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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

70.
1944. október 16.

Krisztus nevében! Kun páter a Bíró Dániel Kórház betegeire és orvosaira
ezzel a felkiáltással vezényelt tüzet. A papi reverendára nyilaskeresztes
karszalagot húzó egykori lelkész a Városmajor környékén lévô zsidó szeretetotthon és a kórház lakóinak gyilkosa volt. A képet a gyászos emlékû nyilas hatalomátvétel 70. évfordulója alkalmából közöljük.

Szálasi skizoid pszichopata volt
Mint arról elôzô számunkban beszámoltunk, Ferenc pápa fogadta a ZSVK delegációját. A küldöttségben Kelet-Közép-Európa régióját Heisler András, a Mazsihisz
elnöke képviselte.

Az Izrael Állama és Magyarország közötti diplomáciai
kapcsolatok helyreállításának 25. évfordulója alkalmából nagyszabású koncertet és fogadást rendeztek a
Vígszínházban. Képünkön Navracsis Tibor akkor még
külgazdasági és külügyminiszter Ilan Mor izraeli
nagykövettel.
(MTI – Bruzák Noémi fotó)

A szabadkai zsinagógáról (is) – Szabadkán
Zsinagógaépítészet Kelet-KözépEurópában 1782–1944 címmel látható Szabadkán az a vándorkiállítás,
amely kilenc ország zsinagógáin keresztül mutatja be a zsidók több évszázados vándorlását a térségben.
Mint Balatoni Mónika, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelôs államtitkára a megnyitón hangsúlyozta, a
tárlat nagyon jól reprezentálja azt a
kulturális vegyületet, amely nélkül
ma politikailag nem értelmezhetô
Kelet-Közép-Európa. Hozzátette,
hogy a kiállítás révén vallási és kulturális párbeszéd is indulhat.
A vándorkiállítást a szabadkai születésû Klein Rudolf építészettörténész és fotómûvész azonos címû
könyve alapján állították össze, és
Szabadka elôtt Kassán, valamint Budapesten mutatták be. A 20 éves kutatás eredményeként megszületett
tárlat azonban szélesebb körûen mutatja be a zsinagógaépítészetet, mint
az írásmû, a mintegy 400 fényképen
keresztül voltaképpen az egész Osztrák–Magyar Monarchia területét lefedi. A fotók végigkövetik a zsidók
több évszázados vándorlását a mai
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Ukrajna, Románia, Horvátország, Szlovénia és
Szerbia falvaiban és városaiban.
Heisler András, a Mazsihisz elnöke hangsúlyozta, hogy a szabadkai
volt a történelmi Magyarország második legnagyobb zsinagógája – a
Dohány utcai után –, és majdnem arra a sorsra jutott, mint a Kárpátmedence több más szakrális zsidó
épülete. Az összeomlástól a szerb
kormányzat és a magyar kormány,
valamint számos zsidó közösség támogatása mentette meg.
A magyar szecesszió stílusában
épült templomot Komor Marcell és
Jakab Dezsô tervezte, az üvegabla-

kok Róth Miksa mûhelyében készültek. Az 1970-es években bedôlt az
egyik kupolája, és az épület majdnem összeomlott, felújítása azóta
tart. A belsô tér rekonstrukciójához a
magyar állam 100 millió forintig terjedô anyagi támogatást ad.
Kirschner Péter, a Mazsike elnöke
a kárpát-medencei zsinagógák megmentésérôl beszélt. A zsinagógák
vagy annak romjai számos helyen
megmaradtak, de a közösség nem.
„Éppen azért rendeztük ezt a kiállí-

tást, hogy megmutassuk, a zsinagóga
egy-egy város életében építészetileg,
kulturálisan, közösségteremtô funkciójában milyen fontos szerepet töltött be” – részletezte a Mazsike elnöke. Hozzáfûzte: a jövô szempontjából arra is gondolni kell, hogy a
meglévô épületeket hogyan lehet
helyreállítani és új tartalommal megtölteni; például ott, ahol már nincs
zsidó közösség, a zsinagógák kulturális funkciót tölthetnek be.
MTI

A Nemzetvezetôt Németországban és itthon is elmebetegnek, bolondnak
tartották, a szakvélemény 1939-ben készült el.
Szálasi Ferencet nem érdekelte, mit gondolnak felôle: „bolondnak mindig
szerencséje van” – mondta, és hívei kérésére sem volt hajlandó magát megvizsgáltatni. Bakody Aurél lipótmezei elmegyógyász fôorvos kormánypárti
képviselô barátja kérésére készített hosszabb elemzést a Szálasi által 1935ben írt pártprogram, a Cél és Követelések alapján.

Autisztikus, köldöknézô néptribun
A doktor nem tudott vagy nem akart Szálasival személyesen találkozni, ám
szakvéleménye elôszavában kiemeli, elmeorvosok gyakran kénytelenek például végrendeleti perek esetében kizárólag írásmûvek alapján véleményt
mondani. A pártprogram alapján pedig a késôbbi Nemzetvezetôt úgynevezett
„neophráziás” (új szavakat gyártó), frázispuffogtató, bizarr logikájú vagy logikátlan szavakat gyártó elmebetegnek nevezte, aki különösen hajlamos jelentéktelen tartalmú” bölcsességeit patetikusan elôadni – olvasható a levéltári forrásokat feldolgozó Archivnet.hu-n.
Szálasit a skizoid miszticizmus, a bizarrkodó gondolatkapcsolások jellemzik, aki hajlamos a fogalmakat ködösen összecserélni, és jellemzô rá a bizarr
szerepkeresés és a logikátlan elhivatottság érzése is. Egymásnak ellentmondó
vagy teljesen értelmetlen mondatai Bakody szerint „csak az író autizmusával,
saját csodálatában való affektív elmélyedésével” magyarázhatók. Úgy vélte,
hogy Szálasi autisztikus, köldöknézô, „skizofrén néptribun”, aki a realitást
teljesen kizárta gondolatmenetébôl, és ezért rátévedt az „irreális, megvalósíthatatlan követelések ingoványára”.

Lázálmokban élô fantaszta
Még saját híveinek is feltûnt, hogy valami nincs rendben. „Mélységes megdöbbenéssel kell tapasztalnunk, hogy nagy emberünk, Szálasi Ferenc elé nem
mehetünk tapasztalatainkkal, ha azok rossz híreket tartalmaznak, mert eddigi
szenvedései miatt – amelyekért tetemre hívjuk ezeknek okozóját, a mai rendszert – nem képes rossz híreket tartalmazó tényekkel szembenézni sem tárgyi,
sem személyi vonatkozásban, hanem ehelyett egy konok optimizmusba sáncolja el magát” – írta Kôfaragó-Gyelnik Vilmos.
„A német vezetés a legteljesebben kezében tartja a hadászati kezdeményezést, annak ellenére, hogy védelemben van. A szovjet viszont annak ellenére,
hogy támad, mindig védekezésre kényszerül” – értékelte Szálasi a hadi helyzetet 1943 végén. Nem hallgatóságát szándékosan megtéveszteni akaró, cinikus politikus volt, hanem a valóságtól teljesen elszakadt, lázálmokban élô
fantaszta – jegyzi meg Karsai László történész.

Ideológusa bezáratta volna
A szélsôjobboldali Málnási Ödön, Szálasi ideológusa szerint fônöke „szentebbet nem ismert, mint saját egyéni, hatalmi érvényesülését”, hajlamos „saját énjének a lehetôségekkel ellentétes módon való” értékelésére, túlbecsülésére. Mindezek a jellemvonások Málnási szerint a több mint kétéves, végig
magánzárkában töltött börtönbüntetése alatt csak súlyosbodtak, társulva klausztrofóbiás kényszerképzetekkel.
1940 végén Málnási még nem tartotta közveszélyesnek Szálasit, de „mihelyt az európai események alakulása pártjával való tevékenységének közveszélyes lehetôséget biztosít, büntetôjogi beszámíthatatlansága folytán
therápikus eljárást igényel” – szögezte le. Javasolt gyógymódja meglehetôsen
egyszerû volt: Szálasit elmegyógyintézetbe kell zárni.

Skizoid pszichopátia

Siófokon felavatták Zalubel István szobrász holokauszt-emlékmûvét, amelyet a 70. évfordulóra alkotott. A Tom Lantos család és a Lantos Alapítvány
támogatásával és finanszírozásával készült alkotás Dávid király hárfáját
szimbolizálja, amelyben a húrok helyett szögesdrótok látszanak.

Szirmai Rezsô újságíró és Gartner Pál pszichoanalitikus orvos 1945 decemberében kétszer tudott Szálasival az Andrássy út 60.-ban, a börtöncellában
hosszasabban elbeszélgetni. „Hisz abban, amit mond. Komolyan veszi saját
magát. Csodálattal adózik saját rögeszméinek” – szûrték le. Dr. Gartner,
Bakodyval ellentétben, úgy vélte, hogy „Szálasi nem elmebeteg, hanem skizoid pszichopata (életidegen kóros személyiség)”.
„Egész életvezetése, túlértékelt eszmei, közösséget keresô lelkivilága (valójában lelki egyedülléte), kifejezései bizarrsága, csökkent valóságérzéke, kóros önértékelése, »küldetésébe« vetett hite, zavaros ideológiája skizoid pszichopátia diagnózisnak felvételét teszik jogosulttá.”
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Körzeti kitekintô
Szeged
Megkezdôdött a X. Szegedi Ôszi
Zsidó Kulturális Fesztivál. Az Új
Zsinagóga Mártíremlékcsarnokában
Kovács Valéria kaposvári üvegfestô
mûvész képeit Antala Zsuzsa televíziós szerkesztô mutatta be. A „Magyar Kézmûves Remek” díjjal kitüntetett mûvész csodás alkotásai, ember- és növényábrázolása sokak
érdeklôdését kiváltotta, a kontúrok
és a szintetikus hideg üvegfesték, a
színek, a lágy vonalvezetés szinte tapintásra sarkallja a nézôket. Kovács
Valéria fesztiváljaink történetében –
elsôsorban a közönség kérésére –
harmadszorra bocsátja rendelkezésünkre mûveit.
***
Zsinagógai hangversenyprogramunk a Filharmónia Magyarország
Nkft. szervezésében és a fesztiválszervezôk bonyolításában Hsin-Ni
Liu és a Szegedi Kamarazenekar koncertjével vette kezdetét. Bach d-moll
és f-moll zongoraversenye, valamint
Händel A-dúr concerto grossója nagy
sikert aratott. A tajvani mûvésznô a
világ számtalan országában lépett fel
neves zenekarokkal, részt vett olaszországi, spanyolországi fesztiválon,
zsinagógánkban már szerepelt a Szegedi Szimfonikus Zenekarral és szólóesttel is. A Szegedi Kamarazenekart
Kosztándi István vezényelte, aki ez
évben nyerte el az „Év Zenésze” címet, s tavaly hitközségünktôl a Löw
Lipót-díjat érdemelte ki.
***
A holokauszt 70. évfordulóján egy
négy méter magas menóra felállításával emlékeztek a vészkorszak
négyezer helybéli áldozatára a zsinagóga biblikus parkjában. Lapis András szobrászmûvész alkotásának felavatása elôtt többek között Ilan Mor,
Izrael Állam nagykövete és Solymos
László alpolgármester emlékezett az
elpusztítottakra. A zsinagógakertben
megjelent vendégeket – közöttük
Kovács Lászlót, a Magyar–Izraeli
Baráti Társaság elnökét – Nógrádi
Gergely kántor gyászimája, Fekete
Gizi Jászai-díjas színmûvész szavalata után Lednitzky András, a hitközség elnöke köszöntötte.
2014 többszörösen is évforduló.
Egyrészt a holokauszté, ezért a
gyászra emlékezünk, másrészt ünnepi évforduló is, hiszen éppen 25 évvel ezelôtt vette fel ismét a diplomáciai kapcsolatokat a két állam, Magyarország és Izrael – mondta
köszöntôjében Lednitzky András.
Megemlékezett arról, hogy Szegedrôl 1944. június 25.–28. között három halálvonatot is indítottak. Ezeken közel ötezer szegedi zsidót vittek különféle lágerekbe. Közülük
mindössze 1800 deportált térhetett
vissza. Hatszázötven szegedi zsidó
pedig az erôltetett menet, a munkaszolgálat, a kényszermunka áldozatává vált.
Solymos László alpolgármester a
helyi lakosok együttérzését tolmácsolta, majd elmondta, Szeged az elmúlt évszázadok során mindig toleráns és befogadó volt, és ez így lesz
a jövôben is. A történelem folyamán
itt mondták ki elôször, hogy a „Mózes-vallásúak” egyenlô tagjai a város
közösségének, s innen II. József halála után sem üldözték el a zsidókat.
Ilan Mor nagykövet arra hívta fel a
figyelmet, hogy a társadalomnak
emlékeznie kell, mert fontos
felelôsségünk megkülönböztetni a
jót a rossztól. Hetven éve Magyarországról 437 ezer zsidó embert hurcoltak haláltáborokba származásuk
miatt. Mindez azért történhetett meg,
mert a náci Németország és Magyarország között együttmûködés volt.
Fontos, hogy a magyarok beismerték, szerepet vállaltak a holokausztban. Ez jó, de nem elég. Az, ami 70
éve történt, nem tagadható le, de
mindenkinek be kell látnia a saját,
személyes felelôsségét – emelte ki a
nagykövet.
Markovics Zsolt fôrabbi elmondta,
a zsinagógában lévô két menóra hû
mása a római diadalíven láthatónak,
és most már a zsinagóga kertjében is
áll egy. A zsidók számára a menóra
többek között Jeruzsálem jelképe,

Szeged: Koncz Zsuzsa és Bródy János
valamint a modern Izraelt is szimbolizálja. De mást is jelent, a fényt és a
tüzet. Így nemcsak az élet, hanem a
pusztulás jelképe is.
Ezt követôen meggyújtották a
menóra fényeit, majd a jelenlévôk az
emlékezés köveit helyezték el az alkotás talapzatán.
Délután a Magyar–Izraeli Baráti
Társaságok vezetôi és a szegedi tagság a hitközség dísztermében emlékezett meg a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 25. évfordulójáról. Itt Kovács László országos elnök
mondott köszöntôt, majd Szentgyörgyi Zoltán korábbi és Ilan Mor
jelenlegi nagykövet szólt a kapcsolatépítés folyamatáról, az ebben
közremûködô hajdani magyar és izraeli diplomatákról. A konferenciát a
Szentföldön járt szegediek fotókiállítása követte, melyet Dusha Béla fotómûvész nyitott meg. A Szentgyörgyi Albert Rotary Club az országban elôször avatott emléktáblát
azon, a két világháború közötti jótékonykodó zsidó származású tagok emlékére, akik a holokauszt áldozatai lettek. A táblánál Farkas
András emlékezett. Este az Új Zsinagógában Illényi Katica és az idén
50 éves Molnár Dixieland adott telt
házas koncertet a 25 éves együttmûködés megünnepléseként. Itt a
közönséget Ilan Mor üdvözölte. A
X. Szegedi Ôszi Kulturális Fesztivál részeként szervezett izraeli
filmhét is megkezdôdött a Grand
Café moziban.
Nagyon reméljük, Szegeden a béke és a több évszázados együttmûködés – ami csak a holokauszt éveiben
szakadt meg – a város és polgárai
között megmarad, s a 111 éves mûemlék zsinagóga is elôbb-utóbb viszszanyeri eredeti állapotát a Zsidó
Kerekasztalon ígért állami támogatással, elkerülendô a bezárását.
***
Az ôszi fesztivál programja Molnár Judit történész, politológus
Csendôrtiszt a Markóban címû, a
Scolar Kiadó gondozásában megjelent kötetének bemutatójával folytatódott. Karsai László történész professzor ismertette a szerzô életútját
és eddigi alkotásait, utalva Randolph
L. Braham, a jeles amerikai holokausztkutató szavaira, amelyeket
bevezetôként írt. Molnár Judit köszönetét fejezte ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
igazgatójának, Gyarmati Györgynek,
valamint a Scolar Kiadó igazgatójának, Érsek Nándornak a szép, gyors
és szakszerû megjelentetésért.
Gyarmati György hozzászólásában kiemelte: „a magyar Eichmannról” szóló, rendszerbe szedett
peranyagok és dokumentumok kiadványa elsô ízben ad ennyire összefogott tanulmányt a kor eseményeirôl,
s a kiváló fényképanyag is hû képet
alkot a hetven évvel ezelôtt történtekrôl. A beszélgetést dedikálás követte.
***
Tündérország címû új lemeze bemutatásaként koncertet adott az Új
Zsinagógában Koncz Zsuzsa. Vendégei Bródy János és Tóth Zoltán voltak. A közönség tapssal, hangos dobogással, együtt énekléssel kísérte a
mûsort, amelyben elhangzott a
Kárpátiék lánya, a Virágok közt, a
Ha én rózsa volnék, a Sárga rózsa
mellett Bródy János több száma,
köztük az Ezek ugyanazok, a
Nyuggerdal, a Lesz még egyszer

köztársaság is. Koncz Zsuzsa és
Tóth Zoltán is megemlékezett és búcsúzott Cipôtôl, s a mûvésznô az
épület és az elôtte álló hatalmas
emlékmenóra hangulatától megihletve, egy holokausztról szóló dalt is
elôadott. A Sárga rózsát a közönség
a fellépôkkel együtt állva énekelte,
miközben Botka László polgármester 15 sárga rózsával köszönte meg a
koncertet a szegediek nevében.
***
Hitközségünkbe, zsinagógánkba,
illetve a Dómba látogatott a Balassi
Bálint Bajtársi Egyesület. Markovics
Zsolt fôrabbi ismertette meg a vendégekkel a 111 éves zsinagógát és az
1700-as évektôl mûködô hitközség
történetét, életét. A Balassi-kórus
emlékmûsort adott a zsinagógában.
Megkoszorúzták a Dóm téri Fogadalmi templom mellett a SzegedCsanád megyei katolikus püspökség
által a holokauszt szegedi zsidó áldozatainak tiszteletére idén állított emlékmûvet, majd városnézésen vettek
részt.
Forrás: Szegedi Hírek – L. A.

Hunyadi tér
Olyan rituális aktusra került sor
zsinagógában, amire negyedszázada
nem volt példa: Gádor Miklós és Gádor Lili elsôszülött kisfia, Marcell
(Jichák Joszéf ben Micháél) Ábrahám Szövetségébe való felvételére,
azaz a britre. A család tagjain, a barátokon (mintegy 90 fô) kívül eljött
Schwezoff Dávid, a BZSH ügyvezetô
igazgatója is. A mohél feladatát ráv
Ádler látta el, a kváter Gádor István,
a nagypapa volt.
A család által adott kiduson –
Domán István fôrabbi távollétében
és megbízásából – Asztalos Károly
rabbi adott tanítást, majd a körzet
legidôsebb tagja, Vida Tamás köszöntötte a megjelenteket és átadta a
kile ajándékát. Végül Gádor Miklós
beszélt családról, zsidóságról, hagyományról és hitrôl.
Mázál tov!

Pécs
A zsinagóga több mint százmillió
forintos felújításának eredményes
munkálatai lehetôvé tették, hogy a
lépcsôfeljáróban és az elsô emeleti
erkély minkét oldalán elkészülhessen az „Együtt éltünk – együtt élünk”
címû, a pécsi-baranyai zsidók történetét bemutató tárlat. Sok érdeklôdô
gyûlt össze a város központjában
lévô Kossuth téren a templom elôtt,
ahol ünnepélyes keretek között nyílt
meg az állandó kiállítás. Goldmann
Tamás hitközségi elnök, a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelenteket, majd következtek a felszólalók: Páva Zsolt polgármester,
Márta István, a Zsolnay Örökségkezelô Nkft. ügyvezetôje, Dombi
Gábor, a Mazsihisz képviselôje,
Schönberger András fôrabbi. Az elfoglaltsága miatt távol lévô Hoppál
Péter kulturális államtitkár írásban
küldte el felszólalását, melyet felolvastak. Ezután megnyíltak a kiállításhoz vezetô kapuk. A tablók, személyes tárgyak, írásos dokumentumok és képek, sokáig ôrzött személyes tárgyak illusztrálják a helyi zsidóság történetét a letelepedéstôl napjainkig. Egy nagyméretû kivetítôn az
egykori pécsi fôrabbi, Schweitzer József emlékezéseit láthatják az érdeklôdôk. A kiállítás – mely a további-

A lubavicsiak ünnepi körmeneten viszik az új tórát a debreceni
Kápolnási utcai zsinagógába 2014. október 5-én. Hetven év után elôször
írtak és avattak új tórát Debrecenben. A tóratekercset Avraham Meir
Natanel Dreyfus rabbi emlékére avatták.
(MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)

Izrael és az ô „fajgyûlölô” háborúja
Népirtással, fajgyûlölettel és gyarmatosítással vádolta meg Izraelt
Mahmúd Abbász palesztin elnök az
ENSZ Közgyûlés elôtti felszólalásában.
Abbász a nyári gázai konfliktusra
utalva azt mondta, „semmiféle alapja
nem volt a háborúnak, és ez már a
harmadik fajgyûlölô háború volt öt
éven belül”. Szerinte a hadmûvelettel Izrael „nemcsak gyerekek, nôk és
férfiak ezreinek álmait zúzta szét,
hanem a béke minden reményét is”.

„Palesztina és népe nevében közlöm: nem felejtünk, nem bocsátunk
meg, és nem fogjuk engedni, hogy a
háborús bûnösök elkerüljék a büntetést” – mondta Abbász.
Izrael július 8-án indított hadmûveletet a Gázai övezetben, a Hamász
radikális szervezet és más fegyveres
csoportok megfékezésére. A konfliktusban az augusztus 26-i tûzszünetig
2140 palesztin és 72 izraeli halt meg.
MTI

Berlinben tanácskozott a ZSVK vezetôsége
A német fôvárosban ülésezett a Zsidó Világkongresszus Vezetôi Testülete
nemrégiben. A rendezvényen nagyszámú európai, észak-amerikai és latinamerikai delegált vett részt.
A magyarországi zsidóságot Heisler András, a ZSVK alelnöke, a Mazsihisz
elnöke képviselte. A tanácskozáson megvitatták az európai zsidó közösségek
helyzetét, az antiszemitizmus és az iszlám terror kérdését, valamint Izrael és
a diaszpóra kapcsolatát.
A nyitóesemény Angela Merkel kancellár felszólalásával kezdôdött. A német kormány delegálta külügyminiszterét is, a kongresszus zárásakor pedig
Sigmar Gabriel alkancellár köszönt el a résztvevôktôl.
A témák jelentôsége mellett így külön hangsúlyt kapott a német kormány
ôszinte kiállása Izrael és a zsidóság mellett – mely akár példaértékû lehet Európa más országai számára is.

Ilyen a zéró tolerancia...
A II.–III. Kerületi Bíróság felmentette a csoportosan, nyilvános rendezvényen
elkövetett garázdaság vádja alól Lenhardt Balázs volt jobbikos politikust, aki
2012 decemberében a budapesti Bem téren zsidózó hívei elôtt felgyújtott egy izraeli zászlót, írja a Népszabadság.
A Kárpát Haza Ôrei Mozgalom és a Gárdaszövetség által a Külügyminisztérium épülete elé szervezett cionizmus elleni tüntetésen „Mocskos zsidók” és
„Auschwitzba velük!” kiáltások hallatszottak a zászló felgyújtása közben. A történtek miatt a rendôrség Lenhardt Balázst elôállította, de az akkor már független országgyûlési képviselô mentelmi jogára tekintettel szabadon távozhatott a
II. kerületi kapitányság épületébôl.
A Központi Nyomozó Fôügyészség ugyanakkor eljárást indított ellene, a bíróság azonban most bûncselekmény hiányában felmentette. Az ügyész fellebbezett,
így az ítélet nem jogerôs, az eljárás a Fôvárosi Törvényszék elôtt folytatódik.
A törvényszék szóvivôje a lapnak azt mondta, Lenhardtnál a kihívóan közösségellenesség nem valósult meg, a vádlott és két társa politikai véleménynyilvánításuk egy formájaként, szimbolikus beszédként használták a zászlóégetetést. Póta Péter szerint a bíróságnak csak a zászlóégetést kellett vizsgálnia, és
figyelembe vették a Kúria egy korábbi döntését, amelyben Lenhardtot felmentették a garázdaság vádja alól abban az ügyben, amikor EU-s zászló égetése miatt indult eljárás ellene.
Ugyanakkor a rendezvényen elhangzó beszéd vonatkozásában nem a bíróság,
hanem az ügyészség vizsgálódott, és a közösség izgatása bûntett miatt indult eljárást még tavaly megszüntette.
Index
akban szombat kivételével minden
nap 10-tôl 17 óráig tekinthetô meg –
tervezôi és rendezôi Nagy Marianna,
a PTE BTK Újtörténeti tanszékének
docense, Vörös István Károly és
Schweitzer Gábor történészek voltak.
***
A hagyományokat folytatva, újabb
botlatókövet helyeztek el, ezúttal az
Anna utca 22. számú ház elôtt, mely
egykoron Roder Judit festômûvészé
volt. A pécsi Martyn Ferenc kiváló
tanítványának és három másik, szintén a soá áldozatává vált pécsi festômûvésznek a munkáiból a Janus
Pannonius Múzeum és a hitközség a
70. évforduló alkalmából kiállítást
rendezett.
Mitzki Ervin

Lapzárta után.
Dr. Menachem Meron
egykori újpesti fôrabbi, aki
egy idôn át rabbiképzô
intézetünk tanáraként is
mûködött, súlyos betegség
után Kol nidré estéjén Izraelben elhunyt. Munkásságának méltatására viszszatérünk.
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Amit Ronald S. Lauder
tevékenységérôl tudni kell
Ronald S. Lauder nemzetközi jótékony adományozó, befektetô és
mûgyûjtô, egykori közalkalmazott
2007 júniusa óta tölti be a Zsidó Világkongresszus elnöki tisztét. Lauder
elnök judaizmus iránti mély elkötelezettségét világszerte számos különbözô jótékony kezdeményezése is bizonyítja.
A Zsidó Világkongresszus elnökeként Lauder nagykövet számtalan
államfôvel, miniszterelnökkel és kormányképviselôvel találkozott, hogy
közbenjárjon a zsidók és a zsidó közösségek számára legfontosabb nemzetközi célok érdekében. Szilárdan
hisz Izrael támogatásának fontosságában, különösen akkor, amikor állampolgárai támadás alatt állnak, miközben fontosnak tartja ösztönözni és segíteni a vibráló, élettel teli zsidó közösségek fejlôdését az egész világon.
1983 és 1986 között Ronald S.
Lauder az Egyesült Államok NATOés európai ügyekért felelôs államtitkár-helyettese volt a védelmi minisztériumban. 1986-ban Reagan elnök
bécsi nagykövetté nevezte ki. Kiküldetése alatt szoros diplomáciai kapcsolatokat épített ki a két ország között, miközben személy szerint elutasította az elnökké választott Kurt
Waldheimet.

Ausztriai tapasztalatai tovább mélyítették zsidó öröksége iránt érzett
megbecsülését és elkötelezettségét.
Ezt követôen igyekezett újjáéleszteni
a zsidó életet Közép-Kelet-Európában
azokban a közösségekben, amelyeket
feldúlt a holokauszt, majd elnyomott
a kommunizmus. 1987-ben létrehozta
a Ronald S. Lauder Alapítványt,
amely ma már 37 zsidó iskolát, tábort
és közösségi központot támogat
Ausztriában, Bulgáriában, Csehországban, Fehéroroszországban, Magyarországon, Németországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában. Erôfeszítései
zsidó fiatalok ezreit ébresztették rá
zsidó örökségükre.
Lauder nagykövet egy nemzetközi
diákcsereprogramot is alapított a New

KÖNYV

A kibeszélt kibeszélhetetlen
Szántó István: Isten szabadságra ment
„Auschwitz után verset írni barbárság” – szól az ismert mondat
Adornótól. A holokauszt mûvészi
feldolgozhatatlanságának problémája nem új keletû, és rengeteg továbbgondolandó kérdést rejt magában.
Ha a mûvészet célja a gyönyörködtetés, hogyan lelhetjük örömünket
olyan szövegekben, melyek emberek
szenvedését és halálát mutatják be?
Miközben az is igaz, hogy valamilyen módon mégis hírt kell adni az
ábrázolhatatlanról, annak ellenére,
hogy nyelvünk, mely korábbi jelentésekkel terhelt szavakat használ,
nem alkalmas a pontos leírásra.
A holokausztirodalom legelsô
jelentôs szövegei így lettek a túlélôk
vallomásai, beszámolói, gondoljunk
csak Primo Levi, Jorge Semprun
vagy Tadeusz Borowski munkáira.
Viszont ha úgy volna, hogy a
holokausztot hitelesen csak a túlélôk
képesek bemutatni, akkor néhány év
múlva a holokausztmûvészet eltûnne. Ez súlyos veszteség lenne egy
ilyen történelmi esemény esetében,
melynél nagyon fontos, hogy az utódok is tudomást szerezzenek róla.
Szántó István könyve a szemtanú
hitelességével számol be a történtekrôl, hol az édesanya, hol a fiú
szemszögébôl. Tehát egyrészrôl olvashatjuk Guttmann Jolika visszaemlékezéseit arról, hogyan hurcolták
el ôt és teljes családját 1944-ben
Hernádvécsérôl, hogyan tudtak életben maradni a táborban, túléve a kegyetlenkedéseket, a kínzásokat, a betegségeket, a mellettük elpusztuló
ismerôsöket és a biztos pusztulás rémét.
Másrészt olvashatjuk a fiú, Szántó
István emlékeit arról, hogyan beszélt
neki az édesanyja gyerekkorában a
történtekrôl, és abból ô ma, túl a hatvanon, mire emlékszik. Szokatlan
módon ugyanis édesanyja valamiféle
zsigeri ösztönnel kibeszélte magából
a történteket, melyek így fia hétköznapi életének részévé váltak.
Megtudhatjuk továbbá, miként élte
át Szántó István a haláltábor kiváltotta szorongást, a második generáció traumáját. E lelkiállapot megjele-

nítésére igen kevés példát tudnánk
felsorolni a magyar holokausztirodalomból.
(Szántó István: Isten szabadságra
ment. Ab Ovo Kiadó, 2014.)
Jolsvai Júlia

York-i és a bécsi zsidó középiskolák
tanulói számára. Mára a program
kibôvült berlini, budapesti, prágai,
szentpétervári, szófiai és varsói iskolák diákjaival is.
1997-ben megválasztották a Zsidó
Nemzeti Alap elnökévé, majd itt végzett tízéves sikeres munkája után a
szervezet Bizottságának elnökévé.
1999 és 2001 között a Fôbb Amerikai
Zsidó Szervezetek Elnökeinek Konferenciáját vezette.
Mûvészet iránti szenvedélye és az
igazság iránti elkötelezettsége vitte rá
arra, hogy megalapítsa a Bizottság a
Mûkincsek Visszaszerzéséért nevû
szervezetet, amely segítette azon
nemzetközi jogszabályok elfogadását,
amelyek lehetôvé tették a nácik által a
második világháborúban elrabolt mûtárgyak visszaszerzését. A Bizottság
ma is segíti fontos festmények felkutatását és visszajuttatásukat egykori
tulajdonosaik örököseihez.
Lauder nagykövetet 2008-ban a Zsidó Kárpótlási Világszervezet elnökévé
választották. Emellett a Zsidó Örökség
Bizottságának elnöke, a Jad Vasem
Nemzetközi Társaság Nemzetközi
Kormányzó Bizottságának igazgatója,
tagja az Egyesült Államok Holokauszt
Emlékbizottságának, a Zsidó Teológiai
Szeminárium igazgatótanácsának, az
Amerikai Zsidó Közös Segélyszervezet igazgatótanácsának, a Rágalmazásellenes Liga Alapítvány felügyelôbizottságának és az Ábrahám Alap felügyelôbizottságának. Elnöke a Brandeis
Egyetem Szaharov Archívuma felügyelôbizottságának, valamint tagja a
tel-avivi múzeum nemzetközi igazgatótanácsának is. Lauder nagykövet alapítása óta a Shalem Központ fontos támogatója. A Modern Mûvészetek Múzeuma felügyelôbizottságának is tiszteletbeli elnöke.
bnaibrith.hu
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Ferenc pápa támogatja
az Auschwitz Alapítványt
Ferenc pápa százezer euróval (31 millió forinttal) támogatta az AuschwitzBirkenau Alapítványt, amely a lengyelországi Auschwitz Múzeumot üzemelteti – adta hírül közleményében Piotr Cywinski, az alapítvány elnöke, a múzeum igazgatója.
„Az összeg nem nagy, mert korlátozottak a lehetôségeink, azonban ezzel kívánjuk kifejezni, hogy az alapítvány által végzett munkát teljes mértékben támogatjuk” – írta az adományt kísérô levelében Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár.

Piotr Cywinski
A Vatikán a 31. állam, amely hozzájárult az alaphoz. Az alapítvány célul
tûzte ki, hogy legalább 120 millió eurót (37 milliárd forintot) gyûjtsön össze,
hogy ennek kamataiból biztosítsa az emlékhelyként és múzeumként mûködô
egykori náci koncentrációs tábor karbantartását és fejlesztését. Ez az összeg
lehetôvé tenné, hogy évente 6-7 millió eurót (1,9–2,2 milliárd forintot) mozgósítsanak a múzeum fenntartásához. A létesítmény 200 hektáros területén
155 épület és 300 romos állapotú építmény áll.
Eddig a megígért 102 millió euróból (32 milliárd forintból) 67 milliót (21
milliárd forintot) utaltak át az alapítvány számlájára. Németország 60 millió
eurót (19 milliárd forintot) adományozott.
Tavaly az alap segítségével 837 ezer euró értékû munkát végeztek el a múzeum területén – közölte a múzeum.
Auschwitz-Birkenau a holokauszt szimbólumává vált, mert itt, a második
világháború idején német megszállás alatt álló Dél-Lengyelországban épült a
legnagyobb koncentrációs tábor, ahol több mint 1,5 millió embert öltek meg
a nácik 1940 és 1945 között. A láger 1979 óta a világörökség része.
A múzeumot évente több mint egymillióan látogatják.
MTI

A Zsidó Kultúra Napja Tiszafüreden
Immár 9. alkalommal rendezte
meg a Tiszafüredi Menóra Alapítvány a zsidó kultúra napját, amely
ezúttal is többféle érdekességet kínált a közönségnek: elôadást, kiállítást és a Klezmerész együttes egyórás koncertjét.
A résztvevôket Szegô Ágnes, az
alapítvány kuratóriumának elnöke
köszöntötte. Bemutatta Klaus
Riedelt, Németország magyarországi
nagykövetének elsô számú helyettesét és feleségét, majd Gordon Gábort, az Élet Menete Alapítvány
vezetôjét és Dombi Gábort, a
Mazsihisz elnökének képviselôjét.
Üdvözölte Lebovits Imrét, Tiszafüred díszpolgárát is.
Lebovits Imre úgy gondolja, hogy
ô az utolsó tiszafüredi zsidó, aki túlélte a holokausztot, ezért joga van arra, hogy a hetven évvel ezelôtti eseményekre emlékezzen. Hazánkban a
20. század elején egymillió zsidó élt,
közülük a vidéki zsidóság 80 százalékát pusztították el. Nem volt törvényszerû, hogy egy évvel a második világháború befejezése elôtt ez
megtörténjen, hiszen az ellenkezôjére Európa-szerte nagyon sok példa
van. A magyarországi zsidók nem
tettek semmi rosszat, adófizetôk,
törvénytisztelô polgárok voltak.
Lebovits Imre szóba hozta a jelenkor
eseményeit, amikor az Iszlám Állam
ugyanúgy nem ismer könyörületet,
mint Hitler katonái.
Gordon Gábor, az Élet Menete
Alapítvány vezetôje röviden bemutatta a mûvelôdési központ kistermében rendezett kiállítást, amely az El-

Lebovits Imre emlékezik
hurcolt életek címet kapta. Elmondta, hogy az alapítvány ezzel a tárlattal is az oktatást, a felvilágosítást kívánja segíteni, hiszen ez akadályozhatja meg, hogy a holokauszt még
egyszer megtörténjen. A kiállítás
anyagát három fiatal hozta létre
2013-ban. A vándortárlat középpontjában a vidéki zsidóság 1944-es deportálása áll, valamint a holokauszt
elôzményei és következményei.
A kisteremben látható dokumentumoknak csak egy része az Elhurcolt
életek címû anyag, a másik részét a
Zsidó múlt elnevezésû projekt
gyûjteményébôl állították össze. A
projekt célja, hogy egy virtuális mú-

zeumot hozzon létre, a zsidó nép
megmaradt emlékeinek összegyûjtésével. A tárlatnak ez a része igyekszik a magyarországi zsidóság teljes
történetét felölelni: a betelepedéstôl
kezdve a zsinagógák építéséig, a
gazdaságban, a szellemi életben betöltött szereptôl a családok életéig.
Szegô Ágnes kiemelte, hogy nemrég beköszöntött a zsidó újév. Ezt az
ünnepet köszöntötte Országh Erika,
aki egy Izraelbôl származó sófárt hozott el Tiszafüredre.
Ezt követôen került sor Szegô Ágnes elôadására, akirôl köztudott,
hogy már összeállította a Heves és
Szolnok megyei zsidóság történetét.

Ebbôl az anyagból mutatott be képeket, illetve egy összefoglalót hallottunk a megjelent kiadványokból.
Szegô Ágnes elmondta, hogy Heves
megyébôl már a 15. századból vannak adatok arról, hogy ott zsidók éltek. Zsidó családok jöttek keletrôl és
nyugatról is, legtöbbször csak egy
batyuval a hátukon. A 18. századtól
már többen települtek le a dél-hevesi
térségben, ahol átvették a magyar
nyelvet és szokásokat, de hitüket
megtartották. Egerben 1846-ból van
adat az elsô beköltözô zsidóról. Egyegy településen a betelepülôk legelôször a Temetkezési Szentegyletet
alapították meg, hiszen gondoskodni
kellett halottaikról.
Ezt követte a hitközségek létrehozása. Gazdag képanyagot láthattunk
a két megyében meglévô – esetleg
már elbontott – zsinagógákról. Közismert, hogy a zsidóság elsôsorban
kereskedelemmel, vendéglátással,
majd iparossággal, késôbb vállalkozásokkal, pénzügyekkel foglalkozott. A késôbbi generációk már az
orvosi, ügyvédi pályára léptek. Heves és Szolnok megyében az orvosok
és az ügyvédek 50 százaléka zsidó
származású volt. Az elôadó szólt a
magyarországi holokausztról is,
amelyben 1944. április és július között a félmilliós vidéki zsidóság gettósítása, deportálása, majd kivégzése
történt meg.
Szegô Ágnes elôadása után a
Klezmerész együttes színvonalas
koncertje következett, amelyet nagy
tapssal jutalmazott a hálás közönség.
(Forrás: Fônix Tv)
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Iványi izraeli
gyengénlátóknak is segít
Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.
(Antoine de Saint-Exupéry:
A kis herceg)
A címbéli idézet aktualitása örök
érvényû.
Ékes bizonyítéka ennek a Magyar
Evangéliumi Testvérközösség által
meghívott izraeli vak és gyengénlátó
csoport tapasztalata. Iványi Gábor
elnök immár tizenegyedik alkalommal segített hozzá hátrányos helyzetû izraeli fiatalokat budapesti nyaralással ahhoz, hogy háborús környezetükbôl, fenyegetettségükbôl kiszakadva, erôt meríthessenek hétköznapjaikhoz. Évek óta sikerül mosolyt
varázsolnia azoknak az izraeli gyerekeknek és fiataloknak az arcára, akik
napjaik jelentôs részét bunkerokban
töltik. A szép programokon kívül a
MET mindig biztosította vendégeinek a glatt kóser ellátást, a zsinagóga
látogatását, a szombat megtartását, a
csoport személyi védelmét.
Iványi Gábort és az általa irányított intézményeket Izraelhez szoros
kapcsolatok fûzik. A bibliai idézet,
miszerint „Benned megáldatnak a
Föld népei”, éppúgy szól a zsidóknak, mint valamennyi népnek, így a
palesztinoknak is; mert Iványi Gábor
bízik abban, hogy egyszer béke és
közös áldás lesz az olajfák alatt.
(Iványi Gábor szavai egy riportban.)
Ez azonban – úgy tûnik – sajnos
sokáig várat még magára.
Egy izraeli újságíró írta róla:
„Iványi Gábor mintha nemcsak saját
egyháza, hanem a globalizált világ

Iványi Gábor, az elesettek segítôje
bölcs és segítô lelkésze-rabbija lenne, aki igyekszik segíteni a rászorulóknak Magyarországon és azon kívül is.”
Iványi nemrég rövid izraeli körúton volt, hogy mint már annyiszor,
a helyszínen tapasztalja meg az aktuálisan zajló fegyveres konfliktust,
valamint egyúttal szolidaritásáról
biztosítsa azokat, akik elszenvedik
ezt, és tapasztalataival igyekezzen
eloszlatni azokat a magyarországi és
európai tévhiteket, amelyek Izraelt
agresszornak akarják beállítani.
Látogatása során úgy ítélte meg,
hogy a sérült emberek – akik persze
igyekeznek teljes életet élni, dolgozni, tanulni – számára nyújtott segítség lenne a legfontosabb. Ezért úgy
döntött, a jelenlegi helyzetben látássérült fiatalok számára szeretne egyháza, a MET támogatást nyújtani ahhoz, hogy kiszakadjanak a napi feszültségekbôl, és kissé felüdüljenek.
A megérkezés estéjén Iványi Gábor, valamint munkatársai – akik a
késôbbiekben kísérôi is voltak a cso-

portnak – várták a reptéren a vendégeket, akiket a Wesley János
Lelkészképzô Fôiskola internátusában helyeztek el. Vezetôjük a Telavivi Vakok Egyesületének igazgatónôje, Keren Jaffe szociális munkás volt.
A kísérôk legalább olyan izgalommal várták a programokat, mint az
izraeliek, annál is inkább, mert ez
volt az elsô látássérült csoport, akiket vendégül láttak. A tapasztalat
példaértékû volt: egyetlen kivétellel
senki sem érkezett fehér bottal.
Önállóan jártak azok is, akik teljesen
világtalanok voltak, kivéve egy zenetörténész fiatalembert. Sziszi, a
társaság üdvöskéje, legvidámabb
tagja szintén születésétôl fogva világtalan. Minimális segítséget vett
csak igénybe társaitól. Ô volt, aki
táncolt, énekelt vidáman, ahol csak
tehette. Hobbija, hogy nyelveket tanul, így már több mint heten beszél.
A kísérôk közt két gyógypedagógus is akadt, de még számukra is a
meglepetés erejével hatott a csoport
tagjainak önállósága, életvidámsága.
A programok változatosak és sikeresek voltak. A budapesti városnézés, a zsidónegyed megismerése, a
gyógyfürdôzés, a hajókirándulás
Szentendrére és a többi mind nagy
örömet szereztek a vendégeknek. Alkalmuk volt találkozni Izrael magyarországi nagykövetével, Ilan
Morral, és kötetlen beszélgetést
folytatni vele az ereci és a magyarországi helyzetrôl, a két ország kapcsolatáról.
A szombat bejövetelét a Nagyfuvaros utcai zsinagógában ünnepeltük.

Az igazi „menschek”
Öten vették át idén a MENSCH Alapítvány kitüntetését
„Egy igazi Mensch” – mondja a jiddis
azokra, akik emberségükkel példát mutatnak a többieknek. Mert a Mensch szó, amelyet a kelet-európai zsidóság a németbôl átvett, nem egyszerûen embert jelent, hanem
jellemes, igaz, jámbor embert.
Amerikában, ahol a zsidó emigránsok
megôrizték nyelvüket és hagyományaikat, a
„Mensch” szó felér egy kitüntetéssel – mondja
Geiger András, a MENSCH Alapítvány elnöke. Annak idején többek között azért hozta létre a civil szervezetet, hogy az kitüntesse a
MENSCH-díjjal az arra érdemeseket. Az idei
díjakat a Goldmark Teremben adták át Heller
Ágnes filozófusnak, Mécs Imre politikusnak,
Fekete László fôkántornak, dr. Magóné Tóth
Gyöngyi tanárnak és Randolph L. Braham történésznek, holokausztkutatónak.
Az ünnepséget Masa Tamásnak, a
Sabbathsong Klezmer Band vezetôjének dala
nyitja meg. A Zochrénu löchájim a közelgô ros
hásáná alkalmából csendül fel – az énekes arra
kéri az Örökkévalót, írja be nevünket az Élet
Könyvébe. Majd Geiger András, aki a díjátadó
házigazdája, fejti ki beszédében, mennyire
elítélendô azok magatartása, akik elutasítják
embertársukat csak azért, mert az zsidónak,
külföldinek, romának, homoszexuálisnak született. A mai Magyarországon aggasztó méreteket öltött a jelenség, ami nem csoda, hiszen a
rendszerváltás elôtti rezsim mindenkit egyenlônek állított be. A változással aztán, ahogy
Geiger találóan mondja, „elôjöttek a szônyegbôl a svábbogarak”.
A rasszizmusnak, idegengyûlöletnek csak
úgy lehet gátat vetni, ha tanítjuk a fiatalokat. És
ezt már 10–12 éves korban el kell kezdeni. E
téren példát vehetünk Németországról, ahonnan az ottani Élet Menete fiataljai eljöttek hozzánk és más európai országokba, hogy elôdeik
nevében bocsánatot kérjenek a zsidóktól, holott
kollektív bûn nem létezik. Mégis fontosnak tartották, hogy megtegyék ezt a gesztust. Mindez
annak a folyamatnak köszönhetô, amely évtizedek óta zajlik Németországban – a
holokauszt feldolgozása.
Fontos, hogy legyenek hôsök – folytatja
Geiger András. Emberek, akikre példaképeinkként tekinthetünk. Ilyen volt Szenes Hanna,
akit szerte Izraelben nemzeti hôsként tisztelnek. A MENSCH Alapítvány most benyújtott

egy kérvényt a magyar államhoz, hogy Magyarországon is nyilvánítsák nemzeti hôssé
Szenes Hannát, aki zsidómentô küldetése közben, idén 70 éve halt mártírhalált a Margit körúti fegyházban.
Az egybegyûlteket Heisler András, a
Mazsihisz elnöke is köszöntötte. Erre az alkalomra kiválasztott néhány idézetet az Atyák
bölcs mondásaiból – mindegyik egy-egy kitüntetettre célzott, és a jelenlévôk egyhangúlag találták ki, kirôl van szó. Heisler ezután a civil
hálózatok jelentôségét említette, hiszen egyedül a civilek azok, akik érvényesíthetik a társadalom igényét a politikai változásra.
Nagy taps köszöntötte a MENSCH-díj hajdani elsô kitüntetettjét, Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbit. Schweitzer boldog új
évet kívánt az egybegyûlteknek. „Valamennyien legyünk jó emberek, egymás derék, igyekvô
honfitársai, önérzetes, öntudatos, jó zsidók” –
mondta a nyugalmazott fôrabbi, majd áldást és
békességet kért a közelgô új zsinagógai esztendôre.
Az Egyesült Államokban élô, 92 éves
Randolph L. Braham levélben fejezte ki köszönetét a díjért. Üzenetét Geiger András olvasta
fel. Braham professzor Ábrahám Adolf néven,
erdélyi magyar zsidóként látta meg a napvilágot 1922-ben. A jeles holokausztkutató polito-

A csoport étkezésérôl az eddig is
bevált módon gondoskodott a Magyar Evangéliumi Testvérközösség.
A glatt kóser Hanna étterembe fizetett be. Ugyanígy gondoskodtak kóser reggelirôl és vacsoráról is.
Örömmel vették a fiatalok
Iványiék meghívását otthonukba,
ahol lehetôség nyílt betekinteni a
család életébe, valamint lovaglásra,
állatsimogatásra. Részesei lehettünk
több koncertnek is.
Utolsó nap a Dobló borbárban tartottunk zenés-táncos búcsúestet.
Akik Budapest utcáin találkozhattak ezzel a tizennégy emberrel, akik
a MET vendégei voltak, nem gondolhatták, hogy az Andrássy úton
sörtandemben bringázó, boldogan
éneklô, mókázó fiatalok nem látó
emberek, és egy olyan országból jöttek, ahol mindennapjaik háborús támadások között zajlanak.
Az ô nevükben is köszönetet szeretnék mondani a Magyar Evangéli-

lógus és történész ma már a New York-i egyetem professzor emeritusa, de még mindig dolgozik. Hatvannál több könyvet írt és szerkesztett; legismertebb munkája a témában alapmûnek számító „A népirtás politikája: a holocaust
Magyarországon”. Braham elismerését fejezte
ki a többi kitüntetettnek mint a magyar zsidó
értékek hûséges ôreinek. A nemrégiben szívinfarktuson átesett Szita Szabolcs történész
felvételrôl emlékezett a Brahammel való közös,
gyümölcsözô munkájára.
Heller Ágnes filozófus, esztéta érdemeit Radnóti Sándor filozófus, irodalomtörténész ecsetelte, kitérve rá, mikor következett be Heller
munkásságában a zsidósághoz való odafordulás: az utóbbi három évtizedben. Ezek után mulattató volt magától Hellertôl hallani a saját történetét. Tízévesen nagy merészen kijelentette a
tanárának: ô bizony nem hisz Istenben. Erre a
tanár megkérdezte: „Hát a felebarátodat szereted-e? Ez ugyanis a zsidó tanítás lényege. Tehát
ha szereted a másik embert, akkor jó zsidó lány
vagy. Istent csak ez érdekli, nem is kívánhatunk
tôled ennél többet.” Mint Heller elmondta,
egész életében erre törekedett. Hozzátette: a
mai magyar zsidóságnak kötelessége számot
vetni a saját múltjával. Gyökeresen szakítania
kell azzal a tradícióval, hogy állandóan kompromisszumot köt a mindenkori hatalommal. A
cél, hogy meghunyászkodó alattvalóból igazi
Menschsé váljunk – hangsúlyozta Heller.
Mécs Imre politikus laudációját Dénes Gábor Balázs Béla-díjas filmrendezô mondta el.
Méltatta a díjazottat mint feltaláló mérnököt,

Heisler András és Heller Ágnes. Háttérben Geiger András

umi Testvérközösségnek, a Wesley
János Lelkészképzô Fôiskola Kollégiumának, az ott dolgozóknak, a
segítôknek és mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy nemcsak feledhetetlen napokat
tölthetett itt a csoport, de barátságok
is szövôdtek. Keren Jaffe, az izraeli
csoport vezetôje külön kérte, hogy a
továbbiakban a szociális munka terén is legyen lehetôség az együttmûködésre az intézmények között.
Köszönet Iványi Gábornak és a
MET-nek, hogy tevékenységükkel a
mérleg nyelvét ismét jó irányba billentették.
A zsidó újév beköszönte után még
üzennénk: „Jövôre Jeruzsálemben
(Tel-Avivban)!”
Szeretettel: Keren, Ronit, Avihad,
Jaarit, Limor, Sivan, Galina, Ido,
Sisi, Eti, Inbar, Eluran, Betty, Tali és
aki e sorokat lejegyezte,
Schlesinger Hanna

nyolc gyermek édesapját, de fôként mint a magyar politika fontos szereplôjét, akit 1956-ban
halálra ítéltek, majd az ítéletet életfogytiglanra
változtatták. Mécs Imre érdemei késôbbi közéleti szerepvállalásáért is elévülhetetlenek, hiszen 1988-ban alapítója lett a Szabad Demokraták Szövetségének, majd 1990-tôl országgyûlési képviselôként állt ki a demokrácia ügyéért.
Válaszában Mécs Imre így fogalmazott: legalább 300 embernek kellene most vele együtt a
színpadon állnia. Azoknak, akiket vele együtt
börtönöztek be. Elmesélte, hogy a zárkájában
sokat beszélgetett egyik sorstársával, Angyal
Istvánnal, aki túlélte Auschwitzot és egész családja pusztulását, mégsem volt benne gyûlölet.
A harmincéves fiatalember, akit egy demokratikusabb világért való küzdelemért ítéltek halálra, a kivégzése elôtt írt búcsúlevélben így fogalmazott: „Emberebb emberré váltam, most
már elmehetek.” Mécs Imre megköszönte feleségének, Magyar Fruzsinának, hogy oly sok
éve mellette áll, és részt vett minden harcában.
Dr. Magóné Tóth Gyöngyi tanár a kalocsai
zsidóság történetének kutatásáért kapta meg a
MENSCH elismerését. A késôre nyúló ünnepségen ugyancsak nagy felelôsségtudatról tett
tanúbizonyságot, hiszen még ekkor is másnapi
óráira gondolt, amelyeket a diákjainak kell tartania.
Megindító szavakkal jellemezte kedves kollégáját, Fekete László fôkántort Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga fôrabbija. Hihetetlenül jó emberként írta le, aki soha senkirôl
egy rossz szót még nem mondott. Mindenkit
szeret, és mindenki szereti. Olyan belsô erô, kisugárzás jellemzi, amely isteni adomány, és
csak a kiválasztottaknak lehet jutalma. Amikor
áll a Dohány utcai zsinagóga omedjánál, és
végzi a funkcióját, akár ros hásáná – jom kippurkor, abba beleremeg, aki hallotta már ôt, a
bársonyos hangját, amelyben ott van a szíve, az
ôsei. A kántor héberül cházán, ami hasonlít a
cházon szóhoz. Utóbbi látomást jelent. Amikor
Fekete László belefeledkezik az imába, érezzük, hogy a hangja, amely a közösség küldöttjéé, eljut az égi kapukhoz. Az ô imáját meghallhatják, válaszolnak rá odafent, amiért a közösség hálás neki.
Fekete László, méltón önmagához, az újévi
fôimádság egy részletével köszönte meg a kitüntetést. A próféták kinyilatkoztatták: Ô az
Örökkévaló, az Egyetlenegy, rajta kívül nincs
másik isten – mondja. Az ima végén elhangzó
Sömába valóban beleremeg a szív, s a kéz önkéntelenül a szem elé emelkedik.
Rados Virág
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IZRAELI SZÍNES
Elfogták Kauaszmét

Izraelben még soha nem ült palesztin fogoly életfogytig...
Engedélyezték Huszám Kauaszme (Husam Kawasme) vallomásának nyilvánosságra hozatalát, amelyben részletezte a három izraeli fiatalember: Ejal
Jifrách, Gilad Sáer és Naftali Frenkel júniusi elrablásának és meggyilkolásának elôzményeit és körülményeit.
Az emberrablás és a gyilkosság kitervelôje és fô szervezôje Jordániába készült szökni, amit a Sin Bét, az izraeli belsô titkosszolgálat megakadályozott,
amikor Suáfát menekülttáborban elfogta és letartóztatta. A fôkolompos, a
Hamasz nyugati parti szervezetének tagja, testvérével együtt a Gázai övezetben 220 000 sékelt gyûjtött össze az emberrablás anyagi kiadásainak fedezésére, amely pénzbôl megvásárolta a rablás célját szolgáló autót, két géppisztolyt, revolvereket és töltényeket.
Huszám Kauaszme 1995-tôl hét évet ült izraeli börtönben a Hamasz tagjaként elkövetett terrorcselekmény büntetéseként. Egyik fivére, Mahmud
Kauaszme, 20 éves börtönbüntetését töltötte egy Beér-Sevában elkövetett
kettôs öngyilkos robbantás szervezése miatt, amely összesen 16 halálos áldozatot követelt, ôt azonban 2011-ben, a Gilád Salit szabadon bocsátását
lehetôvé tevô ügylet során kiengedték.
A rablást és a gyilkosságot elkövetô két terrorista, Maruán Kauaszme és
Amar Abu Aisa mindmáig szabadlábon van, tartózkodási helyük ismeretlen.
Maga Huszám Kauaszme a gyilkosság után részt vett a három fiú holttestének eltemetésében, majd segítette a két gyilkost, hogy rejtekhelyet találjanak.
Huszám Kauaszme a gyilkosság rekonstruálása alkalmával elmondta, hogy
Maruán Kauaszme az elkövetés után jelentette: az „akció” nem úgy sikerült,
ahogyan tervezték, miután csak egy túszt akartak ejteni, akit gyilkosságért elítélt terroristákra próbáltak volna kicserélni.
H. L.

Netanjáhu beszéde
az ENSZ plénuma elôtt

Benjamin Netanjáhu miniszterelnök az ENSZ plénuma elôtt tartott
beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek támogatják az Iszlám
Állam elleni katonai fellépést,
ugyanakkor támadják Izraelt a
Hamasz ellen indított „Cuk éjtán”
hadmûvelet miatt.
Netanjáhu beszédében kifejtette,
hogy az Izraeli Hadsereg a létezô
legmagasabb erkölcsi értékeket követi, és ebbôl kiindulva mindent elkövetett a Gázai övezet polgári lakossága veszteségeinek minimalizálásáért, míg az izraeli polgári célpontokat támadó Hamasz rakéták százait telepítette lakókörzetekbe, iskolák,
mecsetek, kórházak közvetlen közelébe. „Ha van háborús bûncselekmény, akkor ez az” – hangsúlyozta,
hozzátéve, hogy a Palesztin Autonó-

mia elnökének inkább ezt kellett volna kivizsgálnia az Izrael elleni vádaskodás helyett, miután a palesztin
egységkormányban jelen van a
Hamasz is.
Netanjáhu kijelentette, hogy az
Iszlám Állam és a Hamasz azonos
világnézetet vall és a radikális iszlám
világuralmára törekszik, amit a világ
vezetôi a jelek szerint nem ismernek
fel.
A Biztonsági Tanács öt állandó
tagja, valamint Németország és Irán
között az utóbbi nukleáris programjáról folyó tárgyalásokról szólva úgy
fogalmazott, hogy harcolni az Iszlám
Állam ellen és közben megengedni,
hogy Irán elérje a nukleáris küszöböt
olyan, mint megnyerni a csatát és elveszíteni a háborút.
Halmos László

Cseppkôbarlang Jeruzsálem mellett
Nagy cseppkôbarlangot fedeztek fel építômunkások Jeruzsálemtôl délnyugatra.
Cseppköveknek nevezik a csepegô vízbôl kiváló ásványi alakzatokat.
Anyaguk nagyon sokféle lehet, jelenleg 68 féle ásványból formálódott cseppkövet ismernek. A leglátványosabbak a karsztos barlangokban kalcium-karbonátból, illetve aragonitból álló képzôdmények. Alakjukat tekintve lehetnek
egyebek közt függô cseppkövek (sztalaktitok), álló cseppkövek (sztalagmitok), de függô és álló cseppkövek összenövésével cseppkôoszlopok (sztalagnátok) is képzôdhetnek.
Az izraeli természetvédelmi hatóság nem árulta el a felfedezés pontos helyét, mivel a barlang veszélyt jelenthet a látogatók számára. A szakemberek
megkezdték a barlang felderítését és feltérképezését, ahol az elsôdleges adatok szerint többféle cseppkô is található. A jeruzsálemi Héber Egyetem földrajztudományi intézetének szakemberei azt vizsgálják majd, hogy miképp lehet megóvni az egyedülálló természeti képzôdményt – írják izraeli hírportálok.
Izraelben több sztalaktitbarlangot tártak fel eddig. A leghíresebb az 1968ban a Júdeai-hegyekben felfedezett Avsalom-barlang, amelyet 1975-ben nyitottak meg a látogatók elôtt. Hossza 83 méter, átlagos szélessége 60 méter,
magassága 15 méter, alapterülete pedig 5000 négyzetméter. A barlangban
egész évben állandó a hômérséklet és a páratartalom. A függô cseppkövek némelyikének a hossza eléri a 4 métert, de akadnak cseppkôoszlopok is.
MTI

Elhunyt a
Moszad legendás
ügynöke

Nyolcvanhét évesen Tel-Avivban
elhunyt Michael (Mike) Harari, az

izraeli nemzeti hírszerzô titkosszolgálat, a Moszad legendás ügynöke és
magas rangú tisztségviselôje, az
entebbei vakmerô túszszabadítási
akció és az 1972-ben a müncheni
olimpián megölt izraeli sportolók
gyilkosai utáni kíméletlen hajtóvadászat kulcsfigurája.
Michael Harari 1927-ben született
Tel-Avivban. 13 éves korában csatlakozott a bevándorlók alapította
Hagana (Védelem) fegyveres szervezethez, három évvel késôbb a
Palmah elitalakulat tagja lett. A
Moszadba 1954-ben lépett be, Európában és Afrikában verbuválva és kiképezve ügynököket az izraeli titkosszolgálat számára. 1970-ben a
különleges operációs egység parancsnokává nevezték ki – írják izraeli hírportálok.
A legendás ügynök 1976-ban részt
vett az entebbei akció elôkészítésében, amelynek során az izraeli védelmi erôk kommandósai kimentették a palesztin és német terroristák által foglyul ejtett és az ugandai fôváros, Kampala repülôterén
fogva tartott 102 túszt.
Kulcsszerepe volt annak a mûveletnek a megszervezésében, amelynek során „levadászták” a Fekete
szeptember palesztin terrorszervezetnek a 11 izraeli sportoló életét
követelô 1972-es müncheni olimpiai
túszdrámáért felelôs tagjait.
A terrortámadást és az azt követô
megtorlás történetét Steven Spielberg 2005-ben bemutatott München
címû filmje örökíti meg. A George
Jonas (Jónás György) magyar származású kanadai író-újságíró Megtorlás: egy izraeli antiterrorista csoport
igaz története címû regénye alapján
forgatott film a Harari által vezetett
titkos különítményt követi nyomon,
amelynek feladata a müncheni vérengzéssel gyanúsított 11 palesztin
felkutatása és likvidálása volt.
A Moszad történetének egyik legnagyobb fiaskója is azonban Michael
Harari nevéhez fûzôdik: 1973-ban a
norvégiai Lillehammerben a Fekete
szeptember tervezési fônöke, Ali
Hasszán Szalameh helyett egy marokkói származású pincért öltek
meg.
Sabtai Savit, a Moszad egykori
vezetôje érdemeit méltatva a legendás ügynök rendkívüli bátorságáról
beszélt, amellyel kiérdemelte beosztottainak feltétlen odaadását. „Tûzbe
mentek volna érte” – hangsúlyozta
Sabtai Savit, aki azt is elmondta,
hogy élete utolsó szakaszában Mike
Harari egy teljesen új doktrína kidolgozásán munkálkodott.
MTI

Különleges határkövet
találtak Izraelben

Egy különleges kôhalmot fedeztek fel Izrael északi részén, nagyon közel a
Galileai-tengerhez. (A Galileai-tenger Izrael legnagyobb édesvizû tava.)
Szakértôk szerint ezeket a köveket a bibliai idôkben illesztették össze. A Föld
legalacsonyabban (209 méterrel a tengerszint alatt) fekvô édesvizû tavát
Kineret-tóként, Tiberias-tóként, a Bibliából pedig Genezáreti-tóként ismerjük.
A Galileai-tengertôl mintegy 13 kilométerre található óriási kôhalom 150
méter hosszú, 22 méter széles és nagyjából nyolc méter magas. A helyszínrôl
elôkerült kerámia alapján úgy becsülik, hogy idôszámításunk elôtt
3050–2650 között készülhetett. Ha pontos a kormeghatározás, akkor ez a
kôrendszer idôsebb az egyiptomi piramisoknál és a Stonehenge-nél is.
Ido Wachtel, a jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa szerint a kôhalom
nagy valószínûséggel egy látványos határkôként arra szolgált, hogy mindenki tudja, meddig terjed a Bét-Jerah település területe. A félhold alakú
kôhalomról mások azt feltételezik, hogy a mezopotámiai holdistennel lehet
kapcsolatban.
Egyébként nem ez az egyetlen különös kôhalom a környéken. Egy másik,
hatvanezer tonnás követ a közelmúltban fedeztek fel a Galileai-tengerben. A
Golán-fennsíkon található az úgynevezett Rujum el-Hiri emlék. A megalitikus építmény a kôrézkorból származik, idôszámításunk elôtt 4500–3500 között emelhették. Megépítéséhez 42 ezer tonna bazaltkövet használtak fel. A
szentföldi „Stonehenge”-ként emlegetett helyrôl egy amerikai régész három
évvel ezelôtt azt állította, hogy a megalitikus kôépítmény, az „égbe való temetkezés” helyszíne négy kôkörbôl áll, amelyek közül a külsô átmérôje meghaladja a másfél száz métert, magassága pedig 2,4 méter lehetett.
Ötvös Zoltán / NOL

Továbbra is Irán a fôellenség
Továbbra is Iránt tartja az elsô számú fenyegetésnek az izraeli kormányfô,
aki a Teherán vitatott atomprogramjáról folyó tárgyalások folytatása elôtt ismételten arra figyelmeztetett, hogy Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.
A Jerusalem Post címû lap internetes kiadásában azt írta: Benjámin
Netanjahu szûk körben úgy fogalmazott, nem az Iszlám Állam nevû szélsôséges szunnita szervezet, hanem továbbra is az jelenti a legnagyobb veszélyt a régió biztonságára, ha Irán atomfegyverre tesz szert.
Teherán „az elsô számú veszélyforrás, mert egy nukleáris fegyverrel rendelkezô Irán megváltoztatja a történelem menetét” – idézte a lapnak a kormányfôt az izraeli kabinet egyik képviselôje. Szerinte Netanjahu síkraszállt
az Iszlám Állam elleni határozott fellépés mellett is. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem szabad enyhíteni a Teheránra gyakorolt nyomáson, hogy rábírják Iránt a terrorizmus elleni harcban való együttmûködésre.
MTI

Izrael biztonságos a turistáknak
Minden turista biztonsága szavatolt Izraelben, a kialakult konfliktusban
egyetlen turistának sem esett baja – mondta Ilan Mor, Izrael nagykövete egy
budapesti sajtótájékoztatón.

A nagykövet hibás lépésnek nevezte, hogy a Ben Gurion Nemzetközi
Repülôtérre közlekedô járatok többségét korábban felfüggesztették a légitársaságok. Izrael nyílt, demokratikus, pluralista állam, ahová bárki beléphet és
távozhat, és ahol betartják, betartatják a vallásszabadságot – jelentette ki, hozzátéve: a biztonsági erôknél az egyén védelme mindennél fontosabb.
Váradi János, az El Al izraeli légitársaság magyarországi vezetôje elmondta, március óta napi két járat közlekedik Budapest és Tel-Aviv között, amelyek 90 százalékos átlagos töltöttségi mutatóval üzemelnek.
Az izraeli turisztikai hivatal adatai szerint tavaly 14 ezer magyar ment Izraelbe, az El Al járatain 74 ezren utaztak összesen. Idén július végéig 65 ezer
utasa volt a légitársaságnak, ebbôl 9 ezer volt magyar. A teljes utasszám 52
százalékkal emelkedett az elsô hét hónapban. Váradi János ismertetése szerint a magyar utasok helyfoglalása az elmúlt pár hétben három százalékkal
növekedett.
MTI
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Ferenc pápa ünnepi
üdvözlete
a római fôrabbinak

Nyugdíjasok
fohásza
Uram, vigyázz rám, hogy öregségemben is szerethetô legyek.
***
Fékezd meg túlbuzgóságomat,
amellyel azt képzelem, hogy nekem minden témához mindig mondanom kell valamit.
***
Szabadíts meg attól a jó szándékú segíteni akarástól, amellyel
mindig én akarom elrendezni mások rendezetlen ügyeit.
***
Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik a segíteni akarásomat.
***
Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó. Legyek
mindig készen a szolgálatra, de a
mellôzést is el tudjam fogadni.

A római fôrabbi
„Isten adja, hogy együtt hozzájáruljunk az igazságosság és a béke
elôsegítéséhez egy olyan világban, amelynek oly nagy szüksége van rá” – ezt
kívánja Ferenc pápa üzenetében, amelyet a római fôrabbinak, Riccardo di
Segninek küldött a ros hásáná, a jom kippur és a szukkot ünnep alkalmából.
A pápai üzenetet az Osservatore Romano vatikáni napilap közölte. A Szentatya szívbôl jövô kívánságait küldi a római zsidó közösségnek, majd Isten áldásáért fohászkodik, hogy az ünnepnapok hozzanak számukra örömet, valamint erôsítsék családi és közösségi kapcsolataikat.
(gá) / Vatikáni Rádió

Emlékezés a füleki zsidóságra
A soá mártírjaihoz méltó megemlékezést tartottak a dél-szlovákiai
Füleken. Elôször Ervin Schönhauser
héber és jiddis dalokat énekelt, Rudolf Cikatrius kísérte klarinéton. Ezután a polgármester, Jaromír
Kaliciak szólt a holokausztról és
helybéli áldozatairól.
A Sydneyben élô Frank Löwy, a
város jeles szülötte beszédében kiemelte, hogy a 2013-ban ünnepélyes
keretek között felavatott emlékmû
örökre emlékeztet majd a füleki zsidóságra. Mint mondotta: akinek
nincs múltja, jövôje sincs. Reméli,
hogy családja, gyermekei, unokái,
dédunokái is felkeresik majd ezt a
helyet, ahonnan ôt tizenegy éves korában elhurcolták. Neki Sándor testvérével együtt sikerült túlélni a borzalmakat, a legidôsebb testvér azonban Auschwitzban halt meg, ahonnan a mintegy háromszáz lelket
számláló zsidó közösségbôl mind-

össze harmincan tértek vissza, azonban késôbb az emigrációt választották.
Agócs Attila, a Füleki Vármúzeum
igazgatója felidézte az 1820-ban
megalakult hitközség történetét,
visszaemlékezett a zsidónegyedre,
ahol a zsinagóga, az iskola és a
mikve állt. Ezeket az 1960-as években bontották le. A templom helyét
jelzi az emlékmû.
Az eseményt Ervin Schönhauser
dalai zárták. Ezt követôen a város fogadást adott a Bebek Panzióban,
ahol baráti beszélgetésre, az emlékek
felidézésére került sor.
A rendezvényen nagy számban
vett részt a helyi lakosság, ott voltak
a losonci és a rimaszombati közösség képviselôi. Magyarországról a
salgótarjáni hitközség képviseltette
magát Tóth Klára elnök vezetésével.
(bte)

Weboldal
Auschwitz felszabadításának
70. évfordulójára
Az egykori német náci haláltábor helyén mûködô dél-lengyelországi
Auschwitz Múzeum külön internetes oldalt nyitott a tábor felszabadításának
2015. január 27-én esedékes 70. évfordulója alkalmából.
A 70.auschwitz.org oldal tájékoztat az egykori tábor területén és világszerte rendezendô különféle évfordulós megemlékezésekrôl és a tábor 1945-ös, a
Vörös Hadsereg által 1945. január 27-én végrehajtott felszabadításának krónikájáról. Ezen a napon – amely tíz éve a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja – hagyományosan sok országban rendeznek konferenciákat, kiállításokat, találkozókat, megemlékezéseket.
Piotr Cywinski, a múzeum igazgatója szerint a 70. évforduló eltér az eddigi kerek évfordulóktól: ez lesz ugyanis az utolsó alkalom, amikor még nagy
számban jelen lehetnek a túlélôk is. Ezért – mint hangsúlyozta – a következô
nemzedékek felelôssége lesz a haláltábor emlékének megôrzése és továbbadása.
Az évforduló alkalmából adománygyûjtô felhívást fogalmaztak meg a 120
millió eurósra tervezett Auschwitz Alapba, amelybôl a tábor épületeinek további konzerválását és fenntartását finanszíroznák. Eddig már 31 ország fizetett be az alapba.
A nácik 1940-ben létesítették az auschwitzi koncentrációs tábort, majd két
év múlva a hozzá kapcsolódó birkenaui lágert, ahol a gázkamrák mûködtek.
A több altáborból álló auschwitz-birkenaui koncentrációs és megsemmisítô
táborkomplexum lett a zsidó holokauszt fô helyszíne, ahol legkevesebb 1,1
millió ember veszítette életét az iparszerû megsemmisítés, kivégzések, betegségek vagy éhhalál következtében, nagy többségükben zsidók egész Európából, köztük 350–400 ezer magyar zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly is.
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***
Sok bölcsességet halmoztam fel
életemben, és nagyon sajnálom,
hogy ezt nem tudom másoknak továbbadni.
***
Beletörôdtem, Uram, de ugye
megérted azt a kérésemet, hogy
legalább néhány barátom maradjon az utolsó években!
***
Taníts meg arra, hogy tudjak
hallgatni a betegségeimrôl és a
nehézségeimrôl. Ezek évrôl évre
növekednek, és velük együtt nô
bennem a hajlandóság arra, hogy
mindig ezekrôl beszéljek.
***
Nem merem azt a kegyelmi ajándékot kérni Tôled, hogy ôszinte
együttérzéssel tudjam hallgatni
másoknak a betegségekrôl szóló
folyamatos panaszkodását. De legalább adj erôt, hogy türelmesen
végighallgassam ôket.
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Zsidó Világhíradó
Fehéroroszország
A zsidó társadalmi szervezetek és a hitközségek szövetsége Izraelt támogató megmozdulást szervezett Minszkben. A Közösségi Ház elôtti gyûlésre
nemcsak a fôvárosból, hanem más településekrôl is érkeztek résztvevôk. A
gyerekek üdvözlôlapokat készítettek távoli testvéreiknek, és a megjelentek
aláírták az izraeli, valamint a belorusz zászlóval díszített hatalmas tablót. Borisz Gerstein, a közösség vezetôje a Fehéroroszországban elô zsidók nevében
támogatásáról biztosította Benjamin Netanjáhu izraeli miniszterelnököt. A
rendezvényen felszólalt Josef Shagal izraeli nagykövet is. Az esemény fénypontja a Haifa és Asdod lakóival történt videobeszélgetés volt.

Portugália
A TAP portugál nemzeti légitársaság legújabb, Airbus 319 típusú
repülôgépét Aristides de Sousa
Mendes egykori diplomatáról nevezte el. Mendes a második világháború
kitörésekor a franciaországi Bordeaux-ban fôkonzul volt, és mintegy
harmincezer üldözöttnek, köztük tízezer zsidónak adott menekülést
jelentô vízumot. A fasisztabarát
Salazar-rendszer „a kormányzati utasítások megszegése” miatt 1940-ben
beosztásából felmentette és a külügyi szolgálatból eltávolította. A
diplomata késôbb nagy nélkülözések
között élt, és 1954-ben, 59 éves korában halt meg. Salazar bukása, az
1974-ben történt „szegfûk forradalma” után Sousa Mendest rehabilitálták, és példátlan érdemeit hazájában
és külföldön is elismertélc. A Jad
Vasem már 1966-ban posztumusz a
Világ Igazai közé sorolta.

Mendes

Franciaország
A Jewish Agency tájékoztatása szerint Izrael alapítása óta elsô ízben érkezett a legtöbb alijázó Franciaországból. Számuk január eleje és augusztus vége között 4566 volt, ami jelentôsen meghaladta a múlt évi, rekordnak tekintett 3263 fôt. Izraeli szakértôk az év végéig hatezer francia bevándorlóval számolnak, amit elsôsorban az egyre gyakoribb antiszemita provokációk, a rossz
gazdasági helyzet és a növekvô munkanélküliség indokol. A változó tendenciát mutatja, hogy Ukrajnából „csak” 3252 és Oroszországból 2632 személy
emigrált a jelzett idôszakban Izraelbe.

Szlovákia
Robert Fico kormányfô hivatalosan is bocsánatot kért a második világháború alatt a nácikkal együttmûködô szlovák bábállam zsidó polgárainak
szenvedéseiért és a deportálásokért. A miniszterelnök nyilatkozata a Tisoféle fasiszta kormányzat által hozott zsidóellenes törvények elfogadásának
73. évfordulója alkalmából történt, amelyrôl 2002 óta minden évben meg-

***
Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékezôképességemet
erôsítsd vissza olyanná, amilyen
régen volt. Inkább azt kérem, hogy
adj nekem több szerénységet és kevesebb magabiztosságot, amikor
elôfordul, hogy mások ugyanarra
az esetre másképp emlékeznek,
mint én.
***
Ajándékozz meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja
velem, hogy én is tévedhetek.
***
Taníts
meg
arra,
hogy
elôítéletektôl és irigységtôl mentesen fel tudjam fedezni az utánam
következô nemzedékek igazát, és
ajándékozd nekem azt a derûs szabadságot, hogy sok jót tudjak
mondani a fiatalokról.
***
Tölts be úgy szereteteddel, hogy
öregségemben is szívesen szóba
álljanak velem az emberek.
***
Tudom, hogy nem vagyok szent,
de azt is tudom, hogy az öregember örökös zsörtölôdése az ördög
munkájának csúcsteljesítménye.
***
Add, Uram, hogy így legyen!
(Forrás: internet)

Emil Floris: a zsidók a felelôsek a holokausztért

(Fotó: SME)

emlékeznek. Stanislav Zvolensky, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke
bírálta Emil Floris katolikus papot, aki a zsidókat tette felelôssé a
holokausztért. Floris szavait élesen elítélte Lucia Kollárova, a Szlovákiai
Zsidó Hitközségek Szövetségének szóvivôje is. Jozef Tiso katolikus pap államelnöksége idején hetvenezer szlovák zsidót hurcoltak Auschwitzba,
akiknek a túlnyomó többsége elpusztult a végsô megoldás során. Háborús
bûntettek elkövetése miatt Tisót bíróság elé állították, és 1947-ben kivégezték. Személye körül jelenleg is sok a vita, és egyes szélsôséges nacionalista csoportok nosztalgiát táplálnak iránta.

Szerbia
Az elsô világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából „Szerbiai
zsidók az elsô világháborúban” címmel kiállítás nyílt a belgrádi Zsidó Történelmi Múzeumban. A bemutató és a szimpóziumok emléket állítanak azoknak a férfiaknak és nôknek, akik akár katonaként, akár egészségügyi szolgálatot teljesítve részt vettek a nagy világégésben. Vojislava Radovanovic igazgató kijelentette, hogy újból kiadták azt az eredetileg 1927-ben megjelent
könyvet, amely a háborúban elesett vagy meggyilkolt zsidók tiszteletére készült. Radmila Petrovic tanácsos szerint a kiállítással a múzeum ápolja a kis
zsidó közösség történetének, kultúrájának a hagyományait, és csatlakozik a
más országokban rendezett megemlékezésekhez.
Kovács
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak kiadó. Tel.: 226-4109.
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. 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. 06-30-222-3016, 06-1-3569372.

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.: 06-20-280-0151, 06-20-323-4104.

Olvasói levelek
Új rabbi a Dózsában
Az ünnepi készülôdést megelôzôen a körzet „beiktatta” az
édesapja, Deutsch Róbert nyomdokait követô Deutsch Péter rabbit.
Kerekes Béla fôkántor és Pedró Gábor elnök a péntek esti istentisztelet
elôtt egy tóratekercs átadásával fogadták a tehetséges ifjú rabbit. A
bensôséges kiduson nagy áhítattal
hallgatták tanításait.
Az elmúlt esztendô során Kerekes Béla aktív közremûködésével
újjászervezôdött a közösség, növekedett a létszám. Pedró Gábor
megválasztása óta ismét zavartalanul zajlanak a pénteki és a szombati istentiszteletek. A közelben lakó hittestvéreket szeretettel hívja

nem nekem való, mert nem engednek
engem járkálni?!” Markovics Zsolt
szegedi fôrabbi kedves családjával
meglátogatta a beteget és megáldotta.
Ilonka néni sírva kérte a fôrabbi urat,
hogy hamarabb tartsák meg az
esküvôjét. Mindenféleképpen ott akart
lenni az eseményen. A kórházból kikerülve a csodás Gobbi Hilda panzióban töltött néhány napot, ahol mindenki kedvence lett. Úgy döntött, viszszajön Szegedre, hogy családjának ne
kelljen miatta olyan sokat utaznia.
Eljött az esküvô napja. Betegségérôl megfeledkezve csinosan, fiatalosan jelent meg a feldíszített zsinagógában. Meglepetésére odahívták a
chupa mellé. Csodák csodájára segítséggel felment e szent helyre, és végigállta a szertartást.
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Templomok

Péntek
este
Okt. 17.

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

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
18.30
17.30
17.30
18.30
17.30
17.30
17.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
17.40
18.00

9.00
8.00
8.45

18.00
17.30
18.00

9.00
8.00
8.45

17.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.40
17.30
18.00
18.00
18.00
18.10
16.30
18.00
17.30
17.30
17.00
18.30
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00

Tisri 22.
Tisri 23.

Október 18. szombat

Tisri 24.

Október 24. péntek

Tisri 30.

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

Október 25. szombat

Chesván 1.

A Budapesti Ingatlanközvetítô Kft.
eladó és kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket, irodákat keres!
351-9578, 06-70-383-5004.

Október 31. péntek
November 1. szombat

Chesván 7.
Chesván 8.

ISSSN 0133-1353

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

17.30
17.30
18.00
18.00
18.00
18.10
16.30
18.00
17.20
17.20
17.00
18.30
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

Smini Áceret MÁZKIR
Szimchát Torá.
Gyertyagyújtás: 5.35
Szombat kimenetele: 6.37
Újholdhirdetés
Gyertyagyújtás: 5.22
Újhold 1.
Szombat kimenetele: 6.25
Újhold 2.
Gyertyagyújtás: 4.10
Szombat kimenetele: 5.15

KÖNYV

A Budapesti Ingatlanközvetítô Kft.
munkatársakat keres! Érdeklôdni: 06-70383-5004. Fényképes önéletrajzát az
ibp@ibp.hu e-mail címre várjuk!

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

Szombat
reggel
Okt. 25.

18.00
18.30
17.45
18.30
18.30
17.30
17.30
17.40

Október 16. csütörtök
Október 17. péntek

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt, képeslapokat. Este: 322-8439, 06-20-5225690.

Péntek
este
Okt. 24.

NAPTÁR

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

Önkéntes
munka
Izraelben!
Ha szeretnél segíteni, most itt a lehetôség, minden dolgos kéz számít! Háromhetes turnusok október 26.–november 16., november 9.–30., utána háromhetente folyamatosan! Jelentkezés:
Deutsch János, +36-20-233-8454, janos.deutsch76@freemail.hu, vagy személyesen az Izraeli Kulturális Intézetben minden kedden, 16–17 óra között!

Szombat
reggel
Okt. 18.

Isten a fegyvergolyóban
és várja – kortól, nemtôl függetlenül – a kile.
Mindenkinek sáná továt kívánunk.
Siklósi Miklós

Mázál tov,
kedves Ilonka néni!
„Tégy engem mint egy pecsétet a te
szívedre, mert erôs a szeretet, mint a
halál...” (Énekek éneke)
A közelmúltban köszöntötte a szegedi hitközség drága Ilonka nénit
(Kleinné Müller Ilona) 92. születésnapján. Miért számolok be errôl a
nem kerek évfordulóról?
Néhány héttel ezelôtt megbetegedett, családja és a kile ôszintén aggódott egészségéért. Rokonai tanácsára
Budapestre ment, és két hetet töltött a
Szeretetkórházban. Azt mondta: „Ez

Következett Ilonka néni 92. születésnapja. A legértékesebb ajándékot
kapta mindenkitôl, az ôszinte szeretetet, ez elfeledtette mindennapi nehézségeit. Fiai, Laci és Miklós személyes
jelenléte, Schöner Alfréd, Kardos Péter, Schweitzer József, Deutsch Róbert és Markovics Zsolt fôrabbi urak
szívbôl jövô jókívánságai könnyeket
csaltak a szemébe.
Kívánjuk, hogy ez az élni akarás és
aktív tevékenység még sokáig éltesse
az ünnepeltet, hisz hitközségünkben
nagy szükség van Ilonka nénire, hogy
ébren tartsa bennünk azokat a fontos
hagyományokat, zsidó szokásokat,
melyeket rajta kívül sajnos már csak
kevesen ismernek.
Mázál tov, drága Ilonka néni, biz
hundert und zwanzig!
Varga Katalin tanárnô
Szeged

Slomo Eigner
ügyvédi iroda
Tel-Aviv – Izrael
Családjog: házasság, válás, öröklés, hagyaték
Ingatlanjog: adásvételi szerzôdések, eladások
Polgárjog: követelések, szerzôdések
Büntetôjog: letelepedés, kiutasítás, szabadlábra helyezés
Nyelvek: magyar, angol, német, héber
e-mail: EIGNER.OFFICE@GMAIL.COM
Tel.: 00972-3-5344064 <> fax: 00972-3-5343525

Magén István sokoldalú alkotó. Itthon és külföldön ismert képzômûvész.
Cikkei gyakran jelennek meg újságokban, folyóiratokban, de szépíróként is
tevékeny, novellái, könyvei sikert arattak.
Legújabb könyve az „Isten a fegyvergolyóban” talányos címmel a Pont kiadó gondozásában látott napvilágot. Egy soátúlélô csapongó gondolatait vetíti ki, rendszertelenül, de tanulságosan és élvezhetôen.
Antal fizikailag még erôs: 38 fekvôtámasza nem csak kortársaiban kelt
irigységet; de lelkében nem tud megszabadulni Dunába lövése szörnyû
emlékétôl. Még most is retteg „ezektôl a szörnyetegektôl”. Bár találkozik az
egyik gyilkossal, de nem viszi rá a szíve, hogy megölje. Viszonya fiához és
feleségéhez ezért ellentmondásos, életét a regény vége felé már csak a haldoklás „unalma” tölti be. Öngyilkosságra gondol, de nem sikerül. Végül vállalja sorsát, nem akarja „beszennyezni az évtizedeket”. Megtalálja Istent, még
a fegyvergolyóban is. Meggyôzôdik róla, „hogy várják, hogy Isten aggódik,
igyekszik, küzd...”
Jól tükrözi a leírás az elegáns öregúrban tomboló lelki válságot, amely
nemcsak az övé, hanem az egész tétova világé, az emberiségé. Néha az emlékek kicsit zavarosak, például a Duna-parti kivégzéseket nem hajtották végre
fényes délutánokon, és amikorra a folyó befagyott, már nem járt a 2-es villamos, de ez a lényeget nem csorbítja.
Figyelmesen kell olvasni Magén István könyvét, az idôsíkok néha egy
mondaton belül is váltakoznak, de megéri a fáradságot, mert más, mint a
holokausztirodalom zöme, új nézôpontból szemléli hôsét és környezetét.
A szerzô grafikái a geometrikus absztrakt mûfajából kerülve ki, rímelnek a
tartalomra, és jól egészítik ki a könyv mondanivalóját.
Róbert Péter

Hírek, események
röviden
– Újévi üdvözletek. Orbán Viktor
miniszterelnök és Lázár János
Miniszterelnökséget vezetô miniszter Heisler András Mazsihiszelnökhöz címzett levelükben az
egész magyar társadalom nevében
legjobb kívánságaikat küldték a
magyarországi zsidóságnak.
– Adományok. Gesztesi János
háromezer Ft-ot küldött az Igaz
Emberekért Alapítványnak a Jad
Vasem-kitüntetettek megsegítése
céljából. Mayer Hermanné nyolcezer

Ft-ot adományozott a Szeretetkórház
javára.
– Névadás. A Nagyfuvaros utcai
zsinagógában ros hásáná második
napjának
délelôttjén
Smulik
Glitzenstein rabbi az Eszter Mirjám
bát Jákov Joszéf nevet adta Streit
Péter és Szórádi Judit gyermekének,
Lilinek. A Szórádi és a Streit
nagyszülôk, valamint barátok elôtt a
kiduson a rabbi adott tanítást.
– Fônôvér kerestetik. A MAOIH
Szeretetotthona fônôvért keres.
Követelmény: egészségügyi szakképesítés és min. 5 éves szakmai
gyakorlat. Bérezés és munkaidô
megbeszélés szerint. Jelentkezni
szakmai önéletrajzzal és erkölcsi bizonyítvánnyal személyesen az otthonban (XII., Alma u. 2.), Dan Judit
intézményvezetônél lehet.
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Volt egy kislány, Anikó
A Spinoza egy rendkívüli filmvetítés helyszíne volt. Méghozzá egy
olyan filmet vetítettek le, mely Szenes Hanna – alias Szenes Anikó –
életérôl szól. A mozit a nagyközönség még soha, vagy alig-alig láthatta.
Holott 1999-tôl arra vár, hogy láthassák. Talán most, hogy Hanna halálának 70. évfordulója közeleg, valamelyik csatorna a mûsorára tûzi. Legalábbis remélem. Megérne egy „misét”, hiszen a normális országokban
akkora kultusza van, hogy beépítették
a tantervekbe is. Sírja Jeruzsálemben
a Golda Meir melletti helyre került. A
dokumentumfilm Dénes Gábor nevéhez fûzôdik, méghozzá ezer szállal. Ô
készítette a riportokat, ô fényképezte,
és ô is rendezte. Ráadásul jelen volt a
vetítésen is, sôt, a film után kérdezzfelelek közönségtalálkozóval is színesítette-szomorította a nagyérdemût.
Persze Szenes Hanna sorsa is szomorú, hisz amikor arról érdeklôdtem

Dénes Gábortól, hogy a szerelem jelen volt-e az életében, így felelt:
„Nem. Mégsem ártatlanul halt meg!”
Nem folytatta, mindnyájan értettük,
hogy a vallatói vagy az elfogói becstelenítették meg.
Olyan jól sikerültek a kutatómunkák, hogy Hannát gyerekként látjuk a
Rózsadombon, ahol fôleg Gyuri bátyjával játszott a kertjükben. Hol egy kis
diafilm, hol fotók, hol élô szemtanúk
szólalnak meg arról, hogy ha felnôtt
nem is, de gyerekkora az volt. Már
serdülô lányként is tudta, hogy író akar
lenni. Lett is! A versei mellett írt naplót, színdarabot. Ez a hivatás nem állt
messze a családtól, hiszen édesapja,
Szenes Béla elismert színpadi szerzô
volt. Ars poeticáját így fogalmazta
meg: „Nagy lélek szeretnék lenni, ha
Isten is engedi!”
És ekkor jött életében a nagy változás. A változáshozót Hitlernek hívták.
A két Szenes gyerek belépett a cionis-

Berlinben új mikvét avattak, amelynek magyar vonatkozása is van. Az
anyagi hátteret az egykori makói gyülekezet neves rabbija, Vorhand Mózes
egyik leszármazottja biztosította. A helyi viszonyoknak „megfelelôen” a
bráchá héberül és fonetikus orosz átírásban is olvasható.

ta mozgalomba, hogy eljussanak Palesztinába. Szinte az utolsó menekülési
percekben ehhez meg is kapták az útlevelet. Gyuri bátyja elôször Nyugat felé
vette az útirányt, míg Hanna egybôl
Palesztinába indult. Megérkezvén azt
mondta: „Itthon vagyok!”
A rendezô remekül megoldotta,
hogy lássuk azt a Palesztinát, ahova
érkezett, és lássuk az 1994-es állapotokat is, amikor riportjait készítette.
94-ben még élt Hanna testvére, Giora
Szenes, ô mesélte el, hogy a háború
végén az édesanyjuk is Izrael földjére
érkezett. A film olyan egyetemes értékû, hogy mindenkinek látnia kéne.
Korra, nemre, vallásra való tekintet
nélkül.
De mi lett Hannával? 1943-ban kitalálta, hogy hazajön az anyukáért, és
közben megszervezi a fiatalok kihozatalát. Ehhez persze sokat kellett tanulnia, mert az angol tisztikar feladataival „érdekes módon” nem volt tisztában. Például azzal, hogy kell
ejtôernyôzni, hogy kell morzejeleket
küldeni, hogy kell kódokat betanulni
és használni. Szóval volt dolga elég,
de állta a sarat. Nem nôként indult a
csatába, hanem mint Hitler ellenfele.
És elindultak (mert többen voltak),
hogy Jugoszlávián át hazajöjjennek.
Persze a „legjobbkor”, 1944 márciusában. Bár felettesei lefújták a mûveletet, de Hannával nem lehetett bírni.
Jönnie kellett. Útközben elfogták, és
ettôl kezdve elindult a halálba.
Ugyanis a kódot, melyet ki akartak
verni belôle, nem árulta el.
Anyjával, akit szintén bebörtönöztek miatta, még tudott találkozni. Azt
súgta a fülébe: „Anyám! Bocsáss
meg!”
Aztán 1944. november 7-én ôrök
álltak meg a cellájánál: „Szenes Hanna jöjjön velünk, de ne hozzon semmit magával!” Végül is beteljesült a
vágya: nagy lélek lett!
Bozsán Eta

2014. OKTÓBER 15.

SPÁNN GÁBOR

Póker

Szeretteim általában tartózkodnak attól, hogy témát ajánljanak megírásra.
Nemrégiben megtörtént az a ritka csoda, hogy a fiam – aki élô hardveremként
számítógépes használhatatlanságom okán e sorokat is helyettem írja – azzal
jött hozzám: azt hiszem, papa, ezzel a sztorival tudsz valamit kezdeni. A történet ros hásáná után és még jom kippur elôtt, a köztes héten esett meg.
Elmesélte, hogy napközben a félig üres 5-ös busszal jött valahonnan haza,
ahol furcsa élményben volt része. Kivételesen ülôhelyet kapott, amivel szemben, a busz túloldalán, egy érdekes figurán akadt meg a szeme. A fiatalember,
aki 30-as évei végén járhatott, úgy festett, mint akit egy vándorcirkusz lakókocsijából számûztek. Izmos felsôtestét Molnár Ferenc Hintáslegényének fehér
alapon kék csíkos pólója fedte, amin egy rikító türkizkék zakót viselt, sztreccsnadrágjának mindkét szára más-más színû volt, és a lábán virított egy straszszokkal kirakott edzôcipô. Az én fiamban azonnal felmerült az ötlet, hogy ez a
porondmester-figura milyen jól fest majd az interneten a közösségi oldalon,
ahol amúgy is egymással vetélkednek, ki tud több jól elkapott pillanatképet
megörökíteni amúgy vidámságban nem bôvelkedô életünkbôl. Ezért telefonjával óvatosan, mintegy lesbôl, épp megörökíteni készült a fura figurát, amikor
megállt a mozdulata. Tudniillik a fiatalember benyúlt rikító zakója belsô zsebébe, és onnan kivett egy láthatóan 5775-ös évszámot és héber betûket viselô
luachot, vagyis a zsidó új év naptárát, és gondosan tanulmányozni kezdte. Ekkor az én fiamban, mint elmondta, megállt az ütô. Átlépett homo sapiens
üzemmódba, szemben a trendi moho sapienssel, és elgondolkodott. Elôször is
magában átértékelte a bátorság szó általa ismert tartalmát. Mert mint nevetve
elmondta, számára eddig a bátorság szinonimája az volt, ha valaki pl. bement
egy magyar falusi kocsmába, és gátlástalanul megevett a söröspulton üvegbúra alatt tartott vagdalt húsokból kettôt-hármat. Na ez a rekord fiam fejében
megdôlt. Itt ült vele szemben ez a bohóc, aki fényes nappal egy busznyi utazóközönség szeme elôtt héber betûs, virítóan zsidó tartalmú olvasmányt tartott a
kezében, és gondtalanul tanulmányozta. Innen kezdve a fiam kukkolóból átment szurkolóba, nehogy baja essék emiatt a fiatalembernek, ami figyelembe
véve a jelenlegi állapotokat, szinte a levegôben lógott. Ezután gondolatban
azon kezdett filózni, ha ez a fiú zsidó, hogy lehet ennyire hülye, hogy ilyen cirkuszi porondmesterhez illô szerelésben ismerkedik a zsidó új év ünnepeivel, és
teszi mindezt egy tömegközlekedési eszközön. Ezért annak ellenére, hogy neki
nem ott lett volna dolga, leszállt a fiatalember után. Ahogy elment a busz, szókimondásáról híres magzatom odafordult a fiatalemberhez, és in medias res,
mintegy „megkóstolandó”, ráköszöntött az ôsi kívánsággal: Lösónó tajvó!
A fura figura értetlenül nézett rá, majd mikor leesett nála a már nem létezô
tantusz, így szólt. Amit most mondtál, nem értem, mert nyilván héber szöveg,
de én nem vagyok zsidó. Akkor miért tanulmányozod a zsidó naptárat? Ekkor
zavarba jött a fiú, és megmondta az ôszintét. Tudod, korombéli vagy, meg fogod érteni. Az interneten megismerkedtem egy nagyon helyes lánnyal, Zsuzsival, aki beszélgetésünk során elmondta, hogy ô zsidó, itt lakik Zuglóban, és
mára végre elértem, hogy hajlandó velem meginni egy kávét. Most pedig „készülök belôle”. Mivel zsidó lány még nem volt az életemben, szeretném tudni,
hogy mirôl beszélgessek vele, és kicsit tanulmányozom a zsidó szokásokat, nehogy tapintatlan legyek. Miután megmondta a lány családi nevét is, fiam rájött, hogy ismeri ôket. Vallásukat gyakorló, igazi behóved családról volt szó, és
gyermekemben csendben gyökeret vert a gondolat, hogy ebben a szerelésben
nem biztos, hogy nyerô lesz az általa is ismert Zsuzsinál ez a versenyzô. De félretéve minden elôítéletet, megnyugtatta furcsa új ismerôsét, hogy a zsidó lány
is nôbôl van, ha hajlandó vele találkozni, akkor bizonyára lát benne fantáziát, és ugyanúgy örül minden kedvességnek, figyelemnek, mint korosztályának
bármilyen vallású más tagja. És mit tanácsolsz – kérdezte a fiatalember –, milyen programot ajánlhatok, ha hajlandó velem ezután is találkozni? Ekkor,
mint szégyenkezô mosollyal arcán fiam bevallotta, felébredt benne a kisördög,
mely bennem több mint 50 éve él és dolgozik. Azt mondta ennek a Fellini-szalajtotta figurának: Tudod mit? Van egy király ötletem, amivel tuti révbe érsz.
Mielôtt elváltok, e hét szombatra, október 4-ére, hívd meg Zsuzsit egy elôkelô,
jó konyhájú belvárosi étterembe ebédre, és biztosítsd róla, hogy minimum
Martinival kezdtek és francia pezsgôvel zártok. Nincs nô, aki ilyen ajánlatnak
ellen tudna állni. Te megôrültél – jött a válasz –, én egy csóró árufeltöltô vagyok egy hipermarketben, egy ilyen ebédre a havi bérem menne rá, a kávét
most ki tudom fizetni, de szombatra már annyi pénzem marad csupán, amibôl
legföljebb szotyit vehetek. Fiam nem engedte ki a markából, és azt felelte. Tudod mit? Ne parázz! Írd fel a telefonszámomat, ajánld meg a gazdag ebédet,
és ha az egy filléredbe is kerülne, hívj fel, és ígérem, kifizetem. A fiú elcsodálkozott, majd hálálkodni kezdett. Nahát, te igazán frankó gyerek vagy, a Zsuzsi is csoda csaj, ha Zuglóban ilyenek a zsidók, lehet, hogy megkérlek, mutass
egy zsinagógát, és én azonnal betérek. Fiam erre már nem felelt, nem tette
hozzá, hogy nemcsak a zsinagógát ismeri, de rabbinkat is, mert attól félt, hogy
a belelkesedett bohóc még ott, az Erzsébet királyné útja sarkán vele végezteti
el magán a circumcisiót...
Én, hallva a történetet, csupán ennyit kérdeztem. Mondd, Ricsi, nem pókerezel te egy kicsit? Mi van, ha ez a Zsuzsi valóban elmegy enni a fiúval, és te
fizethetsz egy vagyont. Ô szemrehányóan rám nézett, és ennyit mondott: Papa! Gondolkodj el. Én azt mondtam újdonsült haveromnak, ragaszkodjon
hozzá, hogy az ebédmeghívás csak október 4-ére, szombatra vonatkozik, hisz
tudod, hogy az jom kippur napja, vagyis „hosszúnap”...
Én elszégyelltem magam, hogy ilyen kézenfekvô halachikus dátumra a fiam
emlékeztet, de jólesôen nyugtáztam, hogy ha sokat nem is fog örökölni tôlem,
de humorérzéket biztos...

...és ideje van a nevetésnek
– Hallom, megnôsültél.
– Igen, már sehogy sem ízlett a vendéglôi koszt.
– Na és most?
– Most már ízlik.
***
Sulyokék vendégeket várnak.
– Drágám – szól a feleség –, tedd el a gyerekbiciklit az elôszobából, mert a
Parajdiékat is meghívtuk.
– Na és? A Parajdiék nem lopnak.
– Tudom. Csak nehogy felismerjék!

Plakát a 30-as évekbôl

(Forrás: MILEV / Toronyi Zsuzsa)

***
Ádám és Éva beszélget:
– Ádám, mondd csak, szeretsz engem?
– Miért, kit szeressek?!

