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A Mazsihisz és a HIT Gyüleke-
zete szervezésében összesen mint-
egy négy és fél ezren töltötték meg
a Dohány utcai zsinagóga földszin-
ti és emeleti padsorait, álltak közé-
pen és oldalt, a bejárat körül, több
százan pedig a Herzl téren felállí-
tott kivetítôn kísérhették figyelem-
mel az eseményt, hallgathatták-
láthatták a szónokokat. A rendez-
vény háziasszonya Ámon Betti
(ZSIKK) volt.

A hangulat egyszerûen megfogal-
mazhatatlan… apró magyar és izraeli
zászlócskák és méretes lobogók a
kezekben és alálibbenve az
emeletekrôl. Az egymást váltó szó-
nokok beszédét gyakran szakította
meg ütemes taps, több ezer ember
állva kifejezett tetszésnyilvánítása.
Hol vibrált a levegô, hol tapintható-
vá vált a csend.

Heisler András
Elsôként a Mazsihisz elnöke lépett

a mikrofonhoz. Így kezdte: Borzasz-
tó a szirénák hangja. Rettenetes
hang ez. Izraeli testvéreink nap
mint nap erre a hangra riadnak. A
nagyvárosokban naponta több-
ször, a déli megyékben, Gázához
közel pedig több tucatszor. Ezt
hallja a holokauszt borzalmait át-
élt nagynéném, a nyilasok által a

Veled vagyunk, Izrael! – kiáltották több ezren
a Dohány utcai zsinagógában

Sanyi bácsi
A Dohányból kizúduló tömeg

szembetalálta magát a nyilasok
utódaival, akik árpádsávos és pa-
lesztin zászlót lengettek, molinón
fejezték ki véleményüket a „gyar-
matosító cionista gyilkosok”-ról.
A szokásos „nácik haza” innen,
„itthon vagyunk” onnan, azaz ez-
úttal sem a „náci” jelzô ellen
tiltakoztak… És ekkor.

Egy életének 92. évében járó em-
ber, amúgy a zuglói és a Dohány
utcai körzet köztiszteletben álló
tagja, akinek már túlságosan
ismerôsek voltak a jelszavak oda-
átról – elindult. Átjutott a bizton-
ságiak sorfalán, odaért a nácikat
védô rendôrökig, akik megállítot-
ták. Egy méterre lehetett a csô-
cseléktôl, izraeli zászlócskával a
kezében. Ekkor a Szabadság térrôl
ismert egyik szervezô megragadta
a karját, hogy visszakísérje erre az
oldalra. De annyi ideje maradt
még Sanyi bácsinak, hogy odaki-
áltson a „Gyilkosok” táblát tartó,
unokakorú embernek: egy szó hi-
ányzik a tábládról: „vagyunk”!

Sápadt volt és remegett, amikor
visszakísérték.

Kedves Sanyi bácsi! Megértünk.
De nekünk nagyon nagy szüksé-
günk van Rád! Ezek miatt ne…

(kápé)

országok mindegyike rátámadt az
éppen akkor született zsidó állam-
ra. Így volt ez 1956-ban, mikor az
európai hatalmak cserbenhagyták
a békére vágyó országot, vagy
1967-ben a hatnapos háború so-
rán, melyben a tengerbe akarták
szorítani arab szomszédai. Aztán
az 1973-as jom kippuri háború
alatt is, amikor ezrek egyéni helyt-
állása és sok száz hôs katona halá-
la volt képes megmenteni az orszá-
got. S így van ez most is, Izraelnek
nincs választása: meg kell nyernie
a Hamasz terroristái ellen folyta-
tott háborút. Be kell robbantania a
gyilkos eszközök csempészésére
kialakított alagutakat, meg kell
semmisítenie a rakétabázisokat.

Majd a szónok így folytatta: Vajon
lehet-e együtt élni a háború veszé-
lyeivel? Sokan jártunk kint Izrael-
ben, szent föld ez zsidóknak s ke-
resztényeknek egyaránt. Mindig
bámultuk, hogy a veszélyekkel mi-
lyen flegmán képesek szembenéz-
ni. Néhány napja izraeli barátom-
mal beszéltem telefonon. Mesélte,
sábesz kimenetele után egy tel-avi-
vi kávéházban ültek. Légiriadó
volt. A kávéház vendégeit leterel-
ték annak „miklátjába”, a védett
helyiségbe. Durranás, robbanás,
az Iron Dom megint nem tévedett,

Heisler András

majd fel lehetett menni újra a te-
raszra. Milyen volt, izgultatok? –
kérdeztem az európai sztereotípi-
áknak megfelelôen. Igen, izgul-
tunk – volt a válasz. Izgultunk: ki-
hûlt-e a teraszon hagyott kávénk.
(…) De vajon meddig bírja a lel-
kük? Meddig képesek a légiriadó
alatt elhitetni magukkal, hogy nem
a biztonságukat féltik, hanem a te-
raszon hagyott kávéjukat? Lehet-e
mentális sérülés nélkül elviselni a
folytonos veszélyeztetettséget?
Van, ahol tizenöt másodperc, van,
ahol harminc, s van, ahol másfél
perc jelenti a biztonságot, az életet
– mert ennyi idô alatt kell eljutni a
rakétától védett helyekre. (…) A
magyarországi zsidó szervezetek
izraeli gyerekeket utaztatnak a
Balatonhoz, hogy néhány napot pi-
henjenek, hogy sziréna nélkül fe-
küdjenek s anélkül kelljenek.

Befejezésül a Mazsihisz elnöke
hangsúlyozta: Innen is kérjük a
magyar kormányt, hogy a jelenle-
ginél sokkal határozottabban ítélje
el a Hamasz terrorcselekményeit
és markánsabban álljon ki Izrael
önvédelmi joga mellett.

Ilan Mor

Ilan Mor
Izrael Állam magyarországi nagy-

követe a tomboló lelkesedés követ-
keztében percekig nem tudta elkez-
deni beszédét, melyet végül Breuer
Péter Közel-Kelet-szakértô tolmá-
csolásában hallhattak a megjelentek.

civilek lakta területek elleni támadá-
sok, a bunkerbôl indított terrorcse-
lekmények, a fegyverraktárnak hasz-
nált muszlim templomok, a 3500(!)
kilôtt rakéta ugyanennyi háborús
bûntett megfelelôje. Mint ahogy
nôket, gyermekeket felhasználva,

Dunába lôtt, de sebeit túlélô nagy-
bátyám, erre ébred Tel-Avivban fi-
am, ezt hallgatja még anyja hasá-
ban unokám, s talán erre a rette-
netre fog megszületni néhány órán
vagy napon belül, mint családunk
elsô szabre tagja. Vajon lehet-e
együtt élni az állandó fenyegetett-
séggel? Vajon képes-e az ember el-
viselni a tartós bizonytalanságot?
Tudjuk, az izraeliek erôsek! A mo-
csarakat hetven éve már lecsapol-
ták, a futóhomokot embertelen
erôfeszítéssel megállították, a siva-
tagból termô gyümölcsösöket, a
tengervízbôl édes ivóvizet vará-
zsoltak, autópályák kilométerei
hálózzák be az országot, a techno-
lógiai fejlôdés szakadatlan, s bi-
zony erôsek az izraeliek, mert köz-
ben meg kellett nyerni nekik min-
den háborút. Mert Izrael nem ve-
szíthet el egyet sem: nincs hova
visszavonulnia, neki mindig meg
kell védenie magát. Így történt ez
1948-ban, mikor a környezô arab

A szónok körülnézett és megállapí-
totta: „Jó emberekkel telt meg a zsi-
nagóga.” Ezután egyebek mellett be-
szélt arról, hogy „Izrael a csendért, a
békéért küzd”. Hozzátette: „Az isz-
lám Dzsihád és a Hamasz akart há-
borút, nem mi.” „Mi nem a palesztin
nép, nem az iszlám, hanem a terro-
rizmus ellen küzdünk.”

maguk elôtt tolva támadni – szintén
annak nevezhetô.

„Tehát igaza van-e Izrael népének
abban, hogy megvédi magát?” –
hangzott az utolsó kérdés.

A nagykövet a továbbiakban a mé-
dia szerepérôl, valamint a Hamasz és
az iszlám Dzsihád felelôsségérôl be-
szélt, a mintegy húsz napja fennálló
hadiállapotról, mellyel kapcsolato-
san hangsúlyozta: „Nagyon nagy árat
fizetünk érte.”

Végül Ilan Mor kéréssel fordult a
„világ igaz részéhez”: Imádkozzanak
katonáinkért, az ország békéjéért, a
népért!

Németh Sándor
Az esemény harmadik szónoka a

HIT Gyülekezetének vezetô lelkésze
volt. Egyebek mellett elmondta: „A
probléma forrása az, hogy a palesz-
tin vezetés a legtöbb közel-keleti or-
szághoz hasonlóan nem ismeri el Iz-
raelt. Sôt, támogatják azokat a terro-
rista szervezeteket, pl. a Hamaszt,
Hezbollahot stb., amelyek Izrael fel-
számolását tûzték zászlajukra. A
Fatah és a Hamasz logóján is a teljes
Szentföld, Jeruzsálemet is beleértve,
a palesztinoké. Chartájukban a
következô áll: »Palesztina földje egy

Németh Sándor

Iszlám Waqf (azaz Iszlámnak szen-
telt terület), amely a jövendô musz-
lim generációké ítéletnapig. Sem
egészben, sem részben nem szabad
feladni.« A hamaszosok a békefolya-
matot is elutasítják, mert az szerin-
tük idôpocsékolás, hiú ábrándozás.
Szerintük »Izrael addig a napig fog
létezni, amíg az iszlám el nem pusz-
títja«. Tehát az önálló palesztin állam
csak eszköz lenne végsô céljuk meg-
valósításához, a zsidó állam meg-
semmisítéséhez, zsidók, kereszté-
nyek leigázásához, elüldözéséhez
vagy legyilkolásához.” A vezetô lel-
kész hozzátette: „Minden tisztessé-
ges embernek támogatnia kell Izrael
harcát az iszlamistákkal szemben. (…)
Ne dôljünk be az iszlamista terroris-
ták trükkjeinek, szemfényvesztésük-
nek, manipulációiknak.” Kifejezve
álláspontját, elmondta: „Határozot-
tan elítéljük Izraellel szembeni uszí-
tásaikat, a gyûlölet szításának min-
den formáját. Fellépünk ezek ellen,
és minden törvényes lehetôséget fel-
használunk azért, hogy Magyaror-
szág se most, se a jövôben ne álljon
a sötétség és a vesztesek oldalán.
Megtévesztett honfitársainkat errôl a
helyrôl is kérjük, hogy figyeljenek
fel azokra a tömeggyilkosságokra,
amelyeket a Hamasz iszlamista test-
vérei követtek el például Egyiptom-
ban a kopt keresztények ellen, vagy
Szíriában, vagy legutóbb Irakban.
Szinte valamennyi közel-keleti or-
szágból menekülni kényszerülnek a
keresztények. Ninivében – a mai ne-
vén Moszulban – 2000 éves közössé-
get számoltak fel a napokban az isz-
lám állam terroristái. A keresztény-
üldözés a Közel-Keleten olyan mére-
teket öltött, hogy a megsemmisülés
fenyegeti. A térségben egyedül Izra-
elben nôtt az elmúlt években a ke-
resztények létszáma. Miért hallgat-
nak errôl a nemzetközi és nemzeti
médiumok?” Németh Sándor kérdést
intézett Vona Gáborhoz: Hogyan
tudja összeegyeztetni a civilizáci-
ónk alapjait gyûlölô Iránnal való
szoros barátságát a nemzeti ke-
resztény értékek iránti elkötele-
zettségével? Miközben Izraelt
igaztalanul ócsárolja, miért nem
képes egy szót sem szólni az Irán-
ban, Irakban és a többi közel-kele-
ti országban üldözött keresztények
érdekében? Egyáltalán, mit keres
a Jobbik az iszlamisták oldalán?

A békés demonstráció az izraeli
himnusszal ért véget.

„Miért harcolunk?” – tette fel a
kérdést, és meg is válaszolta a nagy-
követ. „Hazánk békéjéért, az életün-
kért, az otthonunkért, az egyetlen
zsidó államért, amelynek léte maga a
csoda, fenn kell maradnia.”

„Ki ellen háborúzunk?” – hangzott
a második kérdés, majd a felelet: „A
sorozatosan, folyamatosan háborús
bûnöket elkövetô Hamasz nácizmu-
sa ellen (a zsidók kiirtása!). Melyek
is ezek a bûnök? Ilyenek például a

WWe stand with Israel!e stand with Israel!
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A Mazsihisz meghirdeti 2014.
évi pályázatait zsinagógai vallási
közösség építô-fejlesztô, a zsinagó-
gák és kizárólag nem Mazsihiszhez
kötôdô civil szervezetek együttmû-
ködésére épülô, tematikus, érték-
teremtô, komplex, informális kép-
zési, ismeretterjesztô, felvilágosító
programok, programsorozatok és
rendezvények támogatására.

A) kategória: Vallási élet és val-
lási közösség építô-fejlesztô pro-
jektek támogatása

• zsidó vallási programok és zsidó
ünnepekhez kötôdô eseményeket
kísérô együttes rendezvények tá-
mogatása,

• épített környezetünk védelme
céljából zsidó szakrális tér együt-
tes állagmegóvására,

• a zsidó vallási életet bemutató
projektek együttes megvalósítá-
sára.

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában:

A pályázatok támogatására rendel-
kezésre álló keretösszeg 10 000 000
Ft, azaz tízmillió forint. A három pá-
lyázati kategória közötti forrásarány
a beérkezett pályázatok mennyisége
és minôsége alapján módosulhat.

B) kategória: Zsidó oktatási-ne-
velési projektek támogatása:

• zsidó hitéleti oktató-nevelô pro-
jektek együttes támogatására,

• zsidó hagyományokat bemutató
oktató-nevelô projektek együttes tá-
mogatására,

• a zsidóság történelmét, illetve a
magyarországi zsidóság történe-
tét bemutató oktató-nevelô pro-
jektek együttes támogatására,

• a zsidóság társadalmi szerepvál-
lalását bemutató és e témakörbe
sorolható projektek együttes tá-
mogatására.

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában: A
pályázatok támogatására rendelke-
zésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft,
azaz hétmillió forint. A három pályá-
zati kategória közötti forrásarány a

Fejlesztés és megújulás
A BZSH a Zöldgaz-

d a s á g - f e j l e s z t é s i
program keretében
60%-os támogatási
intenzitás mellett
127 266 784 forint
vissza nem térítendô
támogatást nyert a
19. sz. végén épült
mûemléki védettségû
székháza és közösségi
terei nyílászáróinak
cseréjére, fûtésének
korszerûsítésére és a
padlásfödémek szige-
telésére idén ôsszel. A
fejlesztés a Síp utcai és Wesselényi utcai épületeket érinti, a kivitelezés
legkésôbb 2015 nyarán zárul.

A projekt egyik célja, hogy hozzájáruljon Magyarországon az energiahaté-
konyság fokozásához, továbbá az üvegházhatású gázok (ÜHG) mennyiségé-
nek csökkentéséhez. A projekt hatására a fejlesztéssel érintett épületek éven-
te 101,71 tonnával kevesebb ÜHG-t fognak kibocsátani és 1549 GJ energiát
takarítanak meg.

Az összesen 212 millió forintos beruházás során a Síp utcai épület pince-
szintjén található kazánházba kondenzációs ikerkazánt építenek be, amely a
székházat, a Wesselényi utcai épületet, a zsinagógát és a múzeumot látja el
fûtési energiával.

A fûtés korszerûsítésekor az alap- és a felszálló vezetékek megmaradnak, a
radiátorokat lapradiátorokra cserélik. Ezáltal biztosítják az épületben tartóz-
kodók számára az optimális hômérsékletet. A fûtéskorszerûsítés mellett a
fôhomlokzat portáljait cserélik, egységesítik, illetve hôtechnikailag javítják.
A fôhomlokzat külsô nyílászáróit is rendbe hozzák. A Wesselényi utcai épü-
let korszerûsítése a homlokzati nyílászárókat érinti, valamint a padlást, me-
lyet utólagosan hôszigetelnek.

A projekt során Budapest építészeti és mûemléki örökségének fejlesztésére
és megóvására kerül sor, úgyhogy a város szövetében építészetileg megma-
rad az utókor számára.

Tóra nélkül nincs közösség – és
közösség nélkül magányos a tóra. A
tóra olvasásához megvannak a felté-
telek. Szükséges a bál koré, az olva-
sás mestere, aki megfelelô színvona-
lon, a dallamvilág ismeretével
lejnolja – olvassa – a tórát. Berkovits
úr, aki kiválóan recitálja – lejnolja –
a tórát, elmondotta, hogy ha valame-
lyik betû hibás, akkor egyetlen betû
miatt a javításig nem lehet a tórát ol-
vasni. A javítást szakemberek,
szóferek végezhetik, akik írják a tó-
rát, és – mint írtuk – javítják.
Idônként, hétévenként (a legtöbb vé-
lemény szerint) a tórát ellenôrizni
kell. Ha szükséges a javítás, meg kell
tenni, és ezt igen szigorúan kell ven-

ni. Olyan véleményrôl is tudunk,
amely négyévenként szorgalmazza
az ellenôrzést. Kézzel, megfelelô tin-
tával, tollal, manapság fekete betûk-
kel kell írni a tekercsre. Ez nem min-
dig így volt, jelenleg azonban ez az
álláspont. Nagyon fontos, hogy aki
írja, annak szép írása legyen, de az is
helyes, ha az értelmezést is ismeri.
Az olvasásnál a hangsúlyozásra
ügyelni kell. A tóra betûin keter, ko-
ronaszerû díszítés van, ezért a tóra-
írás szakértelmét újfent hangsúlyoz-
ni kell. Ha javítás szükséges, akkor
az egész tekercset muszáj ellen-
ôrizni. Különösen vigyázni kell,
hogy értelemzavaró hiba ne legyen.
Egyes betûkkel, mint például a váv,

A Mazsihisz külügyi osztályának
vezetôje, a zuglói zsinagóga örökös
tiszteletbeli elnöke betöltötte 90.
életévét.

Szilágysomlyón (Románia) látta
meg a napvilágot, édesanyja negye-
dik gyermekeként. A szülôk gyerme-
kük egyéves korában Kolozsvárra
költöztek, ott háromévesen beíratták
a chéderbe, ahol megtanult imádkoz-
ni és a talmudot tanulmányozni.

Kolozsváron végezte el az elemi
iskolát és a líceumot, közben rend-
szeresen járt a jesivába. Édesapjával
a Poale Cedek templomot látogatta,
a bár micvája is ott volt.

A középiskola után Budapestre
jött unokatestvéréhez, Szilágyi Pál-
hoz – aki a zuglói zsinagóga elnöke
volt –, hogy itt járjon egyetemre,
ahová azonban a numerus clausus
miatt nem vették fel.

A vészkorszak idején munkaszol-
gálatra hívták be. Elôször Füleken
volt, majd Bodajkon, Móron, Auszt-
riában, Deutsch Schützenben szol-
gált; lövészárkokat kellett ásni.
Késôbb átvezényelték gyalogmenet-
ben a mauthauseni koncentrációs tá-
borba, végül Gunskirchenben szaba-
dult fel 1945. május 4-én.

A Mindenható segítségével elôbb
Kolozsvárra tért vissza, hogy talál-
kozzon szüleivel és a testvérével, de
csak édesanyja és húga élte túl
Auschwitzot. Innen Budapestre köl-
tözött, ahol elvégezte az ELTE filo-
zófia szakát. Az 50. évfordulón
aranydiplomát kapott.

Több munkakörben is tevékenyke-
dett, és tekintettel arra, hogy öt ide-
gen nyelven beszél (angol, német,
román, orosz, francia), számos
elôadást tartott külföldiek számára a
holokausztról. Mivel Zuglóban la-
kott, megismerkedett az ottani zsina-
góga híveivel és Kardos Péter fôrab-

A hitközség és a Szeged-csanádi
Egyházmegye közös szervezésében
készített emlékmûvet avattak a
holokauszt helyi áldozataira emlé-
kezve a Fogadalmi templom parkjá-
ban.

Markovics Zsolt fôrabbi köszön-
tôjében hangsúlyozta: a városban lé-
tesült az elsô olyan holokauszt-
emlékmû, amelyet nem kormány,
nem város, nem önkormányzat, ha-
nem a katolikus egyházmegye állít-
tatott.

Kiss-Rigó László, a Szeged-csaná-
di Egyházmegye püspöke ünnepi be-
szédében kijelentette: a katolikusok
összetett érzésekkel emlékeznek a
vészkorszak tragédiájára. Szomorú-
sággal, együttérzéssel, és arra is gon-
dolnak, hogy a tragédia áldozataiért
sokan és sokat tettek ugyan, de töb-
bet kellett volna. Bántja ôket az is,
hogy hiányoznak az elhunytak, hi-
szen – emlékeztetett a püspök – Sze-
geden hagyományosan jó a kapcsolat
a katolikus egyház és a zsidó hitköz-
ség között.

A püspök azt mondta: az emlékmû
ezeket az érzéseket jeleníti meg.

A vészkorszakban történtek 70.
évfordulójára elkészített alkotás, Ko-
vács Jenô szobrászmûvész munkája
két embert ábrázol egy csónak for-

Szeged: az elsô katolikus
holokauszt-emlékmû

májú kôposztamensen. A kôrôl az
egyik bronzfigura, amely a zsidósá-
got szimbolizálja, kibillenve már-
már a habokba esik, a másik, a kato-
likus egyházat szimbolizáló, égre
emelt tekintettel fohászkodik.

„Nagy kérdés volt, hogyan lehet
olyan szerethetô szobrot alkotni,
amelyet mindenki elfogad” – mond-
ta a szobrászmûvész.

Az emlékmûvet a Dóm melletti
Szolidaritás parkjában helyezték el.

MTI

Tóraavatás az ortodoxoknál 
a Dessewffy utcában

különösen gondosan kell bánni. A
javított tórát avatni szokták, ami a
közösségnek (kilének) – mint már je-
leztük – ünnep. Nem jót jelent, ha
egy tóra – ég mentsen tôle! – a föld-
re esik. Remélem, jó órában mon-
dom, hogy életem során még ilyes-
mit nem láttam, nagyon remélem,
nem is fogok. Ha mégis megtörténik,
böjtölni szoktak, vagy más egyéb ak-
tussal kell a hibát jóvátenni.

Ezek a gondolatok azért aktuáli-
sak, mert a közelmúltban a Dessew-
ffy utcában javított tórát avattak.
Egy fiatal, külföldön élô, de magyar
származású szófér munkája. Ilyen-
kor a záró sort, de az utolsó szót min-
denképpen, megtisztelt személyek
írják. Az utolsó hasábot ha lehet,
kollektíven készítik el.

Kapni vagy adni. Az Örökkévaló
Mózesnek adta a Tórát, ô Józsuának
továbbadásra, Józsua pedig a vének-
nek. A tóraírás költségét vagy a javí-
tás árát kiváló adakozók vagy éppen
a teljes közösség állja. Mindkét gya-
korlatra láttunk már példát, mert
meg kell mondani, hosszú évtizede-
kig nemigen történt Pest-Budán tóra-
adás, az utóbbi idôben azonban több-
ször is.

Nemrégen a Dessewffy utca kö-
zössége is részesült ilyen esemény-
ben. Kérdésre, hogy ki az adakozó, a
válasz az volt, hogy a közösség. Te-
hát a közösséget illeti a hálás köszö-
net. Ha azonban ezen belül mégis
voltak, akiknek külön érdemük a tó-
raadás, ôket illesse külön köszönet.

Talán hosszan írtam, de a téma
felemelô, ezért igyekeztem visszaad-
ni, amit érzünk mindannyiszor, ha a
tórát olvassák, mert tudjuk, hogy a
tekercsre valamikor felkerült a szö-
veg kiváló ember kézírásával, ado-
mányokból, amelyet vagy magán-
személyek, vagy közösségek adnak.
Mindenképpen köszönet érte.

Deutsch Gábor

Lazarovits Ernô 90
bival. Több alkalommal is felkérték
elôimádkozásra és máftirnak. A ko-
rábbi körzeti elnök halála után ôt vá-
lasztották meg, és a fôrabbi svédor-
szági távolléte alkalmával rendszere-
sen tartott drósét.

Még zuglói elnökként kinevezték
a Mazsihisz külügyi osztálya
vezetôjének. Ezenkívül számos szer-
vezet vezetôségi tagja, így a teljes-
ség igénye nélkül: a Muszoe elnök-
helyettese, a NÜB alelnöke, a
Mauthauseni Nemzetközi Bizottság
fôtitkárhelyettese, az Emánuel Ala-
pítvány tagja, a Máltai Lovagrend
ökumenikus csoportjának tagja.

Munkásságának elismeréseképpen
több kitüntetést és oklevelet vehetett
át, köztük a Német Szövetségi Köz-
társaság nagy érdemrendjét, az Oszt-
rák Köztársaság Nagy Érdemrendjét,
a Francia Köztársaság Lovagi Ér-
demrendjét, a Francia Köztársaság
Tiszti Fokozatát, Felsô-Ausztria tar-

tományának Arany Érdemrendjét, a
Magyar Köztársaság Érdemrendje
Lovagi fokozatát, a Magyar Honvé-
delmi Minisztérium kitüntetését, a
Máltai Lovagrend Tiszteletbeli Ér-
mét, valamint Arany kitüntetését, a
Mauthauseni Bizottság Pro Meritis
kitüntetését, a Radnóti Miklós
Antirasszista-díjat, az ORZSE dísz-
oklevelét, a Gróf Esterházy János
emlékplakettet, a Nemzetközi Béke-
szövetség Nagy Arany kitüntetését.

Orbán Viktor miniszterelnök is
tiszteletét fejezte ki, és jó egészséget
kívánt Lazarovits Ernônek 90. szüle-
tésnapja alkalmából.

Mi is kívánjuk neki, hogy adjon a
Mindenható hosszú, boldog életet!

Lazarovits Ernô több életrajzi ada-
ta a néhány éve napvilágot látott
Vándorlás a pokolban címû könyv-
bôl is megismerhetô, melyet lefordí-
tottak és kiadtak román, angol és né-
met nyelven is.

A holokauszt krónikása

Hírek, események
röviden

– Balatonfüredi üdülônk ez

évben is várja kedves vendégeit két-

és négyágyas, televíziós, fürdô-

szobás szobáiban, teljes ellátással

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, va-

csora). Jelentkezni lehet a Szociális

Osztályon személyesen vagy a 413-

5571-es telefonszámon.

Halálozások

Fájdalommal tudatjuk, hogy 85

éves korában elhunyt édesanyám,

Réti Imréné Panni (szül. Gyulavári

Anna). Gyászolják: Bandi, Ildikó,

Attila, Gyuri. (x)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
beérkezett pályázatok mennyisége és
minôsége alapján módosulhat.

C) kategória: Zsidó kulturális és
mûvészeti projektek támogatása:

• olyan, a zsidó ünnepeket, a zsi-
dóság kultúráját bemutató alko-
tások pályázhatnak, melyek szín-
vonalukkal és tartalmukkal
szemléletessé teszik kulturális
értékeink megismertetését.

A rendelkezésre álló keretösszeg
ebben a pályázati kategóriában: A
pályázatok támogatására rendelke-
zésre álló keretösszeg 8 000 000 Ft,
azaz nyolcmillió forint. A három pá-
lyázati kategória közötti forrásarány
a beérkezett pályázatok mennyisége
és minôsége alapján módosulhat.

Beadási határidô: 2014. augusztus
24.

A Pályázati útmutató megtalálható
a www.mazsihisz.hu honlapon.
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Mártír-istentiszteletek 3. 7070
Vácon
a Duna–Ipoly–Galga menti tele-
pülésekrôl elhurcolt és elpusztított
18 ezer mártírra emlékeztek. A vilá-
gi résztvevôk között három ország-
gyûlési képviselô és huszonnégy
polgármester jelent meg. Az egyhá-
zakat Beer Miklós római katolikus
megyés püspök, Csuka Tamás refor-
mátus püspök, Varga Lajos segéd-
püspök, Meláth Attila baptista
vezetô lelkész, Detre János evangé-
likus lelkész, Pálos Frigyes kano-
nok, Borsi Attila református lelkész,
Bubrik Miklós görög katolikus
parókus, Illés Kornél, a Hit Gyüleke-
zetének salgótarjáni vezetô lelkésze
és további egyházi személyiségek
képviselték. Az Ipoly menti települé-
sek részérôl Lôwy János, Sahy pol-
gármestere jött el. Ott volt Horovitz
Tamás, a debreceni és Bauer József,
a balassagyarmati hitközség elnöke.

A magyar és az izraeli himnusz
után Radnóti Miklós Hetedik eclogá-
ját Lakatos Attila történelemtanár
mondta el. A Váci Madách Imre
Gimnázium végzôs hallgatói felol-
vasták a holokauszt eseményeirôl ál-
taluk összegyûjtött történeteket.

Fördôs Attila polgármester kö-
szöntôjében kiemelte, hogy az az or-
szág és város, amelyik kiszolgáltatja
polgárait idegen hatalomnak, az er-
kölcsileg nem létezik. Együttérzését
fejezte ki a több mint kétezer helybé-
li áldozat hozzátartozóinak az akkori
vezetés brutális intézkedései miatt.

Harrach Péter országgyûlési
képviselô hangsúlyozta, hogy az ál-
lamnak kötelessége megvédeni pol-
gárait fajra, nemre való tekintet nél-
kül. Zsidóknak és keresztényeknek
együtt kell harcolni a rasszizmus és
az antiszemitizmus ellen.

Turai János hitközségi elnök be-
szélt a megszállás elôtti zsidó-
törvényekrôl és a deportálások kez-
detérôl. A magyar hatóságok szolgai
hûséggel hajtották végre a vidéki zsi-
dóság deportálását és halálba küldé-
sét, oly módon, hogy a Gestapót is
meglepte gyors intézkedésük. Izrael
államának léte és európai uniós tag-
ságunk biztosíték arra, hogy soha ne
ismétlôdjék meg a borzalmas népir-
tás. A holokauszt örökre bele van
égetve minden zsidó lelkébe, amit
nem szabad elfelejteni, de fel kell
állni a padlóról, és építkezni kell itt,
a régióban is. Az elnök megköszönte
az önkormányzatok által adott támo-
gatásokat és a közös pályázatok szer-
kesztésében nyújtott segítséget. Lét-
rehozták Vácon a regionális
holokausztoktatási és -kutatási köz-
pontot, ahol a jövô tanévtôl az or-
szágrész húsz oktatási intéz-
ményébôl több mint 18 történelemta-
nárral közösen kutatják, feldolgoz-

zák és tanítják a három régió vész-
korszakbeli történetét.

Lelepleztek egy hatalmas gránit-
oszlopot, amelyet a Duna–Ipoly–
Galga mente mártírhalált halt zsidó-
ságának örök emlékéül készítettek.
Az emlékmûvet a püspökök és Róna
Tamás vezetô rabbi avatta fel és ál-
dotta meg.

A vezetô rabbi és Nógrádi Gergely
kántor megható megemlékezést tar-
tottak, melynek hatására a hallgató-
ság soraiból sokan könnyeikkel
küszködtek. Közös kádissal és a
Szózattal ért véget a gyásznap.

Kucsera Vince

Pécsett
külön emlékbizottság alakult Stark
Andrásnak, a hitközség alelnökének
vezetésével a 70. évfordulóhoz mél-
tó eseménysorozatra. A három nap
alatt 12 rendezvényen emlékeztek a
több mint négyezer mártírra. Ugyan-
akkor fontosnak tartották, hogy a
nagyszámú érdeklôdô megértse, mi-
lyen tanulságokat kell elfogadni, és
hogy közös fellépés szükséges nap-
jainkban minden kirekesztés, az újra
észlelhetô antiszemita nézetek ellen.

Csak néhányat említünk a progra-
mok közül. A Múzeum Galériában
emlékkiállítás nyílt négy Auschwitz-
ban mártírhalált halt festômûvész:
Károly Ernô, Kellermann Emil, Ki-
rály Lajos és Roder Judit alkotásai-
ból. A szombatköszöntô utáni kidus
kedves vendége volt, Schweitzer Jó-
zsef nyug. országos fôrabbi, aki visz-
szaemlékezett a városban végzett hit-
életi tevékenységére, majd Schweit-
zer Gábor jogtörténész a pécsi zsidó-
ság egykori jeles személyiségeinek
életútjáról, munkásságáról beszélt.
Másnap „Mert kôhalommá tetted a
várost” címmel tudományos konfe-
renciát rendeztek, melyen többek kö-
zött elôadást tartott a helyi zsidóság
újjáéledésérôl Schweitzer József, Ke-
mény Zsigmondról Ormos Mária, a
deportált zsidók visszatérésérôl Szita
Szabolcs, az 1938/39-es zsidótörvé-
nyekrôl K. Farkas Csilla.

A temetôben a mártírokra Gold-
mann Tamás hitközségi elnök, Tordai
Péter, a Mazsihisz alelnöke, Udvardy
György katolikus megyés püspök,
Szalai Lajos református lelkész, Né-
meth Zoltán evangélikus lelkész, Sza-
bó András a Hit Gyülekezetének
részérôl, Erb József önkormányzati
tanácsnok, Vargha Dezsô a Pécsi
Városvédô Egyesület képviseletében,
valamint Schönberger András fôrabbi
emlékezett, akik Klein Ervin fôkántor
gyászéneke után megkoszorúzták a
mártírok emlékfalát.

Ezt követôen a megemlékezôk
részt vettek az egykori gettó falán
lévô emléktábla megkoszorúzásán és
a zsinagógában rendezett gyászisten-

valamennyien veszítettünk. A fôrab-
bi szerint nem húzódik semmiféle
határvonal magyarok és zsidók kö-
zött, zsidó vallású honfitársaink egy-
szerre zsidók és magyarok. A
jövôben azon kell dolgozni, hogy a
bennünket összekötô múltat és közös
értékeinket minél jobban megismer-
jük.

Fekete László fôkántor végezte a
liturgiai teendôket, majd közös kádis
és az emlékmû megkoszorúzása kö-
vetkezett. A temetôben gyászima
hangzott el.

(A nyugat.hu, mno.hu, 
antifasiszta.hu nyomán)

Nagykôrösön
400 áldozatra emlékeztek a zsúfolá-
sig megtelt zsinagógában. Feldmájer
Péter, a Mazsihisz alelnöke rámuta-
tott, hogy a zsinagógai naptár szerint
majdnem pont 70 éve, 5704. támmuz
hó 10-én érkeztek meg a nagykôrösi
zsidókat szállító vagonok Ausch-
witzba.

A szertartást a Nagykôrösi Városi
Kórus nyitotta meg, akik önként
ajánlották fel, hogy részt vesznek e
kegyeletes eseményen.

Róna Tamás rabbi felidézte, hogy
a magyarországi zsidóság elpusztítá-
sa idôben egybeesett a történelem
legszomorúbb évfordulóival, tám-
muz 17-tel és az azt követô
gyászidôszakkal, ami végül is a
Szentély elpusztításához vezetett.

Hangsúlyozta, hogy soha nem fe-
ledhetjük el az alapokat, és miként a
zárókô – melyen Jákob ôsatyánk
nyugtatta fejét, mikor megjelent az
Angyal – összetartotta a Szentély ha-
talmas kupoláját, akként tartja össze
a nagykôrösi közösséget az elôdök
hagyománya és a meggyilkoltak em-
léke.

Az istentiszteleten a gyászimákat
Nógrádi Gergely kántor recitálta.

Szabó Gábor vezetô református
lelkipásztor felelevenítette nagyszü-
lei áldott emlékét, akiket kitüntetett a
Jad Vasem mint igaz embereket,
mert több mint 40 üldözött zsidót
mentettek meg 1944-ben. Hangsú-
lyozta, hogy az akkor élt embereket,
keresztényeket felelôsség terheli a
szörnyû rémtettekért, még akkor is,
ha semmi közük nem volt azokhoz,
akik ezeket elkövették.

Feldmájer Sándor, a helyi hitköz-
ség elnöke zárószavaiban megkö-
szönte mindenkinek, hogy eljött és
emlékezett a város mártírjaira. 

Nagykátán
Rosenfeld Dániel kántorjelölt meg-
fújta a sófárt, ezzel adózva a nagyká-
tai és Tápió menti áldozatok emléké-
nek. A 70. évforduló alkalmával az
évente megrendezett mártír-isten-
tisztelet kiegészült egy önkormány-
zati szervezésû megemlékezéssel. Ez
idén az átlagosnál nagyobb számban
jöttek el a város nem zsidó polgárai,
s jelen volt Pap Terézia alpolgármes-
ter is. A szertartást Róna Tamás, az
alföldi régió vezetô rabbija végezte.
Megtisztelte az eseményt megjelené-
sével Grósz Andor, a kecskeméti hit-
község elnöke is.

A kántorjelölt gyászimáját köve-
tôen a vezetô rabbi a holokauszt em-
bertelenségérôl szólt.

Az elmúlt évek során kialakult,
hogy a mártír-istentiszteleten a vallá-
si rész után még ketten kapnak szót.
Bernáth László, a holokauszt utolsó

tiszteleten. A többnapos program a
Pécsett élô és a városból elköltözött
túlélôk és azok leszármazottai talál-
kozójával fejezôdött be.

Mitzki Ervin

Szombathelyen
a megyeszékhelyrôl elhurcolt 3609
mártírról emlékeztek meg. Elôször a
város szívében, az egykori gettókapu
helyén lepleztek le egy mementó
emlékjelet. Veres Gábor helyi szob-
rászmûvész fából-bronzból készült
alkotása megható: egy kisgyermek
ajtóra akasztott, sárga csillaggal je-
lölt kabátkáját ábrázolja. A Szól a
kakas már címû dalt, valamint a
Schindler listájának fôcímzenéjét
játszó, roma zenészekbôl álló alkal-
mi együttes után Puskás Tivadar
polgármester a megbocsátás, az ösz-
szefogás és a béke szükségességét
hangsúlyozta.

A belvárosi fôhajtást követôen a
hitközségi székházban felavatták az
egykori gettó zsidótanácsának em-
léktábláját is, mely elôtt Mayer Lász-
ló levéltáros osztotta meg törté-
nelemismertetô gondolatait. Az ima-
ház elôtti téren megnyitották Az Élet
Menete Alapítvány Elhurcolt életek
vándorkiállítását, majd a zsúfolásig
megtelt imateremben gyászistentisz-
teletet tartottak. Itt Jordán Tamás
Kossuth-díjas színmûvész Radnóti
Miklós À la recherche címû versét
szavalta el, ôt követve Márkus Sán-
dor hitközségi elnök mondott kö-
szöntôt, külön üdvözölve a túlélôket,
köztük a legidôsebbet, a 102 esz-
tendôs Spiegler Elemért. Felolvasták
Ilan Mor izraeli nagykövetnek és
Gróh Gáspárnak, az államfôi hivatal
vezetôjének a levelét, majd Gordon
Gábor, Az Élet Menete Alapítvány
elnöke, Kerecsényi Zoltán, a
MEASZ alelnöke, Papp Judit evan-
gélikus lelkész és Radnóti Zoltán
rabbi szólt a közösséghez.

Gordon Gábor egyebek között ki-
emelte: Az Élet Menetének legfôbb
üzenete, hogy mindannak ellenére,
ami egykor a halál menete volt, még-
is itt vagyunk és itt leszünk, és nél-
külünk nincs európai zsidó-keresz-
tény kultúra. Kerecsényi Zoltán em-
lékeztetett, hogy meg kell ôrizni a
gaztettekkel szembeforduló kevesek
nevét is, többek közt olyanokét, mint
a Bonhoefferek, a Giuseppe Girottik,
a Wallenbergek, a Remete Lászlók,
az Apor Vilmosok, a Sulyok Dezsôk,
a Varga Bélák, a Kálló Ferencek, a
Salkaházi Sárák, a Döme Piroskák, a
Szenes Hannák, a Gidófalvy Lajo-
sok, a Kiss Jánosok, a Koszorús Fe-
rencek, a Bajcsy-Zsilinszky Endrék.
A zsidó ellenállókról sem szabad
megfeledkezni, akiknek az izraeli
Latrunban hamarosan emlékmúzeu-
muk lesz. Papp Judit a helyi evangé-
likusok együttérzését tolmácsolva
elmondta, hogy a mártír-istentiszte-
let elôtt a város evangélikussága is
emlékezett, mégpedig olyan hittár-
saikra, akik átélôi, elszenvedôi vol-
tak a vészidôknek, akik példát tudtak
adni emberségbôl. Radnóti Zoltán
rabbi arra figyelmeztetett, hogy a hét
évtizeddel ezelôtti rendszer nemcsak
zsidókat, hanem homoszexuálisokat,
kommunistákat, Jehova tanúit is
megbélyegezte és pusztulásra ítélte.
Ahogy fogalmazott, „minden épeszû
gondolkodó egy dolgot szeretne: bé-
késen együtt élni. Ez az egész ma-
gyar társadalom közös érdeke”. Hor-
thy rendszere halálba küldött millió-
kat; kit a Don-kanyar irányába, kit a
gázkamrák poklába: „Sokan azt gon-
dolják, ez rendben volt, pedig higy-
gyük el, az a sár, ami akkor ránk ta-
padt, amikor ott mentek és fagytak
meg eleink, ahogy ott mentek a zsi-
dók fegyver nélkül, élô aknakere-
sôként – ez ma is égeti mindannyi-
unk bôrét. És mi, demokraták azt
gondoljuk: egy nemzet tanuljon saját
történelmébôl, ne fosszuk meg saját
országunkat attól, hogy még jobbá,
még nemesebbé, még tisztességeseb-
bé váljék.”

Hozzátette, az az érték, amit az el-
pusztított emberek képviseltek és to-
vábbi életükben a közösség javára
megteremthettek volna, velük együtt
hiányzik társadalmunkból, így tehát

A Mazsihisz az emlékmûrôl
2014-ben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége hiába kezde-

ményezett párbeszédet a Budapest szívében felállított köztéri emlékmû
ügyében.

De törekvésünk mégsem volt eredménytelen: a „német megszállás em-
lékmûvének” nevezett szobor jelképrendszerét kiemelkedô magyar tudó-
sok, egyházi személyiségek és közéleti gondolkodók bírálták határozottan,
és több mint száz napon át folyamatos tiltakozás övezte a kormány által
felállítani tervezett emlékmûvet.

A magyarországi zsidóság képviselete változatlanul várja, hogy a
holokauszt-emlékévet meghirdetô magyar kormány méltó módon és közös
munkával, nemcsak szavakban, hanem tettekkel is fogadja vissza a ma-
gyar nemzetbe a magyar zsidóság kiszolgáltatott és ártatlanul legyilkolt ál-
dozatait.

nagykátai túlélôje a felelôsség kérdé-
sét vetette fel. Egyértelmûen fogal-
mazott, amikor az 1944-ben fennálló
hatalmat és annak legfelsôbb veze-
tôjét a holokauszt egyik fô felelô-
sének nevezte.

Basa László helytörténész a
nagykátai zsidóság egykoron volt
életét ismertette. Szólt az 1860-ban
létrejött hitközségrôl, a vallási kö-
zösség három rabbijának tevé-
kenységérôl. Elmondta, hogy a kátai
zsidóság fénykora Breuer Soma
1904–1944 közötti rabbisága idejére
esett. Beszélt arról, hogy a mindösz-
sze 270 zsidó lakos mi mindenben
segítette a település életét, milyen
antiszemita jelenségek voltak itt az
elmúlt évszázadban. Megemlítette az
évtizedekig önkormányzati képvise-
lôként a városért oly sokat tett Aczél
Mihály sokoldalú tevékenységét.

A mártírok nevét tartalmazó obe-
liszket körülállva mondta el a rabbi a
kádist, majd a résztvevôk követ he-
lyeztek az emlékmû talapzatára.

A megemlékezés az 1993-ban állí-
tott második világháborús emlékmû
elôtt folytatódott. A résztvevôket az
önkormányzat nevében Pap Terézia
alpolgármester köszöntötte. A Him-
nusz elhangzása után Pilinszky János
Harbach 1944 címû versét Szakal
Laura szavalta el.

Róna Tamás a mai kor nemzedé-
kének felelôsségérôl beszélt, mely-
nek életében már nem jelent szemé-
lyes emléket a vészkorszak, ugyan-
akkor az emlékezés és emlékeztetés
mindenkit a múlttal való szembené-
zésre kényszerít.

Molnár István iskolaigazgató fôbb
gondolatait szó szerint idézzük:

„Az emberi létezés és kultúra alap-
ja az emlékezet. Akinek nincs emlé-
kezete, létfelejtésben él, elfelejti, mi
történik vele, honnan jön és hová
megy. Nem él, csak kallódik, a min-
dig elillanó pillanat örök elmúlásá-
ban sodródik. A holokauszt-emlékév
a felejtés és a közöny ellen akar ten-
ni. A holokauszt-emlékév akkor
méltó a nemzet veszteségének mére-
téhez, ha mindenkihez eljut, ha min-
den település és közösség a maga
módján és eszközeivel idézi fel a tör-
ténteket. Megvizsgálja és megvallja
önmaga és közössége viszonyát saját
múltjához és a soához.” „Nagykáta
múltjának ezen szelete – kritikusan
és önkritikusan ki kell jelenteni –
még nincs helyre téve sem a történe-
ti munkákban, sem a publikációk-
ban, sem az emlékezések tekinteté-
ben.” „Mondanivalómat katolikus is-
kola igazgatójaként XVI. Benedek
pápa 5 évvel ezelôtti, az izraeli Jad
Vasemben, az ország legjelentôsebb
holokausztmúzeumában tartott be-
szédébôl vett idézettel zárom: Ezek-
nek az áldozatoknak a neve soha ne
enyésszen el! Szenvedésüket soha ne
tagadják, kicsinyítsék vagy felejtsék
el! Minden jóakaratú nép legyen
éber, és gyökeresen tépje ki az embe-
rek szívébôl mindazt, ami ilyen tra-
gédiákhoz vezethet!” „Sálom. Bé-
kesség legyen köztünk mindenkor!”
– hangzott Molnár István zárszava.

Molnár Viktória a Schindler listája
fôcímdalát játszotta el. A megemlé-
kezést követôen Nagykáta koszorú-
ját az alpolgármester és az iskola-
igazgató helyezte az emlékmû talap-
zatához. A túlélôk, valamint a
holokausztáldozatok leszármazottai
nevében Bernáth László újságíró ko-
szorúzott. A résztvevôk ezt követôen
az áldozatok neve fölé tették a fáj-
dalmas emlékezés virágait.

(folytatjuk)
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Áv hónap kilencedike (tisá beáv) a
zsidóság legnagyobb gyásznapja.

A hagyomány szerint e nap mindig
is szerencsétlen nap volt a zsidóság
számára az idôk folyamán, sok tragi-
kus esemény történt áv kilencedikén.

– Bölcseink szerint ekkor határozta
el az Örökkévaló, hogy nem mehet-
nek be Kánaán földjére az Egyiptom-
ból kivonult zsidók, hanem negyven
évig kell a sivatagban bolyonganiuk,
mígnem megszületik és felnô az új
generáció, akik elfoglalhatják már az
Örökkévaló által ígért földet. Ez volt
ugyanis a büntetés, mert kételkedtek
az Örökkévaló ígéretében, hittek a ké-
mek jelentésének, és: ,,...az egész kö-
zösség fölkelt, jajveszékelt, sírt azon
az éjszakán.”1 A Talmud írja: „Ti
most ok nélkül sírtok; de eljön az idô,
amidôn majd lesz okotok sírni e na-
pon! Akkor határoztatott el, hogy a
Szentély ugyanazon a napon, áv hó-
nap kilencedikén fog elpusztulni,
hogy az a nap örök idôkre a sírás nap-
ja legyen.”2

– A hagyomány szerint ezen a na-
pon gyújtották fel a jeruzsálemi elsô
Szentélyt ante 586-ban, a város el-
foglalása után a babilóniai seregek.
(A Királyok II. könyve3 ezt áv hete-
dikére; Jirmejá4, Josephus Flavius5

és a Talmud6 is áv hónap tizedik nap-
jára datálja, de a Misna [Toszefta7]
szerint ez nem ellentmondás, mert az
idôpontot a szerencsétlenség kezde-
tére kell rögzíteni.)

A Misna8 szerint:
– E napon gyújtották fel a babiló-

niai fogságból hazatértek által felépí-
tett és Hordosz/Heródes uralkodása
alatt átépített második Szentélyt a Je-
ruzsálemet elfoglaló Titus vezette
római légiók 70-ben.

– A Bár Kohbá/Bár Koszibá felke-
lés végén (135-ben) e napon foglal-
ták el Betér (Bétár, Bét-Ter) várát, a
felkelôk utolsó erôsségét a rómaiak.

– E napon rombolták le földig Je-
ruzsálem városát és szántották fel
helyét Turnus (Tineius) Rufus, Júdea
tartomány római helytartójának uta-
sítására a Bár Kohbá/Bár Koszibá
felkelés leverése után. (A város új
neve Aelia Capitolina lett, zsidók
nem lakhattak, nem költözhettek Je-
ruzsálem városába.)

A történelem tanúsága szerint:

– 1290-ben ekkor rendelték el a
zsidók kiûzését (három hónapos
határidôt hagyván nekik) Angliából,
I. Edward király parancsára.

– 1492-ben e napig (ténylegesen
július 31-ig, áv 7-ig) kellett a zsidók-
nak elhagyniuk Spanyolországot,
Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai
Izabella uralkodásának idejében,
Torquemada fôinkvizítor sugalma-
zására.

– A 20. században is kötôdik két
szomorú esemény e naphoz: 1914.
augusztus 1-jén, áv hónap kilencedi-
kén kezdôdött ténylegesen az elsô
világháború, ekkor üzent hadat Né-
metország Oroszországnak. A máso-
dik világháború alatt pedig 1943-ban
ekkor kezdôdött a varsói gettó lakói-
nak folyamatos deportálása Treblin-
kába, elpusztításuk helyszínére.

Áv hó kilencedike, úgy, mint jom
kipur, teljes böjtnap, és napnyugtától
a másnapi csillagok feljöveteléig
(kb. 25 óra) tart. Az alábbiak tiltottak
e kb. 25 óra alatt:

– Tilos az étkezés és az italfo-
gyasztás.

– Nem viselünk bôrcipôt, mely a
régi idôkben a kényelem és gazdag-
ság ismérve volt.

– A tisztasági mosdáson kívül tilos
fürödni, mosakodni. 

– Nem használunk semmilyen
testápoló szert. 

– Tilalmas a házastársi érintkezés
is.

A böjt elôtti utolsó étkezésnél
(áruhát máfszeket) szokás gyümöl-
csöket és hamuval meghintett fôtt to-
jást enni. A tojás a gyász jelképe, a
néma fájdalomé, a sors forgandósá-
gáé. A zsinagógába vászoncipôben,
papucsban megyünk, ahol egy gyer-
tya ég a terítôjétôl megfosztott
elôimádkozói asztalon. Az egész zsi-
nagógában félhomály van; a frigy-
szekrényen nincs már a díszes kárpit
(párohet) és a Tóra-felolvasó aszta-
lon sincs már terítô; mindenki meg-
fordított széken, padon vagy a föl-
dön ül, és fojtott, kántáló hangon, a
hagyományos dallamon olvassuk a
Siralmak könyvét (Megilát éhá). A
felolvasás után gyászénekeket
(kinot) mondunk, majd köszönés
nélkül, halkan távozunk. A reggeli
imához nem öltjük fel a tálitot, nem

Együtt, együttérzéssel
„Aki békét teremt a magasságokban, adjon békét a Földön, és teremtsen bé-

két Izraelnek is...” – szállt a dal azon a délelôttön, amikor egyik kezünkkel a
hatalmas izraeli zászlóba kapaszkodtunk, másik kezünkben a tábla angolul:
Veled vagyunk, Izrael!

Herczog Lacit, akit 12 éves kora
óta ismerek, és aki a szemem láttára
lett sok tanulás árán a magyarországi
zsidóság meghatározó személyisége.
Élete nem volt göröngy nélküli.

Nem véletlenül nem vették fel az
egyetemre. Vallásosságát nem titkol-
ta, és ez abban az idôben bûnnek szá-
mított. Ô azonban nem esett kétség-
be. Felkészült, hogy jiddiskejtre ta-
nítson fiatalokat, és felnôtté avasson
ifjakat. Nem kellett külföldrôl hozat-
ni mohélt: amíg úgy érezte, hogy ez
az ô feladata, addig megtette. Szá-
molni is nehéz volna, hány embert
vezetett be a zsidó vallásba, fiúkat és
lányokat, mennyi felnôttet oktatott
az alapokról elindulva, a továbbkép-
zéssel folytatva. De arról sem feled-
kezünk meg, hogy szép hangot ka-
pott ajándékba, és szívet. Amikor
elôimádkozott, nemcsak a fül, a me-
lódiák pontos ismerete vált fontossá,
hanem kellett a jó szív és tudás, hogy
a tolmácsolás ne csak pontos legyen,
hanem az érzelmet is kifejezze. Fel-
sorolni sem tudom, hány ünnepet tett
felejthetetlenné.

Két dolog lebegett a szeme elôtt: a
családi hagyomány és elôdei tanítá-
sának a tisztelete. Mint az ortodox
hitközség fôtitkára, kapcsolatot tar-
tott számos országgal, hogy legyen
kóser koszt nemcsak a Hannában,
gyermekotthonban, idôsek otthoná-
ban, hanem bárhol lakásokban is, ha-
táron innen és túl, ahol erre igényt
tartottak. Arra is gondolt, hogy ne le-
gyen válaszfal ortodoxok és neoló-
gok között: aki jön, legyen szívesen
látva, legyen áldva, aki érkezik. Szá-
mosan kötöttek házasságot az ô köz-
remûködésével. Sok-sok fiút készí-
tett elô a bár micvára. A két korosz-
tályt – a gyerekeket és a felnôtteket –
igyekezett megszólítani Herczog
László, ezért idôzött szívesen Szar-
vason vagy az idôsek otthonában.
Tudta jól, hogy jelen esetben a gye-
rekek zsidó identitásukkal elôbb ta-
lálkoztak, mint a szülôk.

A Dessewffy utcai zsinagóga kü-
lön is meggyászolja. Több évtizeden
keresztül járta az utcát, a tél hidege,
a nyár melege nem gátolta. Az omed
elöl most már örökre hiányzik vala-
ki. Azt mondják, majd pótolni fog-
ják, mert nincs pótolhatatlan ember.
Mi meg azt mondjuk, hogy ez nem
igaz. Minden ember pótolhatatlan.
Különösen az, aki ennyire elkötele-

Tisá beáv, a zsidóság 
legnagyobb gyásznapja

rakunk (légolunk) tfilint sem, mert
gyász van, és ezek díszek, ékessé-
gek, márpedig ezen a napon a zsidó-
ság dísze, ékessége, a Szentély el-
pusztult. A Tórából Mózes figyel-
meztetéseit, feddô szavait olvassuk9,
hogy milyen csapások is várnak a
népre, ha elfordul az Örökkévalótól.
A háftárá Jirmejá könyvének azon
mondatai10, melyek a Szentély pusz-
tulásáról szólnak.

Vannak helyek, ahol továbbra is a
zsinagógában maradnak, és kino-
tokat olvasnak. (A gyászénekeket
tartalmazó könyvecskét, füzetet álta-
lában egyszerû, olcsó kivitelben ké-
szítik, mert ha eljô a Másiáh (Messi-
ás), akkor úgyis felépül a Szentély,
és nem lesz ezekre a továbbiakban
szükség.) Sok közösségben ilyenkor
a férfiak kimennek a temetôbe, és
felkeresik az igaz emberek (cádikim)
sírjait (a hozzátartozók sírjait nem
látogatják meg), kérve közbenjárásu-
kat az Égi Bíróság elôtt. E napon
nem szokás dolgozni, kezet fogni,
egymást üdvözölni, a nôknek felék-
szerezni magukat.

Tórát sem tanulunk, mert az meg-
örvendezteti az ember szívét, hanem
Jób könyvét és a Talmud gyászolók-
nak, böjtölôknek szóló szövegeit ol-
vassuk. Délután a böjtnél szokásos
részeket olvassuk a Tórából11, ame-
lyek Mózes megbocsátást kérô sza-
vait és az új kôtáblákról szóló része-
ket foglalják magukban, és így ille-
nek a nap mondandójához.

A háftárá Jesájá próféta könyvé-
nek azon sorai12, melyek az igaz
megtérésrôl szólnak.

Ekkor már tálitban imádkozunk,
tfilint légolunk, és pótoljuk az elma-
radt imákat, imabetoldásokat. Volt
oly hagyomány néhol, hogy a gyere-
kek a Siralmak könyvének olvasása
és a kinotok mondása közben bogán-
csot, szamártövist, néhol krumplit
dobáltak a kegyelettevôk közé, fáj-
dalmukat fokozandó, illetve egyes
vélekedés szerint a Jeruzsálemet ost-
romlók hajítógépeire asszociálva. A
szomorú nap után, áv hónap tizedi-
kén délig szokás még, hogy nem
eszünk húst és nem iszunk bort, mert
a hagyomány szerint a Szentély egé-
szen addig égett. Tisá beáv után
megváltozik a hónap elnevezése:
menáhem áv, vagyis vigasztaló áv
lesz a neve.

A böjtnapot Zehárjá próféta említi
elôször: „Ezt mondja a Seregek Ura:
...az ötödik hónap böjtje (...) viga-
lommá, örvendezéssé és kedves ün-
nepekké lesznek Júda házában. Csak
az igazságot és békességet szeressé-
tek.”13

Egy régi legenda szerint Napóleon
éppen tisá beáv napján ment el egy
zsúfolásig megtelt zsinagóga elôtt,
és elcsodálkozott, hogy milyen han-
gosan kiabálnak, jajveszékelnek
odabenn a zsidók. Megkérdezte
tôlük, mi ennek az oka. Elmondták,
hogy az országukat, Jeruzsálemet és
a Szentélyt siratják, melyet 1800 év-
vel ezelôtt romboltak le. Napóleon
mélyen megindulva mondotta: „Az a
nép, amely hazájának elvesztését
még 1800 év elteltével is siratja és
nem felejti el, az a nép soha nem
pusztul el. Az a nép biztos lehet ab-
ban, hogy egyszer vissza fog térni
hazájába.”

Oláh János egyetemi docens
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Akik megmentették Izraelt

Az Élet Menete szervezett egy szolidaritási fertályórát. Ezekben a napok-
ban, amikor Izraelért imádkozunk, nem az esemény volt váratlan. A helyszín.

A helyszín különleges, szimbolikus jelentôséggel bírt. Az Ezüstfa. Amely-
nek leveleirôl mártírjaink nevei, fölötte Jeremiás próféta fájdalmat sugárzó
mondata tekint a kül- és belföldi látogatókra.

Ezen a délelôttön is. Ott álltak mögöttünk. Többen „kiléptek a programból”.
És ôk is megragadták a monumentális méretû zászlót. És velünk énekeltek.
Izraelért.

Köszönjük, Élet Menete!
K.

Kit sirassunk?

zett és sokoldalú. Hiszen nincs olyan
vallási funkció, amelyet ne látott
volna el. Nem felejtjük el negináit,
dallamait. Nem felejtjük el diplomá-
ciai tevékenységét a hitközségek kö-
zött és az emberek között. Nem fe-
lejtjük el imáit, áldásait. Eddig itt
lent imádkozott értünk, most oda-
föntrôl folytathatja. Özvegyét vi-
gasztaljátok, Izrael lányai, asszo-
nyai, gyerekeit tartsátok szem elôtt.

Ne legyen beszéd a temetésén. Ez
a kérés hangzott el mint az elhunyt
végakarata, valószínûleg helyesen.
Talán attól tartott, hogy az ilyenkor
szokásos frázisok nem tudják a lé-
nyeget megfogalmazni. Természete-
sen nem is hangzott el hosszabb be-
széd. Zév Páskesz és Herczog László
veje csupán néhány szóval tolmá-
csolták a jelenlévôk búcsúját. Zév
Páskesz hangsúlyozta, hogy a sülbe
járás életeleme volt, ott jól érezte
magát még a legutóbbi idôben, be-
tegsége alatt is. Mi a fenti megemlé-
kezést elmondtuk volna a Gránátos
utcai sírkertben, de talán jobb, hogy
nyomtatásban jelenik meg, így
késôbb is lehet olvasni, mert az idô
nem homályosítja el, hanem megnö-
veli mindazon erényeket, amelyeket
tudnunk kell róla.

Gyerek voltál, amikor megismer-
telek, és az idôs kor küszöbén ért a
halál. Imádkozzál családodért és
mindnyájunkért. Eddig is ezt tetted.
Ámen. A minket ért veszteséget fel-
mérni hirtelenében nem is tudjuk.
Voltál tanár, elôimádkozó, kitûnô
kántor, tapintatos diplomata, és fôleg
igaz ember, akinek mindenkihez volt
egy jó szava. Gazdag munkásságo-
dat azonban feldolgozni és útmutatá-
saidat követni kötelességünk.

Deutsch Gábor

Ferenc pápa a zsidókért
imádkozott

Ferenc pápa pénteken videoüzenetben emlékezett meg az Argentínai Izra-
elita Szövetség (AMIA) székháza elleni bombamerénylet 20. évfordulójáról,
s igazságot kért imájában az áldozatok hozzátartozóinak.

1994. július 18-án egy robbanóanyaggal teli kisteherautó rohant az épület
falába. A dél-amerikai ország történetének legsúlyosabb merénylete 85 életet
oltott ki. Az argentin hatóságok a támadás szervezésével egykori iráni diplo-
matákat vádoltak meg, ám csak a terroristáknak a teherautót biztosító argen-
tin ellen tudtak vádat emelni.

A pápa üzenetét a Latin-Amerikai Zsidó Kongresszus igazgatója, Claudio
Epelman vette fel a közelmúltban, amikor régi barátjánál, Buenos Aires volt
érsekénél tett látogatást a Vatikánban. Ferenc pápa, azaz Jorge Mario
Bergoglio érsekként nagyon jó kapcsolatokat ápolt mind az argentin, mind a
muzulmán közösséggel – írja az AP hírügynökség.

nol.hu
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Húszezres gyászoló tömeg gyûlt

össze Sean Carmeli ôrmesternek, a

Golani egység hôsi halottjának teme-

tésére. A haifai katonai temetôben

tartott szertartásra érkezô tömeg ko-

moly forgalmi dugót okozott a kör-

nyéken. Mindenütt, mindenki kezé-

ben izraeli zászlók lobogtak.

Sean Carmeli az Egyesült Álla-

mokból vándorolt Izraelbe. A zsidó

állam „magányos katonáknak” hívja

azokat, akik szüleiket hátrahagyva

nyugodt és kényelmes városokból,

Sydneybôl, Londonból, Los An-

gelesbôl vagy bárhonnan költöznek

Izraelbe azzal a céllal, hogy az Izra-

eli Védelmi Erônél (Cáhál) szolgál-

janak. Jelenleg mintegy kétezer „ma-

gányos katona” szolgál az izraeli

hadseregben.

Sean Carmeli a Maccabi Haifa fo-

cicsapat drukkere volt. A fiatalember

halálhírére a szurkolócsapat egy em-

berként fogott össze, és úgy döntöt-

tek, elkísérik utolsó útjára Seant: A

felhívás szövege így szólt: „Tudjuk,

ez nagy kérés tôlünk. Ez egy nagy

micva lesz. Sean Carmeli magányos

katona volt, ezért nem akarjuk, hogy

a temetésén senki ne legyen ott. Ez a

legkevesebb, amit megtehetünk érte

és a népünkért.”

Sean Carmeli Texasból szárma-

zott. Az alijázás után Ra’anana váro-

sába költözött, ahol a bevándorlók-

kal foglalkozó középiskolába járt. A

fiú családtagjai ôsszel és télen Izrael-

ben éltek, majd visszatértek az USA-

Adakozzunk a rakétamentes vakációra
Számos magyarországi zsidó intézmény összefogásának köszönhetôen

egy 40 fôs ifjúsági csoport érkezik vakációzni Izrael – a bombák által leg-
inkább veszélyeztetett – Eshkol és Sa’ar Hanegev régiójából Magyaror-
szágra.

Olyan 20–25 év közötti ifjúsági vezetôk (mádrichok) jönnek, akik kisebb gye-
rekekkel foglalkoznak, ám fizikai és lelki erejük fogytán van. Az itt szerzett
feltöltôdés nemcsak számukra, de rajtuk keresztül a gyerekekre is jó hatással lesz.

A program kezdeményezôje, Verô Tamás rabbi Izraelben tett látogatása után
azonnal belekezdett a szervezésbe: „Izrael egész területén, de különösen a Gáza
körüli területeken élô fiatalok a várva várt vakációjukat otthonukban és óvóhe-
lyeken töltik. Sajnos az összes mádrichnak nem tudunk, de legalább egy kis cso-
portnak szeretnénk igazi nyári kikapcsolódást nyújtani azzal, hogy egy hetet
nem a rakéták árnyékában, hanem városnézéssel és a Balaton partján tölthetnek.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy eddig soha nem tapasztalt együttmûködés és
támogatás fogadta kezdeményezésemet a megkeresett intézményektôl. Külön
hálás vagyok Szabó Györgynek, a Mazsök elnökének, hogy nemcsak anyagilag
támogatja a programot, de kézbe vette a szervezést is. Köszönöm a példaértékû,
gyors és lelkes együttmûködést Heisler Andrásnak (Mazsihisz) és Rabbi Smuel
Raskinnak (EMIH). Büszke vagyok közösségünkre.

A fiatalok programjában eddig szerepel egy budapesti városnézés és pár nap
nyaralás a Balaton partján lévô Mazsök-üdülôben. További anyagi támogatáso-
kat a Mazsök számlájára várunk. Kérjük a megjegyzés rovatba beírni, hogy „ra-
kétamentes vakáció”.

Az összegyûlt adományokat a mádrichok programjainak fedezésére fogjuk
fordítani. Minél többen hozzájárultok, annál színesebb programot tudunk ösz-
szeállítani!

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Bankszámlaszám: 11784009-20300742 (OTP)
IBAN: HU76 11784009-20300742-00000000

Swift: OTPVHUHB
Elôre is nagyon köszönjük! A szervezôk

Információ:
Telefon: 06-30-859-6077

E-mail: mazsok@mazsok.hu vagy rabbi@frankel.hu
A programot eddig a következô szervezetek támogatják:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség,

Frankel-zsinagóga, Semes pékség

Atyánk, ki odafenn lakozol, Izrael
szirtje és megváltója, áldd meg Izra-
el államát, megváltásunk elsô sarját.
Védd meg ôt irgalmad szárnyával, és
terjesszed ki fölé békét óvó sátradat,
és küldd fényedet és igazságodat
vezetôire, minisztereire és tanács-
adóira, hogy ôk bölcs tanáccsal lép-
jenek eléd.

Erôsítsd meg szent országunk
védôinek karját, és legyen az osz-
tályrészük Tôled, Istenünk, a segít-
ség, és koronázd ôket a gyôzelem
babérjaival. Adj békét az országnak,
és örök örömöt lakosainak.

Testvéreinkrôl, Izrael egész házáról
kérünk, emlékezz meg szétszóratásuk
minden országában, és hozd ôket mi-
nél hamarább felegyenesedve Cion-
ba, a Te városodba, Jeruzsálembe,
ahol a Neved lakozik, amiképp Mó-
zes szolgád Tórájában találjuk:

„Ha lesznek szétszórtjaid akár az
ég szélén is, még onnan is össze-

Szurkolók a temetésen

Húszezren a magányos
izraeli katona temetésén

Ima Izraelért
gyûjtöm ôket, és még onnan is elho-
zom ôket az Örökkévaló Istenedhez.
És bevisz Téged az Örökkévaló Iste-
ned abba az országba, amelyet atyá-
id megkaptak, és te megöröklöd azt.
És neked jobban fog menni, és töb-
ben lesztek ott, mint atyáitok.” (Mó-
zes V. 30.)

Kérünk, egyesítsd szíveinket sze-
retetben és Isten nagy nevének félel-
mében, hogy tudjuk ôrizni Tórád
minden szavát, és küldd el nekünk
mihamarább napjainkban Dávid fiát,
az igazságod Felkentjét, a Megvál-
tót, hogy megváltsa azokat, akik
annyira kívánják már segítségedet.

Emelkedjen fel szépségében erôd
hatalmassága a világ minden orszá-
gának lakói számára. És mondja
mindenki, kiben élô lélek van:

„Az Örökkévaló, Izrael Istene az
uralkodó, és az ô királysága mindent
átölel!

Úgy legyen, ámen!

ba, hogy a vállalkozásukban dolgoz-

zanak.

„Sean kedves fiú volt” – mondja

Asher Hecht rabbi. „Szomorúak va-

gyunk. Jó embert veszítettünk el.”

Sean három nappal a halála elôtt

kificamította a bokáját. Az orvosa

nem akarta elengedni, elôbb meg

akarta gyógyítani a fiút, aki viszont

ezt elutasította, vissza akart térni baj-

társaihoz. Gázában, a Hamasz terro-

ristáival folytatott tûzharcban vesz-

tette életét.

Adam, a temetés egyik résztvevôje

elmondta: „A nemzet számára büsz-

keség, hogy támogathatjuk a magá-

nyos katonát és családját. Olyan em-

ber volt, aki belsô indíttatásból és ci-

onizmusból döntött úgy, hogy a leg-

jobb katonai alakulathoz csatlakozik,

habár sokkal kényelmesebb életet is

választhatott volna. Azért vagyunk

itt, hogy tiszteletünket fejezzük ki ne-

ki.”

Ahiya Raved (Israel News)
Fordította: Dési Tamás
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„nem akadt vigasztalójuk egykori barátaik között.”

Szeretett városuk:  

hûtlenné lett, minden ellenségessé vált.

Magukra maradtak. Magukra maradtak fájdalmukban,
(…) reménytelenségükben.
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A zsidó állam megálmodója – Herzl Tivadar
„A világ visszhangzik a zsidók elleni gyûlölet zajától, és ez a szunnyadó

gondolatot felkelti.
Nem találok fel semmi újat, ezt mindenekelôtt és fejtegetéseim minden

egyes pontjánál kifejezetten szem elôtt kell tartani. Nem találom fel sem a zsi-
dók történelmivé vált helyzetét, sem az orvoslás eszközeit. Az általam terve-
zett építmény anyagi alkatrészei a valóságban léteznek, kézzelfoghatóak;
mindenki meggyôzôdhet errôl. Ha tehát a zsidókérdés megoldásának ezt a kí-
sérletét egy szóval akarják jellemezni, úgy nem szabad azt »fantáziának«, ha-
nem legfeljebb »kombináció«-nak nevezni.”

Sajátos pályafutást tudhatott magáénak Herzl Tivadar, a cionista mozgalom
megalkotója, a zsidó állam megálmodója. Pesten született 1860-ban,
szülôháza helyén jelenleg a zsinagóga egyik szárnya és az abban levô Zsidó
Múzeum található. 18 éves volt, amikor hagyományos zsidó szellemben élô
családjával Bécsbe költözött. Jogi tanulmányokat folytatott, mellette újság-
íróként dolgozott a Neue Freie Presse címû lapnál, ahol elsôsorban színházi
cikkeket írt.

Már 70 éve minden év támmuz hónapban eljövünk:
emlékezni és emlékeztetni.

Az újpesti, rákospalotai, szigetmonostori, leányfalui,
pócsmegyeri, tahitótfalusi, váci mártírjainkra emléke-
zünk.

70 év!
„Életünk hossza hetven év” – olvassuk a zsoltárban.1 70
év. Három emberöltô. Aki 44-ben született, ma már majd
mindent tudhat az életrôl. Tanulhatott tapasztalatából, hi-
báiból. Élhetett lehetôségeivel, megvalósíthatta álmait.
Akikre mi emlékezünk, azoktól mindent elvettek: álmai-
kat, lehetôségeiket, méltóságukat, életüket. Emlékszünk
azokra, akik meg sem születhettek. A karon ülô gyere-
kekre, férfiakra és asszonyokra, fiatalokra és idôsekre.
Sokan voltak és sokfélék. Közös volt bennük, hogy zsi-
dók voltak. És ezért kellett meghalniuk fájdalmas, ke-
gyetlen, embertelen halállal. 

Emlékezünk az1944 elôtt született
–

megalázott, kifosztott, elhurcolt, elpusztított zsidó testvé-
rünkre. Zsinagógánk áldozataink zsinagógája volt. Test-
véreinket elhurcolták. A zsinagógát feldúlták. Feldúlták
Isten házát is, melynek falán ez áll:

Tisztelt emlékezô hallgatóság!
Tisztelt vendégeink!

„Mert házam minden nép imaháza” 2

A zsinagógát azóta felújították. De régi fénye, egykori
atmoszférája végleg a múlté. 

„Mert a kô a falból fog kiáltani, és a gerendázat felel
majd neki.”3

mondja Chabakúkk próféta. A kô tanúja volt, amikor az
újpestiek utoljára voltak zsinagógájukban. A fagerendá-
zat tanúja az utolsó napnak melyet most gondolatban fel-
idézünk. Ha tudnának sírni e falak, most zokognának. Ha
a gerendázat tudna vigasztalni, most az is szólna velünk. 

Emlékezzünk, és idézzük fel az utolsó Szombatot.
1944. támmuz hónap 17-e volt. A zsinagóga tele. Júli-

us 8-a volt Szombat. Bolok Szombatja. Az újpestiek a
gettóból a zsinagógába jöttek. Sokan voltak. A hatóság
engedélyével eljöhettek imádkozni. A zsinagóga megtelt.
Ünnepelte a Sábeszt, a Szent Szombatot. 

Friedmann Dénes fôrabbi jelt adott, el lehet kezdeni az
istentiszteletet. 

A kántor, Klein Éliás közkedvelt hangja nem volt a
megszokott. Hangjának rezdülése, az ima átélésének
emelkedettsége helyett a sírás zaklatottsága szólt hangjá-
ban. A kántor magyarul megismételte az imát:

„Világ Ura! Örök Istenünk! Ôseink Istene! Emlékezz,
kérünk, ôseinkkel kötött szövetségedre. Kérünk, vegyen
erôt irgalmad irántunk, legyen rajtunk könyörületed mér-
téke! Bánj velünk elnézéssel. Bánj velünk, Örök Iste-
nünk, kegyelemmel és az irgalom mértékével! Nagy jósá-
godban hárítsd el haragod néped, városod fölül!”

Hangja elcsuklott. Megállt az imában. Várt egy szót,
várt egy csodát. Várt, hogy megszólal a Hang: „Ne félje-
tek! (…) Fiaim vagytok, és én Istenetek vagyok.”

De a remény hangja néma maradt!
A teli zsinagógában néma csend. Félelem és bizonyta-

lanság. 
A 90. zsoltárt már sírva mondta:

„...elveszünk, elveszünk haragodban, és fellobbanásod-
ban megrémültünk.”4

Itt megállt! Várta a hangot! De az Ég továbbra is néma
maradt. 

„És nincs a földön rettenetesebb, a mennyekben borzasz-
tóbb, a világûrben fagyasztóbb Isten hallgatásánál. Ha Is-
ten hallgat, megáll az idô, kialszik a világosság, nincs már
különbség éj és nap között, és színültig telik meg a világ a
hallgatás ürességével.” Nem tudhatjuk, ismerték-e Stefan
Zweig félelmetes fogalmazását Isten hallgatásáról. Talán
nem ismerték, de azon a Szombaton mindenki pontosan,
saját bôrén érezte Isten hallgatását. A rabbi mereven a kán-
tort nézte. Pontosan ismerték az imaszöveg értelmét, és fel-
fogták a pillanat kegyetlen valóságát:

„Ki ismeri haragod hatalmát? Tôle való félelem szerint,
ki tudhatja a Te fölindulásodat?” 

„Ki tudja, mi vár ránk? Ki tudja, mi lesz velünk?” Sut-
togták könnyes szemmel.

Döbbent némaságban hagyták el a zsinagógát. Három
napjuk még maradt Újpesten. Még három napig remélhet-
tek. 

Aztán kedden, július 11-én, támmuz hónap 20-án fel-
hangzott a parancs: „Zsidók! Sorba állni. Irány a vasútál-
lomás.”

Az út pár száz méter. De számukra végtelen, ahogy fáj-
dalmuk is. Meleg nyári nap volt. Ismerôs úton mentek.
Ismerôs volt minden ház, minden fa. Nem néztek hátra,
nem néztek vissza. Számukra megszûnt a „volt”, számuk-
ra semmivé vált a „lesz”.

Az úton szomszédokat, barátokat, ismerôsöket láttak.
De senki sem szólt hozzájuk. Senki sem mondott egy em-
beri szót. Ahogy a zsoltár mondja:

Egy ideig ô is az asszimilációban kereste a zsidóság sorsának jobbra fordu-
lását, a békés egymás mellett élés jegyében, azonban Bécsben már találkozott
a polgárosodó zsidósággal szembeni egyre növekvô ellenérzésekkel, s ez
megváltoztatta szemléletét.

1894-ben mint újságíró ismerkedett meg a Franciaországban zajló Dreyfus-
perrel. A pernek, valamint az azt követô antiszemita megnyilvánulásoknak
köszönhetôen kezdett el foglalkozni a zsidó állam gondolatával. Herzl Tiva-
dar rájött, a zsidógyûlölet a társadalom megváltoztathatatlan tényezôje, me-
lyet az addig kialakuló asszimiláció sem képes megoldani. Ráébredt, hogy a
19. század végi Európában teljesen mindegy, hogy annak keleti vagy nyuga-
ti felén élnek zsidók, az ô problémájuk nemzeti szintûvé vált. Ennek megol-
dása egyedül egy egységes zsidó állam létrehozása lehet. Természetes volt
számára az is, hogy ezt csak és kizárólag a vezetô hatalmak hozzájárulásával
lehet megvalósítani.

1896-ban adta ki A zsidó állam címû mûvét, mely megalapozta az egysé-
ges zsidó állam gondolatát.

Érdekes, hogy unokatestvére, Heltai Jenô, amikor Herzl beszélt neki céljá-
ról, azt mondta, hogy ô, akármi is történik, megmarad magyar írónak, mert ez
a világ legszebb nyelve, Pest a világ legszebb városa. Késôbb neki is el kel-
lett hagynia szeretett városát, új nyelven kellett írnia, beszélnie.

Herzl elképzelése szerint a megszületendô zsidó állam semleges, világi jel-
legû ország lehet. Külön foglalkozott a politikai rendszerével, a bevándorlás-
sal, a törvényekkel, de nem hagyta figyelmen kívül az állam és a vallás viszo-
nyát sem. Kevés gondolat lett ilyen nagy hatással Európa és a világ zsidósá-
gára. Ennek eredményeként 1897-ben Bázelben megrendezték az elsô cionis-
ta kongresszust. A küldöttek egyik legfontosabb dolga a cionizmus fogalmá-
nak meghatározása volt. „A cionizmus olyan otthont akar teremteni a zsidó
népnek Palesztinában, amely a törvény védelme alatt áll.”

A kongresszuson megalakították a Cionista Világszervezetet, melynek elsô
elnökévé Herzl Tivadart választották. 1897 és 1902 között létrehozták a Zsi-
dó Nemzeti Alapot és a mozgalom újságját, a Die Weltet.

Herzl több európai nagyhatalom képviselôjével tárgyalt Erec Izrael megala-
kulásáról és földrajzi meghatározásáról. Igyekezett rábírni a török szultánt,
hogy adjon ki egy chartát a zsidó állam Erec Izraelben (Palesztina) való meg-
alapításáról. 1902 és 1904 között a britekkel tárgyalt arról, hogy a zsidó állam
Cipruson, esetleg a Sínai-félszigeten valósulna meg. Az egyetlen ajánlat
azonban, amit a britektôl kapott, az volt, hogy a zsidók létrehozhatnak egy
független államot a kelet-afrikai Ugandában. Herzl 1903-ban Oroszországba
látogatott, ahol az ottani zsidóság szorongatott állapota, valamint a kisinyovi
pogrom mély benyomást tettek rá. Az orosz kormány segítségét kérte, hogy
az ottani zsidókat át tudják telepíteni Erec Izraelbe. 1903-ban, a hatodik cio-
nista kongresszuson Herzl elôterjesztette a britek ajánlatát, mely heves tilta-
kozást és hatalmas felháborodást váltott ki – a szervezet pedig majdnem fel-
oszlott. 1905-ben végleg elutasították az ugandai elképzelést.

Herzl Tivadar 1904. július 3-án Bécsben tüdôgyulladás és szívelégtelenség
miatt elhunyt. Földi maradványait – végakaratának megfelelôen – az állam
megalapítása után, 1949-ben, Izraelbe szállították. Nevét az egyik legfejlet-
tebb város, Herzlija ôrzi.

Izrael Állam kikiáltása a fényképe alatt történt meg.
„Én magam feladatomat befejezettnek tekintem ennek az iratnak a közzété-

telével. A szót újból csak akkor ragadom meg, ha figyelemre méltó ellenfe-
lek támadásai arra késztetnek majd, vagy ha arról lesz szó, hogy elôre nem lá-
tott kifogásokat cáfoljak meg, tévedéseket oszlassak el.

Nem helyes még ma, amit mondok? Megelôztem talán koromat? Nem elég
súlyosak még a zsidók szenvedései? Látni fogjuk.

Maguktól a zsidóktól függ tehát, hogy ez az államirat egyelôre csak egy ál-
lamregény marad-e. Ha ez a nemzedék még túl poshadt, támad majd egy má-
sik, magasabb, jobb nemzedék. A zsidók, akik akarják, megteremtik államu-
kat, és azok meg fogják érdemelni.”

Akár a Memento70 is választhatta volna alapgondolatul Herzl sorait.
„Ha holmi egyes egyén vállalkozásáról lenne szó, meglehetôsen ôrült gon-

dolat volna, de ha sok zsidó egyszerre fog hozzá, úgy tökéletesen ésszerû az
ügy, és megvalósítása semmi említésre méltó nehézségbe nem ütközik.”

Memento70

„Kelj fel, zokogj éjjel, (…) önts ki vízként szívedet az Úr
színe elôtt, emeld hozzá kezeid kisdedjeid lelkéért, kik
éhségtôl elaléltak.” A történelemben alig volt a Siralmak
könyve7 e szavainak nagyobb súlya, kegyetlenebb aktua-
litása.

Az állomáson felgyorsultak az események. „Gyorsan-
gyorsan.” Az ôrök sürgették a felszállást a marhavago-
nokba. „Gyorsan-gyorsan.”

Már látni sem akarták a zsidókat. Már kellemetlen volt
jelenlétük. Már fájni kezdett látni elkeseredett, döbbent
arcukat. Már nem tudták elviselni tekintetüket. „Gyorsan-
gyorsan.” El innen, el innen, mert még megszólal a bûn-
tudat. „Gyorsan-gyorsan.” Egy vödör szükségletükre, né-
hány vödör víz szomjuk oltására. Aztán fájó-fülsüketítô
robajjal bezárulnak a vagonok ajtai. Gôzmozdonyfütty.
Kerekek csikorgása. Még el kell viselni a szégyent, a kel-
lemetlenség, a bezártság kínjait.

De minden útnak egyszer vége. Megérkeztek! Megér-
keztek a semmibe. Még el kellett viselni, még van a fáj-
dalomból. Elszakítják anyját fiától, apát lányától, hitves-
társakat egymástól, szerelmes ifjakat, megôszült örege-
ket.

Még hátravan egy út. Még hátravan egy utolsó út. Még
néhány száz méter… mezítelenül és személytelenül. Még
elôttük a félelmetes, rémséget sejtetô sötét helyiség… És
bezárultak az ajtók. És a furcsa, sistergô hang. És elsöté-
tült minden. És már nincsen levegô! És már nincsen hang!
Nincsen ölelô kéz! Nincsen élet! Vége!

„Lásd, Örökkévaló, és tekintsd, kivel bántál így”8

Emlékezésünk fájdalmas! Lelkünkben soha be nem
gyógyuló seb.

A fájdalom kapuja, mely soha be nem zárul.
Ma, úgy érzem, nincsen ideje a vádnak. Ma nincsen

ideje vádolni a kort, a várost, vádolni az embereket. Ma
nincs helye számon kérni a Kegyelem Istene ígéreteit. 

Ma az emlékezés napja van.
Hajtsunk fejet az ártatlan áldozatok emléke elôtt.

„Magasztaltassék és szenteltessék meg félelmetes
nagy szent Neve”

Fohászkodjunk a Teremtôhöz. Szálljon imánk zsinagó-
gánk falai közül a magasságok felé. Mondjunk édesapá-
kért, édesanyákért. Mondjunk imát testvérért, rokonért!

Mondjunk imát azokért is, 
akik után senki sem maradt.

Senki, csak emlékük. De emlékük megmaradt,
és mi megôrizzük emléküket.

Kérjünk nyugalmat az Örök Életben Újpest
és környéke mártírjainknak,

„Idézd fel emléküket, Istenünk, 
a világ más jámboraival együtt.”

Testvéreim! Emlékezzünk, és hajtsunk fejet 
mártírjaink emléke elôtt!

Atyánk, Királyunk!
Ne felejtsd szolgáid, az újpesti zsidók 

ártatlanul kiontott vérét.

Szerdócz Ervin rabbi beszéde az újpesti mártír-isten-
tiszteleten. A gyászistentiszteletrôl szóló beszámolót
következô számunkban közöljük.

(Kerecsényi Zoltán)

1  

Zsolt 90/10.
2  Jesája 56/7. 
3  Chabakúkk 2/11. 
4  Zsolt 90/7.
5  Zsolt 90/11.
6  Siralmak 1/2.
7  Siralmak 2/19.
8  Siralmak 2/20.

5



Újlipótvárosban garzonlakás turisták-
nak kiadó. Tel.: 226-4109.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zug-
lóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Mik-
lós, tel.: 220-0230.

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

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz me-
gyek. 06-20-551-4580.

Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakor-
vosi ellátással és gyógyászati segédesz-
közök helyszínre telepítésével. Együtt-
mûködünk a háziorvossal, kórházi szak-
orvosokkal. Kóser étkeztetést is biztosí-
tunk. Szakmai mûködési engedéllyel és
felelôsségbiztosítással rendelkezünk.
Tartós megrendelés esetén árkedvez-
ményt adunk. E-mail cím: alarmcen-
trum@alarmcentrum.hu, 24 órás telefon:
+36-30-443-1016. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javí-
tása soron kívül. Fogszabályozó, fogfe-
hérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz
megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp.,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaud-
varhoz közel. 06-30-222-3016, 06-1-
356-9372. 

Önkéntes munka Izraelben! Most
igazán nagy szükség van Rád! Ha
szeretnél segíteni, gyere velünk! Csoport
indul augusztus 31-én, majd az ôszi
ünnepek kivételével háromhetente. Je-
lentkezés: Deutsch János, 06-20-233-
8454, lljano@freemail.hu, vagy szemé-
lyesen az Izraeli Kulturális Intézetben
minden kedden, 16–17 óra között.

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

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

Festôi környezetben, dombtetôn,
fenyôfák között panorámás, különálló,
kétszintes, összkomfortos, új családi ház
garázzsal, nagy kerttel, díszhalas meden-
cével Budakeszitôl 16 km-re 42 millió
Ft-ért eladó. Azonnal költözhetô. Tel.:
+36-30-973-0452, +36-1-243-4420.

Idôsek gondozását vállalja többéves iz-
raeli tapasztalattal rendelkezô hölgy,
akár beföldön is. +36-30-381-0384.
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a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Augusztus 5. kedd Áv 9. Tisá böáv böjt
Augusztus 8. péntek Áv 12. Gyertyagyújtás: 7.50
Augusztus 9. szombat Áv 13. Szombat kimenetele: 8.59

Sábbát náchámu
Augusztus 11. hétfô Áv 15. Chámisá ászár böáv
Augusztus 15. péntek Áv 19. Gyertyagyújtás: 7.38
Augusztus 16. szombat Áv 20. Szombat kimenetele: 8.46

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Aug 8. Aug 9. Aug 15. Aug 16.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 20.00 8.00 19.50 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.00 9.00 19.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.50 8.00 19.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.50 8.00 19.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00
Siófok (Széchenyi út 4.) 19.00 19.00

VEGYES

Órajavítás, antik órák teljes restaurálá-
sa, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-505-
5620, napközben. VII., Garay–Murányi
u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter. Web:
www.jungoras.hu 

Kivehetô fogsorok javítása, készítése.
Igény szerint házhoz megyünk. Bejelent-
kezés: +36-30-398-3107.

Ferenc körúton eladó II. emeleti, teljesen
felújított, 32 m2-es, szép, csendes lakás új
bútorokkal. Azonnal beköltözhetô. Ár: 11
millió. Tulajdonostól: 06-30-331-2170.

Eladó Újlipótvárosban, Radnóti Miklós
utcában 2 szobás, 50 m2-es, felújított la-
kás jó állapotú házban. Azonnal
költözhetô. Ára: 16,5 millió Ft. Tel.: 06-
30-253-0577.

Eladó Budapest VI., Rózsa utcában egy

kitûnô állapotú, világos, IV. emeleti, 65

m2-es lakás 75+14 m2-es terasszal az Iza-

bella Kert lakóparkban. Ár: 35 490 000 Ft.

Tel.: 06-30-253-0577.

Nagyszüleim, dédszüleim áldott emlé-
kére alapítandó emlékmúzeumba kiál-

lítás, oktatás, a zsidóság kultúrájának

megôrzése céljából várom családi emlé-

kek (képek, dokumentumok, kegytár-

gyak) és esetleg anyagi támogatás fel-

ajánlását. Ezúton is köszönöm az eddigi

adományokat. A múzeum létrejöttét

megelôzôen Lödor vádor (Nemzedékrôl

nemzedékre) címmel vándorkiállításon

lesznek láthatók a tárgyak. Rosenfeld

Dávid, 1074 Bp., Alsóerdôsor u. 22. 06-

1-950-3024, 06-70-614-6565.

Egyetemi pedagógusi végzettséggel, 5 éves pedagógusi szakmai 
gyakorlattal és közoktatási vezetôi végzettséggel rendelkezô igazgatót

keresünk a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség
által fenntartott 12 osztályos oktatási intézménybe.

Fényképes önéletrajzot, motivációs levelet és oklevélmásolatokat
kérünk. E-mail cím: zsofia@orthitk.t-online.hu

*
VII. kerületi székhellyel mûködô hitközség keres megfelelô 

képesítéssel és közoktatási gyakorlattal is rendelkezô fôkönyvelôt.
Az írásos, fényképes pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük

küldeni: zsofia@orthitk.t-online.hu

Flashmob, azaz villámgyülekezés.
Ez egy olyan tüntetési forma, amit
nem kell bejelenteni a rendôrségen.
Ily módon gyûlt össze vagy 40–50
ember, hogy megmutassa a Jobbik-
nak (ôk voltak a hivatalos tüntetôk),
vannak néhányan, akik nem félnek…
Izraeli zászlókkal integettek a félel-
metes hangerôvel érkezô „nemzeti”
motorosoknak, miközben a lubavi-
csiak tfilin-kitelepüléssel próbálták
jobb belátásra bírni a flashmob
résztvevôit.

A rendôrség – sorfalat alkotva
védte a... kiket is? Zsidó közéletünk
egyik vezetôje a parancsnokukkal
„beszélgetett”, meglehetôsen nagy
vehemenciával: ezeket a rohadt náci-
kat véditek, akiknek a nagyszüleik
belelôtték nagyapámat a Dunába?
Válasz nem volt, csak annyi, hogy a
flashmob mindössze néhány percre
érvényes. Jó! Akkor majd átme-
gyünk a fenti sarokra, majd végigjár-
juk a környéket, betartva a szabályt!
A parancsnok ezt nem tartotta jó öt-
letnek, de már jöttek is a motorosok,
akik rohamsisakjuk alól nézték az iz-
raeli zászlókkal felszerelkezett cso-
portot, majd kegyetlen dudálás köze-
pette felbôgették gépeiket.

Beszólások
– Rohadt zsidók!
– Te tetû náci!
– A müncheni merénylôket is utol-

értük, már a föld alatt vannak. Tite-
ket is megtalálunk!

– Az egész világ utál benneteket!
– Irakban, Szíriában a kereszté-

nyeket irtják! Mentek majd azokra a
követségekre is? Szép kis kereszté-
nyek vagytok!

– Gyerekgyilkosok!
– Add meg a számodat! Felhívlak

és megbeszéljük! Én nem félek, már
mondom is az enyémet, és fényké-
pezzél is le, tegyél fel a Kurucinfóra!

Pogrom a meccsen
Egészen a 84. percig nem volt semmi gond az Ausztriában rendezett

Lille–Maccabi Haifa felkészülési meccsen, amelyen 2:0-ra vezettek a fran-
ciák, ám akkor elszabadult a pokol: huligánok futottak be a pályára palesztin
zászlókat lobogtatva, majd válogatás nélkül elkezdték ütni-rúgni az izraeli
csapat játékosait.

A játékvezetô asszisztenseivel megpróbált úrrá lenni a helyzeten, majd
gyorsan lefújta a mérkôzést, miközben a szervezôk is igyekeztek kimenteni a
játékosokat a huligánok közül.

(Forrás: Garai-Szakács László/vs.)

Tá m o g a t ó i n k :

M A Z S Ö K

„Látványtüntetés” az izraeli követségnél
„Nemzeti” motorosok, neonácik kontra zsidók, izraeliek

Hát ez történt július 24-én, csütör-
tök este az izraeli nagykövetségnél.

(kápé)
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...és ideje van
a nevetésnek

Bocsánatot kérek azoktól az olvasóktól, akik a képzômûvészet rajon-
gói, hogy a világ egyik leghíresebb és legismertebb festményének, Remb-
randt remekének címét így „lenyúltam”. De ez jutott eszembe legelôször
annak kapcsán, hogy az úgynevezett „náci megszállás áldozatainak em-
lékmûvét” az éjszaka leple alatt állították fel. Én nappal néztem meg, de
bocsássák meg nekem, én mint holokauszttúlélô nyomát sem láttam a
szoborban az áldozatokra való emlékezésnek. Tekintve, hogy
képzômûvészeti elôképzettségem egy fapados laikusé, röviden annyi a vé-
leményem a szoborról, hogy ez nem más, mint egy történelmi kerti törpe.
Ennek hosszabb kifejtésére nincs mozgásterem.

Ez a jegyzet nem is errôl szól. Megerôsítendô a cím jogosultságát, nem
tudom, Önök is észrevették-e, évek óta megfordult a napirendünk. Vala-
mikor sorsdöntô kérdésekben arra illetékesek nappal határoztak. Néhány
éve szinte minden fontos dolog éjjel történik. Éjszaka dönt a parlament az
Alaptörvény módosításáról, éjszaka vágják ki a Kossuth tér fáit úgy, hogy
a zöldek még zöldebbek lesznek, és íme, most éjszaka állították föl azt a
szobrot, ami ellen hónapok óta nappal ezrek tiltakoztak. Kár, hogy a fel-
állításánál mindössze kb. 100 rendôr volt jelen, nyilván azt hitték, ez a ki-
képzésükhöz tartozik. Fiatalkoromban mind a rádióban, mind lemezen
óriási siker volt egy sláger, amelynek elsô sora így szólt: „Látta-e már Bu-
dapestet éjjel?” Hát javaslom, hogy ezentúl vigyázó szemünket az éjsza-
kára vessük, mert akkor dôl el minden. Visszatérve az emlékmûhöz: lehet,
hogy emiatt többen megköveznének, de én egyáltalán nem csodálkoztam
világra jöttének körülményein. Aki azt képzelte egy percig is, hogy nem
állítják fel, annak ajánlom, keressen olyan apróhirdetést, melyben vala-
melyik színház naivát keres. Én már megbékéltem rég azzal, hogy ami
Ságvári Endre utca volt, az most Keresztes-Fischer köz lesz, hogy József
Attila vagy Zsolt Béla kötete helyett Wass Albertet vagy Tormay Cécile-t
találok a kirakatban. És egyáltalán nem hoz lázba az, amit ma emlékezet-
politikának neveznek. Ezzel az emlékmûvel viszont más bajom van. Ide-
gen nyelveket tökéletesen beszélô újságíró kollégák hívták fel a figyel-
münket arra, hogy a szobor talapzatán olvasható szinte valamennyi ide-
gen nyelvû felirat nyelvtanilag hibás. Ebbôl engem mint zsidó embert leg-
inkább a héber nyelvû érdekelt. Én magam nem értek, írok vagy beszélek
héberül, de számomra tökéletesen megbízható, ha egyik rabbink rávilágít
arra, hogy az emlékmûvön található felirat „áldozat” szava nem alkal-
mazható az Auschwitzban meggyilkolt, vagy munkaszolgálatban elpusztí-
tott százezrekre, mert amit odaírtak, azt a héber kizárólag szentélybeli
szertartás áldozati állatára használja. A rabbi még arra is rávilágított,
hogy a szavak is rossz sorrendben láthatók, a szöveg értelmetlen, zagyva.
Erre mondaná a fiam, hogy ez bizony égés...

Az én ifjúságomban – mely az 50-es évekre esett – a regnáló hatalom,
az ún. népi demokrácia számûzte szótárunkból a zsidó szót. Hallgatólago-
san tabu volt, nem lehetett sem kimondani, sem leírni. Ha egy zsidó em-
ber meghalt, a gyászjelentését minden újságnak (többek között az Új Élet-
nek is) úgy kellett lehoznia: temetése ekkor meg ekkor lesz a X. Kozma ut-
ca 6. szám alatti temetôben. A legemlékezetesebb eufemisztikus trükk
volt, hogy már a laza, slampos szocializmusban is mennyire vigyáztak er-
re. Úgy emlékszem, 1980-ban látogatott Magyarországra Barbra
Streisand, a világhírû musicalsztár. Vallásos zsidó lévén, ragaszkodott

Idén ötödször nyitotta meg kapuit
a világ különbözô tájairól érkezett
gyerekek elôtt a Kiskunhalasi Zsidó
Nyári Tábor. Többen évek óta
visszatérô vendégekként vették bir-
tokukba a helyi zsinagóga gondosan
ápolt, hatalmas kertjében álló ven-
dégházakat, mert, mint egyikük fo-
galmazott, „egyszerûen nem lehet ki-
hagyni a nyár legnagyobb buliját”. A
támogatók, Feldmájer Péter, Grósz
Andor, Raáb András és Berman Dá-
vid elnökök, illetve a szervezôk,
Markovics Zsolt fôrabbi, Nógrádi
Gergely kántor és jómagam igyekez-
tünk megfelelni az elvárásoknak: a
bábszínházi elôadások, a kézmûves-
foglalkozások, a strandolás, a foci-
kupa, a Ki mit tud? és a rengeteg kö-
zös játék mellett természetesen nagy
hangsúlyt kapott az ifjú táborozók
zsidó történelemmel, hagyományok-
kal és vallással való megismertetése.
Mindehhez a két felkészült koordi-
nátor, Kovács Annamária Babi és
Fésûsné Bakos Ági, a fáradhatatlan
Bánó Sárika vezette konyhai csapat,
néhány odaadó szülô és kilenc tün-
déri mádrich volt segítségünkre. En-
nek is köszönhetô, hogy péntek este
több mint nyolcvanan fogadtuk a
szombatot, többek között a feleségé-
vel és két kislányával érkezô
Kellermann Jichák rabbihelyettes
elôimádkozásával.

Ôszinte örömünkre a halasi tábor-
ban évrôl évre újabb és újabb háló-
szobákat és tisztálkodó helyiségeket
kell kialakítanunk az egyre növekvô
létszám miatt. Idén, az igazgatóvá-
lasztással kapcsolatos elfoglaltsága
ellenére is, személyesen látogatott el
hozzánk a Mazsihisz elnöke, Heisler
András és a szervezet alelnöke,
Feldmájer Péter, akik további támo-
gatásukról biztosították a tábor
szervezôit.

Ennyit a beszámoló hivatalos
részérôl. És most, kérem, engedje-
nek meg nekem a kedves olvasók
egy kicsit személyesebb hangvételt.
Néhányan a felnôttek közül egy este
lecsücsültünk az egyik legnagyobb
hálóteremben, és elalvás elôtt ôszin-
te, mély beszélgetésbe merültünk az
ágyukon könyöklô fiúkkal. Csakha-
mar kiderült, hogy a zsidóságukat
felvállaló vagy a vallási kötôdésüket
legalábbis nem titkoló gyerekek
gyakran nehéz helyzetben vannak a
saját iskolai környezetükben. Ôszin-
te szavaik nyomán nyilvánvalóvá
vált, hogy tulajdonképpen nyárról
nyárra ez a tábor erôsíti meg az önbi-

A processzorok füsttel mûködnek.

Ha kijön belôlük a füst, nem mûköd-

nek tovább.

Az áram alatt lévô alkatrész

ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs

áram alatt. Csak más a fogása...

Azért van a vonaton két moz-

donyvezetô, mert ott akkora a zaj,

hogy egy ember el se tudná viselni!

Optimista az, aki azt hiszi, hogy a

légy a szobában a kijáratot keresi.

A törhetetlen játékok legfôbb hasz-

na, hogy ezekkel kiválóan össze lehet

törni minden mást.

Ciprus
A Cyprus Mail címû napilap tájékoztatása szerint a szigetországban meg-

emlékeztek az angolok által internált zsidók gyûjtôtáborai megszüntetésének
65. évfordulójáról. Az 1946–49 között mûködô, szögesdróttal is körülvett tá-
borokban összesen mintegy 53 000 személy tartózkodott. A holokauszt
túlélôit szállító hajókat a britek nem engedték Palesztinában kikötni, utasai-
kat Cipruson ôrizték. A megosztó politikát folytató londoni kormány csak
korlátozott számú zsidó bevándorlását engedélyezte. Az évforduló alkalmá-
ból a helyi önkormányzat létrehozta „A béke kertje” emlékligetet Kszilotimbu
településen. Nikosz Anasztaziadesz köztársasági elnök Dekéliában emléktáb-
lát avatott azoknak a helyi lakosoknak a tiszteletére, akik élelemmel és más
módon segítették a Cipruson ôrzött zsidókat. Az államfô méltatta az országa
és Izrael közötti sokoldalú kapcsolatokat is. A menekültek nehéz sorsát Leon
Uris az Exodus címû könyvében örökítette meg, amelybôl késôbb film is ké-
szült.

Oroszország
Becslések szerint mintegy 15–20 000 szubotnyik zsidó él Dél-Oroszország-

ban és Szibériában. Eredetileg egy keresztény szekta tagjainak tartották ôket,
akik olyan zsidó szokásokhoz ragaszkodtak, mint a szombat tartása és a fér-
fiak körülmetélése. Ôseik parasztok voltak, akik késôbb áttértek a zsidó hit-
re. A 19. század elején I. Sándor cár büntetésbôl az ország távoli vidékeire
számûzte a pravoszláv vallást elhagyókat. A második világháború idején több
ezer szubotnyikot gyilkoltak meg a náci megszállók. Az elmúlt évtizedekben
sokan elhagyták Oroszországot, és Izraelbe távoztak.

Nagy-Britannia
Natan Levy, az Észak-Londonban lévô Edgware körzet 40 éves ortodox

rabbija, a Brit Zsidók Képviselô-testületének egyik vezetôje elhatározta, hogy
megtartja a muzulmán ramadánt, de tette követésére nem biztatott másokat. A
harminc napig tartó böjt idején hajnaltól napnyugtáig nem lehet sem ételt,
sem italt fogyasztani, de a muszlim péntek helyett a rabbi szombaton tartotta
a pihenônapot. Natan Levy kijelentette, hogy cselekedetével a két közösség
közötti párbeszédet szeretné elôsegíteni, és csökkenteni akarja azokat a nega-
tív hatásokat is, amelyeket a szélsôséges iszlám szervezetek akciói okoztak a
zsidó közösségben. Döntését követôen gyermekei azt kérdezték tôle, hogy
vajon egy imám mikor fogja megtartani a zsidók szent ünnepét, a jom kip-
purt?

Kovács

Róna Tamás rabbi bencsol(tat)

SPÁNN GÁBOR

Éjjeli ôrjárat

Befektetés a jövôbe
a kiskunhalasi nyári tábor

Róna Tamás rabbi-táborvezetô beszámolója

zalmukat, s itt, Kiskunhalason, iga-

zán biztonságban érezhetik magukat.

Elgondolkodtató beszélgetés volt.

Még inkább megerôsített bennünket

abban, hogy bár a tábor megszerve-

zése hat hónapig tart és jelentôs

anyagi és emberi erôforrásokat igé-

nyel, a tartalmas szórakozás és a re-

mek kikapcsolódás mellett volta-

képp befektetés a jövôbe. Ahogy ha-

lasi tábortüzünknél a lángok, úgy

lobban fel bennünk a remény minden

júliusban a boldog, kipirult gyerek-

arcokat látva: igen, a Kárpát-meden-

cében is van zsidó jövô!

Emlékmû és vélemény (ATV.hu)

hozzá, hogy találkozzon személyesen a csodarabbinak számító Scheiber
Sándor professzorral. A Népszabadság kényszerûségbôl készített a talál-
kozóról egy fotót. Gondosan ügyeltek arra, hogy a Rabbiképzô Intézet
igazgatójának fején a kipa ne látsszon, és a képaláírás a következô volt:
Barbra Streisand amerikai színésznô találkozott Scheiber Sándor orienta-
listával. Jó, mi?!

A rendszerváltást követôen újra „divatba jöttünk”. Talán Csurkával
kezdôdött a zsidózás, s ami addig általában csak futballstadionok alapza-
ja volt, polgárjogot nyert bizonyos sajtótermékekben, a közbeszédben, és
késôbb a Parlamentben is. Akinek mûveltsége és jó ízlése úgy diktálja, az
sztaniolba csomagolva zsidózik (kisebbségi népcsoport, törpe minoritás,
idegenszívû kisebbség), de van, aki nyíltan, zászlóra tûzve hirdeti a harcot
a nemzetközi cionista összeesküvés magyar páholya ellen. Miután ez ná-
lunk kivédhetetlen (gyûlöletbeszéd büntethetôségének megakadályozása),
így politikusaink és a közélet egyéb szereplôi is egyre gyakrabban használ-
nak héber vagy jiddis szavakat. Hogy az emlékmûvön hibás a felirat, az
csupán annyi szerintem, hogy akik készítették, ezt is éjszaka csinálták, és
a sötétben összecserélték a Wikipédiát a logopédiával. De én most ingyen
és bérmentve mindazok számára, akik a jövôben esetleg felszólalnak és
héber vagy jiddis kifejezésekkel kívánnak élni, adok egy tanácsot. Vigyáz-
zanak, mert mind a héber, mind a jiddis szavaknál komoly taposóaknával
ér fel, hogy akár csak egy betûnyi differencia is azonnal más értelmet ad-
hat a kimondott vagy leírt szónak, és bizony óvatosan kell bánni az alkal-
milag használt kölcsönkifejezésekkel. Álljon itt egy kis bemutató kéziszó-
tár.

Nem mindegy, hogy valaki córeszt vagy tóheszt emleget.
Mást jelent a chrajszesz, mint a brajgesz.
És nem mindegy, hogy valaki micvét gyakorol, vagy megmártózik a

mikvében.
Ciki, ha valaki összecseréli a snórert a snóderrel.
De óriási a különbség a kvitli és a kitli között is.
És higgyék el, teljesen mást csinál, aki humecol, mint aki hochmecol.
Egyben biztos vagyok. Mi, zsidók, bárki szólaljon meg rólunk bárhol,

sosem fogjuk összecserélni a drósét a róséval.


