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Orbán Viktor levele a hazai
zsidóságnak

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Megtartotta alakuló ülését
a Nemzeti Vallásturizmus Tanács
Ünnepélyes keretek között tartotta meg alakuló ülését a Nemzeti
Vallásturizmus Tanács Budapesten, a Karmelita kolostor patinás
falai között. A testületet tagjai
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért,
egyházügyekért és nemzetiségekért felelôs miniszterelnök-helyettes, valamint a történelmi egyházak és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetôi.

galmazott Heisler András, a
Mazsihisz elnöke, az újonnan alakult Nemzeti Vallásturizmus Tanács
tagja.
Az alábbiakban a Mazsihisz elnökének az eseményen elmondott
beszédét olvashatják.
Elöljáróban el szeretném mondani,
hogy 2019-ben (az utolsó Covidmentes „békeévben”) a Dohány utcai Zsinagóga Komplexum volt a

Heisler András
A megalakult Nemzeti Vallásturizmus Tanács feladata a Nemzeti vallásturizmus intézkedési terv megvalósításának támogatása, valamint a
késôbb létrejövô Nemzeti Vallásturizmus Fórum stratégiai irányítása.
Az alapítók célja, hogy a magyarországi vallásturizmus 2030-ra a hazai
turizmus kiemelten hangsúlyos elemévé váljon és Magyarország vallási értékeit az országon kívül is megismerjék.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint a vallási turizmus az
ember teljes antropológiai valóját
megszólítja, testi, szellemi és lelki
összetettségében. A politikus a Nemzeti Vallásturizmus Tanács alakuló
ünnepségén Budapesten rámutatott:
Magyarország legfontosabb turisztikai attrakciói vallási jellegûek, a
Szent István-bazilikától kezdve a
Debreceni Református Nagytemplomon és a máriapócsi kegyhelyen keresztül a Dohány utcai zsinagógáig.
Ezek a helyek felekezeti hovatartozástól függetlenül a magyar örökség meghatározó részei – fûzte hozzá. A kormány, a történelmi egyházak és a Magyar Turisztikai Ügynökség összefogásával megalakuló
Nemzeti Vallásturizmus Tanács célja, hogy egyrészt a magyarországi, a
világon is egyedülálló vallási turisztikai kincseket „be tudjuk mutatni az
egész világnak”, másrészt ezeket a
helyeket „kamatoztassuk az egyházaink és az egész magyar társadalom
javára” az állam segítségével és professzionális turisztikai szervezéssel
– mondta Semjén Zsolt.
Létesítményeinknél a szakralitás
mellett tudatosan igyekszünk bemutatni közösségünk kultúráját, látogatóinkat megismertetni a judaizmus
alapfogalmaival, tradícióinkkal, hiteles történelmünkkel. A zsidó-keresztény hagyományok az egységes
európai kultúra alapját képezik – fo-

leglátogatottabb kulturális turisztikai
helyszín Magyarországon (565 ezer
fizetô látogatóval). Erre nagyon
büszkék vagyunk. Fontosnak tartom
megjegyezni, hogy a zsidóság egyik
alapértéke a tanulás, így külön köszönöm, hogy utolsóként, a végén
szólalhatok meg, és végighallgathattam a többiek felszólalását, sokat tanultam belôlük.
A Mazsihisz nevében köszöntöm a
Nemzeti Vallásturizmus Tanács alakuló ülésének résztvevôit. Szövetségünk a jelentôs történelmi múlttal
rendelkezô, a magyar társadalomba
erôsen integrálódott, sokszínû magyar zsidóság legnagyobb szervezete, taghitközségei között megtalálhatók az ortodox, a status quo, a progresszív zsidó irányzatok képviselôi,
illetve a legnagyobb magyarországi
zsidó
vallási
közösségé,
a
neológiájé.
Ez a sokszínûség minden területen, így a turizmus vonatkozásában
is
szerteágazó
feladatot
és
lehetôséget jelent számunkra. Létesítményeinknél a szakralitás mellett
tudatosan igyekszünk bemutatni közösségünk kultúráját, látogatóinkat
megismertetni a judaizmus alapfogalmaival, tradícióinkkal, hiteles történelmünkkel. A zsidó-keresztény
hagyományok az egységes európai
kultúra alapját képezik.
Feladatunk komplex, hiszen be
kell mutatnunk a társadalomba
erôsen integrálódott városi zsidóság
értékképzését, a zsidó–nem zsidó
együttélés mély társadalmi gyökereit, s ennek a különleges szimbiózisnak a felmutatása mellett a vidéki
zsidóság hagyományait, sokszor már
csak emlékeit, és különösen a keletmagyarországi ortodoxia páratlan intellektuális kincseit.

Infrastruktúránk fejlesztéséhez az
elmúlt évtizedben komoly támogatást kaptunk a magyar kormánytól.
Köszönet érte. Így újult meg a
Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga,
amely a hitéleti funkció mellett turisztikai és közösségfejlesztési feladatokat is ellát. Zsinagógai tere varázslatos.
Szintén kormánytámogatással valósítottuk meg egy GINOP program
keretében a kelet-magyarországi kulturális és zarándokturizmust egyaránt támogató, öt helyszín fejlesztésére vonatkozó projektünket. Célunk, hogy erôs invitatív marketinggel elérjük, hogy a hazánkba érkezô
turisták bakancslistájának részei legyenek a magyar zsidó vallás és kultúrtörténet emlékhelyei, célunk,
hogy a speciális zarándokturizmus
infrastruktúráját támogatva növeljük
Magyarország turisztikai forgalmát.
Szép dolog a vallási turizmus, s
emlékszem, mikor a sok tucat izraeli
látogatásom alkalmával végre egyszer
lehetôségem
volt
egy
keresztényekbôl és zsidókból álló
csoporttal egymás szent helyeit felkeresni: emlékezetes élmény maradt.
De ne legyünk szentimentálisak, a
turizmus egyben üzleti vállalkozás
is, s ha jól csináljuk, jelentôs bevételi forrás. Hallottuk, hogy nemzetgazdasági szinten is komoly súlya van
ennek az üzletágnak. A Mazsihisz
évente több száz millió forint áfát fizet be a nemzet büdzséjébe, és ez
még csak a turizmus árbevételeinek
a felszíne. A helyes üzletmenethez
professzionális munkára van szükség, ezért is vagyunk nyugodtak,
hogy Magyarország egyik legjobb
szakembere irányítja turizmusunkat.
Budapesten a Szent István-bazilika, a Dohány-zsinagóga, a Deák téri
evangélikus és a Kálvin téri református templomok járótávolságra vannak egymástól. A négy történelmi
egyház vezetô templomainak közelsége olyan különleges adottság, amit
az egyházak közötti kooperációkkal
ki lehetne használni. Tisztában kell
lennünk azzal, hogy nem egymás
konkurensei, hanem partnerei vagyunk, és ezért is örülök a szervezôk
és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr kezdeményezésének: mûködjünk együtt.
A Tanács munkájában szívesen és
örömmel veszünk részt.
Vasárnap egy idôben gyulladtak
fel advent elsô gyertyájának és a
nyolcnapos chanukka elsô lángjainak fényei. Bízzunk abban, hogy ez
az egyidejûség valami jónak, talán
egy jövôbeni szorosabb együttmûködésnek, talán a társadalmi megbékélésnek a jele. Vagy legalábbis a Mindenható finom üzenete az együttélés,
az egymásra figyelés fontosságáról.
Higgyünk abban, hogy tudunk rá válaszolni.
Békés adventi idôszakot kívánok,
chág chánukká száméách!

Ahogy a nappalok rövidebbek, az esték pedig hosszabbak lesznek, egyre jobban vágyunk a fényre, a hagyományos finomságokra és a családi
körben töltött, örömteli napokra. Az idei évben, amikor egy világjárvány
és a népvándorlás hullámai között érkezik meg az ünnep, még szebben
ragyognak hanuka lángjai, amelyek a reménységet és a csoda valóságát
hirdetik.
Engedjék meg, hogy Magyarország miniszterelnökeként tisztelettel köszöntsem Önöket a fény ünnepén.

Ka rá csony Ger gely
fôpolgármester ün ne pi
üd vöz le te
Hanuka ünnepének üzenete, hogy mindig van remény,
hogy a csoda bármikor megtörténhet. Ma este a zsidó közösségek szerte a világban és
Budapesten is meggyújtják ez
elsô gyertyát a hanukai
menórán, emlékezve a csodára és nyolc napon át életben
tartva a fényt.
Nagy szükségünk van a világosságra, hiszen túl sok jutott
mindannyiunknak a sötétségbôl. Már túl sok idô szólt a
veszteségeinkrôl, a lemondásról, a félelmeinkrôl. A sok évszázados hagyományok, a
múltban gyökerezô és a ma is
élô ünnepek mégis segítenek
látni, hogy ami egésznek látszik, az csak a rész. És vannak, lesznek más részek is:
jobb és fényesebb részek.
Együtt, a bajban összetartó
közösségként mindig jobban láthatjuk a fényt, hiszen megtaláljuk azt
egymásban.
Budapest közösségének fontos része a fôváros zsidó közössége. A
Hanuka Budapest ünnepe is. Az, hogy idén a keresztény advent ünnepe
is ezen a napon kezdôdik, jól jelképezi a vallások, a kultúrák összetartozását egy olyan pillanatban, amikor nagy szükségünk van arra, hogy a
barátot, a hasonlót lássuk meg egymásban.
Azt kívánom mindenkinek, aki most ünnepel, hogy ne veszítsétek el a
hiteteket a csodában, és ôrizzétek mindig a világosságot! Chag Hanuka
Sameach!

Duplájára emelte
a támogatási keretet a Mazsök
A Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány (Mazsök) Kuratóriuma a jövô évi mûködési és projektpályázatokra szánt keretet 100 millióról 200 millió forintra emelte – olvasható a szervezetnek az MTI Országos Sajtószolgálatához eljuttatott
közleményében.
A Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány Kuratóriuma a 2021.
november 24-i ülésén döntött a 2022.
évi mûködési és projektpályázatok kiírásáról. Az eddig rendelkezésre álló
évi 100 millió forintos keretet a duplájára, azaz évi 200 millió forintra emelte.
A döntés indoka a hazai zsidó civil
szervezetek és rendezvények támogatásának növelése, a szervezetek napi
mûködési gondjainak csökkentése.

Kedves Olvasóink! Ezúttal nem mellékelünk csekket az elôfizetéshez, mivel tapasztalataink szerint a többség
már átutalással fizet. A Mazsihisz Új Élet Kiadóhivatalának bankszámlaszáma:

OTP 11707024-22118480.
A Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az elôfizetô pontos nevét és címét.
Kérésre (06-1-322-2829) természetesen küldünk csekket. Szerkesztôség
9 770133 350099
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Heisler András: Nekünk,
zsidóknak különösen fontosak
a zsidó sportsikerek
Game Changers címmel olyan
sportolók élettörténetérôl szóló
kiállítás nyílt meg az Új Hidegkuti
Nándor Stadionban, akik egyedivé, úttörôvé és példátlanná tették a
kapcsolatokat Magyarország és
Izrael között.
A tárlat ünnepélyes megnyitóján
Heisler András, a Mazsihisz elnöke
kiemelte: örül, mert ez a kiállítás az
általános emberi értékekrôl, a másság elfogadásáról és a sportsikerek
igazságosságáról szól. Szerinte a
sport talán az egyetlen terep, ahol a
teljesítmények beárazása igazságosan zajlik.
Schôberl Márton, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium helyettes
államtitkára kiemelte: úgy gondolja,
hogy a két nemzet kapcsolatának
valódi dimenziója nem csupán a
nemzetköziség. „Magyarország és
Izrael között egyfajta bensôséges
kapcsolat van, ezernyi rokoni szál,
közös történet, örömök és fájdalmak” – fogalmazott a helyettes
államtitkár. Hozzátette: nagyon
hosszú azoknak a személyeknek a
névsora, akik a két nemzetet összekötik.
Jákov
Hadasz-Handelszman,
Izrael budapesti nagykövete beszédében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a zsidóknak 130 éves történetük és szerepük van a modern sportok fejlôdésében Magyarországon.
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi
TC elnöke arról beszélt, hogy a sport
az egyik leghatékonyabb eszköz jó
irányba fordítani a dolgokat. „Az itt
látható sportolók különleges és
követhetô példát jelentenek, mert
rácáfoltak az elôítéletekre” – állapította meg, majd a zöld-fehér színekben szerepelt zsidó sportolók közül a
háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti Györgyöt emelte ki, akit a vízilabda Puskásának nevezett.
Buranits Ildikó, az MTK
Budapest alelnöke arra hívta fel a
figyelmet, hogy a kék-fehér klub
Aranykönyvébe bekerült sportolók
között is számos zsidó származású
volt, többek között a labdarúgó
Aranycsapat szövetségi kapitánya,
az érdemtelenül feledésbe merült
Sebes Gusztáv. Beszéde végén az
MTK Budapesthez köthetô, Izrael-

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA
ben is játszó futballistákat sorolt fel,
köztük Halmai Gábort, Hamar
Istvánt, illetve a csapat jelenlegi
vezetôedzôjét, Márton Gábort.
A kiállítás a következô pár hétben az Új Hidegkuti Nándor
Stadionban tekinthetô meg, 2022
tavaszától pedig a Puskás Aréna
parkjában mutatják be.
***
Az alábbiakban a Mazsihisz
elnökének a vernisszázson elhangzott beszédét olvashatják.
Talán Brooklynban, Amerika
emblematikus zsidó negyedében
lehet csak mosolyt fakasztani egy ma
már szakállas viccel, ami így szól:
Melyik a világ legrövidebb könyve?
A zsidó sportlegendák. Brooklynban
ezen jót nevetnek a jámbor, vallásos
zsidó testvéreink, mi pedig itt,
Magyarországon értetlenül bámulunk.
Ugyanis a magyar sport megteremtésében, sportegyesületek létrehozásában – mondjuk olyanokra
gondolok, mint a kiállításnak helyt
adó MTK, vagy a most éppen kedves
vendégként meghívott Fradi sportegyesülete – elévülhetetlen érdemeket szereztek zsidó emberek.
Aztán itt vannak a zsidó olimpikonok. A holokauszt elôtti olimpiák
magyar aranyainak több mint negyedét szerezték zsidó sportolók – tudjuk, mindjárt az elsô kettôt Hajós
Alfréd, a késôbbi margitszigeti uszoda „feltalálója”.

Honlap és mobilapplikáció készült
a debreceni zsidó temetôrôl
Honlap és mobilapplikáció készült a debreceni zsidó temetôrôl az
Ôrváros Közalapítvány, az Életminôség Alapítvány és a Debreceni Zsidó
Hitközség együttmûködésének eredményeként – jelentették be az adatbázis készítôi a debreceni városházán tartott sajtótájékoztatón.
Puskás István (Fidesz-KDNP) kulturális alpolgármester a kulturális innováció, a felekezeti és városi együttmûködés, illetve a kegyeletpolitika újabb állomásaként értékelte az egységes, szakmailag ellenôrzött temetôi adatbázis és
a térinformatika publikációjaként létrejött fejlesztést.
Horovitz Tamás hitközségi elnök azt mondta, a zsidó vallásban, a zsidó emberek életében fontos szerepet tölt
be a temetô. A debreceni zsidó
temetô zarándokhely is, amelyet
ezentúl a világ bármely pontjáról bejárhatnak az applikáció letöltésével
az érdeklôdôk.
Mazsu János, a program szakmai
vezetôje hozzátette: 6-7 éves munka
eredményeként készült el a térinformatikai adatbázis, amely immár
elérhetô az interneten. Az applikáció
letöltése után nevekre is rá lehet keresni, de virtuálisan is bejárható a
Monostorpályi úti temetô.
A szakember felidézte, hogy 1840-ben kaptak a zsidók letelepedési engedélyt Debrecenben, és 1841-ben temettek elôször a sírkertbe. A feltáró munkák során nyolcezer nyughelyet azonosítottak, felkutatva az elhunytak adatait is. Mintegy háromszáz olyan sír van a temetôben, amely mára annyira megrongálódott, hogy azonosítása nem lehetséges, vagy hosszú, más típusú kutatással lehet esetleg eredményes – tette hozzá. Az applikációban külön lehet
keresni a temetôben nyugvó rabbikra, Debrecen közéletének egykori
kiemelkedô zsidó tagjaira, a különféle háborúkban hôsi halált halt zsidó katonákra és a holokauszt áldozataira – sorolta Mazsu János.
Az egyedülálló keresôrendszert a sajtótájékoztatón Papp József temetô- és
helytörténeti szakértô mutatta be. (MTI)

Az amerikai viccet ugyan értjük,
mert okosak vagyunk, nevetni mégsem tudunk rajta, mert Magyarország nem Brooklyn, a magyar zsidóság többsége, különösen a városokban élô közösségek tagjai pedig
se nem ortodoxok, se nem chászidok,
és remélem, a jövôben sem lesznek
azok. A zsidó olimpikonok a magyar
többségi társadalomba erôsen integrálódott sportolók voltak, nem jelentéktelen részüket a holokauszt során
megölték, kizárólag zsidóságuk
miatt.
Körülnézve a kiállítás tablóin,
kevéssé lehet megérteni a zsidókkal
kapcsolatos sztereotípiákat. Mi, zsidók büszkén valljuk, hogy a könyv
népe vagyunk: a közhelyek szerint
csak csenevész, gyáva, férfiatlan
könyvmolyok. A valóságban a
magyar sport és a magyar társadalom értékes szereplôi. Egykor hasonló sztereotípiákon nyugodott a rossz
katona, a fizikai munkához nem értô,
ügyefogyott, gyenge zsidó képe, amit
aztán Izrael Állama, a zsidó állam
meglehetôsen hatékonyan cáfolt meg
a világ egyik legerôsebb hadseregének létrehozásával, a mocsarak
lecsapolásával és a terméketlen
sivatag megmûvelésével.
Nekünk, zsidóknak ezért különösen fontosak a zsidó sportsikerek. És
különösen fontos számunkra, ha a
többségi társadalom ezeket nem
elhallgatja, hanem közhírré teszi.
Ezért is jöttem örömmel az Izraeli
Nagykövetség és a Külgazdasági és
Külügyminisztérium közös szervezésében létrehozott kiállítás megnyitójára. Örülök, mert meggyôzôdésem,
hogy a rasszizmus, a kirekesztés,
vagy éppen a sztereotípiák ellen
ezzel az eszközzel lehet küzdeni.
Gratulálok a kiállítás létrehozóinak.
Ide tartozik még, hogy a kormányok által megalakított Nemzetközi
Holokauszt Szövetség, az IHRA antiszemitizmus-definícióját a magyar
kormányt követôen két patinás sportklubunk, az FTC és az MTK is elfogadta. Mindkét egyesületnek számos
zsidó olimpikonja volt.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében fogadják nagyrabecsülésemet. S ha már
arról beszélek, mennyire örülök
annak, hogy itt lehetek, még egy
rövid gondolat. Magyarország már
az áprilisi parlamenti választások
lázában ég. Sok rendezvényen veszek
részt, hol kormányoldalin, hol a
másikon, és azt tapasztalom, hogy
zajos közéletünkben minden megemlékezés, temetés, ünnep és évforduló
átitatódik szörnyû, aktuálpolitikai
kérdésekkel. S ebbôl a civil polgároknak már kezd elegük lenni. S most
örülök, mert úgy gondolom, ez a
kiállítás az általános emberi értékekrôl, a másság elfogadásáról, a sportsikerek igazságosságáról szól. Mert
a sport talán az egyetlen terep, ahol
a teljesítmények beárazása igazságosan zajlik, egyedül itt valósul meg
tudhatóan egyfajta erkölcsi ideálunk.
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Átadták az Élet Menete
Alapítvány Kézdy György-díjait
Vendégeink biztonsága érdekében idén csak szûk körben tarthattuk meg
ünnepségünket a Radnóti Miklós Mûvelôdési Központban. Köszönet a XIII.
kerületi önkormányzatnak, hogy
már második alkalommal bocsátotta rendelkezésünkre ezt a szép épületet. A polgármestert és az önkormányzatot Csiga Gergely alpolgármester képviselte.
A koronavírus az elmúlt évben
megakadályozta, hogy az egyik
alapítónkról, Kézdy György színmûvészrôl elnevezett elismerésünket átadjuk, de most pótoltuk az elmaradást, és az ideiekkel együtt a
Fotó: Szünstein Dániel
tavalyi kitüntetetteket is meghívtuk.
A 2020. évi díjazottakat Hegedûs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színmûvész, alapítványunk kuratóriumának tagja, az idei díjazottakat pedig
Gordon Gábor, az alapítvány vezetôje méltatta.
A 2020. évben Kézdy György-díjjal elismert barátaink: Hajdú Péter hoszszútávfutó, Oláh Gergô elôadómûvész és roma aktivista, Ian Lindsay volt
brit nagykövet.
A 2021. év díjazottjai lettek: dr. Lebovits Éva és dr. Lebovits Imre
holokauszttúlélôk, dr. Deutsch Zsuzsanna fôorvos, Fritz Zsuzsa, a Bálint
Ház volt igazgatója.
Az Élet Menete Alapítvány kuratóriuma nevében gratulálunk mindenkinek!
A díjátadást követôen Müller Péter Kossuth-díjas író olvasott fel legutóbbi
könyvébôl, majd fia, Müller Péter Sziámi és Darvas Ferenc zongoramûvész
elôadását hallhattuk.
Az est végén díszvacsorán láttuk vendégül a meghívottakat.
Reméljük, 2022-ben már minden a helyére kerül, és korlátozások nélkül
dolgozhatunk azokért a célokért, melyek az alapító okiratunkban szerepelnek.

Prof. dr. Grósz Andort
köszöntötték
70. születésnapja alkalmából
Kiszlév hó 24-én,
chanukka elsô gyertyájának fényénél köszöntötték prof. dr. Grósz
Andort, a Kecskeméti
Zsidó Hitközség elnökét közelgô 70. születésnapja alkalmából.
A terembe belépô, a
születésnapi köszöntés
tervérôl mit sem sejtô
ünnepelt óriási meglepôdéssel konstatálta a 70-es
feliratú léggömböket és a
„Boldog Születésnapot”
szöveget formázó lufikat.
Az ünnepi gyertya
meggyújtása és a chanukkai dal eléneklése után dr. Feldmájer Péter, a Mazsihisz Közép-magyarországi Területi Csoportjának elnöke azzal kezdte beszédét, hogy ha fel
kívánnánk sorolni professzor Grósz Andor több évtizedes közéleti és szakmai
eredményeit, arra a chanukka 8 estéje sem lenne elég.
Kiemelte azt a szerepet, amelyet közösségi vezetôként a kecskeméti zsidó
élet újrafelvirágoztatásáért végzett, valamint azt, hogy több cikluson keresztül a Mazsihisz vezetôségének tagjaként az egész magyarországi zsidóságért
munkálkodott.
Amellett, hogy praktizáló orvos, tanszékvezetô orvosprofesszor, a magyar
ûrkutatás egyik fontos személyisége, mindig idôt szakított a zsidó közéletben
való részvételre, hosszabb idô óta ô a Holokauszt Dokumentációs Központ és
Emlékgyûjtemény kuratóriumának elnöke, vezetése alatt az intézmény a
nehéz anyagi körülmények ellenére is kiválóan mûködik.
Külön megemlítette, hogy úttörô és döntô szerepe volt a kecskeméti zsidó
temetô gondozásában, abban, hogy az országban egyedülálló módon a síremlékek jelentôs részét teljesen újjáépítették és felújították.
Dr. Feldmájer Péter tolmácsolta Szalay-Bobrovniczky Vincének, a
Miniszterelnökség helyettes államtitkárának a jókívánságait, aki sajnos a járvány miatt nem tudott személyesen megjelenni az ünnepségen.
Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke köszöntôjében felidézte azt a közös munkát, amelyet együtt végzett az ünnepelttel, külön hangsúlyozva tevékeny részvételét a keresztény–zsidó párbeszéd fenntartásában.
Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester meleg szavakkal emlékezett
meg arról, hogy a város egyik kiemelkedô személyisége milyen fontos szerepet töltött be az elmúlt idôszakban Kecskemét civil életében, egészségügyének fejlesztésében, jó hírnevének öregbítésében úgy is, mint zsidó közösségi
vezetô és úgy is, mint a Szegedi Tudományegyetem Kecskeméti Repülô- és
Ûrorvosi Tanszékének alapítója.
Sajnos a járvány miatt Feldmájer Sándor nagykôrösi és Berman Dávid
szolnoki hitközségi elnök személyesen nem tudott jelen lenni az ünnepségen.
A kiskunhalasi elnök, Raáb András a hitközség küldöttségével együtt
köszöntötte Grósz Andort. Megemlékezett arról, hogy elhunyt felesége révén
milyen családi gyökerekkel rendelkeztek Kiskunhalason és hogy milyen szoros kapcsolatot tartottak és tartanak fent vele.
Dr. Róna Tamás PhD fôrabbi, a Rabbitestület elnöke, a Mazsihisz Középmagyarországi Területi Csoportjához tartozó hitközségek vallási vezetôje az
ôsi rabbinikus áldással köszöntötte a hitközség elnökét, és kérte az Örökkévalót, hogy adjon neki és családjának boldog, békés, hosszú életet.
Professzor Grósz Andor meghatottan és hálatelt szívvel mondott köszönetet a születésnapi ünnepségért, majd leányával, Hannával együtt felvágták
azt a hatalmas, finom kóser tortát, amelyet a kiskunhalasi nôcsoport készített
részére.
Mázál tov professzor Grósz Andornak! Kívánjuk, hogy legalább 120 éves
koráig élhessen még boldogan és szolgálhassa Magyarországot és a magyar
zsidóságot!
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Zsidó öngyûlölet?
A felkérésre, hogy írjak a zsidó
öngyûlöletrôl, minden elôzetes
megfontolás nélkül pozitív választ
adtam. Zsidó öngyûlölet létezik,
hiszen van róla szó – gondoltam –,
s akkor magyarázatra is szorul.
Aztán megértettem, hogy a dolog
ennél sokkal bonyolultabb. Vajon
azt az embert tekintjük antiszemitának, aki gyûlöli a zsidókat? Nem
hinném. Antiszemita – szerintem –
az, aki így vagy úgy nem kedveli a
zsidókat. Hogy ezek között az antiszemiták között szép számban vannak olyanok, akik egyenesen gyûlölik a zsidókat, az éppenséggel megeshet. S vajon maguk a zsidók valamennyien szeretik-e a saját fajtájukat? Nem hinném; azok között a zsidók között, akiknek problémájuk
van a zsidókkal, egyes zsidókkal, a
zsidósággal, a maguk zsidóságával,
úgy gondolom, csak kevesen vannak, akik gyûlölik a maguk fajtáját
vagy éppenséggel önmagukat, saját személyüket pusztán azért,
mert zsidók. Ahogy így
elmélkedtem, egyre kevésbé értettem, hogy
mirôl is beszélünk, ha
zsidó öngyûlöletrôl beszélünk. Ha vannak
olyan zsidók, s ezt az
elébb
leszögeztem,
akiknek – most maradjak csak a nemszeretem-nél – valamilyen alapvetô problémájuk van önmagukkal
mint zsidóval, a zsidókkal, netán a zsidósággal,
ebbôl az égadta világon
semmi lényeges nem
következik,
semmi
olyasmi, amirôl külön Vajda Mihály
értekezni kellene.
Létezik olyan embercsoport, melyhez azért tartozunk, mert úgy döntöttünk, hogy hozzájuk akarunk tartozni. Ennek legeklatánsabb példája a
politikai párt. Ha választott pártunkkal ilyen vagy olyan oknál fogva
nem vagyunk már elégedettek, kiléphetünk belôle. (Hogy olykor még ez
is bonyolultabb, arról most ne beszéljünk.) Aztán vannak olyan embercsoportok, amelyekbe beleszületünk. Zsidónak például születünk.
De álljak meg egy pillanatra. Itt
most, szembeállítva a zsidóságot a
párttagsággal, azt kellene mondanom, hogy a zsidóságomtól nem szabadulhatok. Azért, mert beleszülettem, nem pedig magam választottam, hogy zsidó vagyok? Ha a zsidóságot vallásnak és csakis vallásnak
tekintem, akkor, jóllehet születésemnél (születésemtôl) fogva zsidó vagyok, mégis feladhatom zsidóságomat, választhatok a zsidó vallás helyett egy másikat (mondjuk, megkeresztelkedhetem), vagy dönthetek
úgy, hogy vallástalan vagyok. Csakhogy a zsidóság nem egyszerûen vallás. Valami más, ki tudja, mi a csuda.
Valószínûleg ez okozza a problémát.
S most következik az elsô Hannah
Arendt-történet.
A Rahel Varnhagenrôl szóló
könyv, Egy német zsidónô élettörténete a romantika korából egy végsô
soron sikeres és mégis „visszavont”
asszimiláció története. A könyvet
Arendt a két utolsó fejezet kivételével még azelôtt írta, hogy 1933-ban
Franciaországba menekült. Két utolsó fejezete nélkül, melyek a nagyon
is karakterisztikus „Sem pária, sem
parvenü”, illetve „Zsidóságunktól
nem lehet szabadulni” címet viselik,
a könyv nemcsak befejezetlen lenne,
de talán cseppet kétértelmû is. Jóllehet nem abszurd e két utolsó fejezet
attitûdjének, mindenekelôtt a „Zsidóságunktól nem lehet szabadulni”
kijelentésének az egyértelmûségét
annak a ténynek tulajdonítani, hogy
Hitler gyôzelme immár nem csupán
lehetôség volt. S mégsem lehetett
valami
esetleges
választása
Arendtnek,
hogy
megírja
a
Varnhagen-könyvet, egy sikeres aszszimiláció csôdjének történetét. Már
maga az a tény, hogy Arendt a disz-

szertációja után elsôként ezt a könyvet akarta megírni, mutatja a téma
fontosságát számára.
A 18. század végén, a 19. század
elején, a felvilágosodás korában a
német zsidók nemcsak az emancipáció,
hanem
az
asszimiláció
lehetôségében is reménykedtek; akkor is, ha tisztában voltak a ténnyel,
hogy „a kollektívára mint olyanra a
múlt kitörölhetetlenül rányomja bélyegét, csak az egyes ember szabadulhat.” Mihelyt sikerült Rahel
Levinnek zsidó reményeit valóra
váltania, mihelyt kereszténnyé lett,
egy német nemesúr felesége, köztiszteletben álló úrihölgy, Friderike
Varnhagen von Ense rájön, hogy jóllehet „a szégyen” „nappal csak képzelgés”, a „feljebb jutás, az asszimiláció, a történelem elsajátítása éjszaka furcsa-kétségbeesett játék”, s így

a szégyentôl „sem ember, sem Isten
meg nem menti” – és levonja a konzekvenciákat: újra határozottan vállalja zsidóságát. Tudomásul veszi,
hogy „a parvenüvé válásnak az igazság az ára, ezt pedig Rahel nem akarja megfizetni”.
A ’tényleges’ asszimiláció lehetetlenségének Hannah Arendt szemében, úgy tûnik, több oka is volt. Az
elsô az, hogy a környezet gyûlölte a
zsidókat. Csak akkor fogadnak el,
ha más vagy, mint a zsidók; ha
olyan zsidó vagy, aki nem olyan,
mint egy zsidó. Zsidó zsidóként
nem fogadnak el. De van egy másik
ok is, mely egyértelmûen kapcsolódik a zsidó nép, az Ostjuden társadalmi-politikai helyzetéhez. „Csak
az egyes ember szabadulhat”, azaz
az asszimiláció ára nemcsak az,
hogy különböznöd kell azoktól a zsidóktól, akik, akárcsak te magad, választhatnák azt, hogy nem lesznek
többé zsidók. Ha asszimiláns vagy,
akkor különböznöd kell a zsidó
tömegektôl is, s mindenekelôtt azoktól, akik semmit sem tehetnek azért,
hogy ne legyenek többé zsidók. Nem
lehetsz többé szolidáris a saját népeddel.
Megszûnsz zsidónak lenni tehát
akkor, ha képes vagy saját néped
üldöztetését és megsemmisítését,
még ha tragédiának is, de egy idegen nép tragédiájának tekinteni. Ez
az asszimiláció azonban még problematikusabb, mint a holokausztot
megelôzô.
A ’valóságos’ és ôszinte asszimiláció lehetetlen volt és maradt. Az
egyedül lehetséges asszimiláció következménye fatális volt, mert az
asszimiláció nem volt ôszinte.
A totalitarianizmusról írott könyvében Hannah Arendt gyakorlatilag
egyenesen a szekularizációból vezeti
le az asszimiláció ôszintétlenségét.
„Végeredményben a szekularizáció
állította elô azt a modern zsidóság
lelki beállítottságát meghatározó ellentmondást, melynek révén a zsidó
asszimiláció [...] valóságos zsidó sovinizmust szült.” Zsidó öngyûlölet?
Arendtet számtalanszor megvádolták vele.
Ugyan ne vet sé ges nek ér zem,
hogy Arendtet zsidó öngyûlölettel

vádolják meg – errôl késôbb –, de
ha van olyan speciális érzés, hogy
zsidó öngyûlölet, akkor az bizonyára az ôszintétlen asszimilációval
függ össze. Zsidó vagyok, de szeretnék nem az lenni, úgy csinálok,
mintha nem az lennék; ez a zavarodottság esetenként bizonyára átcsap
valami gyûlöletfélébe. Az persze
túlzás, hogy az asszimiláció minden
egyes esetben ôszintétlen. Brendel
Mendelssohn például, Moses Mendelssohn lánya, Friedrich Schlegel
feleségeként elôbb protestánsként,
majd katolikusként állítólag tényleg
hívô kereszténnyé lett. De az a
lehetôség sem kizárt, hogy valaki
végigjárja az asszimiláció útját, kereszténnyé, keresztyénné lesz, de
van olyan distanciált-ironikus viszonya önmagához, hogy önmagához is, a zsidósághoz is „normálisan” viszonyul. Heine
ilyen volt. Soha nem
hitte, hogy megkeresztelkedése megszabadítot ta
zsi dó sá gá tól.
„Soha le nem mosható
zsi dó ság ról” be szél.
Meg ilyeneket mond:
„A fe hér szak állt,
melynek szegélyét az
idô újból megfiatalítón
megfeketítette, semmiféle borbély nem borotvál hat ja le.” Arendt
rendkívüli módon tiszteli Heine magatartását:
„Meg ke resz tel ked ni s
azt mondani, hogy jobb
lett volna ezüstkanalat
lopni, ez sokkal több,
mint nem megkeresztelkedni. Ez tényleges
elôítélet-mentesség, az
egyetlen lehetséges.”
De hogy ne csak a mások háza táján akarjak
rendet csinálni. Szüleim 1944-ben
(március 19-e elôtt? Után? Fogalmam sincs.) bejelentkeztek a Deák
téri evangélikus egyházközségnél,
hogy szeretnének megkeresztelkedni. Miért? Ki tudja? Tisztában voltak
vele, hogy a nürnbergi törvények
szerint ez mit sem számít. Katekizmus-tanfolyamra kellett járniuk. Ez
végül csak a vészkorszak után
fejezôdött be. Így a Vajda család
1945 tavaszán elbandukolt a Deák
térre, s magára vette a keresztség
szentségét. Szóval magam is evangélikus volnék, ágostai hitvallású. Ez
soha nem érdekelt, bár semmi bajom
sincs az evangélikusokkal, jól éreztem magam az evangélikus iskolában is. De mindig is zsidónak tekintettem magam. Hogy szüleim vajon
nem gyûlölték-e magukban a zsidót,
azt felnôtt koromban sem kérdeztem
meg tôlük.
De jöjjön röviden a második
Arendt-történet. Ha volt elsô, kell
lennie legalább egy másodiknak is.
Az Eichmann Jeruzsálemben címû
könyve kiváltotta botrányról kell
még szólnom. Pontosabban a
Gershom Scholemmel folytatott levélváltásáról. Azon belül is csak arról, hogy Scholem az ’áhávát
Jiszráélt’, a zsidó nép szeretetét kéri
számon Arendttôl. Arendt válasza:
„Abban teljesen igaza van, hogy engem semmi ilyesfajta ’szeretet’ nem
hat át, mégpedig két okból: soha életemben nem ’szerettem’ egy népet
vagy egy közösséget – sem a német,
sem a francia, sem az amerikai népet, sem a munkásosztályt, sem bármi hasonlót. Én valóban ’csak’ a barátaimat szeretem, s az egyetlen szeretet, amit ismerek, és amiben hiszek, az az egyes emberek iránt érzett szeretet. Másrészt ez a ’zsidók
szeretete’, mivel magam is zsidó vagyok, meglehetôsen gyanúsnak tûnik
számomra. Nem szerethetem magamat, sem olyasmit, amirôl tudom,
hogy lényem szerves része.” Hát
ezekért a mondatokért bizonyára
nem csak zsidók nem szeretik
Arendtet.
Igazat kell adjak Arendtnek. Miért
szeretném vagy gyûlölném magamban a zsidót? Az vagyok.
Vajda Mihály / Szombat
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A semmibôl épített sajtóbirodalmat
a Dohány utcában Tolnai Simon,
a magyar sajtómágnás
A pestbuda.hu internetes várostörténeti magazinban jelent meg a Tolnai
Simon sajtómágnásról szóló cikk, amelynek másodközlését a szerkesztôség
jóváhagyásával tesszük közzé. Mint a Pestbuda írja: a Tolnai Világlapja
elsô száma 120 évvel ezelôtt, 1901. szeptember 28-án jelent meg. Alapítója,
Tolnai Simon a semmibôl építette ki hatalmas sajtóbirodalmát, amelynek
központja elôbb a Károly körúti, lebontott Orczy-házban, majd a Dohány
utcában volt. Utóbbi épület ma is áll, irodaházként üzemel.
Tolnai Simon élete annyira fordulatos, hogy akár még a saját lapjában is megírhatta volna a történetet. Friedmann Samuként (más források szerint Simonként) látta meg a napvilágot 1868. március 26-án, Nagyváradon. Kétéves volt,
amikor a nagyon szerény anyagi körülmények között élô családjával Gyulára
költöztek. Apjának nem volt pénze,
hogy taníttassa, így Samu korán dolgozni kezdett. Állítólag apja egyetlen kályhacsôvel indította útjára a fiút, aki számos foglalkozást kipróbált. Volt kifutófiú, malterhordó, cukrász- és kalaposinas, rôfös, parkettás.
Majd a fôvárosban próbált szerencsét.
Kávéházakba járt, hogy az itt lévô újságok álláshirdetéseit elolvassa. Ez adta
az ötletet a vállalkozásához: az elolvasott napilapokat másnap fél áron értékesítette azoknak, akik az eredeti árat nem
tudták megfizetni. Elôször maga árusította az elôzô napi újságokat, késôbb A Tolnai Világlapja elsô száma
már rikkancsokat is alkalmazott, és heti- 1901. szeptember 28-án jelent meg
lapokkal, szaklapokkal is kereskedett.
Lap- és könyvkiadó vállalatát 1898-ban alapította, akkor már a magyarosított
nevén: Tolnai Nyomdai Mûintézet és Kiadóvállalat. Széles olvasóközönségnek
szóló képes hetilapot akart indítani. Elsô lépésként két éven keresztül járta az országot és elôfizetôket gyûjtött, hírlapárusokkal szerzôdött, hogy biztosítsa a
majdani újság terjesztését.
A Tolnai Világlapja elsô száma 1901. szeptember 28-án jelent meg, akkor
még csak nyolc oldalon. Ám a terjedelem hamarosan bôvült, hiszen az olvasók
– és a hirdetôk is – kedvelték. Persze bírálói is akadtak, akik azt mondták, hogy
az újságnak csak a szenzáció fontos. Tolnai Simon viszont úgy érvelt, hogy:
„Miként az orvosságot is édesítve fogyasztják, a komoly tudományokat, a korszakalkotó találmányokat, felfedezéseket is úgy lehet népszerûvé tenni, ha ezeket érdekes és olvasmányos formában ismeri meg a nagyközönség.”
A tartalom folyamatosan bôvült: a politikai, társasági és bûnügyi cikkek, riportok mellett tudományos, ismeretterjesztô anyagok és irodalmi alkotások
– mások mellett Jókai Mór, Heltai Jenô, Bródy Sándor, Krúdy Gyula, Márai
Sándor írásai – is megjelentek. Kedvezô ára miatt a lapot a szegényebb rétegek
is meg tudták vásárolni.
A szerkesztôség 1911-ig a Károly körút 9. szám alatti egykori Orczy-házban
mûködött. Tolnai Simon ekkor bízta meg Jónás Zsigmondot és fivérét, Dávidot
egy modern újságpalota megtervezésével. Helyszínként a Dohány utcát választotta. A zsinagóga közelében, a Dohány utca 12–14. szám alatt épült fel a modern székház, amelyet 1913-ban adtak át. Az épületrôl a Tolnai Világlapja így
írt 1913. május 11-én: „A Tolnai Világlapja ötemeletes ujságpalotája valóságos
látványossága a fôvárosnak. A hatalmas épület a maga komoly egyszerûségével,
szilárdságával és monumentális méreteivel nyomban elárulja, hogy falai között
komoly szellemi és ipari munka folyik.”
Az épület homlokzatán, a két kiugró épületrész között elhelyezkedô szobor
– Mester Jenô alkotása – Hungáriát, a magyarok istennôjét ábrázolta, amint egy
földgömbre támaszkodik, kezében pedig újságokat tart. A szobor Tolnai Simon
megrendelésére készült, és állítólag felesége arcvonásait idézte.
Az ötemeletes épület alagsorában volt a nyomda, amely saját generátorral is
rendelkezett. A földszinten és a magasföldszinten kaptak helyet a kiadóvállalat
irodái, a félemeleten a könyvkötészet és a szedôterem. Az elsô emeleten a
szerkesztôségi szobák, irodák voltak, a felsôbb emeleteken pedig lakások és
mûtermek.
A sajtóbirodalom székházában a késôbbiekben további újságok is készültek:
a Bazár, majd Párizsi Divat címû hetilap kifejezetten a nôknek szólt. Délibáb
címmel színházi és mûvészeti képes hetilapot is kiadtak, sôt, egy idôben sportlapot is. A Tolnai könyvkiadó vállalata megjelentette elôbb a Tolnai Világtörténete címû albumokat, majd a Tolnai Világlexikont.
Az elôfizetôk számát többek között ajándékkönyvekkel, ingyenes élet- és balesetbiztosítással növelték, a Tolnai Világlapja százezres példányszámban kelt
el. Újdonságnak számított az is, hogy a kiadó a másodközlésért azonnal fizetett,
igaz, csak az elsô közlésért szokásos honorárium felét. Tréfásan ezért Fele
Áronnak is nevezték.
Maga a laptulajdonos a székház közelében, a Dohány utcai zsinagóga szomszédságában álló Síp utca 10. szám alatti házban lakott. Ez az épület is a kiadóvállalathoz tartozott.
Érdekesség, hogy a Síp utcai ház hátsó udvara közvetlen összeköttetésben állt
a Dohány utca 10. szám alatti épülettel, amely szintén Tolnai Simon tulajdonában volt, itt is a kiadó mûködött. Tolnai a Dohány utca 10. számú épület helyére szintén modern irodaházat akart építtetni, a terv az 1930-as évek gazdasági
válsága miatt nem valósult meg. A Síp utca 10. és a Dohány utca 10. átjáróház
jellegét 1944-ben szüntették meg, a két udvart elválasztották egymástól, a Síp
utcai ház a gettó területéhez került, a Dohány utcai pedig azon kívülre.
Amikor a kiadótulajdonos valóban el akart szakadni a munkától, zuglói villájában pihent. Az Erzsébet királyné útja 12/B épületet a környékben élôk mostanában is Tolnai-villaként emlegetik, bár nem a sajtómágnás volt az építtetôje.
De térjünk vissza a Dohány utcába! A Tolnai Nyomdai Mûintézet és Kiadóvállalat részvényeinek többsége a zsidótörvények miatt 1941-ben a kormányhoz
került, a kiadó Forrás néven mûködött tovább, a hetilapot pedig immár csak Világlap néven adták ki. Tolnai Simont két nappal a német megszállás után a Gestapo letartóztatta, a mauthauseni koncentrációs táborban halt meg 1944-ben.
Sajtópalotájának egyes irodáit a német megszállás idején Adolf Eichmann is
használta.
A háború után – 1946–1951 között – az egykor népszerû családi képes hetilap Dolgozók Világlapja címen jelent meg. Az épületet, melyben 1950-tôl 1990ig az Egyetemi Nyomda mûködött, 2006-ban felújították, s ma irodaházként
üzemel.
(Ez a cikk a pestbuda.hu honlapon jelent meg 2021. szeptember 28-án.)
Blázsovics Lívia
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Zsidó Világhíradó
Argentína
Gustavo Bordet, Entre Rios tartomány kormányzója megállapodást
írt alá a Judaica Alapítvány és a régióbeli zsidó hitközségek képviselôivel a San Gregorio településen 1893ban épült Sonnenfeld-zsinagóga, a
tartomány elsô zsidó temploma helyreállításáról. A kormányzó kijelentette, hogy a környék multikulturális
jellegéhez jelentôsen hozzájárultak a
bevándorló telepesek. Az épület fontos kulturális, vallási és építészeti
emlék, ami a zsidó gaucsók emlékét
ôrzi. A helyreállított zsinagóga része
a régió turistalátványosságainak is.
Patricia Holzman, a Judaica Alapítvány képviselôje hangsúlyozta, hogy
ez egy fontos pillanat, mert részesei
vagyunk a zsidó történelmi örökség
megôrzésének. Az alapítvány vásárolta meg a jelenleg még romos állapotban lévô templomot. Pablo
Soskin, Entre Rios tartomány zsidó
hitközségei szövetségének elnöke
méltatta a hatóságok segítségét, ami
lehetôvé tette a jövôbeni együttmûködést jelentô megállapodás gyors
aláírását. Az elsô zsidók, mintegy ötven család, 1892-ben telepedtek le a
régióban fekvô Santa Clarában.

Pablo Soskin, az Ezsihisz elnöke

Törökország
A mai Törökország területén élô
zsidók több mint 2500 éves történetét

A Zülfaris-zsinagóga Isztambulban

A Sao Pauló-i Bét Él zsinagóga, ahol az utolsó vallási rendezvényt 2007ben tartották

tartották. A múzeum a más vallásúaknak is megmutatja, mit jelent zsidónak lenni Brazíliában. Az elsô
szinten a rendezôk kegytárgyak,
fényképek és különbözô dokumentumok segítségével a megszûnt zsinagóga történetét ismertetik. Szent
könyvek és tóratekercsek is láthatók,
köztük a 16. és a 17. században készült egyedi darabok. Egy virtuális
tóra segít a szentkönyv olvasásában,
és megmagyarázza a jád, a szövegmutató használatát. A kiállítás foglalkozik a modern élet olyan kérdéseivel is, mint a betérés, a vegyes házasság, valamint a szex és a genderidentitás a judaizmusban. Külön emeleten
ábrázolják a brazil zsidók életét. A
legfelsô szintek a modern Izraelt és a
zsidóknak az írott szóhoz való különleges viszonyát mutatják meg.
Hittestvéreink a 16. század elsô
éveiben jelentek meg az országban,
de a késôbbi évszázadokban sok
kriptozsidót visszatoloncoltak Portugáliába. A Kelet-Európából és
Oroszországból érkezett bevándorlók hozták létre a közösség elsô intézményeit a 20. század elsô éveiben. Jelenleg mintegy 120.000 zsidó
él az országban, közülük 60.000-en
Sao Paulóban és 30.000-en Rio de
Janeiróban.

Franciaország
Az UNESCO közgyûlése újabb
négy évre a szervezet fôigazgatójává
választotta a marokkói szefárd családból származó, 49 éves Audrey
Azoulay-t, amit a közgyûlésen jelen
lévô 169-bôl 155 ország képviselôi
támogattak. Azoulay újjáválasztásához hozzájárult, hogy sikerült helyreállítania az UNESCO iránti bizalmat, csökkentek a közös munkát
akadályozó politikai feszültségek, és
a vitás kérdésekben közös álláspont
kialakítására törekedett. A szervezet
eredményei közé tartozik, hogy
nyolcvan iskolát újjáépítettek Bejrútban, amelyek a 2020 augusztusában történt robbanásban sérültek
meg. Az UNESCO 112 országban
segítette a Covid-19 járvány miatt
félbeszakadt oktatás folytatását, ami
több millió személyt érintett. Audrey
Azoulay 2014 és 2016 között Mitterand elnök kulturális tanácsadója
volt, 2016–2017-ben Manuel Valls
kormányában a kulturális és tájékoztatási minisztérium élén állt. Édesapja, André Azoulay közgazdász és újságíró VI. Mohammed marokkói
uralkodó gazdasági és pénzügyi tanácsadója.
Kovács

2021. DE
1998.
CEM
MÁ
BER
JUS15.
1.

10 dolog, amit nem tudtál
a Schindler listájáról
Minden idôk egyik legmegrázóbb
alkotása. Íme tíz érdekesség
Spielberg elsô Oscar-díjas filmjérôl!
1. A Schindler listája jelmeztervezôjének összesen 20 ezer statiszta
számára kellett korabeli ruháról gondoskodnia. Anna B. Sheppard ezt úgy
oldotta meg, hogy hirdetést adott fel a
film forgatási helyszínén, Lengyelországban, ahol sokan el is hozták a harmincas-negyvenes évek óta ôrzött ruháikat (olyan szegények voltak
ugyanis, hogy örömmel adták el azokat jó pénzért a filmeseknek).
2. A forgatáson részt vett az Oskar
Schindler által annak idején valóban
megmentett holokauszttúlélô, Mila
Pfefferberg (akinek alakját a filmbe is
beleírták). Amikor Pfefferberg meglátta Ralph Fiennest a helyszínen, remegni kezdett, annyira hasonlított a
színész az igazi Amon Goethre.
Fiennes egyébként 13 kilogrammot
szedett fel a szerep kedvéért, amit úgy
ért el, hogy sok Guinnesst ivott.
3. Steven Spielberg a filmbôl származó összes honoráriumát és a jogdíjat a saját maga által létrehozott
Shoah Alapítványnak ajánlotta fel,
ahol a mai napig gyûjtik a holokauszttúlélôk vallomásait, írott és videóra
vett formában egyaránt. A rendezô
egyébként úgy nyilatkozott, azért nem
akar saját magának a bevételbôl, mert
úgy érezné, vérdíjat fogad el.
4. Spielberg egyébként az eredeti
tervek szerint csak a producere lett volna a Schindler listájának, de az általa
felkért összes rendezô nemet mondott
neki. Roman Polanski – aki maga is
holokauszttúlélô – túlságosan érintettnek érezte magát, Martin Scorsese azzal hárított, hogy a filmet mindenképpen zsidó származású alkotóra kellene
bízni, Sidney Lumet pedig úgy érezte,
hogy már letette az asztalra a maga
holokausztdrámáját A zálogossal. Végül a feladatra szintén felkért Billy
Wilder (akinek ez lett volna az utolsó
filmje, de végül mégsem mert nekivágni) gyôzte meg róla Spielberget, hogy
rendezze meg saját maga a mûvet. A
direktor tíz évet várt vele, mert amikor
elôször felmerült az ötlet, még csak 37
éves volt, és nem érezte magát elég
érettnek a feladathoz.
5. Steven Spielberg megkapta rá az
engedélyt a lengyel hatóságoktól,
hogy Auschwitzon belül is forgathasson, de úgy döntött, nem él a
lehetôséggel, az áldozatok iránti
tiszteletbôl. Ehelyett a kapukon kívül
vették fel a vonatkozó jeleneteket, és
tükrökkel érték el, hogy a másik oldalon található tábor is a helyszín részének tûnjön. Ami pedig a Plaszowban
forgó jeleneteket illeti, az ottani kényszermunkatábornak a filmesek – a tábor eredeti tervrajzai alapján – felépí-

Magyar és izraeli katonai
vezetô találkozója

A marokkói szefárd családból származó Audrey Azoulay-t az UNESCO újabb
négy évre fôigazgatójává választotta
ismerteti az isztambuli Zülfaris-zsinagógában Zsidó identitás kövekbe
vésve címmel megnyílt kiállítás,
melynek megrendezését a német
fôkonzulátus és a Heinrich Böll Alapítvány is támogatta. A szefárd gyökerû Cigdem Öner kurátor, aki részt
vett a görögök és a rómaiak által
használt egykori kikötôvárosban,
Phaselisben folytatott ásatásokban,
kijelentette, hogy elsô alkalommal
mutatják be az anatóliai zsidó jelenlétet.
A Salamon-templom lerombolása
után a régióba érkezett zsidók a városokban telepedtek le, és elsôsorban
kereskedelemmel foglalkoztak. A

kutatók a régészeti feltárások során
sírköveket, feliratokat, használati
tárgyakat és egykori zsinagógák
romjait találták meg. Silvio Ovadia,
az Ötszáz Év Alapítvány múzeum
igazgatója szerint a kiállítás cáfolja
azt a feltételezést, hogy csak a 15.
század végén jöttek az elsô zsidók,
akik az inkvizíció elôl menekültek
Spanyolországból és Portugáliából.

Brazília
Sao Paulóban új feladatot kap az
1932-ben épült Bét Él zsinagóga.
Még az idén múzeum nyílik a felújított és kibôvített épületben, ahol az
utolsó vallási rendezvényt 2007-ben

Mihócza Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának
(MHP) törzsfônöke hivatalában fogadta Idan Kac
ezredest, az újonnan hivatalba lépô izraeli véderôattasét. A megbeszélés során
a felek áttekintették az oktatás és képzés területein
folytatott együttmûködést,
valamint a haderô modernizációjára vonatkozó fejlesztési lehetôségeket.
A parancsnokság törzsFotó: Szabó Lajos zászlós
fônöke hangsúlyozta: az
elmúlt évek során folyamatosan erôsödô haditechnikai együttmûködés kiválóan példázza a két ország közötti magas szintû katonai kapcsolatokat. Továbbá újabb szintre emelkedett a kétoldalú oktatási és képzési együttmûködés, aminek eredményeként – idén novembertôl – évente két magyar tiszt
vesz részt az Izraeli Védelmi Erôk zászlóaljparancsnoki tanfolyamán.
Izrael Budapestre akkreditált véderôattaséja válaszában utalt arra, hogy a
két ország együttmûködésének folyamatossága erôsíti a katonai kapcsolatokat, ami hozzájárul védelmi képességeink fejlôdéséhez.
A tárgyalás zárásaként a felek megerôsítették, hogy a jövôben is kiemelten
kezelik a két ország közötti együttmûködési és fejlesztési lehetôségeket, valamint folyamatosan konzultálnak a katonai kapcsolatok lehetséges bôvítési
területeirôl. (Magyar Honvédség Parancsnoksága)

Oskar Schindler viaszszobra
tették a tökéletes mását: a 34 barakkal
és hét ôrtoronnyal ez volt a valaha
épült legnagyobb filmes díszlet Lengyelországban.
6. A címszerep megformálására
elôször Harrison Fordot kérték fel, de ô
nemet mondott, mert félt, hogy az emberek szemében már túlságosan eggyé
vált Indiana Jones figurájával, és ezzel
elvonná a figyelmet a film súlyos mondanivalójáról. Liam Neeson elôtt Fordon kívül szóba került még Bruno
Ganz (ô késôbb ironikus módon éppen
Hitlert játszotta el A bukás – Hitler
utolsó napjai címû filmben), Stellan
Skarsgard, Warren Beatty és Mel
Gibson is. Kevin Costner pedig annyira
el akarta volna játszani a szerepet, hogy
megkereste Spielberget, és felajánlotta
neki, hogy akár ingyen is vállalná.
7. Amikor Spielberg 2002-ben, 34
év után visszatért a Long Beach-i Állami Kaliforniai Egyetemre (ahol korábban megszakította a tanulmányait),
hogy lediplomázzon, a vezetô filmprofesszora elfogadta a Schindler listáját diplomafilmjének. Normál esetben egyébként az ilyen diákfilmek rövidfilmek szoktak lenni, a direktor
munkája viszont addigra már nyert
pár Golden Globe-ot és Oscart.
8. A film egyik látványtervezôje elmesélte, hogy semmilyen zöld ruhát,
tárgyat, bútort vagy egyéb díszletelemet nem használtak, mert az a szín valamiért nem mutat jól a fekete-fehér
kópián. A helyszínen egyébként külön
ügyeltek arra, hogy tûnjön élôben bármilyen hiteltelennek, minden olyan
színt és megvilágítást kapjon, hogy az
majd jól mutasson fekete-fehérben.
9. A piros kabátos kislányos,
ikonikussá vált jelenet ötletét Spielberg Audrey Hepburn színésznôtôl
vette, amikor együtt forgatták az
Örökké címû filmet. Hepburn mesélte
a rendezônek, hogy a második világháború alatt látott egy hasonlóan öltözött kislányt, miközben az embereket
bevagonírozták. Ez a látvány örökké
beleégett az emlékezetébe, és miután
elmesélte neki, Spielbergébe is. A kislányt egyébként egy Oliwia Dabrowska nevû lengyel gyerekszínész játszotta, akinek a szüleivel a rendezô
megígértette, hogy nem mutatják meg
neki a filmet, amíg 18 éves nem lesz,
hogy ne sokkolják a látottak. Sajnos a
szülôk nem tartották be az ígéretet,
így a kislány már 11 évesen megnézte
a Schindler listáját, ami valóban túl
korainak bizonyult.
10. A film plakátjának megalkotására
elôször a legendás grafikusmûvészt, Saul Basst kérték fel, aki (a maga megszokott minimalista stílusában, geometrikus elemekkel) egy szögesdrótra akadt
papírdarabot vizionált, amin a Schindler
által megmentett emberek neve szerepel. De hiába tervezte a mûvész olyan
filmek ikonikus poszterét, mint a Szédülés, a Tûz van, babám! vagy a Ragyogás, és olyan filmek nem kevésbé
ikonikus fôcímét, mint az Észak-északnyugat, a Psycho, a West Side Story
vagy a Spartacus, a Universal stúdió
visszautasította a tervét.
port.hu
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IZRAELI SZÍNES
Az or szág la kos sá gá nak
har ma da 18 év alat ti

Egy frissen közzétett jelentés szerint Izrael lakosságának egyharmada
18 év alatti.
A központi statisztikai hivatal jelentését idézve a Ynet hírportál arról számolt be, hogy 2020 végén 3.049.000 18 év alatti gyermek élt Izraelben –
ebbôl 2,2 millió (72,4%) zsidó és 737.000 (24,2%) arab, míg 105.000 (3,4%)
nem vallásos vagy nem arab keresztény volt, írja az ujkelet.live.
Mivel Izrael lakossága tavaly év végén 9,2 millió körül volt, az ország népességének legalább 33%-a gyerek.
A jelentés arra is rámutatott, hogy az arab szektorban folyamatosan csökken a fiatalkorúak száma. Míg 2005-ben az arabok 47%-a 18 év alatti volt,
addig 2010-re ez az arány 44%-ra esett vissza.

A statisztikai hivatal szerint az arab gyerekek arányának csökkenése elsôsorban a születési ráta csökkenésének köszönhetô. A 2000-es évek elején egy
átlagos arab nônek 4 gyermeke volt, de ez a szám 2010-ben 3,5-re, 2020-ban
pedig 2,82-re esett vissza.
Az adatok szerint a 0–17 éves zsidó gyerekek egynegyede ultraortodox
volt, annak ellenére, hogy a hárédi közösség Izrael lakosságának csak körülbelül 16%-át teszi ki.
A 100.000-nél több lakosú nagyvárosokban a gyerekek legmagasabb aránya Bét Semesben (51,6%) volt, ezt követi Bné Brák (48,2%) és Jeruzsálem
(39,2%). Más nagyvárosokban a gyermekek aránya alacsonyabb, mint az országos szint, amely 31%. A legalacsonyabb arány Tel-Aviv–Jaffóban
(21,0%) és Bát Jámban (20,8%) volt.
A jelentés szerint az izraeli gyerekek többsége (91%) két szülôvel él. Csak
mintegy 246.000 gyermek lakik egyedülálló szülôvel, többségük (88%) az
anyjával.
A statisztikai hivatal a kiskorúak házasságával és terhességével kapcsolatos
adatokat is közzétett. 2019-ben 396 fô 18 év alatti lány kötött házasságot. Körülbelül 94%-uk muszlim volt, többségük jeruzsálemi. 2020-ban 196 kiskorú
lány szült, ebbôl 152 muszlim és 37 zsidó.

Tel-avivi bagatellek
Több mint hat éve élek Izraelben,
de a régen itt élô barátaim szerint
még mindig turista vagyok. Nem tudok vitatkozni velük, de magyarázatom sok van. A legfontosabb, hogy
például ezt a várost, Tel-Avivot nem
lehet megszokni.
Megszeretni sikerült, nagyon megszeretni sem volt nehéz, de itt nincs
normális hétköznap, akkor sem, ha
magamra csukom az ajtót.
Mert akkor éjfél elôtt csöngetnek.
Egy fura kis figura áll az ajtóban
két tálca tojással. Hébertudásomhoz
képest iszonyú tempóban hadar. 60
darab, rendelte tôle valaki, de az
nincs otthon. Ennyit értek. Nem
kell?
Összeguberáljuk rá a pénzt a zsebeinkbôl. De a rekeszt kéri vissza,
addig leül, míg kipakoljuk.
Víz, kávé?
Persze!
Kevergeti a kávét és a faluról mesél, ahol a tyúkjai kapirgálnak. Végzek a tojáspakolással. Gyanús csend
lett
hirtelen.
Kifordulok
a
hûtôszekrénybôl. Édesdeden alszik a
fotelban. (Azóta telefonon egyezte-

tünk darabszámot, idôpontot. Szép
nagy narancsszín sárgája van a tojásainak.)
A nappalok még cifrábbak.
Két napra „beugrok” a feleségem
ingatlanbizniszébe. Lakásokat kell
mutatnom a leendô vevôknek. Naiv
európaiként tíz perccel hamarabb érkezem, de még húsz perccel a megbeszélt idôpont után is egyedül
ácsorgok az Allenbyn.
Illetve dehogy egyedül: egy bikinis leánycsapat csoszog el mellettem
a város nagykörútján, októberben...
Jönnek a tengerpartról...
Szirénázó mentô jön, megáll a ház
elôtt. Ketten berohannak a boltba, a
harmadig csik-csak összelegózza a
gurulós hordágyat, és épp indulna
utánuk, mikor azok kijönnek a beteggel, egy harminc év körüli sráccal, akinek így szemre semmi baja
sincs. Nevetgél a dokikkal, közben
mind beszállnak a mentôbe, és egy
záróvonalon megfordulós figurával
elporolnak.
Láttam egy buszra váró kisfiút a
papájával, aki unalmában a kék autókat számolta egy statisztikus alaposságával.

Számolni kezdem, hány olyan biciklist látok, akinek hangszer van a
hátán. Háromig jutok fél óra alatt:
gitár, szaxofon, hegedû. Furcsa kvartett lehet. A dobos nyilván taxizik.
Ahogy a kuncsaftom is.
Nehezen vette fel a telefont, de
negyven perc késés után sem bocsánatkéréssel kezdi: – Mit képzelsz?
Ez Tel-Aviv! Itt nem lehet közlekedni. Ülök a taxiban, a dugóban, mindjárt ott leszek. – A múltkor már jártam így. Akkor háromnegyed óra
után eluntam, és átsétáltam a kedvenc jemeni kifôzdémbe egy levesre.
Éppen belekanalaztam volna a magyaros bablevesre emlékeztetô csodába, mikor megszólalt a telefonom:
– Hol vagy? (Egy órával voltunk a
megbeszélt randi után.) – Tíz perc,
és ott vagyok – válaszoltam, és ebbe
nem számítottam bele, hogy belefetyelem gyorsan a levest. – Nekem erre nincs idôm! – vágta a fejemhez, és
rám tette a telefont. Hálisten.
Fehér kenyérrel kitunkoltam, volt
idôm bôven. Aztán az Egy-ÓrátKésô-Ember mikor egy hét múlva
mégis megnézte a lakást, csak annyit
mondott: – Minden tetszik: a fekvése, a környéke, a ház, a lakás elrendezése, állapota, mérete, minden.
Csak az ára nem. – Azóta sem láttuk.
Most rutinosan nem hagyom itt az
ôrhelyet, egyórányi szobrozás után
sem. Ezalatt öt babakocsis mama
és/vagy papa jött ki, és három ment
vissza. Két koldus lejmolt le, és egy
filippínó idôsgondozó kérdezte meg,
hány óra. Aztán mikor megtudta,
versenytempóban tolta haza a tolószékben a bácsit.
Ötször hívtam újra a vevôt, de ki
volt kapcsolva.
Egyszer sem kaptam dührohamot
vagy infarktust. Ezek nem tel-avivi
dolgok. Gyártottam tovább a statisztikát. Egy szerelô és hat pizzafutár
járt a házban. Gondoltam, rendelek
egyet én is, és megeszem a buszmegálló padján. Errefelé ez sem szokás,
de senki nem akadna ki rajta. Mert az
sem szokás: kiakadni. Én sem teszem, inkább az ügyfél feleségét hívom. Ô is csak annyit tud róla, hogy
taxiba szállt, és utána elnyelte a telavivi hipertérgörbület.
Elunom. Sosem szerettem a reménytelen randikat.
Átsétálok a jemeni kajáldába, de
közben a telefonon a kezem, mint a
cowboynak a colton. Van egy fél
szabad asztal. Arra itt le kell csapni.
A két koma már éppen fizet a másik
felén. Cicotot kérek.
Négy golflabdányi húsgombóc
rizzsel.
A pincér-szakács-tulajdonosnô és
a lánya nemcsak külsôre hasonlítanak, hanem abban is, hogy gyorsvonat-tempóban közlekednek az utcácskára rakott asztalok között, és
szociológiailag pontosan irányzott
mondatokkal hárítják a friss rendeléseket: Várjá’má’!!! Türelmedet kérem. (Ha lenne a héberben olyan,
még néha magázódnának is.)
Moment, please! Türelem!
A következô körben futtában felveszik a rendelést, és aztán egykettôre megérkezik a kaja.
Két gombóc árválkodik a tányéromon.
Látja, hogy elsavanyodik a képem:
– Egyed! Ennyi van. Mire ezzel végzel, kisülnek a következôk. – És ha
pont akkor csörren meg a telefon,
mint a múltkor? Ha másfél óra késéssel befut a vevôm?
Nem futott be.
Az élet nem szállított csattanót a
sztorihoz. A Másfél-Órát-KésôEmbert azóta sem láttuk. Poén helyett kaptam egy plusz gombócot
ajándékba, és a fônökasszony is
megállt egy mosolyra.
Silló Sándor

Legdrágább városunk

Egy frissen közzétett felmérés szerint Tel-Avivban a legdrágább az élet a
világon, miközben a megugró infláció mindenütt növelte a megélhetési
költségeket. A város öt helyet lépett elôre, és elôször került az Economist
Intelligence Unit által összeállított lista tetejére. A felmérésben 173 város
amerikai dollárban számított áruit és szolgáltatásait hasonlították össze.

Rabbik tiltakozása „Izrael
zsidó identitásának
veszélyeztetése miatt”
Tizenhét vezetô vallásos cionista rabbi aláírt egy rendkívüli levelet,
amelyben elsô alkalommal szólítják fel a nyilvánosságot, hogy menjen
tüntetni a kormánynak a kásrut, a betérés és a Siratófal ügyében támogatott reformjai ellen, mondván, a kormány „árt Izrael zsidó identitásának”.
A rabbik levelükben, mely elôször a Walla híroldalon jelent meg, azzal
vádolták a Náftáli Benet miniszterelnök vezette kormányt, hogy „olyan
törvényeket hirdet, amelyek veszélyeztetik az ország lényegét és megváltoztatják az identitását”. Az aláírók, köztük olyan kiemelkedô rabbik, mint
Chájim Drukman, Dov Lior, Eljákim Levánon és Smuél Élijáhu, tiltakozásra szólítják a közvéleményt az ellen, ami szerintük „kísérlet arra, hogy
az országot minden polgárának államává alakítsák”.
Az aláírók többsége, különösen Drukman, a Benet által vezetett kormány
ellenzôje. Benet maga is ortodox zsidó, olvasható az ujkelet.live cikkében.

Náftáli Benet miniszterelnök (jobbról) és Jáir Lápid külügyminiszter a
Kneszet rendkívüli ülésén, Jichák Rábin megölésének 26. évfordulóján
Twitter-videó képernyôfotó
A levél azt követôen született meg, hogy a Drukman rabbi otthonában
rendezett találkozón meghallgatták a kormány lépéseinek átfogó áttekintését a kásrut, a betérés, a Siratófal és a sábbáti tömegközlekedés kérdésében.
A Walla szerint a titkos konferencián a rabbiknak bemutatták a kormányalakítással aláírt koalíciós megállapodások vallással és állammal foglalkozó részeit, valamint video- és hangfelvételeket a koalíció néhány
Kneszet-tagjának interjúiból jövôbeli szándékaikról és más kormány-törvényjavaslatok magyarázatairól a témákban.
Benet júniusban lépett hivatalba egy széles körû koalíció élén. Drukman
egyike volt azoknak a vezetô rabbiknak, akik ellenezték, hogy Benet olyan
koalíciót alakítson, amelyben az iszlamista Rá’ám párt is helyet kap. Júliusban Drukman elítélte Benetet a jesivák állami finanszírozásának esetleges megvágása miatt.
„Visszatértünk Izrael földjére, mert egy zsidó államot akarunk, és nem
egy államot az összes polgára számára” – írták a rabbik.
A tüntetés szervezôi azt állították, hogy „[a lakosság] nagyon kis része
nem megfelelô eszközökkel, hazugsággal és csalással vette át az országot”.
„A kormány elfelejti, hogy zsidó és demokratikus ország vagyunk”
– mondta Joáv Silo, a Hákáv Há’ádom tiltakozó csoport tagja, amely részt
vesz a tel-avivi tüntetés megszervezésében. A kormány, amelynek nincs
legitimitása, megpróbálja elhomályosítani az ország identitását, állította
Silo.
Az új kormánynak a kásrutpolitikát érintô változtatásai, amelyekért
Mátán Káháná vallásügyi miniszter felel, 2023-tól versenyt teremtenek a
kóser élelmiszerek felügyeletének terén, megszüntetve a fôrabbinátus monopóliumát. A hét elején a Sábák (Sin Bét) biztonsági szolgálat testôrséget
biztosított Káháná – aki Benet jobboldali Jáminá pártjának tagja – számára, miután halálos fenyegetéseket kapott.
Jáminás források a Háárec szerint azt állították, hogy a Káháná elleni fenyegetések azután kezdôdtek, hogy Jichák Joszéf szefárd fôrabbi bírálta a
minisztert a kásrut és a betérési politika megváltoztatása miatt.
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Hazahozták és újratemették
a Világ Igazát, Slachta Margitot
A Barankovics Alapítvány kezdeményezésére a Szociális Testvérek
Társasága 2021 augusztusában
megtartott nemzetközi káptalanja
támogatta Slachta Margit testvér
földi maradványainak hazahozatalát
és újratemetését a Fiumei úti sírkertben – olvasható a magyarkurir.hu oldalon.
Az újratemetéssel kapcsolatos
teendôket végzô Nemzeti Örökség
Intézete munkájának köszönhetôen a
földi életét 1974. január 6-án
Buffalóban befejezô és ott eltemetett
Slachta Margit exhumálása október
26-án megtörtént, és Margit testvér
november 9-én megérkezett Magyarországra.
A nôi választójogért harcoló, a keresztényszocializmustól ihletett konzervatív, katolikus monarchista volt,
több száz zsidó megmentôje Budapesten, aki a hatvanon túl még a
kiépülô sztálinista hatalommal is
szembeszállt. Makacs, nehéz ember
volt, és – ahogy Sík Sándor, a zsidó
eredetû piarista szerzetes mondta –
„szent”.
Slachta Margit lengyel nemesi
családba született Kassán, már túl
volt a húszon, amikor édesapja tönkrement. Szülei és testvérei Amerikába mentek, de ô nem tartott velük.
Tanítónô lett az egyre súlyosabb
szociális feszültségektôl terhelt kései
dualizmus idôszakában, és nem tudta nem észrevenni ezeket a problémákat. Már 1908-ban, 24 évesen elhagyta a tanári pályát, és csatlakozott a frissen alakult Szociális Miszsziótársulathoz: a szervezet nem volt
szerzetesrend, de szigorú fogadalmat
és elkötelezôdést jelentett a tagjának
lenni, Slachta pedig mindezt nagyon
komolyan vette.
Rendkívüli szorgalommal és elhivatottsággal népszerûsítette a nôi választójog ügyét, a munkásnôk erôs
érdekképviseletét, közösségét és mûvelését, keresztény családi értékekre
nevelését. Szolgálatának középpontjában a nôkérdés, a szociális kérdés
és a katolicizmus álltak.
A megszilárduló Horthy-rendszer
legelején vált az elsô nôi parlamenti
képviselôvé, így mindezt egy rövid
ideig az Országgyûlésben is hasonlóan önzetlen makacssággal képviselhette – férfi képviselôtársai gyorsan
megtanulták tisztelni. A nôk szociális emancipációját és a családközpontúság ügyét olyan fontos kérdések napirenden tartásával kapcsolta
össze, mint a gyerekhalandóság vagy
az anyák védelme.
Nem sokkal azután, hogy megszûnt képviselôi megbízatása, személyes, szervezeti és egyházszemléleti konfliktusok miatt távozott a
Szociális Miszsziótársulatból is.
Ekkor alakította meg az irányítása
alatt mûködô Szociális Testvérek
Társaságát.
A 30-as évektôl kezdve újra a
munkásnôk megszervezése, képviselete kezdte foglalkoztatni, ebben lett
fontos munkatársa Salkaházi Sára,
akivel az üldözött zsidók mentésében is együttmûködtek 1944-ben.
(Salkaházi védenceivel együtt mártírhalált halt a nyilas uralom idején.)
Ahogy erôsödött a nácik befolyása a
magyar politikában, úgy fordult vele
egyre élesebben és hangosabban
szembe Slachta Margit.
Együttérzést kért keresztény olvasóitól a munkaszolgálatosok iránt:
„Fogadj szívedbe egy munkatáborost, akit a korszellem kizár a
testvérközösségbôl! Merd ezekben a
halálosan komoly idôkben szívedbôl
kiûzni a közönyt, a szeretetlenséget,
a gyûlöletet! Merd bent, szíved legmélyén testvérednek elismerni azt a
másik anyát és fiát, merd befogadni
fájdalmát és segíteni hordani keresztjét!”
Tiltakozott a kamenyec-podolszki
deportálás ellen, a szlovákiai zsidók
deportálása ellen, elment még a pá-
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Ravensbrücki passió
Kilép a többiek közûl,
megáll a kockacsendben,
mint vetitett kép hunyorog
rabruha és fegyencfej.
Félelmetesen maga van,
a pórusait látni,
mindene olyan óriás,
mindene oly parányi.

páig is, és némi eredményt sikerült is
elérnie, 1944-ben pedig százakat
bújtatott. A Testvériség Thököly úti
épületében, a zuglói nyilas pártház
közvetlen közelében rejtôzött el rengeteg más ártatlan üldözött mellett
Gyarmati Fanni, Heltai Jenô és Márkus Emília.
1945 után, amikor ismét képviselô
lett, már végleg idejétmúltnak hatottak politikai nézetei, királypártisága,
konzervativizmusa. Ezt használták
ki a sztálinisták, hogy az idôben eltévedt klerikális reakciósnak kikiáltva, a partvonalra szorítsák Slachtát,
a szociális lelkiismeret egyik legfontosabb egykori ébresztgetôjét, a
nôjogi harcost, zsidók százainak
megmentôjét. Slachta Margit figuráját azonban még ekkor is megneme-

sítette törhetetlen hite, meg nem alkuvó bátorsága. A magyarországi
sztálinizmus elôl, túl a hatvanon,
Amerikába ment. Feltûnt még a Szabad Európában, és próbált segíteni
az 56-os menekülteknek is. Önzetlen áldozatkészsége és hite soha
nem hagyta el 90 éves korában bekövetkezett haláláig.
Sík Sándor piarista atya mondta
róla még életében, hogy „Slachta
Margit is egyike azoknak, akiket
szentnek gondolok. Nem az én gusztusom szerint, de a szentek általában
nem a mi gusztusunk szerint valók,
többnyire saját gusztusuk van.”
1985-tôl egyike lett a Világ Igazainak. Emlékét a magyar zsidóság
nem szûnô hálája mellett a Jad
Vasemben ültetett fa is ôrzi.

És nincs tovább. A többi már,
a többi annyi volt csak,
elfelejtett kiáltani
mielôtt földre roskadt.

Száz éve született a költô

A jótékonyság nekik nem érdem,
hanem természetes dolog volt
Zsidó nôegyletek Magyarországon
A magyarországi nôegyletek története az 1870-es évekre nyúlik vissza.
Ezek olyan társadalmi egyesületek
voltak, amelyeknek csupán nôk lehettek a tagjai. Fô céljuk a rendszeres kulturális és hitbuzgalmi jótékonykodó tevékenységek megszervezése volt, és általában hangzatos
programokkal hívták fel magukra a
figyelmet. A zsidó nôegyletek, melyek fontos központjai voltak a jótékonykodásnak, vallástól függetlenül
próbáltak segíteni a rossz szociális és
anyagi körülmények között élô embereknek.

tó, nevelési-oktatási, hozományosztó, árvasegélyezô, betegsegélyezô,
gyermekágyasokat segélyezô, hajléktalanoknak menhelyet nyújtó, aggokat gyámolító, valamint foglyokat
megváltó jótékonysági egyesületek.
A saját gyülekezet szegény tagjai a
támogatásban és segítésben elsôbbséget élveznek más gyülekezetek rászoruló tagjaival szemben, azonban
még a nem zsidó szegényekkel is jótékonyságot kellett gyakorolni.

A rászorulók gondozása
a zsidó gyülekezetekben

A 19. század óta a legfontosabb intézményesült zsidó jótékonysági tevékenységek a következôk voltak:
üldözöttek és emigránsok támogatása; a szûkölködô családok élelemmel, tûzifával és téli segéllyel való
ellátása; az elhagyott, elhanyagolt és
bûnözô gyerekek és ifjak, valamint
rossz útra kényszerült nôk munkára
nevelése; kórházak, orvosi rendelôk
fenntartása, betegek és gyermekágyasok segélyezése; testi fogyatékosok támogatása; aggok menhelyeinek és szeretetházaknak a fenntartása; a szegénység enyhítése (ingyenes
ebéd, élelmiszer-juttatás, ünnepi segély, fôzôiskolák, leányegyletek szegény sorsú leányoknak, ipari nevelés
szegény gyermekeknek).
Ezeket a tevékenységeket Magyarországon 1945 elôtt a Pesti Izraelita
Hitközség, a Pesti Ortodox Hitközség, az OMIKE, a MIKÉFE és nôegyletek végezték. A kiegyezés után,
az 1870-es évektôl a polgárosodás
történelmi változásaival egyre több
modern értelemben vett egyesület
jött létre. A nôk karitatív tevékenysége, a vallásból adódó jótékonykodás még inkább terjedni kezdett a jómódú neológ zsidó asszonyok között. A különbözô jótékonysági egyletek nagyon sokszínûek voltak.

A jótékonyság a mózesi könyvek
etikáján alapul, és már a bibliai korban megvalósult. A jótékonyság nem
érdem vagy erény, hanem alapvetô
vallási és erkölcsi kötelezettség mindenki, gazdag és szegény számára
egyaránt. Már a bibliai törvényhozás
fölhívja a figyelmet a szegények és
megalázottak, az özvegyek és árvák
sorsára. Az idegeneket és szegényeket támogató törvények célja az,
hogy valamilyen minimális védettséget biztosítson a rászorulók számára.
A zsidó fölfogás szerint a gyámoltalannak és nincstelennek joga van
segítséget kérnie szerencsésebb sorsú testvéreitôl. A jótékonyság gyakorlásánál fontos, hogy szívbôl jövô,
önzetlen legyen, és fontos a diszkréció, hogy a nyilvánosság ne sértse,
ne alázza meg a támogatásra szorulót. Legtökéletesebb formája, ha
mind az adakozó, mind az elfogadó
névtelen marad. A Talmud szerint a
hitközség kötelessége gondoskodni
arról, hogy a tagjai között ne legyen
szûkölködô, a szükséges pénzt pedig
a község két legtekintélyesebb
vezetôje hetenként szedi be. A jótékonyság intézményesített formája az
idegenek, hajléktalanok, üldözöttek
részére az országutak mentén létesített menházak rendszere volt.
A Talmud a jövedelem egytizedében határozza meg a jótékonyság
mértékét: ezzel biztosítja a szükséges támogatást anélkül, hogy az adakozó egzisztenciális biztonságát veszélyeztetné. A zsidóság körében léteztek szegénytámogató, ruhakiosz-

Zsidó polgári egyesületek
a rászorulókért

Bischitz Johanna, az elsô
önkéntes szociális munkás
A Bischitz Johanna irányította Pesti Izraelita Nôegylet 1866-os megjelenése népkonyháival, leányárvaházaival mintát mutatott a vidéki zsidó
asszonyoknak is. A Magyar Izraelita
Nôegyletek Országos Szövetségét

Ingyenes hébertanítás egy ingyenes
londoni zsidó iskolában 1908-ban
Fotó: Heritage Images /
Getty Images Hungary
(MINOSZ) 1922-ben alapították azzal a céllal, hogy összefogja és közös
jótékony munkára ösztökélje az országban mûködô izraelita nôegyleteket. Fontos célkitûzése volt
emellett a zsidó kultúra terjesztése,
leányegyletek szervezése és a vallásos élet elmélyítése. Ugyanabban az
évben nyílt meg az Izraelita Nôegylet
keretében az a leányotthon, ahol hajadon lányoknak biztosítottak lakhatást, a Vilma nôotthon pedig megözvegyült, szegény sorban élô asszonyok idôsotthonaként mûködött.
Bischitz Johanna vezetésével jött
létre 1867-ben az a leányárvaház,
melyet még Erzsébet királyné is
meglátogatott 1871-ben, valamint az
ô részvételével alapították meg a
Fôvárosi Gyermekkert Egyesületet
is. 1870-ben emellett népkonyhát is
nyitott, ahol bármilyen felekezetû
szegénynek ellátást tudtak biztosítani. Elnöke lett a jómódú mecénás,
Hirsch Mór által létrehozott Jótékonysági Irodának, amely évente
120 ezer forintot osztott szét a szegények között, szintén felekezetre való
tekintet nélkül. Az országnak alig
volt jótékony célú egyesülete, melyben tevékenyen részt ne vett volna.
Áldozatos munkája nem ismert határokat. Megszállottan járta a népkonyhákat, pincelakásokat, hajléktalanmenhelyeket. A nyomort ugyan
nem tudta felszámolni, de emberfeletti munkájával igyekezett enyhíteni. 1898-ban bekövetkezett haláláig
aktívan próbált segíteni. Az általa létesített egyesület a mai napig jelentôs karitatív tevékenységet végez.

Nôegyleti adománygyûjtés
Kolozsváron
A módosabb zsidó közösségek
nôtagjai fontos feladatként élték meg
a karitatív munkát, amivel számos
visszaemlékezés is foglalkozik. Egy

kolozsvári zsidó árvaház életében
aktívan tevékenykedô jómódú zsidó
nô családjának visszaemlékezésében
a következô olvasható a szervezet
mûködésérôl, anyagi hátterének biztosításáról:
Kolozsváron volt egy zsidó árvaház vagy inkább napközi otthon, körülbelül 150-200 gyerekkel. Valójában kevés volt köztük az árva, inkább
szegény gyerekek voltak. Az édesanyám a nôegyletnek, amelyik fenntartotta a napközi otthont, volt az
alelnöknôje évekig. Még emlékszem,
hogy amikor a kolozsvári zsidó kórházat felépítették és kezdték berendezni, akkor ott beállítottak vagy tíztizenkét szobába varrógépeket, és
varrónôk szabták és varrták a kórház
részére a párnákat, párnahuzatokat,
lepedôket. Édesanyám ott felügyelt,
és adta ki a munkát nekik. Az anyagiakat adományokból biztosították.
Labdaszerû, mindenkit bevonni akaró teadélutánokat rendeztek, amelyeken kellett fizetni.
Például édesanyám meghívta öt
nôismerôsét, és mindenki kellett fizessen egy elôre meghatározott, nem
komoly összeget, és egy-két órát beszélgettek. Az öt meghívott pedig köteles volt még öt-öt személyt hívni,
akik szintén fizettek. Az volt az elv,
hogy a következô öt meghívott sohase legyen olyan személy, akinél már
voltak, hanem terjedjen ki a város
egész zsidóságára. Csak a kimondottan nagyon szegény rétegeket hagyták ki, azokat segélyezték az összegyûlt pénzbôl.
Teljesen természetes volt, hogy
zsidók más felekezeti-közéleti rendezvényeken is jótékonykodtak. Mivel a jótékonykodás gyerekkortól
fogva hozzátartozott a zsidó családok életéhez, így a tapasztalatuk is
nagyobb volt egy-egy jótékonysági
rendezvény megszervezésében.
A zsidó közösségekben a különféle
jótékonysági egyletek általában a zsinagóga bejáratánál található – sokszor beépített –, illetve rendezvényeken körbevitt, magánházaknál, zsidó
tulajdonosok üzleteiben elhelyezett
jótékonysági, úgynevezett cedakaperselyekben, valamint adománykönyvekben gyûjtötték a pénzt. A
cedaka jótékony célú adomány, minden zsidó kötelessége, függetlenül attól, hogy gazdag-e vagy szegény. Az
ember nyilván mindig a lehetôségeihez képest adakozik, de még a szegények is megpróbáltak, ha csak egy kicsi esélyük volt rá, megfelelni a jó
cselekedet kívánalmának.
Czingel Szilvia / Dívány
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Egy bizarr betegség, ami érdekes
módon csak a zsidókat fertôzte
A nácik a második világháború
során nem riadtak vissza semmitôl, ha a zsidók deportálásáról
és halomra gyilkolásáról volt szó.
Ez a ritka betegség azonban még
ôket is megtorpanásra késztette,
ezzel pedig majdnem ötven olasz
embert nyerte vissza a lehetôségét
az életre.
1943 ôszén a nácik megszállták
Olaszországot. Zsidók, partizánok,
antifasiszták, homoszexuálisok, romák, zsidó vallású rokonokkal rendelkezô olaszok tízezrei kerültek vagonokba és koncentrációs táborokba.
Mindenki az életét féltette, tudták,
hogy ha gettóba viszik ôket, onnan
már nincs kiút. Egy csoport orvos
Giovanni Borromeo fôorvos vezetésével mindent megtett, hogy megakadályozza a nácik térnyerését. Kitaláltak egy misztikus és rettentôen
fertôzô betegséget, amitôl még a német katonák is féltek. Így meg sem
merték közelíteni azokat a „betegeket”, akik a K-kórral feküdtek kórházban.
A római Fatebenefratelli kórház
zárt ajtaja mögött helyezték el azokat
a szerencséseket, akik a tuberkulózisra és a rákra hasonlító, korábban nem
ismert kórral fertôzôdtek meg. A betegséget olyan színesen festették le
rendkívül ragályos, halálos, borzalmas kínszenvedésnek, hogy a nácik
még csak a kórterem közelébe sem
merészkedtek, nehogy elkapják azt.
Giovanni Borromeo, a kórház
fôorvosa ügyesen hitette el a németekkel a betegséget. Maga a férfi vállaltan antifasiszta volt, a katolikusok
által vezetett, 450 éves Fatebenefratelli kórház elôtt másik két intézmény vezetését is felajánlották neki,
de egyiket sem fogadta el, akkor
ugyanis be kellett volna lépnie a
Nemzeti Fasiszta Pártba. A Fatebenefratelli a németekkel kötött
megegyezésnek köszönhetôen egyfajta magánkórházként üzemelt, azaz
el tudta kerülni az állami szabályozást, így a kötelezô párttagságot is.

Nem csak a betegség,
a kórház is zsidókat mentett
Borromeo elôször is felvett egy
sor olyan doktort, akiket a fasiszta
rendszer üldözött. Azzal, hogy egy
katolikus vezetésû kórházban adott
munkát nekik, máris megmentette
ôket. Köztük volt Vittorio Emanuele
Sacerdoti zsidó orvos is, akinek
köszönhetôen a következô hónapokban a kórház a politikai ellenállás
központjává vált. Rádióállomást szereltek be, hogy azon keresztül kommunikálni tudjanak az ellenállókkal,
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A nácik menekültek
a kór elôl

Giovanni Borromeo
s amikor fény derült tevékenységükre, még idôben a Teverébe tudták
dobni a készüléket. Az általuk kitalált betegség is leleplezôdhetett volna nagyon könnyen, pláne hogy már
az elnevezése is beszédes volt.

Miért pont K-szindróma?
A kórházba került zsidók és más
politikai menekültek a hivatalos dokumentumokban K-szindrómában
szenvedtek. De honnan jött a K?
Borromeo Albert Kesselring náci
fôparancsnokról és Herbert Kapplerrôl, Róma náci fônökérôl (ô volt a
felelôs többek között az Ardeatinebarlangokban történt mészárlásért is,
és Kesselringgel együtt késôbb háborús bûnösként ítélték el) nevezte
el, tôlük kölcsönözte a K betût. A
kór köré pedig egy egész ellenállócsapat
szervezôdött.
Adriano
Ossicini, Olaszország késôbbi egészségügyi minisztere üzeneteket írt
Borromeónak, és azt kérte, hogy foglaljanak le minél több kórházi ágyat
K-betegek
számára,
akik
a
következô napokban megérkeznek a
kórházba. A Fatebenefratelli egészen
addig a napig fogadta a menekülteket, amíg a szövetségesek fel nem
szabadították Rómát.

Persze idôrôl idôre így is gyanúba
keveredtek. A nácik egy alkalommal
zsidók és antifasiszták után kutattak
a kórházban, és be kellett engedni
ôket. Borromeo együttmûködést
színlelve körbevezette ôket a kórházban, s közben részletesen leírta a Kszindróma szörnyû hatásait az áldozatokra: a haláluk elôtt súlyos
köhögôrohamokat kaptak, ami már a
vagonokban is megfertôzött volna
mindenkit, még a német katonákat
is. Mindezek után felkérte a katonákat (akiket egyébként egy orvos is
elkísért), hogy kutassák csak át a
kórtermeket. A nácik pánikszerûen
menekülni kezdtek a kórházból, és
nagyvonalúan eltekintettek az intézmény tüzetesebb átfésülésétôl. A római náci tisztviselôk soha nem jöttek
rá, hogy a K-szindróma nem létezik.
Ez volt az egyik olyan eset, amikor a
dezinformáció, a félelem és a tudatlanság kivételesen a jók szolgálatában mûködött.

A hôsök emlékezete
A betegség érthetô módon soha
nem került be az orvosi könyvekbe,
olyannyira nem, hogy még a létezése
is homályba veszett évtizedekre.
Dr. Vittorio Sacerdoti csak 2003-ban
hozta nyilvánosságra, hogyan verték
át anno a teljes olasz náci vezetést.
Giovanni Borromeo bátorságát
Olaszországban és nemzetközi szinten is elismerték. 2004-ben, évekkel
1961-ben bekövetkezett halála után a
Jad Vasem, Izrael hivatalos
holokauszt-emlékhelye a Világ Igazainak egyikeként ismerte el. Ez a
megtiszteltetés olyan, más valláshoz
tartozó hôsöknek jár, akik életüket
kockáztatták a zsidók megmentéséért. A kórházat az International
Raoul Wallenberg Foundation tüntette ki.
Dívány

Gyógyszertámogatás
Idônként szükségessé váló, átlagosnál drágább gyógyszer beszerzéséhez támogatás igényelhetô.
Részletesebb tájékoztatás a következô telefonszámon kapható: 06-1321-3497, lehetôleg az esti órákban.

NAPTÁR
December 17., péntek

Tévész 13.

Gyertyagyújtás: 3.35

December 18., szombat

Tévész 14.

Szombat kimenetele: 4.46

December 24., péntek

Tévész 20.

Gyertyagyújtás: 3.38

December 25., szombat

Tévész 21.

Szombat kimenetele: 4.50

APRÓHIRDETÉS
Elsô kerület Batthyány utcában
eladó egy 115 négyzetméteres, erkélyes, kitûnô beosztású, házközponti
fûtéses, vízórás lakás. Irányár: 109,9
M Ft. Érdeklôdni: +36-70-231-4717.
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban,
Vezér
u.
156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 2200230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket, bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt, bronztárgyakat, órá-

kat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, játékokat, (retró tárgyak
elônyben). Pintér Nikoletta, 061/466-8321, 06-30/973-4949.
Életjáradéki szerzôdést kötne leinformálható család ottlakás nélkül
ingatlanért cserébe, önnek élethoszszig tartó haszonélvezettel. Magas
összeg szerzôdéskötéskor, havonta
fix járadékkal. +36-20-941-6368.
Van lakása, de nincs, aki odafigyeljen rá? Vállalom, amíg távol
van, a közületi órák leolvasását, takarítást, javítások megszervezését,
teljes felügyeletet távollétében.
Részletek megbeszélése: knskati@
gmail.com
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, katonai tárgyakat, hagyatékot stb. Üzlet: 06-20280-0151; herendi77@gmail.com
Órajavítás, faliórák felújítása
garanciával. Jung Péter, VII., Garay
u. 45. 06-70-505-5620, www.jungoras.hu
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Ledöntött chanukiják
Dnyipro
Öt helyi fiatalt nagyon zavarhatott a Dnyipro egyik fôterén felállított
chanukija, mert egyszerûen feldöntötték azt.
Az antiszemita rongálás chanukka ünnepének elsô napján történt az
Ukrajna keleti részén található Dnyipro városban, ahol nagy zsidó közösség

él. Az öt elkövetôt elôállította a rendôrség, miután azonosították ôket a térfigyelô kamerák felvételei alapján, írja a Kibic.
A fiatal elkövetôk hétfô reggel hat órakor döntötték le a város egyik fôterén felállított gyertyatartót. Az elektromos chanukijában kisebb károk keletkeztek, a lámpások eltörtek, a vezeték pedig megrongálódott.
Smuél Kamenyeckij, a helyi közösség fôrabbija arról tájékoztatta a Ynet
izraeli hírportált, hogy ez nem megszokott eset Dnyipróban, amely eléggé
zsidó városnak számít, és ahol nemigen történnek ehhez hasonló cselekmények. Hozzátette, hogy a városban több tucat kültéri chanukija található, és ez
volt az egyetlen, amelyet megrongáltak.
A rabbi reményét fejezte ki, hogy az elkövetôk elnyerik méltó büntetésüket. A zsidó közösség elvárja, hogy a bûnösök eljöjjenek a chanukijához, és
bocsánatot kérjenek tettükért.
A Ynet arról számolt be, hogy Kijevben a rendôrség akadályozott meg egy
hasonló rongálási kísérletet az ukrán fôváros központi terének számító
Majdanon.

Ungvár
Ismeretlenek az Ung folyóba döntötték az egykori zsinagóga épülete
mellett lévô nagyméretû chanukkai gyertyatartót.
A rongálást vasárnap kora délután fedezték fel, írja a Kárpáti
Igaz Szó az ukrán UNIAN hírügynökség tudósítása alapján. A
kárpátaljai megyei rendôrség sajtószóvivôje elmondta, hogy az
ungvári zsidó hitközség vasárnap
15 óra tájban értesítette a rendôrséget a rongálásról, olvasható a
Kibic cikkében.
A helyszínre érkezô nyomozók
kiterjedt adatgyûjtést végeztek,
lehetséges szemtanúkat hallgattak ki, és megtekintették a közelben található
térfigyelô kamerák felvételeit.
Az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Szövetsége emlékeztetett arra, hogy idén
ez már a hatodik hasonló eset.

New York
New York-i helyi törvényhozók és vallási vezetôk kedden összegyûltek,
hogy elítéljék egy nyilvános chanukkai menóra vandál tönkretételét,
amely egy 2014-es hasonló incidens helyszínén történt – írja az
Algemeiner nyomán a TEV.
A nagy menórát, amely Queens Hollis Hills városrészében, egy közlekedési csomópontban állt, az úttestre döntötték, és a legtöbb lámpája eltört
– közölte David Weprinnek, New York állam képviselôjének az irodája.
Ez ugyanaz a helyszín volt, ahol 2014 decemberében vandálok egy nyilvános menórát kétszer is ledöntöttek, a chanukka ünnepe elôtt és alatt.
Yerachmiel Zalmanov rabbi jelentette az esetet a rendôrségnek a Chabad of
Eastern Queensbôl, amely a menóraállítás szponzora – közölte Weprin irodája. Mindketten csatlakoztak a keddi közösségi összejövetelhez John Liu állami szenátorral, Barry Grodenchik városi tanácsi képviselôvel, valamint David
Wise, Gary Greene és Mayer Waxman rabbikkal.
„A chanukka a béke és az öröm ideje. Soha nem tûrjük a vandalizmust vagy
az antiszemitizmust” — mondta David Weprin képviselô.
„Minden egyes incidens dehumanizáló és visszataszító folt a közösségünkön. Figyelünk. A bûnüldözés keményen dolgozó tagjai figyelnek. És ez a
közösség – ahol mindig fedezzük egymás hátát – figyel.”
„Alig telt el egy hét azóta, hogy közösségünk összefogott, hogy elítélje az
antiszemitizmus egy cselekedetét a Bagels & Co-nál, és ma kénytelenek
vagyunk ismét összegyûlni, hogy dacoljunk az intolerancia egy újabb cselekedetével” – mondta Liu, utalva azokra az erôszakos fenyegetésekre, amelyeket a közelmúltban egy helyi kóser bagelbolt elé kifüggesztett izraeli zászlók miatt adtak ki.
„Az, hogy ez a vandalizmus akkor történt, amikor a New York-iak a chanukka elsô estéjét ünnepelték, még jobban fáj, de közösségünk soha nem fog
engedni az elhatározásból, hogy visszavág a gyûlölet és a megosztottság minden formája ellen” – mondta Liu.
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Chagalltól Spielbergig
Kiállítás Balatonfüreden
Nem lehet elmenni a zsidó mûvészeknek és tudósoknak a nemzet
életében betöltött szerepe mellett.
Egy közösség életerejét az alkotóereje mutatja meg, amely a hétköznapi és a kivételes teljesítményekben egyaránt megmutatkozik. Építkezni és megtartani csak a kultúra
ápolásával és gyarapításával lehetséges – mondta Palkovics László
miniszter a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában megnyílt tárlat
vernisszázsán.
Több mint száz mûvész életútját
mutatja be a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házának Zsidók és mûvészetek, Chagalltól Spielbergig címû digitális tárlata, derül ki az MTI hírébôl.
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter hangsúlyozta:
a magyar és a zsidó kultúrát a közösség számára teremtett értékek és a
mindkét identitásra jellemzô „szabadságharcos lelkület” köti össze. 2018ban Einsteintôl napjainkig – Zsidók és
csúcstechnológia címmel nyílt kiállítás az épületben, amely most kiegészült a mûvészeti élet nagyjait bemutató gyûjteménnyel, köztük írókkal,
képzômûvészekkel, zenészekkel – tette hozzá. Nem lehet elmenni a zsidó
mûvészeknek és tudósoknak a nemzet
életében betöltött szerepe mellett. Egy

közösség életerejét az alkotóereje mutatja meg, amely a hétköznapi és a kivételes teljesítményekben egyaránt
megmutatkozik.
„Építkezni és megtartani csak a kultúra ápolásával és gyarapításával lehetséges” – hangoztatta. Fontosnak nevezte, hogy minél több ember számára
váljon megismerhetôvé olyan egyéniségek életútja, akiknek példája inspiráló lehet a mai generációk számára.
Dénes Gábor filmrendezô a kiállításról elmondta, hogy „ha gyôz a gonosz, a kirekesztés a zsidósággal
szemben, akkor abból, amit itt látható, semmi nem maradt volna”.
Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael

bu da pes ti nagy kö ve te fel idéz te:
1944-ig aktív közösségi élet jellemezte a balatonfüredi zsidóságot, de ennek véget vetett az elhurcoltatás, és
bár késôbb újraéledt a közösség, ám a
zsidó szenvedés visszatükrözôdik a
mûvészet eszközeivel.
Bóka István, Balatonfüred polgármestere arról beszélt, hogy a 2018ban átadott Zsidó Kiválóságok Háza
méltó emléket kíván állítani az elhurcolt zsidóságnak.
A látogatók a digitális eszközök segítségével saját maguk tallózhatnak a
nagyságok életrajzai és a munkásságukat bemutató hang- és képanyagok
között.

5 érdekesség az idén 50 éves
Hegedûs a háztetônrôl
A Sólem Áléchem regénye, a Tóbiás, a tejesember alapján készült
Hegedûs a háztetôn címû musicalt
1964-ben mutatták be New Yorkban, majd késôbb világszerte nagy
sikerrel játszották. A filmváltozatot 50 évvel ezelôtt vetítették le
elôször. Ennek kapcsán a Forward
összegyûjtött néhány kevésbé is-

Zoltaiádák 4.
Filmvetítésre hívták meg a Síp utcát. Az akkori Duna moziban szakértô közönségnek akarták bemutatni Mel Gibson Passióját. Ennyi alig
rejtett antiszemitizmus utoljára talán a Jud Süssben volt látható.
A Passióban a zsidók szerepe Jézus keresztre feszítésében cseppet sem
volt árnyalt.
A végén felgyulladtak a lámpák. Ekkor Zoltai felállt, és félhangosan
kiáltotta: Gyerekek! Én smadolok (kitérek)!
kápé

Herzl Tivadar örökül
hagyta nekünk....

az Ön Öröksége
is hozzájárulhat e célhoz.

Keren Hyesod UIA,
a szervezet, amely Izrael
részére gyűjt adományt.

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: eli.keidar@kerenh.hu
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-8487380

mert érdekességet a három Oscardíjat elnyerô alkotásról, ezekbôl
idéz a Kibic cikke.
– Norman Jewison, az 1971-es
mozi rendezôje azzal utasította el a
Broadway-darabban Tevje szerepét
játszó Zero Mostelt, hogy a színész
„túl nagy, túl amerikai, és nem úgy
hangzik, mint egy orosz zsidó”.
Amikor ennek híre ment, szinte mindenki Tevjét akarta eljátszani a filmben. A jelentkezôk kö zött volt
Danny Thomas, Walter Matthau,
Rod Steiger, Danny Kaye és Richard
Burton is.
– A szerepet végül megkapó izraeli Chájim Topol mindössze 35 éves
volt a forgatás idején. A sminkesek
minden reggel megálltak Jewison lakókocsijánál, hogy kivágjanak néhány fehér szôrszálat a szakállából
és felrakják Topol szemöldökére.
– Hogy biztosak legyenek abban,
hogy Topol mindig pontosan ugyanoda néz, amikor Istennel beszélget,
Jewison és kollégái fogtak egy botot,
rádöftek egy fehér kartondarabot,
amire egy Dávid-csillagot rajzoltak.
Jewison szerint „amikor Topol odanézett, úgy érezhette, hogy Istennel
beszélget”.
– Anatevka, Tejve faluja a filmben
valójában három különálló falu volt
Zágráb közelében. Az egyiket úgy
hagyták, ahogy volt, egy másikban
korabeli faburkolattal bôvítették ki a
házakat, a harmadikban pedig a filmes stáb egy zsinagógát és egy piacteret épített. Ez utóbbi annyira élethûre sikerült, hogy egy helyi lakos
lovat akart ott vásárolni.
– A filmbe a színpadi változathoz
képest új jelenetek is kerültek, amelyekhez új dallamokra volt szükség.
John Williams szerezte a zenét, beleértve a nyitójelenet hosszú hegedûdarabját is, amelyért a komponista
megkapta elsô Oscar-díját. Jewison
meggyôzte a legendás hegedûmûvészt, Isaac Sternt, hogy játssza fel a
hegedûszólókat, a filmben viszont a
háztetôn egy norvég színész és táncos, Tutte Lemkow látható a hegedûs
szerepében.

SPÁNN GÁBOR

Korrupció
Lakásunk ablakából éppen rálátok a Radnóti Miklós-gimnáziumra.
Ez az iskola egykor a Zsidó Hitközségé volt, amire ma már csak a homlokzata emlékeztet. Tudniillik az öreg klinkertéglákban valamikor egy
hatalmas, a teljes falfrontot elfedô, Zsolnay kerámiából készült menóra
volt beépítve. Azt még a létezô szocializmusban leszedették, de a körvonalai, ha megfelelô távolságból nézzük, ma is jól láthatók. De napjaink gimnazistái és szüleik nem menórát, hanem parkolót keresnek ezen
a sarkon.
Valahányszor odanézek, eszembe jutnak saját iskolás éveim. A
kötelezô 8 általánost a hetedik kerület 5 iskolájában végeztem el. Ha
erre egyesek összevonják a szemöldöküket, annyi magyarázatot tudok
adni, hogy a különbözô iskolákból való kicsapatásom oka általában
„humánpolitikai” volt. Hogy mibôl álltak vétkeim, az egy külön jegyzetet igényelne, most érjék be csupán annyival, hogy amiért az 50-es
években az iskolákban bôvelkedô kerületben 5-bôl is kicsaptak, az a
mai tanárverôs korban homokozói csínytevésnek számítana. A magatartásjegyem (akkor még ezt is merték osztályozni) ugyan végig 2-es
volt, viszont magyar nyelv és irodalomból annyira kiváló voltam, hogy
7. általánosban országos Rákosi Mátyás Tanulmányi Versenyt nyertem. Az errôl szóló szép kivitelû oklevelemet maga Rákosi pajtás írta
alá saját kezével, és édesanyám meg szintén saját kezével ásta el a szenespincénkben. Így hát értelemszerûen akadálymentesen, minden teszt
vagy felvételi macera nélkül vitt az utam a humán beállítottságú Madách Gimnáziumba, vagy aki úgy ismeri, a Barcsayba.
A felsôsök már az elsô év kezdetekor kiokítottak: tanuljak bárhogy,
de arra az egyre vigyázzak, hogy reggel soha ne késsek el! Akkoriban
7:45-re volt kötelezô tanulásra készen megjelenni a padjainkban. A bejáratnál volt egy portásfülke, amelyben ott ült cerberusunk, Náci bácsi
– polgári neve Ignác volt, de utálta, ha úgy szólítják –, aki kezében egy
kockás füzettel nézte az órát, és ha valaki 7:46-kor érkezett, azt már
megállította, és rögvest beírta nevét és osztályát a büntetôfüzetbe.
Késôbb azt továbbította az osztályfônöknek. 3 késés 1 elégtelent jelentett magaviseletbôl. Aki pedig 8 óra után érkezett, annak le kellett ülni
a portásfülkében, ahol Náci bácsi elviselhetetlen meleget okozó egyplatnis villanyrezsója télen-nyáron fûtött, és ô telefonon lehívta az igazgató titkárnôjét, aki már vitte is a bûnöst a legfôbb szék elé.
Viszont ahogy azt a címben is jeleztem, a korrupció nem kortársaink
találmánya... A negyedikesek megsúgták, hogy bármennyit késhetsz,
ha belépéskor odanyomsz Náci bácsinak egy kisüveges Éva vermutot,
ami általában lányok itala volt, és úgy viselkedett, mint egy pillanatragasztó: ha nem ittad meg elég gyorsan, megkötött szájban vagy torokban. Inni viszont a borzasztó íze miatt külön mutatvány volt. Hogy férfi létére Náci bácsi ezt szerette, arról csak annyit, amennyit a mûvelt
orosz mond, aki tud latinul: de gustibus non est disputandum. Vagyis
ízlésekrôl nem lehet vitatkozni.
Én meg is fogadtam a tanácsot: otthon tároltam több üveg Éva vermutot, és valahányszor késtem, az öreg kezébe nyomtam, aki csak anynyit mondott: fiatalúr, jó tanulást!
Egyszer jártam úgy, hogy valami kettôs ünnep volt, és elfelejtettem
vásárolni, viszont az azt követô tanítási napon jócskán elkéstem. Volt
otthon egy ôsi randevúból maradt üres Évás üvegem, amibe Plantateát
öntöttem, még szaharint is tettem bele, mert színre tökéletesen egyezett
a vermuttal. Az öreg szó nélkül átvette, én meg napokig szemembe húzott sapkával közlekedtem ki-be, félve a leleplezéstôl. Majd jött egy
újabb késôs nap, és én átnyújtottam az immár eredeti „kábítószert”,
mire Náci bácsi ennyit mondott: – Spánn fiatalúr! Jöjjön be egy pillanatra a fülkébe! – Az öreg nem tudom, hány iskolát végzett, de a kb.
400 diák nevét kívülrôl tudta, amivel rajta kívül talán csak az akkor
ereje teljében lévô Pataki Ferenc fejszámoló mûvész dicsekedhetett
volna. – Nem kell a vermutja, de helyette mondjon már nekem egy jópofa zsidó viccet!
No, ebben a pillanatban megint csak eszembe jutott a latin: nomen
est omen. Most már tudom, miért kell Náci bácsinak szólítani, viszont
zsidó vicc nem volt egy sem. Ehelyett inkább, tudván róla, hogy kulák
felmenôit kitelepítették, felé fordultam, és azt mondtam: Náci bácsi, ide
figyeljen, ez jobb, mint egy zsidó vicc:
A Kohn egy állami vállalatnál dolgozik könyvelôként, de mélyen eltitkolva kollégái elôl, vallásos életet él, zsinagógába jár. Egyszer csak
hívatja a párttitkár. Azonnal rárivall:
– Kohn elvtárs! Tudomásomra jutott, hogy maga annak ellenére,
hogy párttag, élmunkás, zsidó templomba jár! Nem szégyelli magát?
Hogy fér ez össze a marxizmus-leninizmus eszméivel, amit egyetemen
is tanult?
A Kohn percekig cipôje orrát nézi, majd ennyit felel:
– Titkár elvtárs! Maga nézze el nekem ezt a bûnömet, én pedig amikor eljön az ideje, majd elintézem magának, hogy a 13 éves fiának soron kívüli és ünnepélyes legyen a bár micvója.

Az FTC elnöke Izraelben:
Nem szavakkal, hanem
tettekkel a rasszizmus ellen
A közelmúltban hivatalos látogatást tett Izraelben Kubatov Gábor, a
Ferencvárosi Torna Club elnöke, aki egyrészt arról adott tájékoztatást,
hogy a Fradi milyen lépéseket tett a kirekesztés elleni közdelemben, másrészt bejelentette, hogy élvonalbeli izraeli labdarúgót szeretnének leigazolni a klubhoz.
A zsidó állam budapesti nagykövetsége Facebook-oldalán számolt be
Kubatov Gábor izraeli útjáról. Mint írják, az FTC bebizonyította, hogy a
rasszizmus ellen nem szavakkal, hanem tettekkel kell harcolni, hiszen látogatása során az elnök tájékoztatást adott a klub azon szigorú intézkedéseirôl,
amelyekkel véget vetnek a futballszurkolók diszkriminatív, rasszista és antiszemita magatartásának.
Kubatov Gábor felkereste a Jad Vasemet is, ahol konstruktív tárgyalást
folytatott arról, hogy egykori legendás edzôjüket, az embermentô Tóth Potya
Istvánt jelölik a Világ Igaza kitüntetésre. Az FTC elnöke bejelentette: a klub
tovább szeretné erôsíteni izraeli kapcsolatait, és ennek jegyében azt tervezik,
hogy élvonalbeli izraeli futballistát szerzôdtetnek a Fradiba.

A Ferencvárost Kubatov Gábor elnök
és Bienerth Gusztáv, a labdarúgó
zrt. igazgatósági tagja képviselte
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