ráv Feidman Solem
Alekhem címû mûve hangzott el Lugosi Zoltán (klarinét) elôadásában, majd pedig rendhagyó történelemóra következett két részben, közben és az „óra” végén
a Rajkó zenekar mûvészei játszották el az a-moll csárdást, illetve John Williams
Schindler listájának egy részletét. Befejezésül Cs. Szerémy Andrea énekelt a
Hullám címû musicalbôl egy dalt. A közönség megtekinthette ez erre az alkalomra rendezett kiállítást, amihez az emléktárgyakat a Holokauszt Emlékközpont, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum bocsátotta rendelkezésre.
Bódi Tóth Elemér

Elôkészítô foglalkozások a zsidó egyetemen
Az ORZSE Zsidó Közösségszervezô szakon 2015-tôl tanulni kívánó középiskolások, más egyetemre
járók vagy érettségivel rendelkezôk
részére elôkészítô foglalkozásokat
tartunk, aminek célja az egyetemmel
történô ismerkedés, elôzetes tájékozódás, a tanárokkal való kapcsolat kialakítása, a zsinagóga, a díszterem, a
könyvtár bemutatása, és részvétel a
már a szakon tanuló hallgatókkal való
közös foglalkozásokon, hazai és külföldi kirándulásokon.

Az elôkészítô foglalkozások havonta 1-1 alkalommal 4-4 órát vesznek igénybe az ORZSE-n vagy külsô
helyszíneken.
A foglalkozások díjmentesek, és
2015. március, április, május hónapban kerülnek megszervezésre.
Várjuk a jelentkezôket Sommer
László egyetemi docensnél a 3187049/105 melléken hétfôi és szerdai
napokon a déli órákban, vagy emailben a sommer@or-zse.hu e-mail
címen.

Zuroff: Kelet-Európában megpróbálják
átírni a holokauszt történelmét
Efraim Zuroff, a jeruzsálemi Simon Wiesenthal Központ igazgatója szerint a holokauszttagadás problémája a balti országokban, Magyarországon és
Ukrajnában vetôdik fel a „legélesebb jelleggel”.
Zuroff az auschwitz-birkenaui náci koncentrációs tábor felszabadulásának
70. évfordulója alkalmából orosz újságíróknak adott interjúban beszélt errôl.
„Különös aggodalommal tölt el az a tény, hogy az utóbbi években a kelet-európai országokban szisztematikusan próbálják átírni a második világháború
és a holokauszt történelmét” – idézte Zuroffot a TASZSZ orosz hírügynökség.
A nácivadász központ vezetôje egyebek mellett abban látja ennek okait,
hogy – mint mondja – ott „megpróbálják elfedni a nácibarátok által elkövetett
bûncselekményeket”.
„Ebben az összefüggésben kell megérteni azt, hogy a kollaborálás csak
Kelet-Európában járt a tömeggyilkosságokban való szisztematikus részvétellel.” Ezek az országok Zuroff szerint jobban szeretnék, ha a világ nem tudna
errôl, megpróbálnak elfogadtatni egyfajta „kettôs genocídium” elméletet,
amely szerint a holokauszt nem egyedi jelenség, a kommunizmus bûnei pedig ugyanolyan borzalmasak, mint a nácik bûncselekményei. Zuroff szerint
ez nem igaz. Úgy gondolja, a balti országok, Magyarország és Ukrajna „több
oknál fogva cselekszenek így, és az egyik ok az, hogy jobban szeretnék, ha a
világ áldozatként viszonyulna hozzájuk”.
„A holokauszt két legfôbb jellemzôje miatt különbözik más bûncselekményektôl. Az elsô a fanatizmus ideológiája, amely egy egész nép teljes megsemmisítésére törekszik. A másik a tömeggyilkosság iparosítása. Az emberiség történelmében korábban soha nem hoztak létre gyárakat a gyilkosságokhoz” – mondta Zuroff.
Úgy folytatta, hogy a posztkommunista kelet-európai országoknak
hôsökre van szükségük. „Ezek új országok, és a hôseik azok, akik a kommunizmus ellen harcoltak. De ha ártatlan zsidókat gyilkoltak, saját országaik zsidó polgárait a holokauszt idején, ôket nincs joguk hôsöknek nevezni.”
MTI
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Zsidó Világhíradó
Kuba
A 15 évi börtönre ítélt zsidó vállalkozó, Alan Gross chanukka elsô napján történt szabadon bocsátásával
megnyílt a lehetôség az USA és Kuba
közötti viszony normalizálódásához.
A havannai hatóságok azt állítják,
Gross az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) alvállalkozójaként „illegális internetkapcsolatok létesítésére tiltott
technológiát szállított az országba”,
és ezzel államellenes bûncselekményt
követett el. A jelenleg 65 éves, súlyos
beteg Gross öt évig volt börtönben.
Dina Siegel, az Amerikai Zsidó Bizottság latin-amerikai ügyekért
felelôs igazgatója szerint a diplomáciai kapcsolatok felvételével közelebb
tudnak kerülni a szigetország zsidó
közösségéhez. A megállapodás hozzájárulhat az Izrael és Kuba közötti
viszony rendezéséhez is. Kubában
mintegy 1500 zsidó él.

Izrael

Rapaport Benjáminné született
Stark Regina, aki a háború után
hunyt el. A Kun páter által vezetett Alma utcai nyilas vérengzés
egyetlen túlélôje az ágy alá bújt. A
gyilkos különítmény nem kímélt
sem beteget, sem személyzetet, de
ô lélekjelenlétének és a Gondviselés kegyének köszönhetôen megmenekült, mindent látott, mindent
tanúsíthatott.
(Beküldte: Andres Carciente,
Rapaport Benjáminné dédunokája)

2014-ben 26 500 új bevándorló érkezett Izraelbe, ami tízéves rekordot
jelent. A csúcs a 7000 francia alijázó, ami több mint kétszerese az
elôzô évinek. Második helyen az
Ukrajnából érkezett 5840 személy
szerepel, akiknek a száma egy év
alatt 190 százalékkal növekedett.
Sofa Landver bevándorlási miniszter
szerint a nyugati országokból 8640
fô alijázott, ami 88 százalékos emelkedés. A posztszovjet országokból
összesen 11 430, Észak-Amerikából
pedig 3840 személy telepedett le
2014-ben Izraelben. A bevándorlók
mintegy fele 35 év alatti. A gyerekek
száma 5300 volt. A legidôsebb ember Franciaországból érkezett, életkora meghaladta a 104 évet. A párizsi kóser szupermarketben és a
Charlie Hebdo szerkesztôségében
iszlám terroristák által elkövetett
gyilkosságok újabb kivándorlási hullámot indíthatnak el.

Törökország
Mois Gabay vállalkozónak az isz-

tambuli Hurriyet napilapban megjelent nyilatkozata szerint a növekvô
fenyegetés és a zaklatások miatt
elsôsorban a felsôfokú végzettséggel
rendelkezô zsidók egy része a végleges távozás gondolatával foglalkozik. A fiatalok és a sikeres üzletemberek többsége is el akarja hagyni az
országot. Az isztambuli Neve
Shalom zsinagóga már több ízben
volt rasszista támadás célpontja. Ismeretlen tettesek a közelmúltban az
épületbe bedobott levélben a templom lerombolásával fenyegetôztek.
Edirne tartomány kormányzója viszont azt kezdeményezte, hogy a
Kaleici településen 1907-ben épült
és jelenleg felújítás alatt álló Büyük
(Nagy) zsinagógát alakítsák át múzeummá, ami választ jelentene a jeruzsálemi al-Aksza mecsetnél történt
izraeli rendôri intézkedésekre. Az ellenzéki politikusok élesen bírálták a
rasszista ötletet, és a politikus lemondását követelték. Törökországban mintegy 20 000 zsidó él, akiknek a túlnyomó többsége Isztambulban tartózkodik.

Lengyelország
Az elmúlt évben mintegy másfél
millióan keresték fel az AuschwitzBirkenaui Emlékhelyet, amely a
holokauszt során elkövetett kegyetlenségek szimbólumává vált. A legtöbb érdeklôdô, mintegy 400 000
személy lengyelországi volt. Második helyen áll a 198 000 brit, majd
ôket követi a 92 000 amerikai, 84
ezer olasz, 75 000 német, 62 000 izraeli. A távoli Dél-Koreából 42 000en látogattak el a nácik „végsô megoldásának” színhelyére, ahol tizenkilenc nyelven biztosítanak tolmácsolást és idegenvezetést. Mintegy 10
ezren vettek részt az emlékhely vezetése által rendezett különbözô szemináriumokon, konferenciákon és
speciális programokon. Az SS másfél millió embert, elsôsorban zsidókat, valamint lengyeleket, oroszokat,
cigányokat és más népek fiait pusztította el a haláltáborban.
Kovács

ORZSE
szabadegyetem
A kilencedik szemeszterrel folytatódik az ORZSE szabadegyeteme a
zsidó tudományokról, kultúráról,
történelemrôl, vallásról. Az elôadók
az egyetem professzorai, oktatói, doktoranduszai.
Az elôadások ingyenesek. Minden
érdeklôdôt szeretettel várnak a
szervezôk hétfônként, 18.00 órától
19.30-ig az egyetem Oktogonális Termében (Scheiber S./Bérkocsis u. 2. Il.
emelet).
Program:
február 16. Guba Ildikó: A halál
nem program. Buday-Goldberger Leó
élete
február 23. Spánn Gábor: A zsidó
vicc története és humorképlete
március 2. Dr. Balázs Gábor: A
Biblia és a modern izraeli identitás
március 9. Dr. Szécsi József: Próféták és prófétizmus a Bibliában és a
posztbiblikus zsidó irodalomban
március 16. Dr. Oláh János: Széfer
lekáh tov és a mezuza mint amulett
március 23. Darvas István: Rabbi
Akiva szerelme(i)
március 30. Szántóné Dr. Balázs
Edit: Zsidók Magyarországon a
holokauszt után
április 13. Friedmann Sándor: A szabadságvágy vizuális megfogalmazása.
Modern haggadák 18–21. század
április 20. Dr. Peremiczky Szilvia:
A szefárd zsidók története a kiûzetés
után – történelem, nyelv, kultúra
április 27. Székelyhidi Hajnal: A
szefárd zene és dal
május 4. Dr. Stark András: Zsidó
identitás a filmmûvészet tükrében
május 11. Dr. Zima András: A királykérdés a zsidó sajtóban az 1920as, 1930-as években.

Virtuálisan újraépítették
a római gettót
Történelmi sétára invitál a Római Zsidó Múzeum, ahol a modern technológia segítségével rekonstruálták az olasz fôvárosban a 19. század második felében lebontott gettó épületeit és utcáit.
Multimédiás kiállításként hirdetik, a látogatók azonban valójában az egykori római gettó virtuális, de teljesen hiteles háromdimenziós rekonstrukcióját láthatják a tárlaton.
Az 1555-ben létrejött római gettó a korábbi ókori és középkori épületekre
települt rá, amelyeknek maradványai a mai napig megtalálhatók. A 16. század közepén kevesebb mint háromezer ember élt ott, 1883-ra számuk hétezerre emelkedett. Ekkor az olasz fôváros zsidók lakta kerülete háromhektáros
volt.
Az olasz egységesítést követô évtizedekben azonban Rómában több városfejlesztési tervet valósítottak meg, és 1873–1883 között a régi gettó épületeinek egy részét is lebontották. A cél elsôsorban az addigi szûk, sikátoros utcák
kiszélesítése volt. Hasonlóképpen bontották le a Szent Péter-bazilika körül az
apró lakóházakból álló népnegyedet is, amelynek helyén megépítették a Szent
Péter térre vezetô sugárutat.
A gettó rekonstrukciójához elsôsorban Ettore Roesler Franz (1845–1907)
olasz festô képeit használták fel. A mûvész egész sorozatot készített a bontás
elôtti római zsidónegyedrôl. Korabeli fényképek is segítettek, valamint a
megsemmisített épületekért fizetett kártérítések megmaradt igazolásai is tanúsították a korábbi házak létezését. A források segítségével a legkisebb részletig vissza tudták adni az egykori gettó felépítését és hangulatát.
Az állandó kiállítást a Rotschild Alapítvány finanszírozta 60 ezer euróval.
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Közömbösek voltunk, amikor
segíteni kellett volna...
A magyar zsidóság elsô világháborús áldozatvállalásának komoly
szerepe van abban, hogy Magyarország újra és újra képes talpra állni, hogy „nemzetünkbôl nem veszik
ki az életerô” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a
Kozma utcai zsidótemetô elsô világháborús hôsi parcellájának felújítása alkalmából tartott megemlékezésen. Az alábbiakban az elhangzott
beszédet közöljük.
Azért jöttünk ma a Kozma utcai
zsidótemetôbe, hogy az Uzsoki-szoros
felszabadításának századik évfordulóján fejet hajtsunk az I. világháborúban elesett magyar zsidó katonák
elôtt. S bár itt most az I. világháború
hôsi halottai elôtt tisztelgünk, nem
mehetünk el szó nélkül a II. világháború koncentrációs táborainak magyar zsidó áldozatainak emléke mellett sem.
Holnap a magyar nép fájdalmát és
veszteségét tolmácsoló magyar kormányzat részvételével Auschwitzban
emlékezünk a holokauszt áldozataira.
A magyar nemzet tragédiája és a magyar zsidó közösség jóvátehetetlen
vesztesége ez.
Az I. világháborúban még a hadseregünk származásra való tekintet nélkül biztosította katonái elômenetelét,
két és fél évtized múlva szeretetnélküliek és közömbösek voltunk, amikor
segíteni kellett volna, és sokan, nagyon sokan voltak azok a magyarok,
akik a rosszat választották a jó helyett, a szégyenteljeset a becsületes
helyett.
Száz évvel az események után Magyarországon még mindig méltatlanul
keveset beszélünk az I. világháborúban elesett katonákról. A frontokon
zajló csatákról még a rendszerváltás
után is úgy emlékeztek meg a történelemkönyvek, mint amelyeknek nem
voltak hôsei, csak áldozatai. Pedig
egy háborúban elesett katonát pusztán áldozatnak nevezni jóvátehetetlen
és méltatlan lefokozás.
Mi, szerencsésebb idôk polgárai,
hôsként tekintünk azokra a katonákra,
akik ellenséges ágyútûzben, méteres
hóban, félig befagyott patak medrében, sártengerré vált utakon kilométereket meneteltek, hogy az embert próbáló út végén megütközzenek az ellenség rendszeres túlerejével.
Hôsként kell tekintenünk rájuk, akik
hosszú hónapokig a hófúvástól befedett vagy a csapadékvíz elöntötte lövészárkokban éltek, harcoltak, és védték hazájukat. Hôsként kell tekintenünk rájuk azért is, mert a büntetôhadjáratként indult háború az év
végére már valóságos honvédô háborúvá alakult át, amelyben katonáinkra
hárult a feladat, hogy elkergessék az
ellenséget hazájuk, sôt a saját házuk
küszöbérôl.
A magyar történelem fájdalmas
lapjai tanúskodnak arról, mit jelent az
országra nézve, amikor az ellenséges
hadsereg átjut a Kárpátok hágóin. Ha
a Kárpátokban kialakított védelmi vonal 1914–15-ben elesik, akkor a magyar Alföld hadmûveleti területté, Budapest pedig ostromlott várossá vált
volna.
Mindez azért nem történt meg akkor, mert volt egy kiemelkedô honvédelmi miniszterünk, báró Hazai Samu,
aki szinte a semmibôl elôteremtve egy
70 ezer fôs erôsítést küldött az északi
front megsegítésére, majd egy szerencsés vagy inkább ihletett pillanatában
úgy döntött, hogy Szurmay Sándort
állítja az új hadseregcsoport élére.
Szurmay és hadteste kész volt az utolsó töltényig és az utolsó emberig küzdeni a Kárpátokért. Száz évvel ezelôtt
–20 fokos hidegben, háromnapos csatát követôen sikerült visszafoglalniuk
az oroszoktól az ország kapuját, az
Uzsoki-hágót.
Megkockáztathatjuk azt a feltételezést, hogy az ország területének megvédése sem azon a télen, sem a késôbbiek során aligha sikerült volna a magyar zsidó közösség hôsies magatartása és áldozatvállalása nélkül. Az
Önök ôsei mindannyian, a frontszol-
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Orbán Viktor megköszönte
Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszönte meg Heisler Andrásnak, a
Mazsihisz elnökének, hogy együttmûködött a kormánnyal a Kozma utcai
zsidótemetô elsô világháborús parcellájának felújításában – tájékoztatta a
Mazsihisz az MTI-t.
Az MTI-hez eljuttatott levélben Orbán Viktor azt írta, örömére szolgált, hogy
közösen sikerült felújítani az elsô világháború hôsi halottainak parcelláját.
A miniszterelnök biztosította Heisler Andrást és az általa vezetett közösséget, hogy máskor is örömmel áll rendelkezésükre hasonló közös vállalkozásban, végül arra kérte a Mazsihisz elnökét, adja át jókívánságait a magyarországi zsidó közösség tagjainak.
Az elsô világháború idején több száz zsidó katonát temettek el a Kozma utcai zsidótemetô több parcellájában. A sírkert elsô világháborús hôsi parcellájának felújítása alkalmából megemlékezést tartottak, amelyen Orbán Viktor
erkölcsi kötelességnek nevezte a még létezô elsô világháborús katonasírok
felkutatását és egy olyan adattár létrehozását, amely „megôrzi elesett katonáink nevét”.

„Újrahasznosított” zsinagógák
a Néprajzi Múzeumban
(MTI: Koszticsák Szilárd fotó)
gálatot vállaló katonák és orvosok
mindvégig hívek maradtak ahhoz a
hitvalláshoz, amelyet a hadba vonulás
óráiban az Önök egyik lapja így fogalmazott meg: „Magyar zsidó testvéreink! Összeforrottunk, egybeolvadtunk szívvel-lélekkel nemzetünkkel.
Felajánljuk lelkesedve ezért a szent
földért, ezért a nagy és nemes nemzetért az életünket is.”
Máig nem ismerjük pontosan, hány
magyar zsidó katona esett el a háború
során, viszont sokat elmond a veszteség súlyos mértékérôl, hogy egyedül
csak Budapest zsidó lakosságából
négyezren haltak meg.
Száz év távolságából is köszönetet
kell mondanunk a háborúban feláldozott és a békének megmentett életekért. Az egyik itt eltemetett hôsi halott
síremlékén az olvasható: „Elesett hazájáért, testvéreiért, a magyar zsidóságért!” Itt állva, ezek között a sírok
között felfoghatatlan mindaz, ami hetven évvel ezelôtt történt velünk. Felfoghatatlan az az út, amely az I. világháború hôsi magyar zsidó bajtársiasságától a koncentrációs táborokig vezetett.
E sírok között járva fölfoghatatlan
az is, hogy a II. világháború után volt
olyan politikai rendszer Magyarországon, amely még az emlékét is el
akarta törölni az itt eltemetett katonáknak. Egész hadseregek tûntek el a
temetôkbôl és a nyilvántartásokból.
Lerombolták a rákoskeresztúri Hôsök
Temetôjét, 18 ezer hôsi halott sírhelyét szüntették meg, köztük 10 ezer
magyar katonáét, és ezzel párhuzamosan a hivatalos nyilvántartások
többségét megsemmisítették. A megmenekült katonasírokat pedig felverte
a gaz, és elnyelte az enyészet.

A világháború századik évfordulóján erkölcsi kötelességünk, hogy a
még létezô sírokat felkutassuk, és létrehozzunk egy olyan adattárat, amely
megôrzi elesett katonáink nevét. Ennek az erkölcsi kötelességnek tettünk
eleget, amikor úgy döntöttünk, hogy
felújítjuk a Kozma utcai zsidótemetôben nyugvó hôsök sírjait.
Meggyôzôdésem, hogy csak az a közösség marad erôs, amely számon
tartja tagjait. Csak az a közösség talál
saját otthont az újra és újra felbolyduló világban, amely megbecsüli az érte
hozott áldozatokat. Abban, hogy Magyarország újra és újra képes talpra
állni, hogy nemzetünkbôl nem veszik
ki az életerô, a magyar zsidóság I. világháborús áldozatvállalásának is komoly szerepe van.
Európának sokat kellett dolgoznia
azért, hogy a harcot, amelyet nemzetállamai egymás ellen vívtak, végül békévé oldja az emlékezés. Sohasem felejthetjük el azonban, hogy ezt a békét
naponta újból meg kell védenünk, nehogy úgy járjunk, mint az 1914-es év
alvajáró államvezetôi, akik oly könynyedén odadobták a békét. 1914 elôtt
nem volt olyan ember, aki elôre látta
volna, hogy az az Európa, amely a
gazdasági, technikai és kulturális fejlettség korábban elképzelhetetlen
szintjére és fokára jutott, nem a béke
és a jólét, hanem minden idôk legvéresebb évszázadának kapujában áll.
Legyenek az itt látható katonasírok
örök mementók. Emlékeztessenek
minket arra, hogy Európa külsô és
belsô konfliktusaiban sohasem dönthet újra a fegyverek szava.
Dicsôség a hôsöknek!

A kelet-közép-európai zsinagógák
jelenlegi használatát mutatja be a budapesti Néprajzi Múzeumban nyílt
fotókiállítás.
Alpern Bernadett fotósorozata a
Magyarországon és a környezô országokban található zsinagógákat
örökítette meg, amelyeket napjainkban más közösségi célra használnak
– közölte Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete a Másra használt
kövek címû tárlat megnyitóján.
A nagykövet hozzátette, hogy ebben a térségben a zsinagógák a bizonyítékai a zsidóság aktív jelenlétének. Mint mondta, ez a kiállítás is
mérföldkô, amely a 70 évvel ezelôtt
történtekre emlékeztet, és arra, hogy
milyen gazdag volt a zsidó közösség,
mi mindent adott az Osztrák–Magyar Monarchiának és Magyarországnak.
Alpern Bernadett fotográfus 15 ország 47 városában 57 elhagyott,
részben átalakított, új funkcióval felruházott zsinagógát keresett fel és
örökített meg színes diára készült
felvételein. Ezekbôl a fotókból mutat
be a Néprajzi Múzeum 37 darabból
álló válogatást, amely Kelet-KözépEurópa zsinagógáinak újrahasznosított tereit tárja a látogatók elé. A régen hitközségeket szolgáló, hol monumentális, hol szerény épületeket
ma koncertteremként, múzeumként,
bútorboltként, olimpiai edzôcentrumként, rendôrôrsként, tûzoltóállomásként, vagy akár éjszakai bárként
használják, de akad köztük katolikus
templom és mecset is.
Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum fôigazgatója a fotográfust ismertetve elmondta: Alpern Bernadett
2012-ben végzett a Kaposvári Egyetem fotóriporter és képszerkesztô
szakán, 2008-ban Sirius ösztöndíjprogramban vett részt. Dániába,

majd Angliába költözött, ahol munkáinak fókuszába a táj és az ember
kapcsolata került. Az elsô fotó a sárbogárdi zsinagógáról készült, amely
jelenleg használtbútor-üzletként üzemel, majd Ronen Dorfan újságíró
közremûködésével, a European
Association for Jewish Culture támogatásával térképezte fel a nem
rendeltetésszerûen használt zsinagógaépületeket.
A március 8-ig látható fotóanyag
az októberben nyílt „Kô kövön. Töredékek a magyar vidéki zsidóság
kultúrájából” címû tárlat kísérôprogramja.
MTI

Hírek, események
röviden
– Közlemény. Elôzô számunkban szerettünk volna megemlékezni Budapest felszabadításáról. Az
Alexandrov Együttes címlapon közölt képéhez mellékelt szöveg
azonban technikai okokból lemaradt. Sajnáljuk! A szerkesztôség.
– Hétköznapi imaidôk a Hunyadiban. Február. Hétfôn és csütörtökön reggelenként 7.15-kor. A péntek-szombati idôpontok az imaidôk
táblázatban találhatók.
– Adomány. Gesztesi János 3000,
azaz háromezer Ft-ot küldött az Igaz
Emberekért Alapítványnak a Jad
Vasem-kitüntetettek megsegítése
céljából.
– Köszöntô. György László, a
MIOK és a BIH nyugdíjas fôosztályvezetôje 93. születésnapját ünnepelte. Mázál tov!

I. világháborús konferencia, emléktábla- és emlékhelyavatás Debrecenben
A hitközségi eseménysorozaton a díszvendégek
között köszöntötték Barcsa Lajos alpolgármestert,
Majoros László nyugalmazott mérnök ezredest,
Zoltai Gusztáv miniszteri fôtanácsost, Drót László
alezredest, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár
parancsnokhelyettesét és Bereczki Lajost, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettesét.
Az egész napos rendezvény „A zsidóság szerepe
az I. világháború során és az azt követô idôszakban
a magyar történelemben” címû konferenciával
kezdôdött. A megnyitón Horovitz Tamás (DZSHelnök) köszöntötte a résztvevôket. Örömének adott
hangot, hogy a DZSH életében mind nagyobb teret
hódítanak az oktatást és nevelést célzó programok.
Kiemelte a Debreceni Zsidó Szabadegyetem népszerûségét, melyet egyre komolyabb érdeklôdés kísér.
Ezt követôen Feuermann László (DZSH-elnökhelyettes), Czingel Szilvia (Centropa Magyarország,
néprajzkutató), Zima András (adjunktus, ORZSE)
és Fekete András (fôhadnagy, a Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és Gimnázium oktatói állományának parancsnoka) színvonalas elôadása hangzott
el.
A program az elsô világháborúban hôsi halált halt
debreceni zsidó katonák emléktáblájának felavatásával folytatódott. Az eredeti táblákat az 1920-as
években márványból állíttatta a hitközség akkori
vezetése. Ezek az idôk folyamán olyannyira megrongálódtak, eltörtek, elkoptak, hogy a hôsök emlékéhez méltatlan állapotba kerültek. Az Elsô Világ-

háborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásának köszönhetôen az eredeti méretekben, formában
és szövegezéssel készültek el az új gránittáblák.
Az avatás kezdetén elhangzott a Himnusz, majd
ünnepi beszédek következtek. Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, hogy „az I. világháború folyamán számos zsidó katona harcolt az oldalunkon és
szolgálta a hazát, példát mutatva ezáltal minden ember számára. Nagyon fontos emiatt, hogy emléket
állítsunk ezeknek a hôsi halottaknak a tiszteletére”.
Drót László alezredes szintén méltatta a zsidó
származású honvédek bátorságát, küzdeni akarását
és elkötelezettségét a haza iránt.
A táblák leleplezését követôen a jelenlévôk az Il
Silenzio kíséretében elhelyezték az emlékezés kavicsait.
Az ünnepségen közremûködött az MH 5. Bocskai
István Lövészdandár Helyôrségi Zenekara.
Ezután került sor az emlékhely és oktatókabinet
ünnepélyes átadására, illetve „A zsidóság szerepe az
I. világháború során és az azt követô idôszakban a
magyar történelemben” címû tárlat megnyitására.
Az emlékhely azon túlmenôen, hogy emléket állít
az I. világháború történéseinek, oktató és nevelô
funkciót is betölt, amelynek keretében az önkormányzat, a hitközség és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola együttmûködésében a témához
kapcsolódó, rendhagyó történelemórákat szerveznek a városban tanulóknak.
A „Zsidó mûvészet a két világháború között” címû irodalmi beszélgetésben Áfra János költô,

Horovitz Tamás
Potyók Tamás költô, mûkritikus, Szénási Miklós
költô, újságíró és Heller Zsolt folkesztéta vett részt.
A lelki és szellemi táplálékban bôvelkedô napot a
közösen elköltött vacsora koronázta meg.
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Kardos Péter: A vallás nevében...
Ökumenikus imahét
Bármennyi háború, igazságtalanság vagy keserûség van is a világban, Isten az áldás és a béke istene –
mondta Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus
imahét zárónapján tartott negyedik
keresztény–zsidó imaórán Budapesten, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent
Teréz-templomban.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) rendezvényén a bíboros hangsúlyozta: Isten
nem akarta, nem akarhatta a kultúrák
világméretû konfliktusát. Nem akarja, nem akarhatja az igazságtalanságot, az elnyomást, és azt, hogy a
gyûlölet tüze borítsa be a világot. De
a béke és alkotás mûvében „Isten
bennünket, embereket hív, hogy
munkatársai legyünk” – mondta.
Erdô Péter rámutatott: ha a saját
életünkben találunk okot a hálaadásra – márpedig mindannyian találunk
–, akkor azt is meg kell kérdeznünk
magunktól, hogyan ôrizhetjük meg,
hogyan építhetjük tovább saját képességeinket is, latba vetve ezt az isteni ajándékot.
Az embereknek nemcsak Istent, de
egymást is tisztelniük kell – figyelmeztetett a bíboros –, hiszen Isten a
saját képére alkotott minden embert,
és az „ô gondviselése kísérte az emberiség útját, kiteljesedését a kultúrában, a tudományban és a mûvészetekben”.
(Kardos Péter fôrabbi beszédét
teljes terjedelmében közöljük a cikk
után.)
A szertartáson részt vett Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke, Tarr Zoltán,
a Magyarországi Református Egyház
zsinati tanácsosa, Kalota József, a
Konstantinápolyi Patriarchátus érseki
vikáriusa, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Hecker
Frigyes nyugalmazott metodista szuperintendens, Tokics Imre, a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze,
Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi
Egyház elnöke, Fischl Vilmos, a
MEÖT fôtitkára és Szécsi József, a
Keresztény–Zsidó Társaság fôtitkára.
Az eseményen a Mazsihiszt
Heisler András elnök, a BZSH zuglói körzetét Gerô Péter elnök képviselte.
A zsidó–keresztény imaóra mottójául a szervezôk Ferenc pápa üzenetét választották: „Minden keresztényben lakik egy zsidó. Senki sem
lehet keresztény, ha nem ismeri el
zsidó gyökereit.”
Az ez évi imahét anyagát a brazil
ökumenikus csoport készítette, a
végsô szöveget az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet
Elômozdító Pápai Tanács által felállított nemzetközi bizottság tagjai
hozták létre.
Az ökumenikus imahetet 1908 óta
rendezik meg, azon elôször csak az
anglikán és a katolikus egyház tagjai
vettek részt, és kizárólag az egyesült
államokbeli Graymoorban tartották
meg.
MTI nyomán
„Forr a világ bús tengere, ó magyar!”
Berzsenyi Dániel költeménye ismét vagy még mindig aktuális.
Keresztényeket gyilkolnak, zsidókat ölnek – egy vallás nevében.
Holnap lesz 70 esztendeje annak,
hogy amikor a fôváros pesti oldala
már felszabadult, Budán a nyilas
pribékek esztelen gyilkolásba
kezdtek. Egyik vezetôjük, egy volt
pap, ismét reverendát öltött, arra
nyilas karszalagot húzott, és pisztolyát elôre tartva azt kiáltotta:
Krisztus nevében!
Hogy kik ellen vezényelte társait? A Városmajor utcai Bíró Dániel zsidókórház betegei, ápolói és
orvosai ellen. A szomszédban lévô
zsidó aggok háza öregei ellen. Valamennyit lemészárolták.
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„Kiálts rám! S fölkelek”
Megjelent a Hetek tanulmánykötete a holokauszt 70. évfordulója alkalmából. 12 összefoglaló írás, 12 túlélôinterjú 200 percnyi kép- és filmanyaggal.
A Hetek szakmai mûhelye az elmúlt mintegy másfél évtizedben folyamatosan, szinte hétrôl hétre ráirányította olvasói figyelmét a zsidóság múltjára, jelenére, és egyes írásaiban a jövôjére is. A lap kiadójának gondozásában megjelent könyvek között ugyancsak megtalálhatók a történelmi zsidósággal és a
modern Izrael küzdelmével foglalkozó mûvek. A holokauszt 70. évfordulója
újabb alkalmat ad számunkra, hogy – ezúttal az ATV-vel karöltve – átfogó,
érthetô és feldolgozható ismeretanyagot adjunk az olvasó kezébe.
A kiadvány szerzôi olyan történészek, kutatók, egyetemi tanárok, tudósok,
szakírók, akik mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten ismert és elismert
szakértôi a holokausztnak.
A kötetben a vészkorszak – elsôsorban magyar vonatkozású – eseményei
12 témára bontva szerepelnek. Minden témakört egy túlélôvel készült interjú
zár, aki tanúságtételével hitelesíti az olvasottakat.
A könyv fontos melléklete egy 200 percnyi képanyagot tartalmazó DVD,
amelyen 5 szakértôi beszélgetés, 7 rövidebb portréfilm és mintegy 300 korabeli fotó látható. A témában való elmélyülést segíti az ajánlott olvasmányok
hosszú listája is.
(atv.hu)

VALLÁSI ROVAT
Kardos Péter fôrabbi
A vallás nevében. Ez a mondat
nem történészek ítélete akár több
száz évvel ezelôtti eseményekrôl,
hanem a 20. század véres valósága.
Tehát forr a világ bús tengere, ó
magyar.
És akkor a forrongó tenger közepén, mint egy békés szigeten, itt
ülünk együtt, felélesztvén a 133.
zsoltár sorait: HINÉ MÁ TOV
UMÁNÁJIM, SEVET ÁCHIM
GÁM JÁCHÁD.
„Mily szép és mily kellemes, amikor testvérek ülnek együtt.”
Miféle testvérekrôl szólok, amikor tudom, hogy a kereszt és a csillag – ellentétei egymásnak!
Tudom – mert megéltem –, hogy
az antiszemitizmus az antijudaizmusból jött elô.
De akkor honnan a „testvér”
megszólítás?
Én II. János Pál pápától – legyen
áldott emléke – érzem feljogosítva
magamat ennek a szónak a használatára.
Ô nevezett bennünket, zsidókat,
„idôsebb testvérnek”.
Kereszt és Csillag. Hosszú volt
az út a Nostra Aetatéig, ami eltörölte a katolikus liturgiából a
JUDEORUM PERFIDÉT – az álnok zsidók kifejezést.
Hosszú volt az út addig, amikor
mi, zsidók, megváltoztattuk napi
imádságunkban a következô áldás
szövegét.
BÁRUCH ÁTÁ HÁSÉM... aki
nem teremtett bennünket gojnak!
Helyette: SEOSZÁNI JISZRÓÉL
– hála, hogy zsidónak teremtett.
Persze az úgymond vájtfülûek nagyon is jól tudják, hogy ez nem
más, mint egy gesztus, hiszen Isten
azt ígéri Ábrahámnak: GOJ
GODAJL – nagy néppé teszlek.

(Vargosz-fotó)
Tehát a goj szó, s itt ezt mindenki
tudja: népet jelent. Késôbb, kétségtelen, pejoratív jelentést, tartalmat kapott. A nemzsidókat neveztük – nevezzük ekképpen.
Kereszt és Csillag!
Az elmúlt esztendôben volt 70
éve annak, hogy sokan közülünk a
csillagot keresztre cserélték.
Mert abban reménykedtek, hogy
majd így megmenekülnek...
Voltak, akiknek sikerült. Apor
Vilmos életét áldozta mentettjeiért. A Vatikán ún. védett házakat
tartott fenn a nemzetközi gettóban. Angelo Rota nuncius tetteit
emléktábla hirdeti a Várban. És
akkor nem szóltam Salkaházi Sáráról, Slachta Margitról és mindazokról, akik nemcsak életüket
kockáztatták, de áldozták is zsidók
megmentéséért – a Szent Városban liget ôrzi emléküket.
Kereszt és Csillag!
EGO SUM VIA VERITAS ET
VITA – én vagyok az út, az igazság, az élet! – olvasható a felirat
egy katolikus templom homlokzatán.
KI VÉSZI BÉSZ TÖFILO
JIKORÉ LÖCHOL HOÁMIM –
mert házam az imádság háza minden nép számára! – olvasható a
felirat, Jesajás profétát idézve, egy
zsinagóga homlokzatán.
Mennyi ártatlanul kiontott vér
festette be az utat, aminek végén
elindultunk egymás templomába...
OVINU
MÁLKÉNU
–
ATYÁNK, KIRÁLYUNK!
Add, hogy mi legyünk közösen
az út, az igazság, az élet!
Úgy legyen!
ÁMEN.

Ádár hónap – minek is kéne örülnünk?
„Misenichnász
ádár, márbim
beszimchá”, azaz amikor belépünk ádár hónapba, sokasítjuk az örömöt –
így szól a híres talmudi mondás
(Táánit 29a). Az ok világos, ádár hónapban van púrim ünnepe, és az ünnepbe nem szaladunk csak úgy bele,
hanem felkészülünk rá, hogy a
megfelelô hangulatban tudjuk ünnepelni. Ami némi magyarázatot igényel, az az, hogy mi
a szimchá, azaz az
öröm szerepe, fontossága a zsidó vallás szerint.
A Talmud Beráchot traktátusának
5. fejezete kezdôdik
azzal a témával,
hogy miként kezdjünk
imádkozni.
„Nem állunk oda az
imádkozáshoz, hanem csak súlyos fejjel” – így szólnak a
fejezet kezdôszavai
(Bráchot 30b). Valamivel késôbb így olvassuk: „Nem állunk oda az imádkozáshoz fájdalomból és nem lustaságból, nem nevetgélésbôl és nem
csevegésbôl, nem könnyelmûségbôl
és nem felesleges beszélgetésekbôl,
hanem a micva örömébôl (szimchá)”
(Bráchot 31a).
Az ima során a Teremtôvel fogunk
beszélni, mintegy fogadjuk Ôt. Ezért
nem mindegy, hogy milyen állapotban vagyunk, amikor meglátogat bennünket. Az ünnepnapok (így púrim is)

hasonló élményrôl szólnak, nem véletlen, hogy az egyik héber szó az ünnepre a moéd, vagyis találkozás. Azt
mondják, a három zarándokünnepen
amikor felmegyünk Jeruzsálembe, mi
látogatjuk meg az Örökkévalót, míg
szombaton Ô jön el hozzánk – feltéve, hogy megfelelôen elôkészítettük
lakásunkat a szombati vendégek fogadására is.
Az mindenesetre meglepô lehet,
hogy az elsô megközelítésben éppen
azt mondtuk, „súlyos fejjel”, azaz
komolyan álljunk oda imára, míg a

(Forrás: Vatera.hu)
második változatban a „szimchá”
majdnem ennek ellenkezôjét javasolja. Aki volt már igazi zsidó „szimchén”, azaz valamilyen különleges
családi eseményen (pl. esküvô, bár
micva), az tudhatja, hogy ezek az alkalmak elsôsorban nem a komolyságról szólnak. Persze a szöveg
hangsúlyozza, hogy imádkozásnál a
micva örömére gondoljunk.
A három évtizede elhunyt különleges rabbi, R. Mose Feinstein
(1895–1986) megragadó tanítást ad a
szimchá valódi jelentôségérôl. „Kemények voltak ellenem szavaitok” –
így mondja a próféta az Örökkévaló
nevében (Máláchi 3:13). Erre kérdezik: „Mit beszéltünk Rólad?” A válasz: azt mondtátok, hogy felesleges
szolgálnunk az Örökkévalót, a gonosz emberek boldogak, semmi káruk
nem származik rossz cselekedeteikbôl. Elsô pillantásra azt gondolhatnánk, hogy valamiféle hitetlen ember
szavait olvassuk, de R. Feinstein
megmagyarázza,
hogy
éppen
ellenkezôleg, itt a próféta kimondottan vallásos, aprólékos ember gondolatait kritizálja. Az ô elkeseredettségére reagál az Örökkévaló úgy, hogy
azt mondja: „Nekem fáj az, amit te
mondsz!” Az ilyen ember akaratán
kívül, pesszimista hozzáállásával
okoz kárt a környezetében, úgy, hogy
közben minden micvát nagy igyekezettel betart. Éppen csak a lényeg hiányzik – a szimchá. Az, aminek a legnagyobb természetességgel kellene
következnie a tudatból, hogy minden
mozdulatával a Teremtôt szolgálhatja. Ez a fajta öröm, hogy mennyi szép
és jó dolgot tud csinálni, teljesen
megtölti az embert, úgy, hogy semmi
panasznak nem marad benne hely.
Szántó-Várnagy Binjomin
Zeév
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Böruchá Hábáá Frau Bundeskanzlerin
A magyarországi zsidó szervezetek vezetôi megköszönték
Merkel kancellár gesztusértékû látogatását

Ne vonják be a kormányt vitáikba –
javasolta Merkel a zsidó szervezeteknek

Az Angela Merkellel folytatott
megbeszélésen Heisler András, a
Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, az

szarvasi nemzetközi zsidó táborban
magyar zsidó és német nem zsidó fiatalok közös nyaralását, hogy a fia-

EMIH vezetô rabbija, Deblinger
Eduárd, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség
elnöke, Guba Gergely, a Szim
Salom Progresszív Zsidó Hitközség elnöke és Kálmán Gábor, a Bét
Orim Reform Zsidó Hitközség elnöke vett részt.
A zsidó vezetôk röviden ismertették a magyarországi zsidóság helyzetét, bemutatták szervezeteit és intézményrendszerét. Beszéltek a
holokauszttal kapcsolatos emlékezetpolitika feladatairól, külön hangsúlyt fektetve az oktatás és az oktatáspolitika kérdéseire. Ezenkívül
szóba került a magyar egyházügyi
szabályozás, a magyarországi zsidó
vallási irányzatok esélyegyenlôségének garantálása. Tájékoztatást
adtak továbbá a magyarországi
holokauszttúlélôk szociális helyzetérôl, valamint a német kormány által biztosított kárpótlás felhasználásáról.
Heisler András a találkozó után
úgy fogalmazott: Angela Merkel személyében „szenzitív, nagyon felkészült és nyitott emberrel folytattak
kötetlen hangulatú beszélgetést”.
Szó volt emlékezetpolitikai kérdésekrôl, arról, hogy a tavalyi konfliktusok után a Mazsihisz úgy látja, a
kormány és a zsidó szervezetek egyaránt konszenzusra és kooperációra
törekszenek.
Heisler András tájékoztatása szerint elmondták Angela Merkelnek,
hogy Magyarországon alapvetôen
verbális antiszemitizmus van, nem
úgy, mint Európa sok más országában, ahol a szélsôséges iszlám által
vezérelt, úgynevezett új antiszemitizmus. Magyarországon „tradicionális, történelmi antiszemitizmusról
beszélhetünk” – fogalmazott. Hozzátette: elég nagy a különbség a kettô
között, a magyarországi zsidó közösségeket mégis aggasztja, hogy úgy
érzik, erôsödik a verbális antiszemitizmus. A Mazsihisz elnöke kiemelte: ez akkor is probléma, ha „empirikusan nem lehet kimutatni növekvô
antiszemitizmust”, csak a közösség
éli meg annak.
Arra a kérdésre, hogy lesz-e kutatási, oktatási együttmûködés a magyarországi zsidó szervezetek és
Németország között, Heisler András
elmondta, felajánlotta Angela
Merkelnek, hogy német tudósok kutathatják a Zsidó Múzeum és Levéltár gyûjteményét. Megjegyezte,
hogy a levéltár és a könyvtár iratanyaga hetven százalékban német
nyelvû. Javasolták továbbá a kancellárnak, hogy szervezzék meg a

talok „ne a holokauszton keresztül”
ismerjék meg egymást. Elmondása
szerint Angela Merkel kedvezôen

ban mennyire fontos a tolerancia és
az erre történô nevelés.
Tájékoztatása szerint beszéltek a
Tett és Védelem Alapítványról, amelyet három éve hoztak létre a zsidó
közösségek az antiszemitizmus jelenségeinek feltérképezésére, az antiszemitizmussal szembeni jogi fellépésekre, és ami a legfontosabb, oktatási programok kidolgozására. Elhangzott, hogy fontos az együttmûködés a zsidó közösségek között, hiszen e nélkül nem lehet hitelesen fellépni az antiszemitizmus ellen. Az
EMIH vezetô rabbija kiemelte: a tapasztalat szerint a toleranciára személyes találkozásokkal, beszélgetésekkel lehet nevelni.
Köves Slomó a beszélgetésen
megemlítette az EMIH által fél évvel
ezelôtt elindított Zsidó mesék programot, azt a videosorozatot, amelyben egy-egy nem zsidó kulturális,
közéleti személyiség meséli el saját
találkozását a zsidósággal. Hozzátette: arra kérte Angela Merkelt, ve-

fogadta a kezdeményezést.
Köves Slomó a találkozó után az
MTI-nek elmondta, a beszélgetésen
szó esett arról, hogy a mai Európá-

gyen részt a program európai
bôvítésében, a kancellár pedig „nem
zárkózott el az ötlettôl”.
MTI, Mazsihisz

A szélesebb tömegek nem ismerik a vallási irányzatok közti különbségeket. Szemükben ezeket összeköti az Istenbe vetett hit, s ennek együttmûködésben kell megnyilvánulnia – fogalmazott Angela Merkel német
kancellár a magyarországi zsidó hitközségek vezetôvel folytatott beszélgetésen.
Angela Merkel német kancellár és a zsidó felekezetek vezetôi bô egy órát
tanácskoztak a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Síp Utcai Dísztermében. A megbeszélésen Heisler András, a Mazsihisz elnöke, Köves
Slomó, az EMIH vezetô rabbija, Deblinger Eduárd, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség elnöke, Guba Gergely, a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség elnöke és Kálmán Gábor, a Bét Orim Reform Zsidó
Hitközség elnöke vett részt.
Merkel asszony bevezetôjében elmondta, hogy nyílt, ôszinte beszélgetésre
érkezett a zsidó közösséghez. Érdeklôdött a kormány és a zsidóság kapcsolatáról, az általános közhangulatról, az antiszemita jelenségekrôl és a Jobbik
jelenlétérôl.
A kancellár asszony helytelenítette, hogy a strasbourgi bíróság érvényes
döntése ellenére sem állítja vissza a reformzsidó közösségek korábbi egyházi
státusát a magyar kormány. Merkel érdeklôdött afelôl, hogy a három egyházi
státusszal rendelkezô zsidó közösség támogatja-e a reformzsidóság törekvéseit. Heisler András válaszában elmondta, hogy a három másik irányzat nem
érvelt nyilvánosan a reformzsidó közösségek egyenlô státusa ellen, de teológiai okokból mellette sem.
A zsidó felekezetek közötti nézeteltérésekre reagálva a kancellár asszony
kifejtette, hogy a belsô viták természetesek, de az államot nem helyes bevonni ezekbe. A szélesebb tömegek nem ismerik feltétlenül a zsidó vallás egyes
irányzatai közti különbségeket. Szemükben ezeket összeköti az Istenbe vetett
hit – s ennek együttmûködésben kell megnyilvánulnia. Ha zsidó felekezetek
közti viták eljutnak a nyilvánossághoz, akkor az negatív képet alkothat a közösségek belsô ügyeit kevésbé ismerôk szemében, és ez nagyban befolyásolja a közösségek külsô megítélését. Merkel megjegyezte: nem szerencsés,
hogy a politika különbséget tesz a zsidó közösségek között, de éppen ezért
kell összefogni, hogy ne születhessen politikai döntés hitéleti kérdésben.
A kancellár asszony kiemelte a vallási türelem fontosságát. Megjegyezte,
hogy Európa nem oktathatja toleranciára a világ többi részét, ha az a saját országaiban nem jelenik meg. Példaként hozta fel Németországot, ahol a 4 milliós muzulmán lakossággal a társadalmi párbeszéd elôsegítése rendkívül fontos.
Ehhez kapcsolódva Heisler András megemlítette, hogy a Magyarországon
megjelenô antiszemitizmus fôként a társadalmi párbeszéd és a tolerancia hiányára vezethetô vissza. Külön hangsúlyozta, hogy a Jobbik egyik legerôsebb
bázisa a felsôoktatásban tanuló fiatalság, amit Angela Merkel látható meglepetéssel fogadott, különösen az után, hogy elôzôleg egyetemista fiatalokkal
találkozott.
Ezt követôen a kancellár asszony rákérdezett, milyen segítséget adhat a magyarországi zsidóságnak. Heisler András hangsúlyozta, hogy a történelem és
a tolerancia tanításának bevált német módszerei jól jönnének a magyar közés felsôoktatásban is. Merkel pártolta a felvetést, de megjegyezte, hogy egyik
ország sem oktathatja ki a másikat ebben a témában. Azonban példaként felhozta, hogy Németország és Franciaország e téren intenzíven keresi az
együttmûködés formáit, amihez önként más országok is csatlakozhatnak. A
kancellár asszony javasolta, hogy a magyar zsidó szervezetek vegyék fel a
kapcsolatot a Német Zsidók Központi Tanácsával.
A Mazsihisz elnöke megjegyezte, hogy egészen a II. világháborúig erôs német orientáció jellemezte a magyar zsidóságot. A Zsidó Levéltár 70%-ban német nyelvû dokumentumokat ôriz, ami az eddigieknél intenzívebb kutatási
együttmûködésekre is alkalmat adhat.
Heisler András felvetette, hogy a szarvasi Lauder zsidó ifjúsági táborban
akár közös turnusokat is tarthatnának, ahol magyar zsidó fiatalok német nem
zsidó kortársaikkal találkozhatnának. Így a két ország fiataljai nemcsak a
holokauszton keresztül ismernék meg egymás kultúráját. Merkel rendkívül
pozitívan fogadta a felvetést, és támogatásáról biztosította az elnököt.
A Mazsihisz elnöke – egyetértésben a többi zsidó közösség jelen lévô
vezetôjével – elismerôen nyilatkozott a holokauszt túlélôit érintô német kárpótlási törekvésekrôl. Köszönetet mondott a kancellár asszonynak azért, hogy
magánemberként is szívén viseli a túlélôk ügyét.
Heisler András végezetül egy személyes megjegyzést tett: édesanyja, aki
holokauszttúlélô, rendkívüli izgalommal figyelte a találkozó elôkészítését. Ha
a németek által hajdan üldözött zsidó asszony így áll Németország kancellárjához, akkor van remény! Angela Merkel erre úgy reagált, hogy „azok után
ami történt, ez csoda!”
Mazsihisz

Szétszóratva Európában – támogatási
megállapodás a német állammal

Toronyi Zsuzsa és Heisler András a német nagykövettel
(Kinneret fotó)
Két nappal Angela Merkel történel- hogy feltárja, itthon és külföldön mélmi jelentôségû látogatását követôen tóképpen megörökítse, a túlélôkkel és
Lieselore Cyrus, a Németországi Szö- leszármazottaikkal, illetve a felvetségi Köztársaság magyarországi növekvô nemzedékekkel megismertesnagykövete és Heisler András, a se annak a több mint 500 ezer magyar
Mazsihisz elnöke aláírták azt a megál- zsidónak és több ezer romának a sorlapodást, melynek értelmében a német sát, akiket a nácik 1944–1945-ben legállam 53 806 euróval támogatja a Ma- alább 600 különbözô koncentrációs tágyar Zsidó Múzeum és Levéltár „Szét- borba, kényszermunkatáborba, hadiszóratva Európában – magyar zsidók a üzembe deportáltak.
német koncentrációs táborokban” cíA Magyar Zsidó Múzeum és Levélmû kutatási projektjét.
tár szándéka, hogy az ártatlanul megA projekt célja, hogy feltárja a ma- gyilkolt áldozatokat és szenvedéseik
gyarországi zsidó közösségek deportá- hiteles történetét beépítse a nemzeti
lás utáni sorsát. A holokauszt minden emlékezetbe. A német állam anyagi és
tizedik áldozata magyar állampolgár szellemi támogatásának segítségével
volt, több mint 90 százalékuk az ország megvalósuló projekt eredményeit
határain túl, német táborokban halt adatbázisokban hozzáférhetôvé teszik
meg. Mégis az azóta eltelt majdnem 70 a levéltár kutatótermében és online feév ellenére alig tudunk valamit arról, lületein, valamint az eredményeket
hogy melyik lágerbe hány magyar zsi- integrálják a múzeum újrarendezendô
dót hurcoltak. A tervezett projekt célja, állandó kiállításába is.

(Fotók: Kovács István MTI, Ritter Doron, Vámos Róbert)
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A Teleki New Yorkban
A budapestiek közül sokaknak
fogalom a „Teleki tér”. Az amerikai közönség számára érdekesség,
magyarázandó hungarikum. Chanukka elsô estéjén, az elsô gyertyaláng meggyújtását követôen az
amerikai közönség megismerkedhetett a teleki téri zsidó fogalmával
Magyarország New York-i fôkonzulátusán. Helyszíni tudósítónk jelenti.
Kumin Ferenc fôkonzul kedves levélben invitálta a New York-i magyarokat december 16-a estéjére, a
konzulátusra egy filmvetítésre. A
meghívás egy magyarországi érdekességrôl szóló filmtrilógia elsô elkészült darabjának, a „Teleki téri mesék” elsô részének amerikai bemutatójára szólt.
A vetítésre a zsidóság egyik szép
ünnepének, a chanukkának elsô estéjén került sor. S természetesen az
esemény a chanukija elsô lángjának
meggyújtásával kezdôdött.
Kumin Ferenc fôkonzul meleg
szavakkal üdvözölte a konzulátus
mozitermében megjelent zsidó és
nem zsidó, magyarul beszélô és magyarul egy szót sem tudó közönséget, majd bemutatott egy magyar
testvérpárt, Mayer Andrást és Mayer
Gábort, a „Teleki téri mesék” címû
film két alkotóját.
A „Teleki téri mesék” valódi hungarikumról, az utolsó, ma is mûködô,
lakásból átalakított imaházról, s a magyar szlengben fogalommá vált „teleki téri zsidókról” szól. A Teleki térnél
rendkívül sok zsidó élt, ezért mintegy
ötven imaház mûködött arrafelé a huszadik század elsô felében.
A környéknek volt, van egy zsinagógája (ez a Nagyfuvaros utcai, ma
is mûködô templom), azonban ez kevésnek bizonyult, ezért számos nyolcadik kerületi házban lakásokból alakítottak ki imaházakat.
Mayer András, a Gláser Jakab
Alapítvány alelnöke, a film egyik alkotója szerint „az utolsó józsefvárosi
lakásimaház, amely a Teleki tér 22.ben túlélte az elmúlt 100 év megpróbáltatásait, ma is várja a látogatókat.
A Teleki László tér körül 1900-tól a
60-as évekig több mint ötven ilyen
stiebel – jiddisül imaházat jelent –
mûködött. Ma már ez az utolsó a
környéken, sôt talán az egész országban”.
Mayer Gábor, a film egyik producere szerint a „Teleki”, ahogy az idejárók nevezik, nemcsak a magyar
zsidó hitélet különleges színfoltja,
hanem a fôváros épített és kulturális
örökségének is szerves része, külföldrôl is egyre több érdeklôdôt
vonz.

Mayerék
A film rendezôje egy francia–magyar dokumentumfilmes, Barbara
Spitzer, aki saját zsidó gyökereit kutatta Magyarországon. Valamikor tizenöt évvel ezelôtt eljutott a Teleki
térre is, és ezzel elkezdôdött a „Teleki téri mesék” címû film elkészítésének története, amely a New Yorkban
chanukka elsô estéjén bemutatott
filmrészlettel még korántsem ért véget. Az imaház felújítása és a film
forgatása 2009-ben kezdôdött, s még
sok munka vár az imaház restaurátoraira s a filmkészítôkre egyaránt.
Mayer András és Gábor társaikkal
elkezdték kutatni a környék zsidóságának és az imaháznak a történetét.
Felkeresték a még élô emlékezôket,
s ráébredtek arra, hogy amikor a riportalanyokkal találkoztak, akkor
egy valaha tündöklô, „letûnt civilizáció” utolsó képviselôivel beszélgettek. A híres „Teleki tér”, Budapest
egykori „csodapiaca” még ma is fogalomnak számít, s nemcsak a környéken élôk számára, de mindazoknak, akik emlékeznek a huszadik
század elsô felének Budapestjére.
Az akkor mûködô legnagyobb
fôvárosi piac környékén élô zsidóságot lakásokból átalakított imaházak
(akkor ezeket „pótimaháznak” nevezték), iskolák, kávékimérések,
vendéglôk szolgálták ki. A filmben
megszólaló, korábban a környéken
élt interjúalanyok felidézték, milyen
színes és pezsgô élet folyt a háború
elôtti Budapest második legsûrûbben
lakott zsidó kerületében, ahol a „Teleki téri zsidó” egyértelmûen fogalom volt a pesti zsidó közbeszédben.
A mûködô imaházról szóló film a
Galíciából Budapestre érkezett
„pólisi zsidók” történetét is felidézi a

Sokan felháborodtak
egy Oscar-esélyes lengyel filmen
Tiltakoznak Lengyelországban
Pawel Pawlikowski lengyel rendezô
Ida címû, kétszeresen is Oscar-díjra
jelölt filmje ellen.
Egy nemzeti konzervatív alapítvány úgy véli, hogy lengyelellenes
az az 1960-as években játszódó fekete-fehér film, amely egy fiatal apácáról szól, aki röviddel fogadalomtétele elôtt értesül zsidó származásáról.
Az Ida a lengyel mozi számára az
elmúlt évek legnagyobb sikere: az
Európai Filmakadémia a legjobb
filmnek járó díjjal tüntette ki, és a
legjobb idegen nyelvû film és legjobb operatôri munka kategóriában
jelölték Oscar-díjra.
A Lengyel Filmmûvészeti Intézethez azonban petíciót nyújtottak be,
amelyben több mint húszezren kérik
azt, hogy változtassanak a filmen.
Szerintük a nyugati országokban a
nézôkben a film azt a hamis benyomást keltheti, hogy a lengyelek a
felelôsek a zsidók ellen a második
világháborúban elkövetett bûnökért.
A fiatal apáca szüleit ugyanis a
történetben a német megszállás alatt

egy lengyel szomszéd öli meg. A
németekrôl azonban egyetlen szó
sem esik – kifogásolják a petíció aláírói.
Marcin Zaremba történész a
Gazeta Wyborcza címû lapban védelmébe vette Pawlikowski alkotását. Szerinte a film egyáltalán nem
vádol, csupán az identitás keresésérôl szól.
MTI

környékrôl származó s a riport elkészültét követôen elhunyt Raj Tamás
fôrabbi (aki közismert történész is
volt) szavaival. A megszólalók viszszaemlékeznek a holokauszt elsô
nagy tömegmészárlása, az 1941-es
kamenyec-podolszki népirtás elôzményeire is. 1941 augusztusában itt
végeztek ki 15–16 000, fôként Magyarországról származó zsidót.
Magyarország New York-i fôkonzulátusán a filmvetítést követôen
élénk eszmecsere zajlott a közönség
és az alkotók között. Mayer András
és Mayer Gábor kiváló angolsággal
válaszolt az amerikai közönség kérdéseire. Azonban nemcsak a Teleki
téri stiebelrôl szóló filmet tekinthették meg a látogatók, de a magyarországi megnyitóval egy idôben az
imaházról szóló kiállítás anyagát is.
A kiállítás számos fényképfelvételen mutatja be a stiebel történetét, és
a fotókon keresztül bepillantást nyerhetünk a rendkívül sokszínû budapesti zsidó közösség krónikájába.
Barát Gábor
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Fásiszti konyec!
Egy januári délelôttön a Scheiber Sándor-gimnázium diákjainak különleges programjuk volt – maga a történelem jött el hozzájuk. Történelem egy
orosz ajkú zsidó bácsi személyében, akit úgy hívnak, hogy Lev Szergejevics
Kacevics. Ez a zsidó bácsi sosem tartotta a zsidó vallási szokásokat, a messzi
Oroszországból jött azért, hogy elmesélje nekik, tizennyolc éveseknek, hogy
milyennek látta a budapesti gettót a felszabadítása napján.
Mindenfélét kérdeztek a diákok: milyen érzés volt egyik csatából a másik
csatába menni, milyen harcokban vett részt, hogyan került Magyarországra,
hány éves volt, amikor háborúba indult, mi volt a legrosszabb emléke. Még
azt is megkérdezték félve, hogy ölt-e embert.
Végtelenül kedvesen és türelmesen végighallgatva a fiatalságot, mesélni
kezdett az orosz veterán.
Tûzszerészként vonult be, már katona volt, amikor elkezdôdött a háború,
százhúszan voltak a bajtársaival az egységükben. Elôször Szmolenszknél nézett farkasszemet a nácikkal, ott sebesült meg elôször, ezután három hónap
kórház következett, majd önkéntesként visszajelentkezett a hadseregbe. Hogy
miért? Hogy a feleségét védje, akit a tizedik osztály után feleségül vett, és aki
ekkor Moszkvában élt, és akinek a fényképét a szíve fölött hordta a háború végéig. Amikor ezt mesélte, bepárásodott a szemünk, a lányok sóhajtottak egyet.
„Ô volt az én Ôrangyalom, ezért soha többé nem sebesültem meg” – mondta
a feleségérôl, akivel 72 éve házasok.
Moszkva után jött Sztálingrád, Leningrád, ahol a mínusz negyven fokos
orosz télben fedél nélkül töltöttek fél évet, ez volt az egyik legrosszabb emléke. És 48 kilót nyomott akkoriban.
Moldova, Románia, Jugoszlávia – és jött Magyarország.
Emlékei szerint „sokat harcoltunk Székesfehérvárért. A Budapestért folytatott harcot a sztálingrádi csatával lehetne összehasonlítani, másfél hónapig
tartott, nagyon nagy volt a veszteségünk”.
Nem sokat tudtak arról, hogy mi történik az európai zsidókkal. Ukrajnán
keresztül menet közben felszabadítottak egy egész zsidó falut, amely szögesdróttal volt elkerítve. Akkor láttak gettót elôször. Budapesten a gettóhoz érve
csak házakat láttak, ahonnan sírva szaladtak ki az emberek, ölelgették, puszilták ôket... Mint mondta, ez szívszorító érzés volt számára, és nekünk is, amikor hallgattuk Ôt.
Lev Szergejevics újra átélte ezt a pillanatot 70 évvel késôbb, a budapesti
gettó felszabadításának 70. évfordulója alkalmából a Dohány utcai zsinagógában rendezett megemlékezésen. Az volt az érzése, hogy ugyanazok az emberek ölelgetik, csak egy picit megöregedtek.
A találkozás végén Kiss Henriett igazgatóhelyettes asszony Kardos Péter
fôrabbi emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. A felszabadítás napján a gettó egyik sötét pincéjében hallották, hogy valaki megy lefelé, nem tudták, hogy
barát vagy ellenség közelít. A „Fásiszti konyec” kiáltás életet és szabadságot
hozott. Ezeket a szavakat egész életen át megôrizte a fôrabbi úr. Kiss Henriettnek a szovjet csapatok 1945-ben és 1956-ban betöltött szerepére utaló szavai szerint „jól tudjuk, hogy mi a különbség az életmentés, a felszabadítás és
a ránk erôltetett ideológia között”.
Az idôs veterán a mai napig sokat találkozik a fiatalsággal. Iskolákba hívják, ahol a diákoknak térkép mellett magyarázza a történelmet az 1930-as
évek eseményeitôl kezdve. Nem elég, ha az egyik nemzedék megtanulta, néhány év múlva a következônek ismét el kell mondani. Meg kell nyerni ôket, hitelesnek lenni, nevelni, hogy soha többé ne történjen ilyen, hogy soha senkinek eszébe se jusson legyinteni, és azt mondani: „Rég volt, tán igaz sem volt.”
Teszter Nelli

100 év után
A százéves évforduló kapcsán
több könyv is megjelent az elsô világháborúról. Ezekhez csatlakozik,
de nem feleslegesen, Bihari Péternek a Kalligram kiadónál megjelent
mûve. Érdekes címe (1914. A nagy
háború 100 éve. Személyes történetek), de a címlapon látható elgyötört
katonák is utalnak a szenvedésekre,
a fedezékekre és lövészárkokra, ám
nemcsak az ô szemrehányó arcuk
néz a fényképészre, hanem palotákba is bejutunk, ahol az ô sorsuk
eldôlt. Nehéz feladatot vállal a Fazekas Gimnázium tanára, amikor ezeknek a több évtizedes problémáknak
az eredetét kutatja, de eddigi könyvei és a hatalmas irodalomjegyzék
bizonyítja, hogy alaposan felkészült
rá.
Bevezetésében hangsúlyozza átfogó szándékait, s megállapíthatjuk, sikerült azokat megvalósítania.
Korszakokra osztja az idôszakot,
az elsô rész bemutatja a békeéveket,
de a feszültségek már megoldhatatlanok, a fegyverkezés és a pacifizmus
harcából az utóbbi kerül ki
gyôztesen. Még érvényesülnek a beidegzôdések, a német hadüzenetet
„van szerencséje” a követnek közölni a franciákkal, háborús lelkesedést
szít a propaganda és a sajtó. A jogokban frissen részesített zsidóság is siet a harctérre. A szerzô színesen mutatja be a különbözô gazdasági és
kulturális szintû országokat, haditerveiket és esélyeiket, meghökkentô
adatok, esetek sorakoznak a lapokon.
A második rész a rövid háború illúziójának összeomlását ábrázolja, lefestve az egyre borzalmasabb öldöklést. Hiába a háborús propaganda, a
fából készült lovas szobrok, amelyeket az adakozók szögeivel vernek ki.
1916 a fordulópont, addig tartott a
kezdeti lelkesedés és az ún.
„Burgfriede”, az ostromlott vár ha-

gyományos békéje. Utána élethalálharc, a hátország nélkülözik, és keresi a felelôsöket.
Támadják a bankokat, a hadiszállítókat, akik között sok a zsidó. A háború elhúzódása, a nyomor bûnbakot
kíván, elôtérbe kerül a „zsidókérdés”, növekszik az antiszemitizmus.
Rengeteg adatot kapunk a háborús
hétköznapokról, hogyan próbálják
áthidalni a nehézségeket – eredménytelenül. A jövô záloga, az oktatás is hanyatlik. Frontszabadságra
hazajött diákoktól nem lehet komoly
tudást követelni, a „hadiérettségi” ismerethiányt jelent.
Nô a fiatalkori bûnözés, a lakáshiány. Természetesen a front a döntô,
az ottani események hadtörténeti jellegû leírása nagy erénye a könyvnek,
bár az emberi oldal mindig jelen van.
Hadvezéreknél a jellemrajz nem marad el, sokat tudunk meg nemcsak
Hindenburgról és Ludendorffról, de
Horthyról is. Meglepô, hogy a távoli
Ausztrália hadseregének zsidó volt a
fôparancsnoka. A harmadik részben
a háború már megmutatta igazi arcát,
mindenütt csak a béke ígéretével
tudják elfogadtatni az egyre nagyobb
áldozatokat. Egyre több a baj, a hátország éhezik, az iskolák egy részét
igénybe veszi a katonaság, a maradékot sem fûtik, viszont javaslat születik angol és francia helyett a szövetséges bolgár és török nyelvek iskolai
tanítására. Persze semmi ez a lövészárkok sáros poklához képest! A negyedik részben az antant gyôzelme
meghozza a nagy háború végét (a
„kicsik” elkezdôdnek!) és egy igazságosnak és tartósnak hirdetett és
tervezett, de nagyon tökéletlen békét, amelynek érdemi tárgyalásain a
vesztesek szóhoz sem jutnak (Trianon!). Forradalmak és ellenforradalmak rázzák Európát-Ázsiát, minden
ellentét mélyül, sokan mindenért a

zsidóságot okolják. Ezek az érzelmek nálunk az ôszirózsás forradalom
alatt pogromokban nyilvánulnak
meg, hiába lép fel ezek ellen a Károlyi-kormány. Nem csoda, hogy már a
Tanácsköztársaság alatt tömegessé
válik a kikeresztelkedés. Nemzedéki
élmény és trauma a „Nagy Háború”,
amelyrôl a többség remélte, hogy ez
volt az utolsó. Csalódtak: két évtized
után jött a még nagyobb, még véresebb...
Szomorú eseményekrôl olvasunk,
mégsem lehangoló olvasmány. Képek és térképek teszik albumszerûvé,
külsôleg is széppé a könyvet. Utóbbiak néha nem pontosak. Bibliográfia, névmutató egészíti ki a munkát,
szokatlan módon még a legjelentôsebb regények is helyet kapnak a
függelékben.
Értékes, sok újdonságot tartalmazó
kötet Bihari Péteré, tanulmányozása
segít késôbbi korok, események
megértésében is.
(Bihari Péter: 1914. A nagy háború 100 éve. Személyes történetek.
Bp., Kalligram kiadó, 574 oldal.)
Róbert Péter
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Kiadó Budapest belvárosában 2 szobás, nívós lakás turistáknak. szegojutka@gmail.com, 06-30-263-6898.

Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak kiadó. Tel.: 226-4109.

Izraelben már tavasz van! Segítségedre, munkádra minden évszakban
szükség van! Gyere velünk önkéntesnek!
Csoport
indul:
március
15.–április 3., április 26.–május 17.,
május 17.–június 7. Bôvebb információ: Deutsch János, +36-20-233-8454,
janos.deutsch76@freemail.hu, vagy
személyesen az Izraeli Kulturális Intézetben (VI. ker., Paulay Ede utca 1.)
minden kedden, 16–17 óra között.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban,
Vezér
u.
156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés
miniimplantátumokkal. 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 Budapest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati
segédeszközök helyszínre telepítésével. Együttmûködünk a háziorvossal,
kórházi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai mûködési engedéllyel és felelôsségbiztosítással rendelkezünk. Tartós megrendelés
esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu,
24 órás telefon: +36-30-443-1016.
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kívül. Fogszabályozó,
fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk. Hétvégi
ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 0630-222-3016, 06-1-356-9372.
Víz-, gáz, fûtésszerelés, lakásfelújítás.
Farkas Zsolt, 06-30-381-0672.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok nagyméretû, kisméretû festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 vagy 6 személyes (akár hiányos) evôeszközkészletet, cukordobozokat, gyertyatartókat, tálcákat stb.,
Kovács Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat,
régi álló, fali, asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibásakat is). Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés, vidékre is. Üzlet tel.: 0620-280-0151, 06-20-323-4104.
Antikvitás vásárol: festményeket, bútorokat, porcelánokat, díszórákat, csillárokat, ezüsttárgyakat (evôeszközöket, ékszereket, bronzszobrokat,
Zsolnay kerámiákat, könyveket stb.
Teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással.
06-30-462-8883, 06-1-951-4020.
Kozmetika (sajmer sabosz) az V. ker.,
Szende Pál u. 5.-ben! Fischer Éva, 0620-912-9218, korán reggel, 17.00 után
este, vasárnap egész nap.
Eladnám Nagymezô utca 45. alatti,
szép, nagy belmagasságú, 125 m2-es
üzletemet. 06-20-943-6613.

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft
Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év
Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:
(BIC) OTPVHUHB
IBAN:
HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes
zöldszámon.
Szedés, tördelés:
WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomdai munkák:
mondAt Kft . , www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

Megbízható, referenciákkal rendelkezô, egészségügyben dolgozó,
leinformálható középkorú hölgy vállal
ápolást, felügyeletet, gondozást idôsek
és gyermekek részére. Elérhetôség:
fodor.erzsebet9@gmail.com, vagy 0670-343-1123.

HÁZASSÁG
170/65/50-es, vonzó értelmiségi hölgy
társát keresi 60-as, mûvelt férfi személyében. „Azur”
Fiát egyedül nevelô, 36 éves, rendezett anyagiakkal bíró férfi tartós kapcsolatra komoly társat keres 45 éves
korig. 06-30-720-9697.

Somló Andor zl.
Elhunyt Somló Andor, a Dohány-templom karmestere. Schwartz Sándor és
Bernfeld Olga gyermeke már 8 éves korától a Budapesti Operaházban és a
Dohány-templom kórusában énekelt. A holokauszt megszakította zenei
pályáját. Visszatértekor feleségül vette a soát ugyancsak a csodának köszönhetôen túlélô Propper Magdolnát, és mivel ügyes keze volt, kitanulta az
órásmesterséget. Emellett folytatta az éneklést a kórusban, és nagyszerû kántorokkal (Ábrahámsohn, Loránd, Kovács) együtt dolgozva, a kórus
karmesterévé vált. 90 éves koráig vezette a vegyes kórus és Lisznyai (apa, majd
lánya) orgonista gyönyörû zeneelôadásait. Hát ki nem emlékszik a zsinagóga
falait rezegtetô orgonajátékra (szerencsére lemezen megörökítették) nagyünnepeken? Joggal volt büszke arra, hogy 83 évet szolgált abban a csodálatos templomban, amely a legtöbb – 3000 – hívet tudja befogadni a világon.
Békés pihenést kíván neki családja: Gyuri fia, aki a templomban nôtt fel, és
most a hematológia és az onkológia professzora Los Angeles mellett, menye,
Viktória, kaliforniai unokái, Eszter, aki férjével a zeneiparban tevékenykedik, és
Dávid, aki pár hónap múlva a pszichológia doktora lesz és gitározik, Malcom
dédunoka, megözvegyülése utáni társa, Márta, és az ô lánya a férjével, valamint
Niki és Ancsi.

Megyei elismerés a kulturális
területen végzett munkáért
Három személynek adott át elismerést Németh Zoltán, a megyei
közgyûlés elnöke Gyôrött, a
Fruhmann-házban tartott díjátadó
ünnepségen. A Gyôr-Moson-Sopron
Megye Szolgálatáért Díj Kulturális
Tagozatát Villányi Tibor, a Gyôri
Zsidó Hitközség elnöke, Illés Csaba
gyôri iparmûvész és Molnár István
beledi fotómûvész vehette át.
Villányi Tibor 1980 óta a gyôri hitközség elnöke. E minôségében fontos
feladatának tekintette és tekinti a hitélet fenntartását, a temetôk gondozását, az elhagyott sírkertek felkutatását, rendbehozatalát. Ez idáig 10 település temetôjét sikerült elhivatottsággal és az önkormányzatokkal történt
összefogással felújítani (Gyôrasszonyfa, Pannonhalma, Gyarmat,
Ásványráró, Darnózseli, Jászladány,
Devecser, Veszprémvarsány, Szigeti
és Pataházi temetô Gyôrben).
Hitvallása, hogy a zsidóság fennmaradása a hitélet alapja. Folyamatosan munkálkodik, hogy ünnepeik
méltó megtartásának feltételeit meg-

teremtse. Próbálja a hagyományokat
megismertetni más vallásúakkal is.
Manapság nagyon fontos, hogy az
emberekben a zsidóságról kialakított
téveszmék megváltoztathatók legyenek. Ennek a munkának fontos része
a szabadegyetem, melynek elôadásain a zsidóság története, kulturális
értékei, nagyjai kerülnek bemutatásra. Kulturális rendezvények szervezésében is szívesen vállalt szerepet. Aktív résztvevôje volt a gyôri zsinagóga
felújításának. Fontosnak tartja, hogy
az elmúlt idôk szenvedéseire emlékezni és emlékeztetni kell mindenkit.
Ennek szellemében 2007 óta a zsinagóga udvarán majd’ 390 gyermek nevét tartalmazó holokauszt-emlékmû
emlékezteti az arra járót. A Gyôr várostól visszavásárolt Menház-épület
múzeummá alakítására is méltán lehet büszke. A díjazott az elismeréssel
együtt járó pénzjutalmat felajánlotta a
Menház-épület további felújítására.
kisalfold.hu nyomán
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Péntek Szombat
este
reggel
Febr. 20. Febr. 21.

Templomok
Hôsök
Frankel L. út 49.
Hegedûs Gy. u. 3.
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi)
Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4.
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.)
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház
(Amerikai út 53.)
Páva u. 39.
Dózsa Gy. út 55.
Berzeviczy u. 8.
Károli G. tér 5.
Visegrádi u. 3.
Dessewffy u. 23.
Teleki tér 22. (szefárd)
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.)

Péntek Szombat
este
reggel
Febr. 27. Febr. 28.

17.00
18.00
17.30
17.30
17.30
18.00
17.30
17.00

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

17.00
18.00
17.30
17.30
17.30
18.00
17.30
17.10

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
17.00
16.30

9.00
8.00
8.45

18.00
17.10
16.30

9.00
8.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.00
17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
17.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
17.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
16.45
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

17.10
17.30
17.00
17.00
18.00
18.10
18.00
17.00
17.10
17.00
16.50
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Február 18. szerda
Február 19–20. csüt.–péntek
Február 20. péntek
Február 21. szombat
Február 26. csütörtök
Február 27. péntek
Február 28. szombat

Svát 29.
Svát 30.–Ádár 1.
Ádár 1.
Ádár 2.
Ádár 7.
Ádár 8.
Ádár 9.

Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik önkéntes
segítôként vagy adományaikkal támogatták a 112 éves mûemlék fenntartását, felújítását. Kérjük, hogy legyenek 2015-ben is támogatóink, és
a 2014. évi szja 1% kedvezményezettjeként 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. Adószámunk: 18451621-2-06.
***

Jom kippur kátán
Újhold
Gyertyagyújtás: 4.56
Szombat kimenetele: 6.02
Zájin ádár
Gyertyagyújtás 5.06
Szombat kimenetele: 6.12
Sábbát záchor

többen fogják 1%-os felajánlásukat
alapítványunk részére megtenni,
amit elôre is köszönünk. Adószámunk: 18927467-1-19.

1%

A Veszprémi Zsidó Örökségi
Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a 2013. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány mint közhasznú tevékenységet
folytató szervezet részére felajánlották. Az így kapott 29 552 Ft-ot a
veszprémi kulturális örökség védelme alatt álló zsidótemetô gondozására használtuk fel, a kuratórium döntése alapján. Reméljük, hogy a 2014.
évrôl beadott bevallásukban még

***

A Mazsihisz Szeretetkórházért
Közhasznú Alapítvány kéri, hogy
személyi jövedelemadójának 1%áról az alapítvány javára rendelkezzen. Az alapítvány célja a Mazsihisz
Szeretetkórházban a korszerû betegellátási struktúra kialakítása, az intézmény egészségügyi, rehabilitációs, ápolási tevékenységének támogatása, továbbá a kórház mindennapos
mûködésének – a hitéleti követelmények megtartásának – folyamatos segítése. Adószámunk: 18173503-142. Köszönjük a támogatását.
***

Kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1%-ával a már igen idôs
(85 év feletti) Jad Vasem-kitüntetetteket, akik 1944-ben életük kockáztatásával mentettek meg zsidó üldözötteket. Igaz Emberekért Alapítvány. Adószámunk: 18040094-1-42.

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
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Azok a csodálatos Vágó (Weisz) fiúk
A napokban memoárt kaptam barátomtól az MTK-ban. Rudas
György a nagyapja, a kiváló labdarúgó-szakember, Vágó Zoltán életérôl
írt, megemlítve benne Vágó Antalt, a
Tónit, az MTK és a korabeli magyar
futballválogatott büszkeségét, nagyapja egy évvel idôsebb bátyját is.
A gondosan dokumentált írás sajátosan tükrözi a 20. századi zsidó sorsot, az elsô nagy világháborút és a
holokausztot.
A Weisz fiúk közül Antal 1891ben, öccse, Zoltán egy évvel késôbb
született. Az akkor még létezô pesti
grundokon hamar kiderült, hogy a fivérek kiválóan terelik a labdát. Antal
bal lábbal, Zoltán jobbal. Az
1908/09-es bajnokságban már a
Fôvárosi Torna Club ifjúsági, illetve
felnôtt csapatában játszanak, ekkor
már Vágó néven. Tóni, mert így becézték az idôsebb Vágót, még nem
volt 18 éves, amikor betették a válogatottba egy Ausztria elleni gyôztes
meccsen. Balfedezetet játszott olyan
korabeli nagyságok között, mint
Schlosser, Rumbolt, Bíró, Bródy.
Aztán 1911-ben mindkét Vágó fiút
leigazolta az MTK. Vágó Tóni 1924ig megszakítás nélkül 180-szor szerepelt a kék-fehéreknél, és 17-szer

Vágó Zoltán
húzta magára a magyar válogatott
mezét.
Vágó Zoltán játékos-pályafutását
döntôen meghatározta az elsô világháború. Mint tartalékos tisztet kivezényelték az olasz frontra, ahol súlyos karlövést kapott. Élete a futballpályákon sportvezetôként, edzôként
folytatódott. Nyakába vette Európát.
Elôször a környezô országokat, Romániát és Csehszlovákiát, Aradot és
Zsolnát, majd a távoli német

Gordon Zsuzsa halálára
Én nem a színésznôt tiszteltem benne. Bár tehettem volna. Nem a többszörös Jászai-díjas és érdemes
mûvésztôl búcsúzom. Bár tehetném.
Hanem a bátor antifasisztától, a náciunokák nyakába sírva boruló asszonytól, aki utolérhetetlen kedvességgel
jelzett vissza az Új Élet egy-egy számának elolvasása után unokahúgán,
olvasószerkesztônkön keresztül.
Amióta elköszönt a Radnóti Színház igazgatójától (80!), már nem valamilyen darab valamelyik szereplôjeként jelent meg a nyilvánosság elôtt.
Azóta nem Higginsné a Pygmalionból, nem Jutka a Budapesti tavaszból, hanem Gordon Zsuzsa volt a
20. századból. Önmagát alakította. A tavalyi 70. évfordulónak ô volt a „sztárja”.
Rajongásig szeretett édesanyjának lichtenwörthi tragédiáját mesélte el. Életének
utolsó hét évtizedét a reá való emlékezés determinálta. Átéléssel szólt a városmajori nyilas vérengzésrôl.
Drága Zsuzsa! Eggyel kevesebben maradtunk mi, túlélôk. Az újfasizmus ellen már Nélküled küzdünk tovább. De a Te életed ad erôt hozzá.
Kardos Péter

...és ideje van a nevetésnek
Öregember haldoklik az ágyban, az emeleti hálószobában.
Egyszer csak érzi, hogy az egész életében kedvenc almás rétes illata jön
fel a konyhából. Nagy nehezen kikel az ágyból. Utolsó erejét összeszedve lebotorkál a lépcsôn. A konyhába érve ott látja az asztalon kedvenc rétesét.
Már nyúlna az elsô darabért, amikor a felesége a kezére csap a fôzôkanállal,
és azt mondja:
– Azt ne bántsd, az a temetésedre lesz!
***
Tegnap hazafelé megismerkedtem egy nagyon jóképû pasival. Nem sokkal
késôbb már szikrázott köztünk a levegô, majd a lábaimnál hevert.
Ezek a sokkolók nagyon megérik az árukat!
***
Az egyik haver mondja a másik havernak:
– Te mit iszol?
– Nekem nyolc.
– Nekem is. Akkor 16 rövid lesz!

Megmondóemberek
A Korán azt mondja, aki egy ártatlant megöl, az olyan bûnt követ el,
mintha minden emberrel végezne.
Kovács Miklós Ahmed imám
Ha hisszük, hogy Isten a történések minden részletét terve szerint igazgatja, akkor nincs kérdés. Ha viszont nem hiszünk ebben, akkor nincs
válasz.
A radzimni Jákov rabbi
Eljön az idô, amikor a technika áll az emberi kapcsolatok helyére. Az
a generáció tele lesz idiótával.
Albert Einstein

kikötôvárost, Stettint (ma a lengyelországi Szczeczin). Innen továbbment a család Észak-Franciaországba, Rouenba. Itt jártak iskolába a kis
Vágó gyerekek, Károly és Zsuzsanna, Rudas Gyuri édesanyja. Vágó
Zoltán sikeres franciaországi pályája
Saint-Etienne-ben fejezôdött be.
Ezután a család visszatért Magyarországra, de Károly fiuk Franciaországban maradt, és vegyészmérnök
lett, oda is nôsült. 1942-ben a drancyi gyûjtôtáborból vitték el
Sobiborba, majd Auschwitzba a nácik, ahol 1943-ban meghalt. Az
idôsödô szülôk Budapesten vészelték át a holokausztot, de Zsuzsa lányuk (Gyuri anyukája) mivel Újpesten dolgozott, Auschwitzon keresztül Mauthausenbe került, ott szabadult fel.
Közben az idôsebbik Vágó fivért,
Tónit, a magyar futball büszkeségét a
nyilasok 1944 végén a Dunába lôtték
(53 éves volt).
Fodor Henrik felhívására már
1945 februárjában újjáalakult a legendás Weisz Richárd lakásán az
MTK (ne felejtsük el, hogy 1940ben a Horthy-kormány sportvezetése
betiltotta az egyesületet!). Az új vezetésben szerepet kapott Vágó Zoltán, aki megemlékezett a klub mártírjairól, Brüll Alfréd örökös
elnökrôl, Braun Csibirôl, Vidor Zoltánról, Preismann Józsefrôl, a középhátvéd Nádlerrôl, valamint bátyjáról,
Vágó Antalról. Az újjáalakult futballcsapat edzôje is Vágó Zoltán lett.
Az MTK 1947-re már ütôképes
csapattá vált, olyan játékosokkal,
mint a nagyváradi Bodola,
Bosánszky, Polgár Drumi, Székely
László és Sas (Sohn) Ferenc, a fiatal
Kovács I, Kovács II, Börzsei és Hidegkúti. Így érte ôket a Palesztinába
szervezett túra (1947. január
13.–február 27.). Velük utazott a
Szentlôrinci Atlétikai Club két sztárjátékosa, Deák Ferenc, a „Bamba”,
örökös magyar gólkirály és
Markusovszky. A hajóút a romániai
Konstanzából Haifáig négy napig
tartott. Érdekesség, hogy mivel
anyagi vita támadt a hajóstársasággal, a csapat utaztatásáért Petru
Groza román miniszterelnök vállalt
felelôsséget.
Az MTK útját hatalmas érdeklôdés kísérte, nemcsak azért, mert ez
volt az elsô európai klubcsapat, amelyik Palesztinában turnézott, hanem
azért is, mert rengeteg kelet-európai
zsidónak (magyarnak, osztráknak,
csehszlováknak, románnak, jugoszlávnak, kárpátaljainak) sokat mondott a neve, mártíromsága a szörnyû
40-es években. Tel-Avivban rendszeresen 20 ezer nézô elôtt játszott a
csapat. A Palestine Post naponta bô
tudósítással kísérte a csapat útját. Az
MTK játszott a Beitar, a Maccabi, a
Hapoel Tel-Avivval, a Maccabi
Petah-Tikvával és a Hapoel Haifával. A nyolc mérkôzésen a csapat öt
gyôzelem és két döntetlen mellett
egyetlen vereségét Budapest válogatott néven Tel-Aviv válogatottja ellen
szenvedte el, 3:1-re. A dicsôséges túrán Deák „Bamba” 12, Bodola 5,
Székely 3, Bosánszky 2, Bircsák és
Hidegkúti 1-1 gólt rúgott.
1947 tavaszán Bukovi Márton vette át a csapat irányítását, és újjáalakult a vezetôi stáb, megkezdôdött az
MTK második aranykora.
Vágó Zoltán nem szakadt el a futballtól, különbözô vidéki csapatoknál vállalt edzôi feladatot. Hosszú
élete során azonban mindvégig a
kék-fehérekért dobogott a szíve, és
ezt a szeretetet plántálta át barátom,
Rudas Gyuri szívébe. Vágó Zoltán
1976-ban, 84 évesen, Budapesten
hunyt el.
Molát Ferenc
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E-mail
A templomkörzetben, ahová imádkozni járok, ha nem is nagy számban, de
akadnak fiatal házaspárok is. Az egyik apuka valamelyik péntek este mellém
sodródott, és a szokásos „ezt írja meg, szerkesztô úr” kezdetû bevezetô után
azt mondta, úgy gondolja, hogy az én humoros klaviatúrámra való az a mód,
ahogyan ôk „elektronikus szülôvé” váltak. Gyerekük alapítványi iskolába
jár, kisiskolás. Elsô évben óránként érkezett egy sms a telefonjára, melyben
a tanító néni közölte, hogy magzatuk óra alatt kétszer meghúzta az elôtte ülô
lány copfját, szünetben büntetésbôl nem vehetett részt labdajátékban, és kéri a szülôket, hogy a gyerek mozgásigényét otthon elégítsék ki. Miután ô szigorú munkahelyen dolgozik középvezetôként, sûrûn vesz részt értekezleteken vagy olyan teammunkában, ahol nem veszik jó néven a telefonálgatást,
az óránként érkezô izgalmas iskolai életképek sms formátuma bizony erôsen
megzavarta vállalati karrierjét. Ezért óvatosan, nagy tapintattal arra kérte az
igazgatót, hogy az ô esetében tekintsenek el az azonnali értesítéstôl, lelkileg
készen áll este vagy másnap szembenézni egy ellenôrzô könyvi beírással, legyen az bármilyen drámai, a csemetéjével kapcsolatban. Annyi volt a válasz,
hogy ön fiatal ember, azt hittük, lépést tart a korral, és ahogy a bankjától elvárja, hogy értesítsék a számlája pénzmozgásáról, akként örül annak is, ha
gyermeke túlmozgásáról elektronikusan tájékoztatják. Nem bonyolódott vitába az igazgatóval a kettô közti különbségrôl, csak magában gondolta a kimondhatatlant: beéri azzal, ha akkor küldenek neki sms-t, ha reggel lekézbesített kisfia mégsem megy be az osztályba. Mint tovább mesélte, megpróbáltatásaik korántsem értek ezzel véget. Innen kezdve gyermeke valamennyi
iskolai feleltetését e-mailben vázolta osztályfônöke, különös tekintettel az
esetleges színvonalromlásra. Ô úgy gondolja, hogy a sûrûn tartott szülôi értekezletek elegendôek, plusz a szülôi munkaközösség ügybuzgó vezetôje –
aki függetlenített anyuka – állandó kapcsolatban áll az osztályfônökkel, és
tudja, melyik szülôtársat milyen idôpontban lehet felhívni nevelési ügyben.
Miközben hányattatásait hallgattam, eszembe jutott saját kisiskolás korom.
Illetlenség volt, de felnevettem, mikor felidéztem, milyen volt, amikor igényes magyartanárunk – aki már rég az égi katedrán tanítja az angyaloknak
a jambusok szépségeit – felmérést kívánt készíteni irodalmi vénánkról. Általános nyolcadikban történt, hogy a tanév elsô napjaiban fölírta krétával a
táblára a következô címet: „ELREPÜLTEK A FECSKÉK”. Szóban annyit
mondott, negyven percünk van arra, hogy írjunk errôl egy lírai dolgozatot,
hisz ôsz van, a téma idôszerû. Az én dolgozatom emlékeim szerint elnyerhetné a „legrövidebb remek írásom” címet. Tudniillik az én dolgozatom egy
szinte üres füzetlap volt, tetején a cím, alatta a dolgozat, egyetlen sor: Elrepültek a fecskék, a franc tudja, hova. Spánn Gábor 8. b.
Tanárunk másnap annyit mondott, küldd be az anyádat. Se e-mail, se sms,
de még ellenôrzô könyvi beírás sem volt. Áldott emlékû édesanyám annak
rendje és módja szerint állt a szônyeg szélén, és ékesszólóan próbálta meggyôzni magyartanárunkat, hogy fiának nem volt szándéka viccet csinálni a
lírai témából, csak lehetséges, hogy indiszponált volt, mert éppen
felépülôben van egy több napja tartó gyomorrontásból.
Kiöregedtem már a szülôi státusból, és lehet, hogy ôskövület vagyok a
szemléletemmel, de ezzel az elektronikus távneveléssel sehogy sem tudok
megbékélni. Véleményem szerint aki valamikor kitalálta az ellenôrzô könyv
intézményét, pedagógiai céllal tette. Maga az aktus, hogy egy rosszul felelô
vagy helytelenül viselkedô diák ellenôrzôjébe osztálytársai szeme láttára ír
be egy pedagógus, önmagában nevelô hatású. Azonkívül nem tartom bölcs
dolognak a pedagógus és a szülô közötti információáramlásból a fôszereplô
gyereket kihagyni. Márpedig egy tanári vécébôl küldött sms vagy egy szobasarokban sietve megírt e-mail esetén ez történik. Látom a jövôt... Az egyszeri szülô kinyitja számítógépét, ahol ott virít az üzenet: Értesítem, hogy fia
történelemórán pornólapot olvasott, melyet elkoboztam, és egyben beírtam
neki magatartásból egy elégtelent. Kérem jobban odafigyelni a gyerekre!
Szülô válasza: közlöm, hogy a pornólap 3000 forintba került, még én sem
olvastam, kérem a tanárnôt, írjon be még egy egyest, de adja vissza a lapot,
vagy bemegyek az iskolába, és leverem, mint vak a poharat.
Erre már csak annyi válasz jöhet: Kedves szülô! Hozzáállása helytelen,
kézírása ronda, tanácsolom, sokat gyakoroljon.

