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Izgalmasan alakult a 2014-es éve a
magyarországi zsidó közösségnek,
benne a Mazsihisznek. Miután emlé-
kezetpolitikai kérdésekben a magyar
kormány élesen szembekerült a zsidó
közösség meghatározó szervezeteivel,
jólesô nemzetközi figyelmet kapott
kiállása. A legjelentôsebb nemzetközi
zsidó szervezetek támogatóan léptek
fel mellette, amit a magyar kormány
sem hagyhatott figyelmen kívül. Mára
konszolidálódni látszik a magyar kor-
mány és a Mazsihisz viszonya, azon-
ban a kétségtelenül biztató jelek elle-
nére van még hová fejlôdnie a kap-
csolatoknak.

A Mazsihisz tárgyalási pozícióit
erôsíti, hogy továbbra sem lankad a
zsidó világ felé irányuló figyelme. A
legjelentôsebb magyar zsidó szerve-
zet folyamatosan kapcsolatban áll a
Zsidó Világkongresszussal (ZSVK),
amely tekintélyénél és lobbierejénél
fogva megkerülhetetlen nemzetközi
tényezô zsidó ügyekben. A közel-
múltban a ZSVK operatív igazgatójá-
nak, Robert Singernek a meghívására
a szervezet New York-i székhelyén
folytatott tárgyalásokat Heisler And-
rás, a Mazsihisz elnöke. A találkozón
áttekintették a folyamatban lévô
ügyeket, többek között szóba került a
temetôk és az uratlan vagyonok kér-

Könyvek holokausztja
Iratokon, fotókon, könyveken, korabeli dokumentumokon és cikkeken ke-

resztül állít emléket híres magyar és külföldi zsidó szerzôknek, valamint meg-

semmisített mûveiknek az a kiállítás, amely a Könyvek holokausztja címmel

nyílt meg a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában.

Az Üldözött írók, betiltott lapok, kirabolt könyvraktárak, megsemmisített

könyvek alcímet viselô tárlaton a magyar szerzôk közül helyet kapott többek

között Karinthy Frigyes, Radnóti Miklós, Gelléri Andor Endre, Bródy Sán-

dor, Kiss József, Szomory Dezsô, Szép Ernô, valamint Nagy Endre író, kaba-

réigazgató is – mondta el az MTI-nek Sándor Tibor, a Budapest gyûjtemény

vezetôje, hozzátéve, hogy a külföldiek közül mások mellett Heinérôl,

Proustról, Freudról, Felix Saltenrôl, a Bambi szerzôjérôl, valamint Stefan

Zweigrôl emlékezik meg a kiállítás.

A tárlat tablói az elôzményeket, többek között a zsidótörvényeket és a la-

pok betiltását, valamint a németek könyvrablását, a zsidó könyvtárak sorsát

és az 1944-es nagy magyarországi könyvbezúzást mutatják be, amelyen a bu-

dafoki papírgyárban zsidó szerzôk közel félmillió kötetét semmisítették meg.

A gyûjteményvezetô hangsúlyozta: a kiállítás filmbejátszásaiból kiderül,

hogy szinte egy idôben zajlottak az akkor már hagyományosnak számító

könyvnap eseményei a zsidó szerzôk mûveinek bezúzásával. „Érdekesség,

A második világháború idejébôl
származó értékes személyes tárgyakat
találtak az észak-csehországi Tere-
zínben, ahol a nácik a háború alatt
koncentrációs tábort mûködtettek.

A rendkívül értékes pergamente-
kercsre, cipôkre, fényképekre, név-
jegykártyára és néhány más tárgyra
egy épület tetôszerkezetének javítása-
kor találtak rá. Levéltári dokumentu-
mok szerint az épületben 1942 és
1945 között zsidó rabok voltak elszál-
lásolva, s a tetô alatt elrejtett tárgyak
az ô tulajdonukat képezték.

„A terezíni házak nagy valószínû-
séggel még számos értékes emléket
rejtegetnek számunkra a világháború
alatt ott mûködô zsidó gettó idejébôl”
– nyilatkozta újságíróknak Uta
Fischer a Terezín barátai és támogatói
nevû német társulatból, amely a gettó
emlékeit kutatja a kisvárosban. A fel-
lelt különbözô emlékeket a társulat a
www.ghettospuren.hu honlapon teszi
közzé.

Kutatók szerint a talált tárgyak kö-
zül kiemelendô a tfilin, amelyet a zsi-
dók hétköznapi reggeli imáik közben
használnak. A kis fekete dobozba zárt

Szapáry György és Heisler András

Magyaros motívumokkal is díszí-
tettek a zsidók tóravérteket. A
holokauszt során más kegytárgyak-
kal együtt ezeket is elkobozták tulaj-
donosaiktól. A képen látható tóra-
vértet Komáromból lopták el a ná-
cik, majd a Yeshiva University
Museumba került. A mai napig nem
sikerült visszaszerezni.

Néhány zsinagógai szertartáson
nem csak egy, hanem kettô vagy há-
rom tóratekercsbôl olvasnak fel:
mindegyikbôl mást. A tekercshez
nem jár könyvjelzô, hanem onnan
kezdik olvasni, ahova tekercselték a
tórát – ezért a tekercseket már a szer-
tartás elôtt elôkészítik, és a
megfelelô helyre tekerik. A bökkenô
csak az, hogy kívülrôl, a feltekert
pergamenrôl nem látszik, hogy me-
lyikkel kell kezdeni, ezért valami-
lyen módon jelölni kell a tekercse-
ken, hogy hányadikként olvasnak
majd belôlük.

Kissé leegyszerûsítve, ez a problé-
ma vezetett a díszes tóravértek kiala-
kulásához: a díszes ötvöstárgyak
cserélgethetô kis táblái eredetileg ar-
ra szolgáltak, hogy a tekercs sor-
rendjét, az aktuális ünnep vagy tórai
hetiszakasz nevét megjelenítsék.

Az elsô tóravértek a 16. századból
maradtak ránk (korábbról említés
sem történik hasonló tárgyra), majd
a 20. századra már minden közös-
ségnek volt néhány. Általában
nemesfémbôl készültek, így prakti-
kus hasznukon és szellemi jelen-
tôségükön túl a közösségek gazdasá-
gi javai között is elôkelô helyen sze-
repeltek.

A holokauszt során a zsidó közös-
ségek kifosztása részeként ezeket a
tóraszekrényekben ôrzött szertartási
tárgyakat is elrabolták, majd jelentôs
részét a Harmadik Birodalom terüle-
tére szállították.

Hungarikum – judaikum

A felszabadító amerikai csapatok
Offenbachban és Wiesbadenben ha-
talmas raktárakban megtalálták a tár-
gyakat, és kezelésükre 1947-ben lét-
rehozták a Jewish Cultural Reconst-
ruction (JCR) nevû szervezetet. A
JCR a könyveket, tóratekercseket és
szertartási tárgyakat múzeumokban
és zsidó közösségeknél helyezte le-
tétbe addig, amíg a tárgyak jogos
örököseit felkutatják.

A képen látható, magyaros népies
motívumokkal díszített tóravértet
Fried Kálmán (1825–1914), a komá-
romi Menház alapítója adományozta
1909-ben a menházat fenntartó
Gmilut Haszadim Egyletnek. 1944-
ben ezt a tóravértet is elkobozták a
hatóságok, majd a wiesbadeni raktár
és a JCR elosztóhelye után 1977-ben
került jelenlegi ôrzési helyére, a
Yeshiva University Museumba. A ko-
máromi közösség megpróbálta visz-
szakérni, de egyelôre nem jártak si-
kerrel.

Toronyi Zsuzsanna
Magyar Zsidó Múzeum 

és Levéltár

Amerikában járt 
a Mazsihisz elnöke

dése, valamint a kiemelt jelentôséggel
kezelt Sorsok Háza projekt is, mint
ahogy a soros magyar elnökség a
Nemzetközi Holokauszt-emlékezési
Szövetségben (IHRA). A ZSVK
képviselôi aggodalmukat fejezték ki
„a Síp utcai állapotok” miatt, a kiala-
kult helyzet mielôbbi rendezését kér-
ték, hogy ne sérüljenek a közösség
tárgyalási pozíciói. 

Heisler András tájékoztatása szerint
a felek elégedetten nyugtázták, hogy
Lázár János kancelláriaminiszter kon-
szenzusra törekszik, és jelentôs gesz-
tusokat gyakorol a zsidó közösség irá-

nyába. Ugyanakkor a Mazsihisz
vezetôje felhívta Robert Singer fi-
gyelmét, hogy a zsidó közösséget
érintô fontosabb ügyeket mindenkép-
pen saját hatáskörben szeretnék tarta-
ni. A ZSVK vezetôi egyértelmûen je-
lezték, hogy továbbra is támogatják a
Mazsihisz következetes kiállását,
markáns érdekvédelmi tevékenységét,
és segíteni kívánják a szervezet törek-
véseit. 

Heisler András hasonlóan konstruk-
tív megbeszéléseket folytatott New
Yorkban a nagy tekintélyû Rágalma-
zásellenes Liga (ADL) képviselôjé-
vel, Andrew Srulevitchcsel. A
Mazsihisz elnöke tájékoztatást adott a
magyarországi közállapotokról, a zsi-
dó közösség helyzetérôl, az antisze-
mitizmus alakulásáról. Szóba került,
hogy a jövôben érdemes volna szoro-
sabbra fûzni az ADL és a Mazsihisz
közötti kapcsolatokat. Az amerikai
jogvédôk szerint kiaknázatlan
lehetôségek vannak az információcse-
rében, ami segítheti a magyarországi
antiszemitizmus visszaszorítását.

A Mazsihisz elnöke amerikai láto-
gatását Washingtonban zárta, ahol a
helyi magyar nagykövetség és a Wa-
shington Hebrew Congregation közös
programján vett részt. Washington
legnagyobb reform zsidó közössége
rendkívül befolyásosnak számít, a hit-
községhez 2600 család tartozik, köz-
tük több magyar is. A Nigun együttes
által fémjelzett kulturális rendezvény
alkalmából Heisler András konzultált
a helyi közösség tagjaival és vezetôi-
vel is, akik ôszintén érdeklôdtek a ma-
gyar zsidóság helyzetérôl. A rendez-
vényen részt vett Szapáry György
nagykövet mellett az Egyesült Álla-
mokban tartózkodó magyar kormány-
delegáció is, Latorcai Csaba helyettes
államtitkár vezetésével.

Heisler András pozitívan ítélte meg
tengerentúli látogatását: – Összessé-
gében elmondható, hogy a magyaror-
szági helyzet miatt továbbra is figyel-
nek a magyar zsidó közösségre. Örül-
nek az elért eredményeknek, s pozití-
van értékelik a magyar kormány kon-
szenzusra való törekvését. 

hogy ugyanazok a potentátok voltak jelen mind a két eseményen, és ez látha-

tó a jelenetekbôl” – jegyezte meg.

A tárlaton több olyan könyvet is bemutatnak, amelyeket az Országos

Rabbiképzô könyvtárából szállítottak el német egységek. Mint Sándor Tibor

felidézte, a rabbiképzô könyvtárát eredetileg Németországba akarták elvinni,

de a háborús nehézségek miatt elakadtak, így Prágában maradt a gyûjtemény,

amelyet a háború után az ottani zsidó múzeumban ôriztek meg. A Soros Ala-

pítvány és az Országos Széchényi Könyvtár közremûködésével 1991-ben si-

került hazaszállítani.

Elmondta, hogy a könyvtár anyagából 18. századi német és francia nyelvû

történeti munkákat mutatnak be, de látható lesz egy megégett ünnepi ima-

könyv is, amelyet a rabbiképzô épületét ért támadás után ástak ki a romok

alól. A képeken pedig sérült, szilánkos könyvek jelennek meg.

A kiállításon egy összeállítás is látható Hollán Lajos amatôr fotós korabeli,

eddig ismeretlen színes felvételeibôl. A tehetséges fotográfus a zsidóüldözés

áldozata lett. Képei a negyvenes évek Budapestjének polgári derût, békét és

szépséget mutató arcát szembesítik a komor végkifejlettel – olvasható a

könyvtár MTI-hez elküldött tájékoztatójában.

Tfilineket találtak Terezínben

pergamentekercsen kézzel írt idézetek
vannak Mózes ötödik könyvébôl.

„Ez a lelet egyedi. Azt bizonyítja,
hogy a gettó lakói a nehéz körülmé-
nyek között is gyakorolták vallásukat”
– mutatott rá Vojtech Blodig, a Terezíni
Emlékhely igazgatóhelyettese.

A terezíni katonai erôdöt 1780-ban
II. József osztrák császár alapította, és

a poroszok elleni védelemre szolgált.

A második világháború alatt a nácik

koncentrációs tábornak használták. A

hozzáférhetô adatok szerint összesen

mintegy 155 ezer zsidót tartottak ott

fogva Európa számos országából, kö-

zülük 118 ezer az életét vesztette.

MTI

Erdô Péter ünnepi üdvözlete
Erdô Péter bíboros, prímás, érsek chanukka alkalmából levélben üdvözölte

Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbit. „A fény ünnepén Önnek és
Önön keresztül a magyarországi zsidóságnak békés, boldog ünnepeket
kívánok!” – írta a bíboros.
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Programajánlat

Körzeti kitekintô

Hírek, események
röviden

JANUÁR

Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

3. (szombat) 19 óra: Rose – monodráma
5. (hétfô) 19 óra: Címzett ismeretlen – levéldráma
8. (csütörtök) 19 óra: Senki fája – többszereplôs monodráma
10. (szombat) 19 óra: Csákányi Eszter: Akit az istenek szeretnek 
12. (hétfô) 19 óra: Senki fája – többszereplôs monodráma 
13. (kedd) 19 óra: Herzl – fantáziajáték valós tényekkel
15. (csütörtök) 19 óra: Czeizel Endre estje: A magyar Nobel-díjasok

származáselemzése
17. (szombat) 19 óra: Lázár Kati: Kripli Mari – monodráma 
18. (vasárnap) 19 óra: Herzl – fantáziajáték valós tényekkel 
19. (hétfô) 19 óra: Poppera – zenés játék 
21. (szerda) 19 óra: Spinoza & Rembrandt – zenés játék 
22. (csütörtök) 19 óra: Egy pesti lány – monodráma 
24. (szombat) 19 óra: Rose – monodráma 
25. (vasárnap) 19 óra: Agytakarítás
26. (hétfô) 19 óra: Zsolnai Júlia: „Én nem vagyok magyar?!”
27. (kedd) 19 óra: Gábor György: Talmud, Tóra és a többiek 
28. (szerda) 19 óra: Herzl – fantáziajáték valós tényekkel
29. (csütörtök) 19 óra: Csákányi Eszter: Akit az istenek szeretnek 
31. (szombat) 19 óra: Bach Szilvia: Skizofrénia – politikai kabaré

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

5.: „Tradíciók nyomában” címmel Rusznák Rita kurátor (Zsidó Múze-
um) elôadása a Mikvérôl.

12.: Deák Gábor a „Beszéljük csak meg” téma kapcsán lesz a vendé-
günk.

19.: Szerdócz Ervin, az újpesti zsinagóga rabbija elôször a klubban
„Imafilozófia” tárgykörben.

26.: Hó végi retró zongorára, Fûzy Gáborral.
Az elôadások hétfôi napokon délután 3 órakor kezdôdnek.
Csütörtökönként a gyógytorna és a fejlesztô foglalkozások a megszo-

kott idôben!

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

Minden hétfôn és szerdán 14 órától gyógytorna szakképzett gyógytor-
nász segítségével. 

A torna célja az egészség megôrzése.
15. (csütörtök) 14 óra: Dr. Donászy Marianne elôadása. Életkorok és

betegségek.

Herman Klub
(1075 Bp., Síp u. 12.)

6. (kedd): Játékdélután
7. (szerda): Irodalmi délután
13. (kedd): Látogatás a Bélyegmúzeumban 
14. (szerda): Ortopédiai szûrônap
20. (kedd): Kóser, nem kóser? Altmann Sándor kósersági felügyelô a

vendégünk.
22. (csütörtök): Születésnapi ünnepség
26. (hétfô): Kártya- és sakkdélután
27. (kedd): Megemlékezés, a soá emléknapja
29. (csütörtök): Rembrandt és a holland arany évszázad festészete ki-

állítás megtekintése
február 4. (szerda): Tu bisváti ünnepség
Irodalmi délután, filmklub, játékdélutánok (memória, dominó, kártya,

sakk, kvíz, ügyességi) hétköznapokon mindkét klubban folyamatosan.
A külsôs programokra elôzetes regisztrációt és hozzájárulást kérünk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeged
A hitközségben tartott elôadást

Czeizel Endre professzor, nemzetközi
hírû genetikus Bárdossy Péterrel kö-
zösen írt „Kertész Imre és a sors – Mit

Egy dabasi zsidó család lakta ház
átalakításával térségi holokauszt-
emlékközpontot hozott létre a Pest
megyei település önkormányzata. A
projektet a holokauszt-emlékév al-
kalmából valósították meg. A mun-
kálatok néhány hónap leforgása alatt
befejezôdtek. A felújítás nem jöhe-
tett volna létre, ha a Civil Alap pá-
lyázatán nem nyer az önkormányzat,
és a fennmaradó csaknem ötmillió
forintra nincs önerô. A négy kiál-
lítóteremben fôként a dabasi zsidó
családok életét, munkáját, foglalko-
zását bemutató eszközök, dokumen-
tumok, fotók, valamint a zsidó vallás
megismerését segítô kegytárgyak
kaptak helyet. A múzeumban emlék-
falat emeltek azoknak az áldozatok-
nak a tiszteletére, akik a járás lakosa-
iként vesztették életüket a vészkor-
szak idején. Ezzel lezárult a hiány-
pótlás idôszaka, végre van Dabason
és a térségben egy olyan hely, ahol
minden holokausztáldozatról meg-
emlékezhetnek.

Az emlékmúzeum termei zsúfolá-
sig megteltek a megnyitóra, amely a
magyar és az izraeli himnusz közös
eléneklésével kezdôdött, majd Róna
Tamás rabbi áldást mondott a házra,
ezt követôen felhelyezte az ajtófélfá-
ra a ház egykori tulajdonosától ka-
pott mezüzét. Az ünnepség Kôszegi
Zoltán polgármester köszöntôjével
folytatódott. A városvezetô beszédé-
ben kitért Bragyova Gyuri bácsira és
családjára, felidézte, milyen boldog
éveket töltöttek el itt a háború kezde-
téig. Kiemelte, hogy Gyuri bácsi
édesanyja és egyik testvére az átadó
napján, 70 évvel a háború után fény-
képeikben visszatérhettek otthonuk-
ba. Ilan Mor nagykövet az antisze-
mitizmus elleni harc fontosságát
hangsúlyozta. Véleménye szerint ez-

– Dr. Medgyesi Iván emlékére. A
Magyar Nyelvterületrôl Származó
Zsidóság Emlékmúzeuma (Cfát, Iz-
rael) igazgatósága és munkatársai
részvétüket küldik dr. Medgyesi
Iván z”1 családjának. Drága jó bará-
tot, segítôkész és évtizedeken át hû-
séges támogatót vesztettünk el ben-
ne. A Cfáti (Safedi) Múzeum Ma-
gyar Támogatói Alapítvány alapító-
jaként jelentôsen hozzájárult gyûjte-
ményünk bôvítéséhez, a kutatás fej-
lesztéséhez és a támogatók szervezé-
séhez. Emlékét szeretettel ôrizzük
szívünkben és a múzeum falai kö-
zött.

Alapítványunk esetenkénti anyagi
támogatást kíván nyújtani gyógy-
szerköltségekhez a 60 év feletti és a
fiatal daganatos betegek részére,
szociális rászorultságuk esetén.

A fennálló rákbetegségük miatt
gyógykezelés alatt álló említett bete-
gek levélben igényelhetnek gyógy-
szertámogatást az alapítványtól, fel-
tüntetve az alábbi adatokat is:

– Az igénylô neve, lakcíme, tele-
fonszáma

– Az igénylô születési helye, ideje
– A rendszeresen szedett rák elleni

gyógyszerek felsorolása és havi ösz-
szege

– Az esetleg kivételesen szükséges
rákgyógyszer megnevezése, ára, és
az árból az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár által finanszírozott
összeg

– Az igénylô egyéb észrevételei
– Dátum és az igénylô aláírása

A levélhez kérjük mellékelni az
alábbiakat:

– Orvosi igazolás a fennálló rák-
betegségrôl, valamint a rendszeresen
szedett és a kivételesen szükséges
rákgyógyszerekrôl

– Igazolás az igénylô és a vele kö-
zös háztartásban élô személy havi
jövedelmérôl (nyugdíj vagy munka-
bér)

A rendelkezésünkre álló pénzügyi
keret szorossága miatt egyelôre csak
a rákbetegek gyógyszerköltségeinek
támogatását tervezzük. Ebben a vo-
natkozásban segíteni kívánjuk a ki-
vételesen szükséges rákgyógyszerek
beszerzését is, de kiugróan nagy ösz-
szegû gyógyszerek támogatására saj-
nos nincs lehetôségünk. 

Tamás Alapítvány. Levelezési
cím: 1072 Budapest, Dob u. 38. Te-
lefon (esti órákban): 06-1-321-3497.

Kôszegi Zoltán polgármester

Interneten is látogatható az
auschwitzi múzeum

A dél-lengyelországi auschwitz-birkenaui múzeum már interneten is láto-
gatható, miután az emlékhely több mint 200 kiváló minôségû panorámaképet
helyezett el honlapján az egykori náci német koncentrációs és megsemmisítô
tábor épületeirôl.

„A 360 fokos panorámafotók bemutatják a volt náci német tábor hiteles
helyszínét és objektumait. A képeket a szemtanúk elbeszéléseivel, történelmi
leírásokkal, dokumentumokkal, fényképekkel, az egykori foglyok mûvészi
munkáival és a tábor történetével kapcsolatos tárgyakkal gazdagítottuk” –
mondta el Bartosz Bartyzel, a múzeum szóvivôje.

Az interneten olyan épületek is láthatók, amelyeket a tényleges látogatók
nem mindennap tekinthetnek meg, így például az ôrtornyok, a 10. blokk, ahol
sterilizációs kísérleteket végeztek, illetve a 11. blokk föld alatti cellái.

Emlékközpont Dabason

zel az emlékhellyel a város a maxi-
mumot nyújtotta ebben a küzdelem-
ben, mivel a polgármester tervei közt
szerepel, hogy a fiatalok rendkívüli
történelemórák keretein belül tanul-
hassák a soá történetét az emlékhe-
lyen. Zoltai Gusztáv miniszteri
tanácsadó elismerésének hangot ad-
va köszönte meg minden kivi-
telezônek, szervezônek a munkáját.
Az ô édesanyja is a térségbôl szár-
mazik, így személyes érintettsége is
van a Tusák-Bragyova házzal, a csa-
láddal kapcsolatban. Tusák Frida és

Judit Shem Tov az izraeli elszárma-
zottak nevében mondott hálás szava-
kat. Ezt követôen Gerendás Péter
elôadómûvész produkcióját hallgat-
hatta meg a népes közönség, majd
sor kerül a szalag átvágásra, az em-
lékhelyet hivatalosan is megnyitotta
Ilan Mor, Kôszegi Zoltán, Kosiba
Tibor, valamint izraeli testvéreink. A
rendezvény második részében a
Bragyova Gyuri bácsi életérôl ké-
szült filmet tekinthették meg az
érdeklôdôk.

ifj. Erdélyi Zsolt

Piotr Cywinski múzeumigazgató elmondta, hogy az internetes megtekintés
lehetôsége elsôsorban oktatási célokat szolgál, valamint segítséget nyújt a
felkészülésben egy valóságos múzeumlátogatásra. Emellett sok távoli ország
lakója számára az egyetlen esély, hogy megismerkedjenek az egykori haláltá-
bor hátborzongató valóságával.

A két év alatt született panorama.auschwitz.org honlap lengyel és angol
nyelven érhetô el, és mobiltelefon-használók számára is hozzáférhetô. Mint
Marek Kocjan, a panorámaképek egyik alkotója elmondta, a fotókat külön-
féle méretben, légköri viszonyok között és minden napszakban, éjjel is fel-
vették, hogy minél hitelesebben adják vissza az objektumokat.

A náci németek 1940-ben hozták létre az auschwitzi koncentrációs tábort,
eredetileg lengyel foglyok számára. A birkenaui láger két évvel késôbb jött
létre. Ez lett a zsidók megsemmisítésének fô helyszíne. A táborkomplex-
umhoz számos altábor tartozott. Auschwitz-Birkenauban (lengyelül
Oswiecim-Brzezinka) legkevesebb 1,1 millió ember pusztult el. Túlnyomó
többségükben zsidók voltak egész Európából – köztük 350–400 ezer magyar
zsidó –, de sok lengyel, roma, szovjet hadifogoly és más nemzetiségû rab is
életét vesztette.

MTI

adtak a magyar zsidó-géniuszok kul-
túránknak?” címû kötetérôl. A
könyvbemutató iránt, melyet Fári Ist-
ván, a Galenus kiadó igazgatója veze-
tett fel, nagyszámú szegedi mutatott
érdeklôdést, köztük tudósok, kutatók,
oktatók és egyetemi hallgatók. Öröm
volt számunkra Czeizel professzorral
ismét találkozni, s az is, hogy Buda-
pest s a médiában az ATV után
elôször nálunk mutathatta be alkotá-
sát betegségébôl felépülôben. Érde-
mes a mûvet megvásárolni, elolvasni,
növeli minden hittestvérünk, bará-
tunk önbecsülését.

* * *

Chanukkát megelôzô napon az
SZTE Zenemûvészeti Kara és a hit-
község Norbert Glanzber mûveibôl
rendezett dal- és zongoraesttel emlé-
kezett a holokauszt 70. évfordulójára.
Megyesi Schwartz Lúcia énekmûvész
és Mocsári Károly zongoramûvész
dalokat adott elô német költôk kon-
centrációs táborokban keletkezett
verseinek szövegére. A megható dal-
lamokat Mocsári Károly és Neumark
Zoltán zongoramûvészek jiddis szvit-
je követte, melyet többszöri vastaps
fogadott. Az Isaac Bashevis Singer
novellája ihlette, a két zongorán kivá-
lóan összecsengô, igen dinamikus mû
a zsidó élet sokszínûségét mutatta be
képekben. Az összekötô szöveget és a
holokauszt történéseit Neumark Zol-
tán mondta el.

L. A. A Tamás Alapítvány tájékoztatója
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2014. január végén a Mazsihisz felmérést készített a holokauszt-emlékévvel kapcsolatos állás-
pontokról. A válaszok nagy segítséget jelentettek a szervezet döntéshozói számára. A Mazsihisz
és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) életében, a zsidó közéletben, valamint a zsidó szerveze-
tek és a magyar kormány viszonylatában késôbb sok fontos és jelentôs esemény történt.

A Mazsihisz 2014. november 29. és december 04. közötti idôszakban egy újabb online kérdô-
íves felmérést indított útjára.

A módszer nem reprezentatív a tekintetben, hogy nem tükrözi pontosan sem a zsidó közösség,
sem Magyarország teljes népességének életkori, iskolázottsági, lakóhely szerinti összetételét, vi-
szont alkalmas arra, hogy mind a zsinagógák rendszeres látogatói, mind a zsinagógákhoz nem kö-
tôdô zsidó válaszadó véleményét bemutassa. Az adatsorok elemzése jól mutatta, hogy az elsô két-
száz válasz eredményei már szinte megegyeztek összesen négyszázhatvannégy feldolgozott vá-
lasz eredményeivel, vagyis az interneten keresztül elért közösség véleményét a feldolgozott vála-
szok megfelelôen kifejezik. Radnóti Zoltán rabbi blogja beszámol arról, hogy valaki megpróbál-
ta torzítani az eredményeket. Az adatelemzéskor a hasonló mintázatok eléggé feltûnôek voltak ah-
hoz, hogy ki lehessen szûrni a nem valós adatokat.

Néhány fontosabb adat a válaszadókról:
- 60% 50 évesnél idôsebb
- 91% zsidó
- 82% fôiskolai vagy egyetemi végzettségû
- 60% tagja valamely zsinagógai közösségnek

Részletes adatok
A Mazsihisz 2014. január 19-én kiadott nyilatkozatában tiltakozott néhány kormányzati intéz-

kedés ellen. A 2014. januári online felmérés eredménye nagy mértékben támogatta a Mazsihisz
döntését. A jelenlegi felmérés elsô öt kérdése arra vonatkozott, hogy a Mazsihisz szerepét miként
ítélik meg a válaszadók a késôbb bekövetkezett események tükrében.

1. A Mazsihisz kudarcának tartja-e Ön, hogy a Szabadság téri emlékmûvet a tiltakozás ellené-
re felállították?
42% nem vagy egyáltalán nem, 39% igen vagy teljes mértékben a Mazsihisz kudarcának
tartja, 19% semleges álláspontot képvisel.

2. A Mazsihisz sikerének tartja-e Ön, hogy a Szabadság téri emlékmûvet az éj leple alatt állí-
tották fel, és a szoboravatásra nem került sor?

49% nem vagy egyáltalán nem, 28% igen vagy teljes mértékben a Mazsihisz sikerének
tartja, 21% semleges álláspontot képvisel.

3. A Mazsihisz kudarcának tartja-e Ön, hogy Szakály Sándort, a Veritas Intézet igazgatóját nem
váltották le?

36% nem vagy egyáltalán nem, 43% igen vagy teljes mértékben a Mazsihisz kudarcának
tartja, 19% semleges álláspontot képvisel.

4. A Mazsihisz sikerének tartja-e Ön, hogy a Veritas intézet vezetôje, Szakály Sándor nem foly-
tatta a Horty-korszak mentegetését?

43% nem vagy egyáltalán nem, 32% igen vagy teljes mértékben a Mazsihisz sikerének
tartja, 23% semleges álláspontot képvisel.

5. A Mazsihisz sikerének tartja-e Ön, hogy a Sorsok Háza projekt tartalmának kialakításában a
zsidó szervezeteknek kvázi vétójoguk van?

A Mazsihisz korábbi döntését a zsidó közösség szinte egyhangúan támogatta, a hatásokkal kap-
csolatban a válaszadók megítélése azonban nagyon megoszlik. Kivétel talán a Sorsok Háza pro-
jekt, ahol a többség a Mazsihisz sikerének tartja a kvázi vétójogot.

6. A Mazsihisznek vissza kell utasítania a Rumbach utcai, a miskolci és a szegedi zsinagógára
felajánlott kormányzati támogatást.

A válaszadók 70% egyetértett a Mazsihisz álláspontjával, hogy nem utasította el a zsina-
gógák felújítására szánt összeget. 16% szerint vissza kellett volna utasítani a támogatást.

7. Zoltai Gusztáv távozása a Mazsihisz és BZSH ügyvezetôi posztjáról jó döntés volt.

8. Ön szerint a Mazsihisz társadalmi megítélése milyen volt?
2013 nyarán közepes osztályzatot adott 34%, jónak vagy nagyon jónak 26% tartotta, míg
39% rossznak vagy nagyon rossznak.

2014 tavaszára a nagyon jó és a jó vélemény aránya 8%-kal megnôtt, az elfogadható ka-
tegóriát megnevezôk száma 6%-ot csökkent, a rossz kategória száma 1%-kal nôtt, a na-
gyon rossz kategória 3%-ot csökkent.
2014 ôszére jelentôsen csökkent a nagyon jó és a jó (10%), az elfogadható (21%) kate-
gória aránya, a rossz nem változott, a nagyon rossz viszont jelentôsen megnôtt (43%-ra)
Fentiekbôl látható, hogy a 2013 nyara és 2014. tavasza közötti idôszakban érzékelhetôen
javult a Mazsihisz társadalmi megítélése, míg 2014 tavasza és 2014 ôsze között jelentô-
sen romlott.

9. Ön szerint a BZSH társadalmi megítélése milyen volt?
2013 nyarán közepes osztályzatot adott 44%, jónak vagy nagyon jónak 14% tartotta, míg
42% rossznak vagy nagyon rossznak.
2014 tavaszára a nagyon jó és a jó vélemény kis mértékben javult (4%-kal), az elfogad-
ható 12%-ot csökkent, a rossz vagy nagyon rossz kategória nôtt (8%-kal) 2014 ôszére a
nagyon jó és a jó kategória visszaállt a 2013. nyári szintre (14%), az elfogadható kategó-
ria aránya nagyot csökkent, a rossz és a nagyon rossz viszont jelentôsen megnôtt (75%-
ra)
2013 nyara és 2014 tavasza között a BZSH megítélése lényegében nem változott, 2014
ôszére viszont zuhanásszerûen romlott.

10. Heisler András alkalmas személy a legnagyobb magyarországi zsidó szervezet vezetésére.

11. Tordai Péter leváltása a BZSH elnöki pozíciójából jó döntés volt.
35% egyetért vagy teljes mértékben egyetért és ugyanígy 35% nem vagy egyáltalán nem
ért egyet Tordai Péter leváltásával. A többi válaszadó semlegesen foglalt állást.

12. Kunos Péter megválasztása a Mazsihisz ügyvezetôi pozíciójára jó döntés volt. / Schwezoff
Dávid megválasztása a BZSH ügyvezetôi pozíciójára jó döntés volt.

Schwezoff Dávid esetében:

Az összes zsinagóga közül két zsinagógához tartozóknál kapott többséget (Bethlen téri - 63%
és Dózsa György úti - 60%) az a vélemény, hogy Schwezoff Dávid megválasztása jó döntés volt.

Kunos Péter megítélésében nincs szignifikáns különbség a fenti bontás szerint.
13. Többek szerint Schwezoff Dávidnak a BZSH ügyvezetôi pozíciójáról le kellene mondania,

a BZSH közgyûlése azonban újra bizalmat szavazott számára. Ön
szerint le kellene mondania ügyvezetôi posztjáról?

Az összes zsinagóga közül két zsinagógához tartozóknál kapott
többséget (Bethlen téri - 65% és Dózsa György úti - 80%) az a véle-
mény, hogy Schwezoff Dávidnak nem kell lemondania az ügyvezetôi
pozíciójáról.

Akik szerint le kell mondania Schwezoff Dávidnak az ügyvezetôi
pozíciójáról, körülbelül azonos arányban vannak azok, akik szerint a
múltja miatt, a megválasztása óta elkövetett vezetôi hibák vagy mind-
két ok miatt kell lemondania.

Köszönet mindazoknak, akik szabadidejükben megalkották a kérdôívet, részt vettek az elemzés-
ben, és talán leginkább azoknak, akik a véleményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a Mazsihisz ve-
zetése sok ember véleményét megismerve hozhassa meg döntéseit.

Horváth József

Mazsihisz, Heisler, Schwezoff a mérlegen
Online felmérés
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Magyarország alaptörvénye és az
ennek nyomán megjelenô emlékezet-
politikai koncepciók nagy hangsúlyt
helyeznek annak bemutatására, hogy
Magyarország német megszállása ko-
moly cezúrát jelentett, mivel szerin-
tük az ország szuverenitása ezzel
megszûnt. Ebbôl az értelmezésbôl pe-
dig egyenesen következik, hogy eleve
elrendeltetett volt, ami 1944. március
19. után történt. A dokumentumok
azonban ezt egyáltalán nem támaszt-
ják alá, nem beszélve arról, hogy az
ország szuverenitása nem szûnt meg
teljesen a német megszállás után sem.

Hitler 1944. március közepén
Klessheimbe hívta Horthy Miklós
kormányzót, akit megérkezése után
kész tények elé állított, amennyiben
közölte vele Magyarország megszál-
lását. Ez azonban nem jelentette azt,
hogy a kormányzónak nem maradt
semmilyen lehetôsége arra, hogy az
akaratát érvényesítse. Horthy ellenál-
lása már mindjárt a megszállás elején
megmutatkozott.

Edmund Veesenmayer, a Magyar-
országra kinevezett teljhatalmú meg-
bízott ugyanis elôször Imrédy Bélát,
majd Rácz Jenôt akarta kineveztetni
miniszterelnöknek, Horthy azonban
mindkettôt visszautasította, és saját
jelöltjét, Sztójay Dömét fogadtatta el.

Horthy egyébként más kérdésekben
is képes volt arra, hogy érvényesítse
akaratát a megszállókkal szemben. Ez
is ékes példája annak, hogy az ország
a függetlenségét nem vesztette el tel-
jesen. Veesenmayer például ragasz-
kodott ahhoz, hogy csak akkor adják
ki a Gestapo által letartóztatott három
magyar katonatisztet, Szombathelyi
Ferenc vezérezredest, Kádár Gyula és
Ujszászy István vezérkari ezredese-
ket, ha azok továbbra is letartóztatás-
ban maradnak. Ehhez képest a magyar
szervek mindhármukat szabadon bo-
csátották. Horthy 1944 júliusában
megtagadhatta azt is, hogy húszezer
légvédelmi kisegítôt és lóápolókat ad-
jon át a harmadik Birodalomnak, ho-
lott ezt Veesenmayer követelte tôle.
Az esetek többségében a német meg-
szállók tudták érvényesíteni akaratu-
kat, de nem mindig és nem maradék-
talanul. Ráadásul mindent tárgyalásos
alapon, huzavonák után tudtak csak
elérni.

Hitler számára a zsidókérdés egy-
fajta vesszôparipának számított, de
érdekes módon elég sokáig nem gya-
korolt nyomást a magyar politikára
annak érdekében, hogy ezen a terüle-
ten történjen valami.

Hitler, illetve a német diplomácia
elôször 1942 ôszén pendítette meg a
„zsidókérdés elintézetlenségét”, de a
Kállay-kormány sikerrel tért ki min-
den ilyen követelés elôl. Hitler 1944.
március 18-ai klessheimi tárgyalásán
a „zsidókérdés megoldását” követelte
Horthytól is, hasonlóan ahhoz, aho-
gyan ezt a szomszéd országok tették.
Éppen ez a fordulat mutatja azt a
mozgásteret, ami a Kormányzó ren-
delkezésére állt.

Szlovákia 1942-ig zsidósága jelen-
tôs részét deportálta, ám ezt követôen
a folyamatot leállították, és a megma-
radt tízezres nagyságrendû zsidóság
megkülönböztetô jelzés nélkül élhe-
tett. Dániában a megszálló német ha-
tóságok még azt sem merték megten-
ni, hogy erôszakkal feltörjék valaki-
nek az ajtaját csak azért, mert zsidó.
Románia ugyan brutálisan gyilkolta
meg a transznyisztriai és a besszarábi-
ai zsidókat, sôt Óromániában is több
városban került sor véres pogromok-
ra, de az utóbbi területeikrôl és Dél-
Erdélybôl egy zsidót sem deportáltak,
sôt csillagot sem kellett hordaniuk,
holott létszámuk korántsem volt elha-
nyagolható – több mint 250 ezer fôt
tett ki.

Komoly különbségek mutatkoztak
Nyugat-Európa államaiban is: Fran-
ciaországból például a zsidóknak csak
negyedét hurcolták el, és Belgiumban
sem haladta meg ez az arány a negy-
ven százalékot. Ellentétben az 1940-

ben elfoglalt nyugat-európai orszá-
gokkal. Budapesten nem lehetett éve-
ket tölteni a zsidók összegyûjtésével,
és arra sem lehetett számítani, hogy a
Wehrmacht vagy a Waffen-SS ehhez
jelentôs létszámú erôt tud biztosítani.
A Birodalom presztízse is túljutott ze-
nitjén, és a feladat is sokkal nagyobb
volt, mint másutt, hiszen Budapesten
több zsidó élt, mint Franciaországot
leszámítva a teljes németek által meg-
szállt Nyugat-Európában összesen.
Innen nézve az ország zsidótlanítási
tanácsadójának, Eichman-nak a fel-
adata elég reménytelennek tûnhetett.

Eichmann és a deportálások
Sokan azt hiszik, hogy a magyar

zsidóság deportálását a német meg-
szállók szervezték, vagy legalábbis
irányították. Valójában errôl szó sem
lehetett. Adolf Eichmann és néhány
tucatnyi munkatársa nem is lett volna
abban a helyzetben, hogy több száz-
ezer ember deportálását lebonyolítsa.
Eichmann jogállása szerint csak ta-
nácsadó szereppel rendelkezett. Gya-
korlati mûködése sem ment túl a meg-
figyelô tevékenységén. Esetenként
még ô mérsékelte a magyar hatóságok
deportálási dühét, mint például a Dél-
vidéken, ahol a magyar adminisztrá-
ció negyven tartalékos szerb tisztet is
fel akart rakni a deportáló vonatokra.

Az elsô napokban Eichmann ugyan
próbálkozott azzal, hogy néhány zsidó-
ellenes rendelet szövegét átadja Endre
László belügyi államtitkárnak, azonban
hamar kiderült, hogy a magyar fél sem-
milyen technikai jellegû segítségre nem
szorul. Endre joggal hivatkozhatott ar-
ra, hogy minden szükséges jogszabály
már elôkészítve lapul az íróasztalfiók-
jában. A magyar közigazgatás már
1944 elôtt is számos lehetôséget kapott
arra, hogy bevonja és újraossza zsidók
különféle vagyontárgyait és jogosítvá-
nyait, ebbôl adódóan az új feladatok a
magyar apparátus számára nem jelen-
tettek újdonságot.

Hitler Klessheimben általános zsi-
dódeportálást nem követelt Horthytól,
csupán 50 ezer zsidó munkás kiszállí-
tását, amit Horthy állítólag el is foga-
dott. Hitler elôször 1944. április 7-én
jelentette ki, hogy a föld alatti
repülôgépgyárakban 100 ezer zsidó
munkásra van szükség Magyarország-
ról és bizonyára ennek nyomán 1944.
április 13-án magyarországi helytartó-
ján, Edmund Veesenmayeren keresz-
tül jelezte a magyar kormánynak zsi-
dó kényszermunkások kiszállításának
igényét.

Veesenmayer aznap Berlinbe kül-
dött táviratában arra hivatkozott, hogy
Sztójay 50 ezer zsidó „munkás” ki-
szállítására tett ígéretet – amihez „a
Kormányzó is hozzájárult” (!) – ez a
kis megjegyzés is ékes bizonyíték ar-
ra, hogy Horthy állítása, amely szerint
passzívan visszavonult a zsidóügyek
intézésétôl, a legendák birodalmába
tartozik.

Érdekes módon azonban három
nappal korábban, amikor a magyar
kormány felajánlott 10 ezer, állítólag
már „elôkészített” zsidót arra, hogy
elszállítsák, a német fél ezt visszauta-
sította azzal az indoklással, hogy eh-
hez hiányoznak a vagonok.

Figyelemre méltó, hogy bár
Veesenmayer összes korabeli jelenté-
se rendelkezésre áll, ezekben április
13. elôtt egyetlen utalás sincs arra,
hogy a zsidók deportálását kívánatos-
nak tartották volna. Ez különösen
azért figyelemre méltó, mert Veesen-
mayer egyébként pedáns hivatalnok
módjára minden feladatáról akkurátu-
san adott jelentést, illetve a végrehaj-
tásról beszámolót készített. Az iratok
azt bizonyítják, hogy teljes körû zsi-
dódeportálás elôkészítése április kö-
zepéig nem is volt napirenden – ennek
ellenére sok történeti munka a zsidó-
ság deportálásának végrehajtásában
látja a német megszállás fô okát, ami
meglehetôsen furcsa.

Arról, hogy Auschwitznak mint

szelektáló központnak némi szerepe
lesz, csak 1944. május elején (!) dön-
töttek a német illetékesek – ez fontos
adat, mivel azt mutatja, hogy eddig az
idôpontig a németek még nem készül-
tek a tömeges fizikai megsemmisítés-
re. Biztosra vehetjük, hogy Eichmann
és felettesei, valamint magyar partne-
rei a teljes zsidóság likvidálását sze-
rették volna elérni, de azt is figyelem-
be kell vennünk, hogy senki sem tud-
hatta elôre azt, hogy ez pontosan ho-
gyan is lesz megoldható, és épp Szlo-
vákia, Románia, Bulgária vagy Fran-
ciaország példája mutatta, hogy a „si-
ker” nem vehetô elôre adottnak.
Ebbôl adódóan eleinte fel sem merült,
hogy rögtön maximális programot
hirdessenek meg. Az igaz, hogy End-
re László belügyi államtitkár 1944.
március 31-ig Eichman-nal megálla-
podott valamennyi zsidó gettósításá-
ról, majd április 4-én megfogalmazott
egy három nap múlva kihirdetett tit-
kos belügyminisztériumi utasítást,
amely szerint „a magyar kormány az
országot rövid idôn belül megtisztítja
a zsidóktól”, de ekkor még nem volt
teljesen nyilvánvaló, hogy ez mit is
jelent, és hogy kik lesznek a kivétele-
zettek. Eichmann és Veesenmayer ek-
kor még nem sejthette, hogy a magyar
közigazgatás mire is képes valójában.

Több jel is utal arra, hogy azzal sem
voltak tisztában, hogy a magyar ható-
ságok jelentôs része öntevékenyen
már évek óta minden elôkészületet
megtett annak érdekében, hogy a
magyar zsidóságot deportálja. Ezért
német oldalról a német „megszállás”
elsô hónapjában még csak az állam-
polgárság nélküli, a hadmûveleti terü-
leten lakó, illetve a német vadász-
repülô-program titkos gyáraiba szánt
zsidók deportálását tárgyalták. A
„megszállás” szót érdemes idézôjelbe
tenni, mivel Magyarország területén
valójában csak minimális német kato-
naság tartózkodott. A nyolc megszál-
ló hadosztályból négy néhány héten
belül távozott. 1944. április 1-jén a
német csapatok élelmezési létszáma
Magyarországon 70 ezer, május 1-jén
57 ezer háromszáz fôt tett ki. A szá-
mok mögött azonban döntô többségé-
ben komoly harcra nem alkalmazható,
nehézfegyverzettel nem rendelkezô
csapatokat kell elképzelnünk.

Német tervek
Nyilvánvaló, hogy a német félnek is

voltak elképzelései a deportálásra,
ezek megvalósítása azonban csak a
magyar szervek együttmûködésével
volt lehetséges.

Az összes magyar zsidó deportálá-
sáról (leszámítva a munkaszolgálatos-
ként behívottakat) április 22-én vagy
23-án született döntés. Edmund
Veesenmayer teljhatalmú megbízott
ugyanis április 23-án jelentette Ber-
linbe, hogy „a zsidóakció átfogó egy-
séges egészet képez” (Judenaktion als
ein totales ganzes).

Április 24-én von Thadden tanácsos
már azt táviratozta Eichman-nak,
hogy a deportálások május 15-én a
kárpátaljai térségbôl fognak kezdôd-
ni, és „a felvevôhely Auschwitz”.
Hozzá kell tenni: Eichmann az erede-
ti tervek szerint napi egy vonattal és
háromezer zsidóval számolt (Rudolf
Höss, az auschwitzi tábor parancsno-
ka még ennyit sem akart fogadni,
mondván, kapacitásai csak háromna-
ponta egy vonat „feldolgozását” teszik
lehetôvé), ámde a magyar hatóságok
kérésére ezt napi négy vonatra, azaz
12 ezer fôre növelték, sôt esetenként
még ezt is túlteljesítették, anélkül,
hogy errôl Höss-szel egyeztettek vol-
na. Ennek fatális következményei let-
tek, mivel ha az eredeti tervekhez ra-
gaszkodnak, akkor 1944. július 9-ig, a
deportálások leállításáig „csak” körül-
belül 170 ezer embert deportálhattak
volna, szemben a ténylegesen elhur-
colt 437 ezerrel – tehát több mint 250
ezer ember megmenekülhetett volna
Auschwitz gázkamráiból!

A deportálások „menetrendje” 1944.
május 4–5. között dôlt el Bécsben, ahol
az úgynevezett „vasúti konferencián”
Eichmann stábja és a magyar össze-
kötôjük, Lulay Leó csendôr százados,
valamint a szlovák, a magyar és a biro-
dalmi vasutak képviselôi véglegesítet-
ték az intézkedéseket. Itt határozták el
azt is, hogy egy helyett napi négy,
egyenként negyvenöt vagonból álló
szerelvényt küldenek Auschwitzba, és
itt dôlt el végleg az is, hogy a deportá-
lás az úgynevezett hadmûveleti zóná-
ból, azaz Kárpátaljáról kezdôdik majd.
Ki kell azonban emelni, hogy még
ezen a konferencián is „csak” 300 ezer
zsidó deportálásáról volt szó. Magya-
rán: a döntéshozók számára még ekkor
sem volt egyértelmû, hogy a teljes vi-
déki zsidóságot deportálni fogják.

A halálgyár felkészítése
Vagyis a zsidóság megsemmisítése

nem egy központi, elôre és tudatosan
elhatározott ördögi tervbôl követke-
zik, amelynek minden állomását elôre
meghatározták. Mindez leginkább
Auschwitzban vált nyilvánvalóvá.
ahol a megsemmisítés apparátusa már
az elsô napokban összeomlott. Mivel
nem volt elég hely, ezért döntést hoz-
tak a cigánytábor lakóinak gyors meg-
gyilkolásáról. Az áldozatok azonban
védekeztek, és ezért a megsemmisítés
elhúzódott.

Az auschwitzi tábor meglehetôsen
késôn kezdett felkészülni a rá váró
feladatokra – ez is arra utal, hogy a
német vágyak mögött nem állt azon-
nali követelés. Március 29-én még az
összes építkezés leállítását rendelték
el. Április elején még az új kényszer-
munkásoknak tervezett barakkok épí-
tését is beszüntették, tehát épp
ellenkezôjét csinálták annak, amit
tenniük kellett volna, ha tudják, mi
történik a következô hetekben.

Csak 1944. május 9-én kezdte el Ru-
dolf Höss (akit elôzô nap neveztek ki a
tábor parancsnokának) szervezni a
megsemmisítô apparátus bôvítését.
Höss nem volt újonc, 1943 novembe-
réig is ô vezette a tábort. Öt hatalmas
gödör ásását rendelte el, emellett utasí-
tást adott, hogy a már leállított V. szá-
mú krematóriumot is be kell üzemelni.
Emellett az úgynevezett 2. bunkert is
bôvíteni kellett öltözôkkel (a bunker-
ben szintén lehetôség volt az elgázosí-
tásra), illetve hullaégetésre alkalmas
nyílt gödrökkel. Felgyorsították a köz-
vetlen vasúti vágányok építését, egy új
rámpát alakítottak ki, és jelentôsen nö-
velték a zsidó Sonderkommando és
„Kanada-kommandó” létszámát (elôb-
bi a meggyilkoltak tetemeinek elégeté-
sével foglalkozott, utóbbi az áldozatok
holmijait válogatta szét). Ugyanezen a
napon javasolták azt is, hogy a birke-
naui krematóriumokat egy további ke-
rítéssel zárják el a külvilágtól.

Eichmann maga a perében többször
is utalt arra, hogy „a magyar
csendôrség tempója annyira gyors
volt, hogy Auschwitznak nagy gondot
okozott (...) a sok transzport
megfelelô feldolgozása”.

Az improvizált döntéshozatalt bizo-
nyítja, hogy a magyar kormány még
ekkor is rendelkezett annyi szuvereni-
tással, hogy a német felet becsapja.
Kényszermunkások helyett ugyanis
alapvetôen nôket, öregeket és gyer-
mekeket tartalmaztak azok a szállít-
mányok, amelyek Magyarországról
1944. május 15-én elindultak. A leg-
értékesebb munkaerôt, a 18 és 45 év
közötti férfiakat a magyar hatóságok
kivétel nélkül visszatartották, holott a
német „megrendelô” éppen ôket sze-
rette volna megkapni ahhoz, hogy az
új földalatti fegyvergyárai építési
programjában tapasztalható munka-
erôhiányt enyhítse.

Az ideiglenes leállítás
Mint ahogyan a deportálások meg-

indulása, úgy leállításuk is bizonyíték

arra, hogy a folyamat nem volt eleve
elrendeltetett. Horthy júniustól egyre
erôteljesebb nyomás alá került a sem-
leges országok követségei, illetve az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia
részérôl azért, hogy állítsa le a depor-
tálásokat. Június végén végül rászánta
magát a cselekvésre, de meglehetôsen
erôtlenül.

A június 26-án tartott Koronataná-
cson adott nyilatkozatának tervezete
szerint „legjobb szeretném azt a ke-
gyetlen és nem magyar természethez
illô megoldást, hogy a zsidók depor-
táltatnak, egyáltalában leállítani. Ha
azonban ezt a kormány szerint a né-
metek követelik, ebbôl nem enged-
nek, vagyis ezen a vonalon kényszer
áll fenn, akkor sem engedhetem, hogy
ebben a magyar csendôrség mûködjön
közre. Akkor csinálja azt, amit a né-
metek akarnak, az itt levô német kar-
hatalom”.

Ez a kijelentés azonban még mindig
jóval kevesebb, mint a deportálások
megtiltása, hiszen ha a németek vég-
zik, akkor úgy látszik, Horthy sem til-
takozott volna a deportálások ellen.
Ezt a kijelentést fontos kiemelni, mert
ebbôl is látszik, hogy Horthy nem
akarta „megmenteni” a zsidóságot,
hanem csupán azt szerette volna elér-
ni, hogy ne kompromittálja magát a
deportálásokkal. Éppen ezért teljes té-
vedés gesztusát úgy értelmezni, mint
a zsidóság megmentésének kísérletét.

Július 2-án a Budapestet érô, igen
jelentôs bombatámadás komoly moti-
vációt jelenthetett Horthy számára,
hogy addigi véleményén módosítson.
Tetézve ezt azokkal a hírekkel, ame-
lyek a csendôrség esetleges puccsáról
szóltak, végre elszánta magát a cselek-
vésre. A fôvárosban kinevezte Lázár
Károly testôr altábornagyot karhatalmi
parancsnoknak, magához rendelte a
Budapestre vezényelt csendôrtiszteket,
és felszólította ôket arra, hogy Buda-
pestet azonnal hagyják el. Követelésé-
nek nyomatékosítására Budapestre
rendelte a közelben állomásozó 1. pán-
céloshadosztály alakulatait is. Ebbôl
alakult ki késôbb az a legenda, amely
szerint Koszorús Ferenc ezredes, a
hadosztály parancsnoka „megmentet-
te” a budapesti zsidóságot – akiket
Horthy hagyott volna deportáltatni, ha
azt a német szervek végzik.

Veesenmayer 1944. július 8-án le is
szögezte Jaross Andor belügyminisz-
ternek, hogy „továbbra is fenntartjuk
azon alapelvünket, amely szerint Bu-
dapest további zsidótlanítását maguk-
nak a magyaroknak kell végrehajtani-
uk” – magyarán szó sem volt arról,
hogy a német megszállók maguk
akarták volna ezt a feladatot elintézni.

A csendôrség néhány napon belül
csakugyan elhagyta a fôvárost. Köz-
ben viszont a fôváros külterületein, a
közigazgatásilag nem Budapesthez
tartozó városrészekben egészen 1944.
július 9-ig zavartalanul folytatódtak a
deportálások.

Hitler hiába dühöngött Horthy dön-
tésén, egyszerûen nem volt lehetôsége
arra, hogy azt megváltoztassa. Ebbôl
a szempontból nem sokat változtattak
azok az akciók sem, amelyeket
Eichmann rendelt el annak érdekében,
hogy még néhány ezer ember Ausch-
witzba kerüljön.

Zárszó
Összefoglalva: a német megszállók

nem akarták mindenáron legyilkolni a
teljes magyar zsidóságot. Az, ami tör-
tént, bonyolult és többszereplôs folya-
mat, amelyben minden fél hozzátette
a katasztrófához a maga obulusát. A
kép  tehát egyáltalán nem fekete-fe-
hér. Magyarország még 1944 nyarán
is jelentôs szuverenitással rendelke-
zett, és ha akarták volna, akkor politi-
kusai élhettek is volna ezzel.

Hetek / Ungváry Krisztián

A német megszállás 
és a magyar kollaboráció 70.
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Magyar–Izraeli Tudós Társaság

alakult a Bar Ilan Egyetemen a két

ország közötti tudományos együtt-

mûködés elôsegítésére.

Nagy Andor, Magyarország izrae-

li nagykövete beszédében emlékez-

tetett arra, hogy a magyar származá-

sú izraelieknek erôs magyar kulturá-

lis gyökereik vannak.

Felidézte, hogy a 20. század elején

és közepén a rendkívül tehetséges

magyar zsidó tudósok nagy generá-

ciójának hatása az egész világ, így

Izrael tudományos életében megfi-

gyelhetô volt, méltatta Szilárd Leó,

Polányi Mihály, Teller Ede és

Ávrahám Herskó munkásságát.

Itt áfa, ott e-fa
Ha akarunk, megpihenünk alatta, ha úgy tartja kedvünk, akár netezhetünk

is vele. Ez lenne az eTree, vagyis a világ elsô e-fája.
Pihenôhely, vízforrás, ingyen wifi és töltôállomás egyetlen ponton – csak

néhány dolog az e-fa által nyújtott szolgáltatások közül. Az izraeli Sologic ál-
tal fejlesztett eTree feltalálói szerint hamarosan jelentôs szerepet fog betölte-
ni a közterületeken.

Tel-Aviv 250 másik pályázót uta-
sított maga mögé, amikor a közel-
múltban megkapta „A világ legoko-
sabb városa” címet.

Elbarikádozott 
villamosmegállók Jeruzsálemben

Feladta magát az a palesztin férfi, aki teherautójával elsodort három izraeli
katonát Ciszjordániában, egy zsidó település mellett. Bár az izraeli rendôrség
még vizsgálja a balesetet, valószínûleg újabb palesztin terrortámadásról van szó
– két héten belül már a negyedikrôl.

Az izraeli hatóságok most már betontömböket raknak a villamosmegállókba,
így próbálnak védekezni a palesztin terroristák legújabb támadási módszere
ellen. „Nagyobb biztonságban érzem magam ma, hogy felállították az útakadá-
lyokat. Remélem, hogy nem kell majd állandóan mögöttük meghúzódnom.
Remélem, hogy Isten segítségével biztonságban leszünk” – mondta az egyik
járókelô.

„Szerintem ôrültség, hogy ezt kell csinálnunk, hogy el kell barikádoznunk a
villamos- és buszmegállókat” – vélekedett Sarah Haber jeruzsálemi lakos.

Néhány hete hajtott elôször egy palesztin merénylô a villamosra várakozók
közé a délutáni csúcsforgalom idején Jeruzsálemben, pár nappal késôbb pedig
egy másik palesztin terrorista megduplázta a tétet: két megállóban is embereket
sodort el. A támadásokban hárman meghaltak, több tucatnyian pedig
megsebesültek. De nemcsak Jeruzsálemben, Ciszjordániában is hasonló eset
történt: ott három járôrözô izraeli katonának hajtott neki egy palesztin
merénylô. Mindhármukat súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A Hamasz üdvözölte a támadásokat, és további merényletek végrehajtására
szólította fel követôit, az ENSZ-et pedig a Biztonsági Tanács azonnali össze-
hívására. „Mi, a palesztin vezetés, jordániai testvéreinkkel együttmûködve
közös erôfeszítéseket teszünk, hogy a Biztonsági Tanács azonnal üljön össze, és
szólítsák fel az izraeli oldalt, akik gerjesztik ezt a robbanásig feszült helyzetet,
hogy állítsák le az ez irányú politikájukat” – mondta Rijád Manszúr palesztin
ENSZ-nagykövet.

Az izraeli ENSZ-nagykövet egyenesen felháborítónak tartotta, hogy
miközben országa sorban temeti el a palesztin terrorizmus áldozatait, a
nemzetközi szervezet hallgatásba burkolózik.

atv.hu

A pápa Jeruzsálem békéjéért
Az Isten nevében folytatott gyûlölet és erôszak ellen szólt Ferenc pápa az

izraeli Jediót Ahronót címû újságban megjelent exkluzív interjúban.
„Egyértelmûen elutasítok minden, Isten nevében elkövetett erôszakot” –

mondta a katolikus egyház vezetôje kétszobás, szerényen berendezett vatiká-
ni lakosztályában a több mint tízórás beszélgetéssorozat részeként, amelyet
Henrika Cimerman újságíróval folytatott, aki „barátja a pápa jó barátjának”,
Avraham Skorka argentin rabbinak.

A fa alakú szerkezetet az „ágain” elhelyezett napelemek látják el energiá-
val, amelynek segítségével az alatta „megpihenôk” szabadon internetezhet-
nek, tölthetik laptopjukat vagy telefonjukat, és böngészhetik a „fatörzsön” el-
helyezett LCD kijelzôt. Mindemellett ivóvizet, sötétben pedig világítást biz-
tosít. Készítôi egy környezetvédelmi vállalkozásnak írják le, amely nemcsak
a közösségen belüli kapcsolatteremtést segíti, de példaként is szolgál a kör-
nyezettudatosságra és a fenntartható fejlôdésre.

life.hu

Ferenc pápa aggodalmának adott hangot az utóbbi idôben Jeruzsálemben
egyre fokozódó vallási színezetû harcok, s különösen az egyik jeruzsálemi
zsinagógában a közelmúltban történt vérengzés miatt. „Imádkozom az áldo-
zatokért és az elfogadhatatlan erôszak miatt szenvedôkért. Szívem mélyérôl
az érdekelt felekhez fordulok, és felszólítom ôket, hogy hagyják abba a gyû-
löletet és az erôszakot, és mindent kövessenek el a megbékélésért” – mondta
az egyházfô. „A békét építeni nehéz, de béke nélkül élni maga a rémálom” –
tette hozzá.

„A keresztény egyház és a Vatikán szerint Jeruzsálemnek a három vallás
fôvárosának kellene lennie, a béke és a hit fôvárosának” – fejtette ki. „A bé-
ke eléréséhez politikai tárgyalásokat kell folytatni, amelyeket jó szándékkal
és kölcsönös bizalommal kell megkezdeni. Azt kérem Istentôl, hogy mindkét
politikai vezetô tegyen meg mindent az elôrelépéshez, ez a béke egyetlen út-
ja” – vélte a katolikus egyházfô.

Ferenc pápa elmondta, májusban azért utazott a Szentföldre, hogy még Si-
mon Peresz hivatali idejében eleget tehessen a volt izraeli államelnök meghí-
vásának. Régi álmát valósította meg, amikor a Siratófal elôtt összeölelkezett
két barátjával, az ôt a látogatáson is elkísérô Avraham Skorka rabbival és
Omár Abud sejkkel, az argentínai muzulmánok vezetôjével.

„Egyértelmûen ki kell jelenteni, hogy az antiszemitizmus bûn” – mondta
Ferenc pápa az izraeli újságnak. „Ittlétem egyik oka, hogy emlékeztessem a
keresztény világot a zsidóságban lévô gyökereinkre. Minden keresztényben
lakozik egy zsidó, senki sem lehet igaz keresztény, ha nem ismeri el zsidó
gyökereit. Természetesen nem etnikai, hanem vallási értelemben.”

A pápa figyelmeztetett arra, hogy a II. Vatikáni Zsinat a hatvanas években
egyértelmûen leszögezte, hogy nem a zsidók felelôsek Jézus haláláért. „És ez
nem ér itt véget. Vannak, akik tagadják a holokausztot. Ma is. Ez ôrültség, de
ez van. És ez felfoghatatlan” – tette hozzá Ferenc pápa, aki májusi izraeli lá-
togatásán megcsókolta hat holokauszttúlélô kezét.

A közelmúlt közel-keleti iszlamista vérengzéseirôl az a véleménye, hogy
„a keresztényüldözések súlyosabbak, mint a kereszténység elsô évszázadai-
ban voltak”, utalva arra a korra, amikor a római Colosseumban például ke-
resztényeket vetettek az oroszlánok elé.

„Irakban elmondhatatlanul barbár bûntetteket hajtanak végre. Több ezer
embert, köztük rengeteg keresztényt brutálisan elüldöztek otthonukból” –
mondta Ferenc pápa. „Gyerekek éhen és szomjan halnak, nôket ejtenek rabul,
és kegyetlenül legyilkolják az embereket” – hangoztatta a pápa, akinek titká-
ra Egyiptomból származó kopt keresztény.

„Az iraki keresztények, jazidik és a többi kisebbség kiáltására világos és
bátor választ kell adniuk a vallási vezetôknek, különösen a muzulmánoknak”
– szögezte le Ferenc pápa, akit csak a biztonságiak aggodalmai akadályoztak
meg abban, hogy nyár végén Dél-Koreába tartva, leszálljon repülôgépével
Irakban. „De a politikai vezetôknek és a nagyhatalmaknak is határozottan cse-
lekedniük kell” – emelte ki.

MTI

Magyar–izraeli tudós társaság
alakult

Elmondta, hogy a tudós társaság

célja fórumot teremteni az Izraelben

élô, erôs személyes és szakmai kap-

csolatokkal rendelkezô tudósoknak,

segíteni az együttmûködést a magyar

tudósokkal közös kutatások, oktatási

programok révén.

A társaság megalakulását a Ma-

gyar Tudományos Akadémia elnöke

videoüzenetben köszöntötte. Lovász
László elmondta, hogy szerinte a kis

népek legnagyobb kincse a tudás,

számukra különösen fontos a kreati-

vitás és az együttmûködés.

Reményét fejezte ki, hogy minél

több izraeli tudóst láthatnak vendé-

gül Magyarországon. Victor Weiss, a

területért felelôs izraeli minisztérium

tudományos igazgatóhelyettese fel-

hívta a figyelmet arra, hogy Izrael

világelsô az egy fôre jutó tudósok

számában: minden tízezer dolgozó-

ból száznegyvenen tudománnyal

foglalkoznak.

Hozzáfûzte: Izraelben a bruttó ha-

zai össztermék (GDP) négy százalé-

kát fordítják kutatásra. Ebbôl csak

egy százalék származik az állami

költségvetésbôl, a fennmaradó há-

rom százalék magánbefektetôktôl

származik.

Marcel Shaton, az izraeli–európai

tudományos kutatási programok

igazgatója szerint az új fórum Izrael

számára kiváló lehetôség az Európai

Unióval folytatott együttmûködés

szempontjából is. Az izraeli kutatási

rendszer eredményességét szerinte

nagyban segíti az erôs vállalkozó-

szemlélet, az, hogy Izrael bevándor-

lókból álló társadalom, ahol gyors si-

kereket kell felmutatni.

A tudósklub elsô tiszteletbeli elnö-

kévé a magyar származású Daniel
Herskovitz professzort választották.

Herskovitz a tudományt a konfliktu-

sok kezelésére szolgáló közös nyelv-

nek nevezte, mint mondta, a tudósok

ezt beszélve mindig megértik egy-

mást, áthidalhatják a népek, a kultú-

rák és a nyelvek közötti ellentéteket,

és csakis nyerhetnek általa.

A tudós társaságba belépô mûfor-

dító-irodalmár Szalai Anna az MTI-

nek elmondta, hogy nemcsak a reál,

hanem a humán és a társadalomtudo-

mányok számára is lehetôséget te-

remthet az új szervezet, mert ezek

anyagi támogatása különösen nehéz-

kes.

Tel-Avivban okos lehetsz...

A Barcelonában megtartott Okos

Város Expo Világkonferencia a Fe-

hér Városnak azt a kezdeményezését

ismerte el az évenként kiosztott díj-

jal, amelyet a polgármester „digitális

forradalomnak” nevez.

A város fô projektje a Digi-Tel

platform, amely Tel-Avivot köti ösz-

sze közvetlenül – a lakóival. A prog-

ram klubtagság és egy app révén

helyspecifikus és egyénre szabott

szolgáltatásokat és információt

nyújt, a környékbeli útépítésektôl

kezdve a bolti akciókig – írja a Ti-

mes of Israel. Már 90 ezren iratkoz-

tak fel rá.

A város azonfelül, hogy a kezdô

mikrovállalkozások, start-upok köz-

pontjaként igyekszik pozícionálni

magát, nyilvánosan hozzáférhetô

helyhatósági adatbázisokat is elkez-

dett felállítani a tel-avivi ügyek átlát-

hatósága érdekében. Hovatovább az

egész város területén ingyen wifi

van, még a tengerparton is, ami való-

színûleg a leghatásosabb projekt

mind közül. A három éve megalapí-

tott Okos Város Expo a városi inno-

vációs és technológiai fejlesztések

népszerûsítését szolgálja. Tavaly Rio

de Janeiro volt a legokosabb város.

Keresztes Dániel / Keletport

Daniel Herskovitz
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„Új” antiszemiták
Nehezen emészthetô, hogy az utca emberétôl a világ vezetô politikusain át

a különbözô ideológiákat képviselô pártkatonákig, az emberi jogokért
protestáló szervezetekig, a zsidó gyökerekkel rendelkezô megmondóem-
berekig bezárólag, ha Izrael kerül szóba, agyukra vörös lepel hull, és értelem
helyett az érzelmeik kerülnek elôtérbe.

Gyanítom, hogy ennek oka nem a tájékozatlanság, inkább a tömegeknek
való megfelelni akarás, annak a tömegnek, melynek gondolkodását pont a
fentebb említettek formálták/formálják.

Ez a 22-es csapdája!
Van a tömeg, amely háborog a rossz életkörülmények miatt, és van a „ha-

talom”, mely burkolt vagy kevésbé burkolt formában elhiteti, hogy ezért a
zsidók a felelôsek. Régi, bevált patent, minden korban, minden politikai
berendezkedés esetén bátran elôhúzható. Mikor a kisember úgy gondolja,
hogy tenni kellene valamit a „mocskos zsidók” ellen, és ez utcai atrocitások-
ban, vallási helyek és temetôk megrongálásában manifesztálódik – többnyire
hallgatás övezi, esetleg látszatintézkedések sorozata.

Azt mégsem mondhatja egyetlen hatalom sem, hogy „emberek, hisz ez nem
igaz, hazudtunk, amikor erre hivatkoztunk, ahelyett, hogy saját impoten-
ciánkkal magyaráztuk volna a gazdasági helyzet milyenségét”...

Ez az a pillanat, amikor minden rendszer nagy hasznát veszi a széles kör-
ben elismert publicistáknak csakúgy, mint a „futottak még” sajtómunkások
széles táborának.

Ma, az internet korában, amikor a világ eseményei valós idôben, több
megközelítésben is, szinte élôben követhetôk, nehéz bôszen bólogatva elfo-
gadni az agytekervények teljes mellôzését, a valamilyen érdeket – sok eset-
ben csak saját tájékozatlanságukat – követô megmondóemberek sulykolta
félinformációk halmazát.

Idônként döbbenetes dolgok kerülnek be a köztudatba, és a
hangsebességnél is gyorsabban találnak „értô” fülekre.

(Nem szándékozom kitérni az Izrael és a gázai terrorszervezetek között
jelenleg folyó háborúskodás okaira, a terrorszervezet céljára – megtettem ezt
a Tûzszünet, vagy amit akartok... c. blogbejegyzésemben.)

Olvasom egy francia lány (nem muzulmán) posztját, amely arról szól, hogy
„A három zsidó fiatalt – gazdasági okokból – zsidók ölték meg”.

Szerzôje az egyik német tévéállomás tudósításából kombinál, mely azt állít-
ja, hogy az izraeli biztonsági szervek eltitkolják az igazságot. Az írás lényege,
hogy a gyilkosok – akik természetesen nem palesztinok – szolgáltatták az
ürügyet a Cahal gázai akciójához.

Ez a hír rekordsebességgel terjed a hálón, és annak ellenére, hogy az
elkövetôk egyike kézre került, és mára a Hamász is elismerte, az emberrablás
és gyilkosság az ô megrendelésükre történt. – Lényegtelen, senkit nem
érdekel. 

Ez is tökéletes példája annak, hogy amennyiben Izraelt akarjuk vádolni,
akár hazudhatunk is.

Egy másik gyöngyszem: a magát „ifjú francia forradalmárok”-nak nevezô
csoport az interneten keresztül uszít zsidók megtámadására. A felhíváshoz 32
francia zsidó fényképét és lakcímét mellékeli.

Ennyi talán elég is, bár lehetne folytatni a sort a Dávid-csillagot viselô
norvég hölgy brutális megverésével, azzal, hogy egyes európai országokban
a hagyományos zsidó viselet sem ajánlott.

Annak ellenére, hogy ma Európa szerves egység, a keleti és a nyugati tömb
között zsidókérdésben a határvonal élesen meghúzható.

Errôl már korábban kifejtettem álláspontomat úgy Magyarország, mint
általában Európa vonatkozásában.

Úgy érzem, hogy gondolataimat egyik esetben sem kell revideálnom, vi-
szont szükségesnek tartok néhány kiegészítést.

Az elsô, hogy a volt szocialista tömb országaiban a mai napig a klasszikus
antiszemitizmus virágzik, mely mindenért a zsidókat okolja, és olyan paten-
tok mentén kommunikál, amelyekért a vészkorszakot megelôzô idôk anti-
szemitái is pirulnának. Fennen hangoztatja, miszerint Hitler félmunkát
végzett, és ha rajta múlna, az összes zsidót hazaküldené. Haza Izraelbe, mely
országnak még a létjogosultságát is megkérdôjelezi.

Teszi ezt úgy, hogy még csak bele sem pirul. Talán ha belegondolna a
szavak puszta értelmébe (cionizmus, cionista rezsim, globális tôke stb.), a
tudatlanságát okkal szégyellhetné.

A nyugat-európai országokban kicsit más a helyzet. Ott az antiszemita/anti-
cionista hangadók elsôsorban a nagyszámú muzulmán bevándorlók körébôl
kerülnek ki, hozzájuk csapódik a helyi lakosság erre fogékony rétege.

A kétfajta antiszemitizmus/anticionizmus szószólói közösek abban, hogy a
forgatókönyvet elôre megírták, a részletek nem számítanak. Szinte kikérik
maguknak, hogy tényekkel megzavarják egysíkú gondolkodásukat. Közösek
abban is, hogy szerintük – ellentétben több arab országgal – a Hamász nem
terrorszervezet, és gond nélkül átsiklanak Izrael polgári lakosságának minte-
gy 14 éve tartó terrorizálása felett. Egységesek abban is, hogy „egy zsidó min-
denre képes”, és ennek érdekében a legprimitívebb hazugságtól sem riadnak
vissza.

Viszont van valami, amiben tökéletesen igazuk van, ami létük moz-
gatórugója: Európában kizárólag a zsidók egyetemes gyûlölete képes össze-
hozni a muzulmánok, a szélsôjobb és a radikális baloldal közötti koalíciót.

Ennek köszönhetô, hogy Európa kormányai átsiklanak az európai utcákon
egyre gyakoribb, sokszor erôszakba torkolló történések felett.

Figyelmes szemlélônek szemet kell szúrjon, hogy a tüntetések jelszavai:
„halál a zsidókra”, „gázba a zsidókkal” stb. nem Izrael, hanem a helyi zsidó
közösség tagjai ellen irányul, csakúgy, mint a fizikai atrocitások.

Ennek ismeretében leszögezhetô, hogy Gáza csak ürügy az antiszemita
szellem palackból történô kiengedésére.

Mondom ezt azért, mert nem tapasztalom, hogy Európában tömegtün-
tetésen ítélnék el Aszadot a 200 ezer halott miatt, vagy ugyanúgy fel-
háborodnának az Iszlám Állam Irakban jól dokumentált tömeggyilkossága
miatt, de akár Ukrajna 2000 polgári áldozata miatt is...

Van egy tippem: az elkövetôk egyike sem zsidó!
Ha Európa csak egy percre megállna és elgondolkodna, akkor kénytelen

lenne beismerni, hogy Izrael nem a gázai arabok, hanem a radikális iszlám és
a terror ellen harcol, hogy Izrael nem a probléma, hanem a megoldás része!

Lehárblog

„Zsidót teherautóért”, „zsidót
pénzért”. Az elsô „szlogen” 70 évvel
ezelôtt a finoman szólva megosztó
személyiség, Kasztner Rezsô prog-
ramjának elnevezése volt, melynek
keretében alkut kötött a nácikkal,
hogy sok-sok teherautó ellenében
azok zsidókat engedjenek ki Ma-
gyarországról. Vádlói szerint ezzel
meghosszabbította a háborút. A
második jelmondat – mint alább ol-
vashatjuk – Ceausescu tettét jelle-
mezte, s kissé cinikusan megállapít-
hatjuk, akkoriban elég jó volt az
árfolyamunk.

Bár a romániai zsidók kiárusítása
már az ötvenes években elkezdôdött,
Ceausescu volt a fô haszonélvezô:
1968 és 1989 között 40 577 zsidót
adott el Izraelnek 112 498 800 dollá-
rért.

A szocialista országokban a Szov-
jetunió vezetésével és iránymutatá-
sával hatalmas antiszemita hullám
vette kezdetét, amely 1953-ban érte
el a csúcspontját. Romániában is vé-
gigsöpört a tisztogatási hullám,
hosszabb ideig szabaddá tették a ki-
vándorlást. Annak ellenére, hogy
szerettek volna a teherré vált zsidó-
ságtól megszabadulni, nem tudták
szakértelmüket nélkülözni az ország
gazdasági ágazataiban.

1953-tól teljesen beszüntet-
ték a zsidók kivándorlását 

1958-ban a Szovjetunió kivonta
csapatait Romániából, így mindin-

kább lazult a nyomás az országon. A
csapatkivonás után Románia kifejez-
te hajlandóságát a kereskedelmi kap-
csolatok újjáélesztésére a nyugati or-
szágokkal. Mivel a nyugati országok
szkeptikusak voltak, Románia jó
szándéka jeléül ismét megkönnyítet-
te a zsidók kivándorlását.

A kivándorlás lehetôsége izgalom-
ba hozta a romániai zsidóságot. Az
ország elhagyásához szükséges ira-
tokat kiadó intézmények elôtt több
kilométeres sorok alakultak ki. Azo-
kat, akik a kiutazási dokumentumo-
kat kérték, elbocsátották munkahe-
lyükrôl, a diákokat pedig kizárták az
egyetemrôl. A kiutazási kérelmek el-
érték a 100 ezres számot. A román
diplomácia azonban nem várt nehéz-
ségekbe ütközött.

Az arab országok heves tiltakozás-
ba kezdtek amiatt, hogy Románia
katonákat küld Izraelnek. Románia,
engedve az arab nyomásnak, 1959-
ben visszavonta a kivándorlás enge-
délyezését, a kiadott engedélyeket
semmisnek nyilvánította, és újbóli
letartóztatásokat hajtott végre a cio-
nista vezetés soraiban.

A román külügyminiszter, Ion
Gheorghe Maurer azzal a kéréssel
fordult az izraeli kormányhoz, hogy
tiltsa meg az izraeli sajtónak, hogy
tudósítson a romániai bevándorlók-
ról, és ne szivárogtasson ki informá-
ciókat az arab országoknak. Az izra-

IZRAEL „ELISMERÉSE”

Izraelt meg kell semmisíteni
Mintegy kétezer felfegyverzett harcos és teherautókra szerelt rakéták nagy-

szabású felvonulásával emlékezett meg létrejöttének 27. évfordulójáról a Gá-
zai övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet.

Az Izrael ötvennapos gázai hadjáratát lezáró augusztusi tûzszünet óta ez
volt a legnagyobb palesztin erôdemonstráció. Egy magas rangú Hamász-
vezetô megismételte az iszlamista mozgalom alapító okmányában foglaltakat,
miszerint a cél Izrael megsemmisítése. „Az Izraelnek nevezett illúzió eltûnik.
Eltûnik a Kasszám-brigádok kezei által” – jelentette ki Halíl al-Hajja, a
Hamász fegyveres szárnyára, az Ezzeddín el-Kasszám Brigádokra utalva.

Az utóbbi években egyes Hamász-vezetôk azt hangoztatták, hogy elfogad-
nának egy palesztin államot az Izrael által 1967-ben megszállt területeken
hosszú távú fegyverszünet fejében, de továbbra sem hajlandók elismerni el-
lenségük jogát a létezésre.

Abu Ubaida, a brigádok szóvivôje azt mondta, elkerülhetetlen lehet egy
újabb konfrontáció Izraellel, amennyiben nem épül hamarosan újjá az a több
ezer otthon, amely a nyári konfliktusban omlott össze vagy rongálódott meg
a Gázai övezetben. „Nem fogadunk el kevesebbet, mint mindennek az újjá-
építését, amit lerombolt a vad cionista agresszió” – mondta a maszkot viselô
szóvivô.

A palesztinok csalódottságukat hangoztatják az újjáépítés lassú üteme és az
építôanyagoknak az övezetbe való korlátozott bejutása miatt, amióta a nem-
zetközi adományozók októberben több mint 5 millió dollárt ajánlottak fel.
Mind Izrael, mind pedig Egyiptom – amely iszlamista fegyveresekkel küzd az
övezettel határos Sínai-félszigeten – tart attól, hogy a Hamász rakétasilók
gyártására használná fel az építôanyagokat.

MTI

Jó volt Romániában 
az árfolyamunk

Pénzt zsidókért
eli kormány beleegyezett a feltéte-
lekbe, és megtette a szükséges intéz-
kedéseket. Ettôl kezdve a romániai
emigránsok kérdése tabutémának
számított az izraeli sajtóban.

A kneszet egy speciális törvényt
fogadott el, amely bûncselekmény-
nek minôsítette az alijára való
hivatkozást. Az új emigrációs tör-
vény neve „Sá-sá alija”, „Csitt-csitt
alija” volt. Az amerikai diplomácia
kikötötte, hogy a kereskedelmi kap-
csolatokat a két ország között csak
akkor újítják fel, ha Románia sza-
baddá teszi a kivándorlást a zsidók
számára.

Románia és Izrael olyan megol-
dást keresett, amivel feltûnés nélkül
le tudták bonyolítani a zsidók kiván-
dorlását. Végül Henry Jacober sze-
mélyében megtalálták a megfelelô
embert az ügylet lebonyolítására.
Jacober 1961-ben kezdte el tevé-
kenységét, amelynek során zsidókat
váltott ki Romániából Izraelben élô
rokonaik kérésére.

A személyek ára 4000 és
6000 dollár között változott

Az izraeli titkosszolgálat is felfi-
gyelt Jacober mûködésére. Elôször
nagyon zavarta ôket a ténykedése, de
Shaike Dan (az izraeli titkosszolgálat
Romániába kihelyezett fônöke) ta-
lálkozott Jacoberrel, és meglátta a
benne rejlô lehetôséget. Miután Ben
Gurion 1961-ben megadta a felhatal-
mazást, Dan nekikezdhetett a mun-
kának. Jacobert utasította, hogy ta-
lálkozzon Gheorghe Marcuval, a
DGIE (Directia Generalá de
Informatii Externe) vezetôjével.
Jacober elmondta, hogy az izraeli tit-
kosszolgálat az ô közvetítésével sze-
retne egy általuk megegyezett össze-
get fizetni minden egyes zsidóért,
akit a román hatóságok emigrálni en-
gednek. Románia elôször visszauta-
sította az ajánlatot, mivel provokáci-
ót sejtett a háttérben. Jacober ekkor
arra tett javaslatot, hogy 500 zsidó
emigrálásáért cserébe egy csirkefar-
mot épít Romániában.

Dej jóváhagyta, mint egyedi alkal-
mi üzletet. A farm elnyerte Dej tet-
szését, és még továbbiakat rendelt
ugyanezért az „árért”. 1960 közepére
a Belügyminisztérium rendelkezett a
legnagyobb csirke-, malac- és más
típusú farmmal az országban. A far-
mok által termelt javakat diplomáci-
ai fedezet alatt, Jacober segítségével
nyugatra exportálták. Az ezekbôl
származó jövedelem elérte az évi
8–10 millió dollárt. A farmok létre-
jöttében játszott izraeli szereprôl
csak pár ember tudott.

1958 és 1965 között 
Romániából 107 540 zsidó
emigrált Izraelbe

Évente átlagosan 13 000. Ekkor
azonban két fontos eseményre került
sor. 1965 márciusában hatalomra ke-
rült Nicolae Ceausescu, 1967-ben
pedig kitört a hatnapos háború,
amely után Románia – egyedüliként
a kelet-európai szocialista államok
között – nem szakította meg a diplo-
máciai kapcsolatot Izraellel.

Miután Ceausescu tudomást szer-
zett a Jacober-ügyrôl, leállította a to-
vábbi kivándorlást, a titkos üzlet mi-
att kirúgta Marcut, és a belügymi-
nisztert is kommunistaellenes tevé-
kenységgel vádolta meg.

mazsihisz.hu nyomán
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N A P T Á R
Január 1. csütörtök Tévét 10. Ászárá bötévét böjt

Január 2. péntek Tévét 11. Gyertyagyújtás: 3.45

Január 3. szombat Tévét 12. Szombat kimenetele: 4.57

Január 9. péntek Tévét 18. Gyertyagyújtás: 3.53

Január 10. szombat Tévét 19. Szombat kimenetele: 5.04

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jan. 2. Jan. 3. Jan. 9. Jan. 10.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.30 9.30 17.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.30 10.00 17.30 10.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 16.00 8.00 16.10 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.00 8.00 16.10 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai út 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.00 9.00 16.10 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 15.50 8.00 16.00 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.50 8.00 16.00 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 16.00 8.00 16.15 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

VEGYES Vitál-Lux-Dentál Fogtechnika.
Négy generáció óta. Allergiamentes
biofogsor-készítés, javítás, kerámia-
hidak, cirkonpótlások, hara-
pásemelô, fogfehérítô sín készítése.
Telefon: +36-70-272-4217, web:
www.fogsor.eu

APRÓHIRDETÉS
Órajavítás, antik órák teljes resta-
urálása, esetleg oda-vissza szállítás-

sal. Órák, elemek, csatok, óraszíjak

(erôs csuklóra is) nagy választékban.

Tel.: 06-70-505-5620, napközben.

VII., Garay–Murányi u. sarok, a

Garay térnél. Jung Péter. Web:

www.jungoras.hu

Budapesten vagy Bécsben élô,
idôs, magányos személy gondozását,

eltartását vállalom. 06-30-468-6102.

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

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

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

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

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

Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kus mester. Fogsorok, hidak készí-
tése, javítása soron kívül. Fogszabá-
lyozó, fogfehérítô. Fogászati háttér
biztosított. Szolid árak. Mozgáskor-
látozottakhoz házhoz megyünk. Hét-
végi ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt.
51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz kö-
zel. 06-30-222-3016, 06-1-356-
9372. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, könyv-
nyomtatás, névjegykészítés a
Mammut I.-ben, a II., VI., IX. kerü-
letekben. Messinger Miklós, 06-20-
934-9523, www.rcontact.hu

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

Önkéntes munka Izraelben! Prog-
ramunk télen is folytatódik! Gyere
velünk, mi megyünk! Bôvebb infor-
máció: Deutsch János, +36-20-233-
8454, janos.deutsch76@freemail.hu,
vagy személyesen az Izraeli Kulturá-
lis Intézetben (VI. ker., Paulay Ede
utca 1.) minden kedden, 16–17 óra
között.

Budakeszi úton másfél szobás, nagy
erkélyes, frissen festett, szerényen
berendezett, összkomfortos lakás 60
ezer Ft + rezsiért tulajdonostól ki-
adó. 06-1-315-1933.

Az Amerikai Alapítványi Iskola –
közismertebb nevén „a Wesselényi”
– tanárai, tanulói néhány szülô kísé-
retével a közelmúltban két ízben is
Miskolcon jártak. A Holokauszt-
emlékévhez kapcsolódó „Civil Alap
2014” pályázati program keretében
vállalták, hogy két zsidótemetôt
meglátogatnak, kitakarítanak és
rendbe hoznak. Elsô alkalommal az
Avasi-temetôre került sor, második
alkalommal pedig az elhagyottabb
Diósgyôri-temetôre.

A MAOIH iskolája vidéki ortodox
hitközséget látogatott meg, ennek
szellemében történt a program szer-
vezése. A kényelmes, bérelt busz
még délelôtt elindult, hogy a „rövid
péntek” miatt idôben érkezzen. A
megérkezés és a szállás elfoglalása
után már csak a szombatra való fel-
készülésre maradt idô.

Elsô alkalommal Chájé Szoro, má-
sodik alkalommal Vájécé szombatját
töltötték együtt a wesselényisek a
helyi hitközség tagjaival. A nagy
imaterem nemcsak az ima helyszíne
volt, hanem egyben a szombati „há-
rom lakomának” is helyet adott, és

közösségi centrumként is szolgált.
Tóramagyarázatok, közös zmireszek
tették tartalmassá az együtt töltött
idôt. Az elôimádkozási, tóraolvasási
funkciókban egymás váltották a he-
lyiek, a tanárok, sôt a tanulók is.

A temetô-karbantartás mindkét
esetben vasárnap történt. A munká-
latokban – a tanulókon kívül – lelkes
szülôk is részt vettek. A tujaültetésen
túl gereblyézésre és sírkövek letisztí-
tására is sor került.

Mindkét hétvége nagy élményt je-
lentett mindazok számára, akik ré-
szesei voltak, ugyanakkor a két test-
vérhitközség sikeres együttmûködé-
sének is szép példáját mutatták.

Külön köszönet illeti Freund Jenô
urat, a miskolci hitközség elnökét és
Szlukovinyi Péter titkár urat, akik a
programok zavartalan lebonyolítását
biztosították, és gondoskodtak az is-
kola hittestvéri fogadtatásáról. Meg
kell említeni a Hanna Étterem által
biztosított ételt is, amellyel a Wesse-
lényi-iskola a miskolci asztalokra is
sabeszi ízeket varázsolt.

Dan Dániel

Irodalom és élet
Márai Sándor: Naplójegyzetek, 1944. június

„L. városban: A. zsidó orvost elvitték munkatáborba, ötéves gyermekét a
gettó lakosaival együtt vagonban Lengyelországba; de a rendelô a helyén ma-
radt. Az iskolatársam volt. Rendelôjét korszerûen rendezte be, röntgengéppel,
elektrokardiogrammal. Mindez vidéken ritkaság. A rendelôért, a röntgengé-
pért, a felszerelésért ketten vetélkedtek: a helybeli tisztiorvos, s egy belgyó-
gyász. A rablók nem tudtak megegyezni. A vitából lovagias ügy keletkezett,
párbaj. Mert mi lovagias nép, úri emberek vagyunk, kérlekalássan.”

Bonyhádon dr. Litzman Lajos orvost, fogorvost úgy ismerték, mint a sze-
gények orvosát, mert a nincstelenektôl soha nem fogadott el pénzt. Akkor,
1944 márciusában, csecsemôként engem is így gyógyított. Nagyapja a nagy
hírû, tudós bonyhádi rabbi, Rosenthal Tóbiás volt, apja pedig Litzman Miksa
helybéli textilkereskedô.

A Litzman család mögött 1944. május 12-én bezárultak a bonyhádi gettó
kapui.

Az államigazgatás gépezete pedig ôrölt tovább. 

Wesselényisek a temetôkért
Bonyhád zsidósága, közöttük a Litzman család, még a bonyhádi gettóban

várta további sorsát. A hivatalos álláspont, hogy Németországba, munkára vi-

szik a zsidókat. Így tudták a zsidók, így tudta a közvélemény. Így tudta a ha-

tóság is? Akkor miért utalta ki a házukat másoknak, már ekkor?

Ha hivatalosan munkára vitték a zsidókat, miért volt ez a kínzásokkal is

kierôszakolt nyomozás az értékeik után, miért üldözték azokat a kereszténye-

ket, akik megôrzésre átvettek „6-7 liter libazsírt”. „A lefolytatott nyomozások

során Krausz a nyomozó hatóságnak bejelentette, hogy hol és kinél tartja hol-

miját...” Ez a kódolt leírása a kínzással kicsikart vallomásnak. A „vagyont

rejtegetô” Megyeri Mária védekezésül elmondta: „...csak jót akart tenni em-

bertársain, mert úgy ôk, mint ô maga azt hitte, hogy az embergyûlölködés

megszûnik, a békés megegyezés meglesz, ôk visszatérnek....” Ezt hitték az

egyszerû zsidók és az egyszerû keresztények egyaránt. Vajon mit hitt, vajon

mit tudott a hatóság és a magyar állam vezetése?

Dr. Litzman Lajos orvost a családjával együtt deportálták. Auschwitzban,

fogorvosként az áldozatok aranyfogait kellett eltávolítania. Dr. Litzman La-

jos örökre megtört, de túlélte Auschwitzot. Emlékére álljanak itt a család ál-

dozatainak nevei: Litzman Fani, dr. Litzmanné Berger Aranka, Litzman Bel-

la, Litzman Györgyi, Litzman Marianna.

Sós Csaba
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...és ideje van a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

Rokonok
Tartozom egy vallomással. Szellemi képességeim egyik leggyengébb

pontja emberi arcok, nevek és fôleg családi kapcsolatok felismerése és
megjegyzése. Nekem egy családtörténetet feldolgozó regény akkora kihí-
vás, mintha meg kéne fejtenem a holt-tengeri tekercsek rovásírásos verzi-
óját. Számomra egy nagybácsival véget ér az a vérvonal, amit követni tu-
dok. Ehhez talán a szellemi restségen kívül az is hozzájárult, hogy egész
házasságkötésemig kétszemélyes volt a Spánn család. Tudniillik édes-
apámtól kezdve nagynénéken, nagyszülôkön keresztül karon ülô korom-
ban elvitt mindenkit vagy a munkaszolgálat vagy a „sohasem létezett”
holokauszt. Így egyke gyerek lévén, édesanyám és én képeztünk egy csa-
ládot. Mikor megnôsültem, egy rövid ideig élvezhettem még nejem család-
jának szeretetét, és megszületett a fiam is. Éppen ezért okozott gondot né-
hány hónapja feleségem bejelentése, miszerint az internetnek köszön-
hetôen felfedezte Amerikában egy közel 40 éve nem látott rokonát. Ô
ugyan megpróbálta megmagyarázni nekem, hogy a jelenleg egy brooklyni
vallásos zsidó közösségben élô Évike melyik dédnagymamája öccsének a
leszármazottja, én azonban már Brooklynnál elvesztettem a fonalat. Ma-
gamban nyugtáztam, hogy gazdagodtunk egy rokonnal, és tudomásul vet-
tem, hogy harmadik generációs, már Amerikában született és a magyart
törve beszélô, természetesen zsidó férjével együtt a közeljövôben Pestre
jönnek, így találkozni is fogunk. Évike – aki egy magán utazási irodát ve-
zet, és kapcsolatépítés miatt tér vissza közel 40 év után – rendben megér-
kezett, és belvárosi szállodájukból a férj hívott fel telefonon, mondván,
rajtam szeretné élesíteni magyartudását. Meghívása így szólt: Jönni te és
család sunday afternoon hotelbe, lesz még jó kis dinner, de hozd egész
family, és én itt venni neked fine túrós táska, jobb, mint kapni egész USA.
Köszönettel elfogadtuk az invitálást. Már csak az okozott gondot elôre is,
vajon mirôl is fogunk beszélgetni. Hiszen Évit feleségem gyerekként is-
merte, nekik az elszalasztott 40 év majd ad témát, a fiam jó angolos és jó
társalgó, feltalálja magát amerikai témakörökben is, de én lélekben ahhoz
öltöztem, hogy a Brooklyn és Budapest között mutatkozó idôjárási különb-
ségen túl csupán az amerikai és magyar egzisztenciális lehetôségekrôl és
zsidóságunk megélésérôl beszélgetve tudjuk csak elverni valahogy az idôt.
Nagyon szimpatikus emberpárt ismertem meg. Meghatott törekvésük,
hogy megértessék magukat, és ha lassan, tagoltan beszéltem hozzájuk,
mint egy webkamerás tévékapcsolatnál, késve, de megértettek mindent.
Elmesélték, hogy három gyermekük jesivába járt, ma már nagyok, önál-
lóak, így megengedhették maguknak ezt a luxust, hogy nem kis pénzért el-
látogassanak az óhazába. A férj azt mondta nekem, hogy most jön neked
story, amit biztos hiába lenni journalist, még életedben nem találkoztál. 18
évi folyamatos munka után a számítógépes cég, ahol ô dolgozott, egyik
napról a másikra elküldte, mondván, veszteségük okán a fejlesztôrész-
leget, ahol ô is dolgozott, felszámolják. Fônöke közölte, kétféleképp bú-
csúzhatnak. Vagy elfogadja a 200 000 dolláros végkielégítést, melybôl a
törvényes levonások után 70 000 dollár a kezénél marad, és kap kiváló
ajánlólevelet is, vagy ha kötözködik, akkor is kirúgják, csak épp keresnek
hozzá egy paragrafust. Ô a megegyezést választotta. Én pedig azt feleltem
neki, hogy ugyanez a sztori nálunk zsidóval és nem zsidóval egyaránt min-
dennapos, mínusz a 200 000 dollár. David – merthogy így hívják a férjet
– félénken arra kért, hogy péntek este majd vigyem el egy zsinagógába,
mert otthon is eljár, és kíváncsi rá, hogy mi miként köszöntjük a szomba-
tot. Elmondta, hogy hitközsége tagjai figyelmeztették, a magyar zsidóság
két csoportra osztható. Vannak a vallásukat nem gyakorlók, sôt azt letaga-
dók nem kis számban, és vannak a vallásos zsidók, ôk viszont nemcsak
gyakorolják vallásukat, de streng ortodoxok. Ezek után én kötelességem-
nek éreztem, hogy elvigyem az egyik budapesti zsinagógába. Korábban ér-
kezve, átmentem személyes guide-ba, és elmeséltem az épület történetét,
valamint azt, hogy tt a két világháború között milyen pezsgô zsidó élet volt,
de ma készüljön fel arra, hogy már akkor örülünk, ha egy péntek este vagy
szombat délelôtt megvan a minján. Beszélgetésünk közben megállt a temp-
lomtól néhány méterre egy hatalmas luxuskocsi, amibôl kiszállt egy csa-
lád (ismerem ôket), a férfiak feltették a kipát, és talpig Bossba öltözve be-
vonultak a zsinagógába. Az én David barátom álla leesett, és azt kérdezte:
autóval jönnek nálatok ortodoxok péntek esti istentiszteletre? Igaz, hogy
ahol építve van memory Horthynak, és ahol lehet venni antisemitist
bookot, ott driver is lehet ortodox. De te miért nem köszönni nekik, hisz
úgy látszott, you are friends.

Na erre már válaszoltam. Dear David. Ha jövô héten is itt leszel, majd
elviszlek olyan üzlet elé, ahol ha megfizeted az árát, megkaphatod dedikál-
va a Cion bölcseinek jegyzôkönyvét, és elviszlek egy másik zsinagógához,
ahol a rojtos ujjú zakójában, félretaposott sarokkal érkezô szegény zsidó
barátomnak elôre fogok köszönni, már csak azért is, mert ô ott a tizedik...

Buszsofôrmottó:
„Aki integet, az búcsúzkodik, aki

fut, az sportol. Az utas az, aki szépen
vár a megállóban.”

* * *
Bíró: Hol volt ön 1993. július 7-én

este nyolc órakor?
Tanú: Hol lettem volna? Otthon ül-

tem, egyik szememmel a naptárat,

másikkal az órát figyeltem.

* * *
Szeretném, ha mindent tudna ró-

lam – mondja az új titkárnô a
fônöknek. – Bevallom, nagyon babo-
nás vagyok!

– Cseppet se törôdjön vele! Magá-
nak legfeljebb nem fizetünk tizenhar-
madik havi bért!
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A ránk aggatott eredeti jelzô úgy
látszik, fejlôdôképes. A metrón, bu-
szon ma már nem látni könyvolvasó
embert, viszont e-bookját böngészôt
igen. De mit jelent a cím? A tájéko-
zatlanok részére csupán annyit, hogy
volt szerencsém részt venni egy hét-
köznapi „kihelyezett” istentisztele-
ten, amelyen a mincha felkonferálá-
sa után odabotorkáltam az imaköny-
vekhez, miközben mindenki(!) más a
zsebébôl elôhúzott egy valamilyen
kütyüt, és hangosan bemondta: Ásré
jajsvé vészecho... Csak nálam volt
hagyományos imakönyv.

Ami a hétfô-csütörtöki tóraolvasást
illeti, ha nem is halachikus, de határ-
talan a perspektíva. A tóraszekrény-
bôl (több lesz a hely) elôveszik a kö-
zösség kütyüjét, körbeviszik, a hívek –
márkafüggôen – távolról vagy közel-
rôl küldenek puszit felé – és lejnolnak
belôle. A végén felemelik (súlyánál
fogva még azok is megtehetik, akik a
tekercset nem bírnák) – majd vissza-
viszik a „helyére”.

Persze halachikusan felmerülhet-
nek problémák. A kérdés: elég-e, ha
a szöveg elhangzik, vagy a tekercs-
bôl kell felolvasni? A pergamen és a
hozzá tartozó festék az kötelezô,
vagy az elektronikusan „elhangzó”
szöveg is kóser? Nem hasonló-e a
helyzet a szuvenír-mezuza belsejébe
tett fotókópia és az eredeti kis szöveg
tekintetében?

Utóirat. Elnézést az olvasótól, mi-
vel utólag derült ki, hogy egy púrim-
ra szánt cikkecske technikai hiba mi-
att ebbe a számba került.

(kápé)

Régi szép idôk: amikor a párbaj-
téma uralta a zsidó sajtót

Régmúlt idôket felidézô könyvekben, filmekben gyakran találkozunk a sé-
relmek fegyveres elintézésének módjával, a párbajjal. Eredetileg csak a ne-
mesek párbajozhattak, de a rossz szokások ragadósak: késôbb a polgárság
felsô rétege is fegyvert ragadhatott, ha úgy vélte, hogy jogtalanul megbántot-
ták. Az emancipált zsidóság friss egyenjogúságához a párbajképességet is
megkapta.

Don Péter: Lovagias ügyek. Magyar írók és újságírók párbajai
(1834–1920) címû, a Corvina kiadó gondozásában megjelent könyve renge-
teg olyan penge- vagy golyóváltást mutat be, ahol az egyik vagy mindkét fél
ehhez a felekezethez tartozott. Különösen az újságíróknál volt ez gyakori,
sokszor a sérelem is zsidóságuk miatt érte ôket. Még Vázsonyi Vilmos is pár-
bajozott joghallgatóként, amikor még Weiszfeldnek hívták. Bogdányi Mór, az
Egyenlôség elsô szerkesztôje az antiszemita irányzatú Függetlenség munka-
társát hívta ki pisztolyra, Kazár Emil író egy hölgy miatt lôtte el egy gróf fü-
lét. Istóczy Gyôzô, a zsidóellenes politikai mozgalom vezetôje Wahrmann
Mórral, az elsô zsidó vallású képviselôvel váltott golyót. Utóbbi, noha na-
gyon rosszul látott, mindig helytállt a zsidóságért, ha kihívták. Néhai
Scheiber Sándor mesélte errôl, hogy egyszer nem is látott el a hajnali ködben
ellenfeléig, ezért azt kérdezte segédeitôl: „Wo stéht e gaj?”, aki viszont na-
gyothallott, és izgatottan tudakolta tájszólásban: „Lûtt már a zsidó?”

Gajári Ödön politikus és publicista többször fegyvert ragadott, amikor szó-
vá tették a Bettelheim rabbicsaládból való származását. Gárdonyi még szege-
di újságíró korában vívott kardpárbajt Újlaki Antal nevû zsidó kollégájával,
de utána újra barátok lettek. Kóbor Tamást is kihívta egy földbirtokos, de a
párbaj elmaradt. Vészi Józsefnek, aki a magyar újságírás nagy alakja és a hí-
res Izraelita Magyar Irodalmi Társulat vezetôje volt, több párbajáról olvasha-
tunk a könyvben. Béldi Izor zenekritikus a Népszínház karnagyát, Konti Jó-
zsefet sebesítette meg karddal – pedig nemcsak pályatársak, hanem hitsorso-
sok is voltak. Szomaházi István nemcsak regényeiben ábrázolta a dzsentrivi-
lágot, amelyhez pedig származás szerint nem sok köze volt, maga is párbaj-
jal intézte el vitáját egy képviselôvel. Említi Osvát Ernô és Hatvany Lajos
párbaját, amelyben mindketten megsebesültek, Molnár Ferencet és Csortos
Gyulát a segédek kibékítették.

Csak néhányat említettem a könyvben szereplô sok párbaj közül, hiszen
Magyarország ebben a korban paradicsoma volt, a Monarchia más részeibôl
is ide jöttek lovagias ügyeket elintézni a felek. Ennek a „párbajturizmusnak”
az volt az oka, hogy a magyar büntetô törvénykönyv az osztráknál sokkal
enyhébben ítélte meg ezt a feudális csökevényt. Így váltak a párbajok olyan
gyakoriságúvá, hogy még a korabeli zsidó sajtó is foglalkozott velük. Általá-
ban örömmel vették, ha a zsidó fél megvédte magát, de elítélték ennek az
alapjában idegen magatartásnak az átvételét, amely különösen a zsidó fiata-
lok között terjedt. Egyébként olvastam rövid újsághírt, hogy a kikeresztelke-
dését a rabbinak hivatalosan bejelentô zsidó joghallgató a „hücpeség” rekord-
jaként párbajra hívta ki az ôt hitehagyásáért keményen korholó lelkészt.

Az elsô világháború után leáldozott a párbajok divatja. Az erôsödô antisze-
mitizmusnak nem volt szüksége kihívásra és segédekre, hogy fizikailag bán-
talmazzák a zsidókat. Don Péter könyve még a békebeli évtizedeket hozza
közel az olvasóhoz, sok érdekességgel és adattal.

Érdemes elolvasni!
Róbert Péter

Egyiptom. Sáár Hásomájim zsinagóga (Forrás: world.mic)


