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„A fôváros zsidó
oktatásáért”

A Budapesti Zsidó Hitközség eb-
ben a tanévben a kiemelkedô oktató,
nevelô munkát végzô munkatársak
részére „A fôváros zsidó oktatásá-
ért” címmel elismerô oklevelet ala-
pított.

Június 25-én elsô alkalommal ke-
rült sor bensôséges ünnepi összejö-
vetel keretében az oklevelek átadásá-
ra. Tordai Péter elnök köszöntötte a
díjazottakat, s a pénzjutalommal járó
oklevelet a következô kollégáknak
nyújtotta át:

• Langfeld Judit – óvodapedagó-
gus (Benjámin Óvoda),

• Tax Eszter – tanító (Scheiber
Sándor Gimnázium és Általános
Iskola),

• Vámos Györgyné – iskolatitkár
(Scheiber Sándor Gimnázium és
Általános Iskola).

A kitüntetetteknek gratulálunk, to-
vábbi szakmai sikereket kívánunk.

MEGHÍVÓ
A holokauszt 70. évfordulóján 

a magyar zsidó mártírok emlékmûvénél, 
a Raoul Wallenberg Emlékparkban
(Budapest VII., Wesselényi utca 5.)

2014. július 6-án, vasárnap, délelôtt 9.30 órakor

megemlékezést
tartunk, melyre Önt és b. családját tisztelettel meghívjuk.

Emlékbeszédet mond:
Zoltai Gusztáv, az Emanuel Alapítvány titkára

dr. Frölich Róbert fôrabbi

Közremûködik:
Tóth Emil fôkántor

Oláh Gergô
Gerendás Péter

Zoltai Gusztáv,
az Emanuel Alapítvány titkára

A budapesti gettó áldozatainak
temetôjét 1944/45-ben kénysze-
rûségbôl a Dohány utcai zsinagóga
udvarán alakították ki.

Az eltelt évtizedek során a
temetô méltatlan, elhanyagolt álla-
potban volt. A magyarországi
holokauszt 70. évfordulójára az
Alapítvány a Budapesti Dohány
Utcai Zsinagógáért magánadomá-
nyokból felújította és mártírjaink
emlékéhez méltóvá tette a sírker-
tet.

A felújítás folyamatát ünnepé-
lyes megemlékezéssel kívánjuk be-
fejezni, melyet 2014. július 14-én
17.00 órakor tartunk a temetô-
kertben.

A megemlékezésen felszólal
Zoltai Gusztáv, a Dohány utcai

A helyszín 1945 januárjában

Zsidók a keresztényekért,
keresztények a zsidókért

Meg kell mutatni a világnak, hogy
a zsidók és a keresztények együtt
megvédik Izraelt, az arab kereszté-
nyeket, és támogatják egymást –
mondta Ronald S. Lauder, a Zsidó
Világkongresszus elnöke a Jeruzsá-
lem-nap rendezvényen Budapesten.

Az Izrael Szövetségesei Alapít-
vány és a Hit Gyülekezete által szer-
vezett eseményen Lauder beszédé-
ben kiemelte: „a ti harcotok a mi har-
cunk”, ahogyan a keresztények kiáll-
nak Izrael állam és a zsidó nép mel-
lett, úgy ôk is kiállnak mellettük. So-
sem lehet eltûrni a keresztényeket
érô fenyegetéseket, ahogyan az anti-
szemitizmus sem tolerálható, hiszen
e kettô között nincs különbség.

Úgy vélte, a zsidókat a kereszté-
nyekkel több dolog köti össze, mint
bármely más néppel a földön, hiszen
ugyanazt a Bibliát olvassák, és
ugyanúgy békében akarnak élni a
szomszédaikkal egy ellenséges vi-
lágban. Most minden eddiginél fon-
tosabb, hogy kiálljanak egymásért,
mert egyre erôsödik a diszkrimináció
és a gyûlölet szerte a világon.

Ronald S. Lauder a magyarországi
holokauszt 70. évfordulójával kap-
csolatban elmondta: bár Hitler adta
ki a parancsot, a gyilkosságokat ma-
gyarok követték el, a nyilasok, ez „az
antiszemita banditákból álló szél-
sôséges csoport”. Magyarországon
800 ezer törvénytisztelô zsidó élt a
háború elôtt, de közülük 600 ezren
meghaltak a koncentrációs táborok-
ban.

Ma is hallani hasonlóan szél-
sôséges nézeteket Magyarországon.
Lauder kijelentette: a Jobbik szél-
sôséges párt, amely fennhangon
uszít romák, zsidók és a közös nyu-
gati értékeink ellen.

A ZSVK elnöke felidézte: a 70 év-
vel ezelôtti budapesti borzalmak ide-
jén voltak fénysugarak is, például
Raoul Wallenberg svéd diplomata és

BZSH: Választási közgyûlés
Meghívó a Budapesti Zsidó Hitközség Közgyûlésére, 2014, július 3.

(csütörtök) 16.00 órára, a Mazsihisz Síp utcai székházának II. emeleti
dísztermébe (Budapest VII. ker., Síp u. 12.). 

A Közgyûlés nyitóimával kezdôdik.
A Közgyûlés napirendi pontjai a következôk:
A Mazsihiszben megüresedett mandátumok kooptálásáról döntés

(Elôadó: Tordai Péter)
Egyéb ügyek
Ügyvezetô igazgató megválasztása
(Elôadó: Keszler Gábor)
A Közgyûlés záróimával zárul.
A jelölôbizottság által összeállított jelölti névsor a BZSH ügyvezetô

igazgatói pozíciójára alfabetikus sorrendben:
Ács Tamás; dr. Grósz Andor; dr. Kunos Péter; Schwezoff Dávid

Meghívó sírkertavatásra

templomkörzet elnöke, emlékbe-
szédet mond Dr. Frölich Róbert
fôrabbi. Közremûködik Fekete
László fôkántor és Székhelyi József
színmûvész.

azok az egyszerû, templomba járó
emberek, akik kockáztatták saját és
családjuk életét a zsidók védelmé-
ben. Akkor is létezett jóság és valódi
bátorság, és az igazi keresztények
ma is különbséget tudnak tenni jó és
rossz között.

Beszédében arra is kitért, hogy Is-
ten odaígérte Izrael földjét Ábrahám
leszármazottainak, és Jeruzsálem a
zsidó nép örök fôvárosa. „A zsidó
nép szíve Jeruzsálemben dobog”, és
sosem lehet többé a zsidó népet és
városát elszakítani egymástól.

Ronald S. Lauder azt mondta, Izra-
el az egyik legéletképesebb demok-
rácia nemcsak a Közel-Keleten –
ahol valójában az egyetlen igazi de-
mokrácia –, hanem az egész világon.
Izrael minden vallást védelmez, mi-
közben a körülötte lévô országokban
üldözik a más vallásúakat.

A Zsidó Világkongresszus vezetô-
je végül megköszönte a jelen-
lévôknek, hogy támogatják Izraelt,
és megígérte, hogy ugyanazzal az el-
tökéltséggel harcol a keresztényelle-
nes terror ellen, amellyel az antisze-
mitizmus ellen is küzd.

Uzi Landau izraeli turisztikai mi-
niszter az eseményen tartott elôadá-
sában hangsúlyozta: a magyarok, eu-
rópaiak és az izraeliek közötti barát-
ság a közösen vallott értékeken, a

Biblia értékein alapul: az emberi jo-
gok tiszteletén, a szabadság, a vallás-
szabadság és a szólásszabadság vé-
delmén. Ezek az értékek azonban az
Izraelt körülvevô országokban hiá-
nyoznak, a Közel-Kelet államai egy-
más után omlanak össze, kormányok
buknak meg és az emberi jogok tisz-
telete is megszûnik – vélekedett.
Hozzátette: az iszlamizmus megerô-
södése tapasztalható, sok arab or-
szágban a rend helyét káosz kezdi át-
venni, és terrorista erôk özönlik el
ezeket az államokat.

Az izraeli politikus szerint ebben a
helyzetben a kisebbségek, köztük
leginkább a Közel-Keleten élô ke-
resztények szenvednek a legtöbbet.
Az egyetlen ország a térségben, ahol
a keresztények száma növekedett az
elmúlt idôben, Izrael, mert ez az or-
szág a demokrácia, a szabadság és az
egyenlôség szigete a Közel-Keleten.
Mint mondta, Izrael büszke arra,
hogy védelmezi a kisebbségek joga-
it, hogy ebben az országban minden-
ki szabadon élhet a hite, a lelkiisme-
rete szerint és gyakorolhatja a vallá-
sát.

Uzi Landau hangoztatta: a Nyugat
számára az egyetlen stabil, kiszámít-
ható partner a térségben Izrael.

A Jeruzsálem-nap egy háromna-
pos konferencia kiemelt eseménye
volt a Hit Parkban, az Izrael Szövet-
ségesei Alapítvány elsô európai
csúcstalálkozója. A washingtoni és
brüsszeli székhelyû alapítvány a vi-
lág több országgyûlésében támogat
Izrael Szövetségesei parlamenti cso-
portokat, amelyek közvetlen kapcso-
latban állnak az izraeli kneszettel.
Az alapítvány célja a zsidó-keresz-
tény kultúrán alapuló parlamenti
kapcsolatok segítése, hangsúlyozva
Izrael államának stratégiai, gazdasá-
gi, kulturális, tudományos és geopo-
litikai jelentôségét az európai nem-
zetek számára. MTI

Szeged
Az Ünnepi Könyvhét rendezvé-

nyeként a Grand Caféban tartottuk

Szántó T. Gábor Kafka macskái c.

kötetének bemutatóját. A Kafka-ha-

gyaték nyomában járó fôhôs történe-

te a város polgárai körében érdek-

lôdést keltett. A szerzôvel a hitköz-

ség elnöke beszélgetett, majd az ese-

mény dedikációval zárult.

*

A hitközség tovább folytatta nyi-

tott rendezvénysorozatát, amelynek

keretében a Közéleti Kávéházban

Tráser László újságíró vezetésével

Körzeti kitekintô
Benyik György teológus professzor,

római katolikus lelkész és Lednitzky
András hitközségi elnök beszélgetett

rendszerváltás az egyházakban

tárgykörben. A nagyszámú hallgató-

ság mellett több politikus is megje-

lent. A beszélgetô felekhez – akik

nyíltan szóltak a gondokról, a téma

kényességérôl és a valóságról – sok

kérdés érkezett elôre, de a program

közben is.                               L. A.

Meghívó
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének

Közgyûlésére
2014. július 10. (csütörtök) 16 órára

a Budapest VII., Síp u. 12. sz. II. emeleti Dísztermébe

Napi pontok:
Nyitóima

1. Aktuális ügyek 
(gazdasági társaság alapítása, legyesbényei zsidótemetô

kezelési jogának átadása, 
mosonmagyaróvári ingatlan elidegenítése)

2. Ügyvezetô igazgató megválasztása 
(elôadó: Kiss Henriett)

3. Egyéb ügyek
Záróima

Hittestvéri üdvözlettel:
Heisler András

elnök

Tordai: Hogy az álmom valóra váljék...
Történt, hogy egyik izraeli tartóz-

kodásom során családi indíttatásból
elkerülhettem egy kivételes ifjúsági
faluba, Ben-Shemenre, és ott volt
szerencsém eltölteni egy sábbátot
(ennek az intézmények a fôigazgató-
ja unokatestvérem, Iku Tischler). Az
érzéseket, melyek ott áthatottak, nem
kívánom és nem is tudom most mé-
lyebben ecsetelni, mindenesetre az,
ahogy ötszázadmagammal a szabad
ég alatt, meghitt környezetben, gyö-
nyörûen felöltözve fogadtuk a káb-
bálát sábbátot, minden bizonnyal éle-
tem egyik legfelemelôbb eseménye
volt. Egyébként sok tudós, politikus
indult innen életútjára, így közvetve
nagy szerepe van Ben-Shemennek
abban is, hogy az ország kivívhatta
függetlenségét, és 1948-ban megala-
kulhatott Izrael büszke állama. Ottani
beszélgetéseink kapcsán „meg mer-
tem említeni”, hogy van egy álmom,
mégpedig az, hogy gyermekeink,
akik különféle szervezeteken keresz-
tül ki tudnak jutni Izrael földjére, át-
élhetnék azt a komplex élményt,
hogy ilyen magas minôségi fokon,
mély intenzitással tanulva, dolgozva,
a hitünk alapjaival áthatva egy olyan,

életre meghatározó oktatásban része-
sülhetnének, mely a világon szó sze-
rint egyedülálló, nincs párja.

Sikerült egy olyan opciót kialakíta-
nom, hogy 10 zsidó gyerek ingyene-
sen vehessen részt mint hitét Ma-
gyarországon megélô fiatal az okta-
tásban, a munkákban, a kapcsolódó
eseményekben és az Izrael szeretetét
gyökereiben átadó programban.

Remélem, ifjaink közül minél töb-
ben élnek ezzel a ritkán adódó lehe-
tôséggel, és Ben-Shemenben így szé-
les körû, minôségi oktatást nyerve el-
dönthetik, hogy életutukat Izraelben
vagy máshol folytatják. Ha úgy dön-
tenek, hogy Magyarországon, akkor
is bizonyossággal állítható, hogy va-
lóban lelkileg-tudásilag kimûvelt,
széles látókörû, hasznos tagjai lesz-
nek az itteni zsidó diaszpórának, akár
hitéleti pozíciókban, akár a világi ve-
zetésben vagy bárhol máshol.

Tordai Péter 
BZSH-elnök 

Mazsihisz-alelnök
A tanulási lehetôségekrôl, a beiratko-

zás módjáról bôvebb információt az Ok-
tatási Osztályon (oktatas@mazsihisz. hu)
lehet kapni.
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A négynapos esemény közül a csü-
törtök (errôl a napról helyszíni tudósí-
tó híján csupán szûkszavú tájékoztatást
kapnak olvasóink) több ponton is zaj-
lott. Otthont adott a Debreceni Egye-
tem, a megújulás szakaszában lévô
Bajcsy-Zsilinszky utcai székház, a re-
konstrukció alatt álló Pásti utcai orto-
dox zsinagóga melletti Mûvészetek
Udvara is.

Csütörtökön megnyitók és köszön-
tôk hangzottak el Somogyi Béla kultu-
rális alpolgármester, Tóth Attila, a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlésének alelnöke, Horovitz Tamás,
a DZSH elnöke és Hódossy-Takács
Elôd, a Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem docense részérôl.

A konferenciát (mások mellett) je-
lenlétével megtisztelte:

Heisler András Mazsihisz-elnök,
Szabó György Mazsök-elnök, Orosz
Lôrinc katolikus prépost (Szent Anna
Székesegyház), Fekete András, a
Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyház-
megye parókusa, Nemes Ákos, a Deb-
receni Hit Gyülekezetének lelkésze,
Réz-Nagy Zoltán, a Debreceni Evangé-
likus Egyház vezetô lelkésze, Petô Al-
bert, a Baptista Egyház debreceni gyü-
lekezetének lelkésze, Bartha Elek, a
Debreceni Egyetem Néprajzi Tan-
székének tanszékvezetô egyetemi ta-
nára, Szônyi Andrea a USC Shoah
Foundation – Senior International
Training Consultant részérôl, Forisek
Péter docens, tanszékvezetô (DE BTK
Klasszika-filológiai és Ókortörténeti
Tanszék), Czingel Szilvia néprajzkuta-
tó, Breuer Péter Közel-Kelet-szakértô.
Sor került a Közép- és Kelet-európai
Zsidó Hitközségek és Szervezetek
Egyesületének tanácskozására, rendel-
kezésre álltak a Mûvészetek Udvará-
nak programjai, végül istentisztelet,
közös vacsora zárta az elsô napot.

A Mazsihisz álláspontja

Heisler András, a Mazsihisz elnöke
elmondta: Más a politikai környezet,
mások a kihívások, mások a hangsú-
lyok, más a debreceni zsidó közösség
vezetôsége, és más lett az elnöke is, de
a határon túli közösségek éves debre-
ceni találkozójának tradíciója folytató-
dik, ami okos aktivitás debreceni
testvéreinktôl és bölcs döntés a hitköz-
ség elnökétôl. A Mazsihisz nevében
ehhez szeretnék szívbôl gratulálni
mind Weisz Péternek, aki elindította
ezt a folyamatot, mind Horovitz Ta-
másnak, aki folytatta és megújította
azt. Heisler rámutatott arra is, hogy bár
a találkozó kiemelt témája a
holokauszt, mégis úgy gondolja, ennek
kapcsán is lehet a jelen pozitív aktivi-
tásait, az oktatást, az ôszinte szembe-
nézést, a hiteles emlékezést a közép-
pontba állítani. Az elsô pozitív üzenet
persze magával a találkozó létrejötté-
vel már megvalósult, a második pedig
itt kopogtat az ablakon: a holokauszt-
ban történtek ellenére, a magyarorszá-
gi zsidóság kétharmada elpusztításá-
nak dacára, ma Közép-Kelet-Európa
legnagyobb zsidó közösségét mond-
hatjuk magunkénak itt, Magyarorszá-
gon, s a közélet olykor negatív történé-
sei ellenére is a magyarországi zsidó
közösség él, sokszínû aktivitásával je-
len van a hazai és a nemzetközi zsidó
eseményeken.

Van-e kiút, ez talán a következô kér-
dés. Hazudnék, ha azt állítanám – tette
hozzá az elnök –, hogy könnyû hely-
zetben vagyunk. Mégis bizakodom.
Bizakodom, mert mára mindenkinek,
így talán a hatalomnak is világossá
vált: a Mazsihisz zsidókérdésekben
nem helyettesíthetô és nem megkerül-
hetô. Ez független az emlékmû
jövôjétôl – mindenesetre biztató, hogy
Gábriel még mindig nem talált oda a
Szabadság térre, és a sas sem szállt le
Reagan elnök szobra mellé. Néhány
napja a normandiai partraszállás 70.
évfordulójára emlékeztünk, miközben
a túloldalról Horthy Miklós vigyorgott
ránk! Szürreális a kép, mert sokszor
szürreális maga a helyzet is.

Bizakodom, vannak pozitív jelek. A
történelemkönyvek átdolgozása a zsi-
dó szempontok figyelembevételével
megkezdôdött. Ma már Izrael nem a

Közel-Kelet egy állama, hanem a Kö-
zel-Kelet demokratikus állama, ma
már nem két sorban intézôdik el 
600 000 zsidó meggyilkolása, hanem a
korábbinál hitelesebb ismertetése ta-
lálható a tankönyvekben. A társegyhá-
zak is változnak. Tihanyban, az apátsá-
gi központban a Nostra Aetate kapcsán
zsidó-keresztény párbeszédrôl folyt a
diskurzus, a reformátusoknál pedig
egy konferencián az elôadó keresztény
teológus azt nyilatkozza: szeretlek
benneteket, zsidó testvéreim. Persze
lehet fanyalogni, hogy ennél markán-
sabb kiállást szeretnénk, vagy ennél
határozottabb állásfoglalásra lenne
szükségünk, de ha a korábban lefolyta-
tott hitvitáktól a néhány évtizeddel
ezelôtti párbeszédek attitûdjén keresz-
tül figyeljük a változást, az mindenki
számára szembeszökô.

Az oktatás szerepe
Oktatás, oktatás, oktatás – mondja

kedves akcentusával magyarul Ilan
Mor, Izrael Állam nagykövete. S való-
ban, nincs ennél fontosabb. Az egyete-
mek hallgatóinak 35%-os Jobbik-
szimpatizáns arányát csak oktatással
lehet megváltoztatni. Új tankönyvek,
civil aktivitások, az egyházak bevoná-
sa, a zsidóság véleményének meghall-
gatása. Ebben látom a megoldás kul-
csát.

Ugyanúgy, ahogy a tankönyvek te-
rületén sikerült eredményeket produ-
kálni, tovább kell lépni, és hiteles tör-
ténelmi szemléletre tanítani a történe-
lemtanárokat, ha kell, a Páva utcában,
ha kell, a Jad Vasem Intézetben vagy a
Washingtoni Holokauszt Központban
– de semmiképpen nem egy, az érintett
kisebbség által nem elfogadott
közmûvelôdési intézményben.

Mi a normális párbeszédben va-
gyunk érdekeltek, ezt kérjük min-
denkitôl, a társegyházaktól, a civilek-
tôl, a kormánytól. Van, akitôl már
megkaptuk a higgadt dialógus
lehetôségét, s bizakodom, lesz még
olyan, akitôl majd meg fogjuk kapni.
A mi közösségünk 3000 éve várja a
Messiást. Nekünk van türelmünk és
erônk kivárni a normalitást.

Közöttünk élnek még...
Szabó György, a Magyarországi Zsi-

dó Örökség Közalapítvány (Mazsök)
elnöke arról beszélt, hogy meg kell te-
remteni az egykor Magyarországra oly
jellemzô együttélést, hogy egy boldog,
sötét árnyaktól mentes országban él-
jünk.

Kijelentette: az események feldolgo-
zása nekünk, magyar zsidóknak így
hetven év távlatából még mindig ne-
héz. Közöttünk élnek még azok a hon-
fitársaink, akik túlélték a holokauszt
borzalmait, és az emlékek a mai napig
is kísértik ôket, közöttünk vannak még
közel nyolcezren, és aggodalommal te-
kintenek a környezô világra. Közös
feladatunk nekünk, magyaroknak, ma-
gyar zsidóknak, hogy ezt az aggodal-
mat eloszlassuk. Eloszlassuk az aggo-
dalmukat a jövô építésével, a fiatalok
nevelésével, a zsidó élet felvirágozta-
tásával, a zsinagógák megtöltésével.
Eloszlassuk az aggodalmukat azzal,
hogy gyermekeinket büszke, öntudatos
magyar zsidókká neveljük.

Horovitz Tamás elnök
A debreceni elnök rámutatott: Idei

találkozónkat a soá 70. évfordulójának
szenteltük. Tettük ezt azért, mert
mindannyiunknak nagyon fontos a
múlttal való szembenézés, s a múlt hi-
teles megismerése. Debrecenben a há-
ború elôtt közel tizenkétezer zsidó élt,
harmonikus összhangban a város
különbözô felekezeteinek tagjaival.
Felidézhetjük olyan elôdeinket, mint
Schlesinger Sámuel fôrabbi, aki az
elsô zsidótörvény idején tüntetôleg sé-
tált Baltazár Dezsô püspökkel vasárna-
ponként a Nagytemplom elôtt.

Az elnök bejelentette: Debrecenben
létrehozzuk a Közép- és Kelet-európai
Zsidó Oktatási és Kulturális Közpon-
tot. Az intézmény szakmai programjá-
ban kulturális, oktatási, társadalmi cé-
lokat megvalósítandó projektek szere-

pelnek a hagyományápolás, az emlé-
kezés és a jövô zsidóságának, valamint
a magyarországi fiatal generációnak a
képzése céljából. Kettôs funkciójából
adódóan kimeríthetetlen a lehetôségek
tárháza. Kulturális központként hely-
színt kínál koncertek, helytörténeti, ál-
landó képzômûvészeti, illetve vándor-
kiállítások megrendezésére. Oktatási
intézményként a zsidó hagyományo-
kat, a zsidóság egyetemes, illetve ma-
gyarországi történelmét hivatott köz-
vetíteni.

Breuer Péter Közel-Kelet-szakértô
egyebek mellett rámutatott: Sokakban
felmerült a kérdés, hogy egyáltalán le-
het-e új életet kezdeni, vagy mit is le-
het mondani az átélt borzalmak után?
Erre kerestek választ azok, akik el-
mentek, azok, akik maradtak, de azok
is, akik szemtanúként szerepeltek eb-
ben a tragédiában. Hogyan próbáltuk
mindezt áthidalni? Tapintattal – tette
hozzá az elôadó –, zsidó helyett el-
kezdtünk „üldözöttet” mondani, fino-
man, gyengéden, vagy éppen magától
értetôdô egyszerûséggel. És ôk nem
tiltakoztak: elfogadták, sôt igényelték,
szinte megkövetelték, mintha örök
idôkre elismernék a 44-ben rájuk
kényszerített abszurditást, hogy zsidó-
nak lenni szégyen.

Azt mondhatom – folytatta –, hogy
van zsidó tudat, van zsidó identitás, de
mindenkinek mást jelent ez. Én ezt tar-
tom a legjobb dolognak, a lényeg az,
hogy mindenki tartsa meg a saját zsi-
dóságát.

Pénteken
Délelôtt Dickmann Sándor moderá-

torként köszöntötte a résztvevôket,
majd felkérte Tóth József zenész-oppo-
nenst a Kodály Zoltán nevét viselô
debreceni oktatási intézmény értékei-
nek bemutatására. Az elôadó sok
egyéb mellett szólt a zsidó vallású gé-
niuszok munkásságáról, a zenei
nevelésrôl. Mint mondta: Külön örü-
lök annak, hogy szólhatok önökhöz,
hiszen a zenésztársadalom különösen
sokat köszönhet a különbözô felekeze-
tû és nemzetiségû zseniális muzsiku-
soknak. Elég, ha Yehudi Menuhin,
Bartók Béla, Daniel Barenboim és Ko-
dály Zoltán nevét említem, akik vállal-
hatatlan történelmi helyzetekben is ké-
pesek voltak példát mutatni, és a zene
erejével nemzetiségeket összekötô hi-
dat építeni. Debrecen is rendkívül so-
kat köszönhet zsidó felekezetû polgá-
rainak, hiszen a Zenede 150 évvel
ezelôtti alapításakor, valamint a Zene-
palota építésekor is jelentôs adomá-
nyokkal támogatták a zenei képzés el-
indítását.

Szegô Ágnes történész-könyvtáros
(Tiszafüredi Menóra Alapítvány), aki
32 éve foglalkozik Heves megye zsidó
történelmével, elôadásában kitért arra
is, hogy a 19. században és a 20. szá-
zad elején a legtöbb közösség létrehoz-
ta zsinagógáját vagy legalább imahá-
zát, Egerben és Gyöngyösön három is
épült, a status quo zsinagógákat
Baumhorn Lipót tervezte. 1869 után az
egri és a gyöngyösi hitközség a status
quo ante formát választotta, mindkét
helyen késôbb megalakult a kisebb or-
todox hitközség is. A hatvani volt az
egyetlen neológ hitközség. A vidéki
közösségek megmaradtak ortodoxnak.
Mindenütt mûködtek a szociális, jóté-
konysági szervezetek. Mikve, pászka-
gyár, sakter – a közösségek szükséges
kellékei mind megvoltak. A történész
beszélt a holokausztot megelôzô
idôszakról, valamint a hazatértekrôl, a
túlélôkrôl.

Kürti Csaba, a JM Point Alapítvány
elsô embere „Mit tehetünk az antisze-
mitizmus újraéledése ellen” címû
elôadásában egyebek mellett kifejtette:
A megelôzésre kell helyezni a na-
gyobb hangsúlyt, természetesen nem
hunyva szemet az antiszemita meg-
nyilvánulások felett. Meglévô téves is-
mereteket, elôítéleteket megváltoztatni
sokkal nehezebb, sokkal több
erôfeszítést igénylô feladat, mint az
immunitást biztosító hiteles informáci-
ók, alapok letétele. Természetesen ez
sem könnyû, mert a tudatlanság fáját
nap mint nap locsolják, és ha nem egy

komplex rendszer áll az egész mögött,
ahol civil szervezetek, egyházak, álla-
mi intézmények közösen, közös célért
tevékenykednek, akkor a prevenció is
csak ideig-óráig védi meg a társadalom
elfogadóan, emberien gondolkodó tag-
jait. Ez a hármas pillér lehet a garancia
arra, hogy hosszú távon eredményeket
érhessünk el, és érzékelhetô változá-
sok legyenek tapasztalhatók a magyar
társadalomban.

Roth Tibor, aki 26 éve áll a brassói
hitközség élén, átfogó, tematikájában
emlékezésre és közösségépítésre irá-
nyuló elôadásában beszélt arról is,
hogy ebben az évben, mint mindenki
elôtt ismeretes, a magyarországi zsidó-
ság deportálásának hetvenedik évfor-
dulóját szándékozunk különleges kere-
tek között meggyászolni. Erre messze-
menô ígéretek hangzottak el, magam is
fültanúja voltam többek között – nyo-
matékosította – a budapesti Parlament
épületében tartott miniszterelnöki
szintû vállalásoknak. Mint késôbb ki-
derült, az ígéretekbôl nem sok valósult
meg. Az erdélyi és fôleg az észak-er-
délyi hitközségek egy része a magyar
kormány által hirdetett pályázathoz
fûzte finanszírozási reményeit, de ezek
az ismert körülmények miatt másként
alakultak. Sajnos túl késôn tudtuk meg
ahhoz, hogy még idôben más források
után tudjunk nézni. Hogy végül mégis
sikerült, és az észak-erdélyiek nagy-
szabású megemlékezést szervezhettek,
az a helyi hitközségek, az önkormány-
zatok vezetôinek, a román kormány
pozitív hozzáállásának és a Fedrom
pénzügyi támogatásának köszönhetô.

A délutáni szekció elsô szónoka
Zima András történész (Magyarországi
Cionista Szövetség) volt. A „Böjtöl-
tünk és imádkoztunk, túlélési stratégiák
a holokausztot közvetlenül követô
idôszak budapesti zsidó felekezeti lap-
jaiban 1945–1948-ig” téma során el-
mondta, az elemzés tárgya, hogy a
vizsgált felekezeti sajtótermékek mi-
ként illesztettek be zsidó vallási rítuso-
kat túlélési, újjászületési stratégiáikba.
Mindezeken túlmenôen választ keres
arra is, hogy a holokauszt következté-
ben lélekszámukban töredékére zsugo-
rodott magyarországi zsidó csoportok
egy új, fokozatosan balra tolódó politi-
kai környezetben milyen stratégiákat
dolgoztak ki a többségi társadalommal,
a kivándorlással, a szentföldi esemé-
nyekkel, a neoantiszemitizmussal,
vagy a vallás elhagyással kapcsolatban.

Felix T. Koppelmann, a nagyváradi
hitközség elnöke „Zsidó örökség
Nagyváradon” címmel tartott ismerte-
tést, történeti áttekintést. Szólt a 400
évvel ezelôtti zsidó letelepedésrôl,
eredményekrôl a tudomány, a vallás és
a kereskedelem területén. Önmagukat
vallási központnak, több száz taggal a
legnagyobb hitközségnek nevezte, na-
pi istentisztelettel, rabbival, korcso-
portos kulturális centrummal. Ugyan-
akkor szólt a több száz éves félelem-
rôl, a holokauszt során elhurcoltakról,
a kisszámú túlélôrôl. Épített örökségük
állagmegóvását, kisebb karbantartáso-
kat kevés pénzbôl igyekeznek megva-
lósítani.

A DZSH elnöke, Horovitz Tamás
„Épített örökségrôl” szólt visszatekin-
tésében, kitérve arra is, hogy a szocia-
lizmus idején nem igazán történtek
jövôbemutató lépések. Vallásgyakor-
lás, zsinagógák megtöltésének kérdé-
se, zsinagógák hasznosításának kont-
roll nélküli elvesztése került szóba,
majd az elnök hangsúlyozta annak fon-
tosságát, hogy a meglévôket régi fé-
nyükben, megújulva kell megmutatni.
Hallhattunk Nagyvárad–Debrecen vi-
szonylatban megvalósult projektrôl, a
temetôk állapotáról.

Az elnök elmondta azt is, hogy a 70.
évforduló nem egy évre szóló megem-
lékezés, alap arra is, hogy épített örök-
ségünkkel átfogóbban foglalkozzunk.
Több példát is említett, egyebek mel-
lett a debreceni kóser vágoda rossz ál-
lagú kis épületét. A mikve belsô tere
egy ajtó kibontása során feltárt pince-
maradvánnyal, archív dokumentumok-
kal szintén megerôsítette a vezetôséget
abban, hogy ha nem is eredeti funkció-
jában, de régi zsidó élet és szokások cí-
men szintén közkinccsé tehetô.

Horovitz Tamás szólt infrastruk-
túrafejlesztésrôl, pályázati reflexiók-
ról, forráskutatásról, a jövô évi uniós
lehetôségekrôl.

Végül elmondta: a város zsidósága
jó helyzetben van, s különféle szolgál-
tatásokkal mindent megtesznek azok
érdekében, akik szívesen járnak zsina-
gógába, s vesznek részt különféle ren-
dezvényeken. Terveik között szerepel
a szatmárnémeti közösséggel egy sáb-
bát közös megünneplése is.

Feuermann László tanár szerzôként
bemutatta a „Kiskönyv a holo-
kausztról” címû, a hitközség kiadásá-
ban megjelent, tenyérbe simuló kiad-
ványt. Egyebek mellett megtudtuk
tôle: a kötetben olvasható írások erede-
tileg egymástól függetlenül keletkez-
tek 1994 és 2014 között. Nem az
idôrend, hanem tematikus elrendezé-
sük alapján követik egymást: az anti-
szemitizmus okait és történeti változa-
tait bemutató tanulmány után jönnek a
20. századi, Magyarországra, és azon
belül Debrecenre vonatkozó írások,
valamint a tényadatokat közlô tábláza-
tok. Most a kerek számú évforduló ad-
ta az apropót együttes megjelenteté-
sükre. Ugyanakkor az is, hogy 20 év-
vel ezelôtt az 50. évfordulóra összeál-
lított egy emlékkönyvet arról, hogy a
debreceni zsidóságot miként érintette a
holokauszt. Annak a kötetnek csak
szerkesztôje volt, szerzôje nem.

A konferencia résztvevôi a hitköz-
ség elnöke és Heller Zsolt folkesztéta
társaságában átsétáltak a Mûvészetek
Udvarára, ahol a vágoda és a mikve
épületében látható idôszakos kiállítást
tekinthették meg, autentikus zenekar
játékában gyönyörködhettek, és ipar-
mûvészeti tárgyakat csodálhattak.

Kábbálát sábbát
A péntek esti istentiszteleten szinte

mindenki részt vett, majd bôséges és
hagyományos vacsora zárta a napot.

A technikamentes szombati nap
szintén sok tartalmas referátumot ho-
zott, a reggeli istentiszteletet követôen
négy sábbáti beszélgetésre került sor
az „Antiszemitizmus és holokausztta-
gadás”, a „Túlélôk emlékezése, gon-
doskodás”, az „Egyletek szerepe” és a
„Zsidó jövô” címmel.

Heller Zsolt témája a Déri Múzeum
fakultatív programként meghirdetett
felkeresésével, illetve annak zsidó vo-
natkozásaival volt kapcsolatos. Szá-
mos új adat vált közkinccsé: a múze-
umban most látható, a Magyarorszá-
gon élô népek kultúráját bemutató tár-
gyak csak egy részét képezik annak a
hatalmas, ötvenezer darabos gyûjte-
ménynek, amely (egykori) zsidó ado-
mányozók és a zsidó létrehozó hírne-
vét (Déri Frigyes, Löfkovics Artúr
órásmester stb.) öregbíti.

Prof. emeritus dr. Gergely Judith
Hatvani-díjas egyetemi tanár,
holokauszttúlélô így emlékezett: Egy
emberöltô telt el azóta, hogy a magyar
zsidóságot elindították az Endlösung
felé. Mi, túlélôk vagyunk az a nemze-
dék, akiken beteljesül Jesája próféciája:
Reszkess kapu, kiálts város, füst jön
észak felôl. Reszketett a kapu, mikor
kitárult, hogy talán utoljára lépjünk ki
rajta az otthon védô falai közül, füst
jött észak felôl, az a fekete füst, amely-
nek pernyéje örökre ott lebeg a leve-
gôben. Kötelességünk az emlékezés.
Mire emlékszünk? Az otthonra, amely
mindig biztonságot jelentett, a család-
ra, amely valamikor kerek és egész
volt, egy életformára, amelynek hangu-
lata nem tér vissza akkor sem, ha mi
magunk túléltük a pusztítást. Köteles-
ségünk azonban az emlékeztetés is,
hogy ne engedjük elfelejteni azt a ször-
nyû kort, amelynek megismétlôdése el-
len fel kell emelnünk szavunkat, mert
mi vagyunk az a nemzedék is, akikre
vonatkozik Jeremiás üzenete: De még
azokban a napokban sem teszlek titeket
semmivé. Nem lett teljes a hatalom ál-
tal óhajtott „végsô pusztítás”. A túlélôk
felelôssége a hagyományok ôrzése és
átadása az utódoknak, vigyék tovább az
életet, és legyenek erôsek a gonoszság
elleni küzdelemben. 

Debrecen: Nemzetközi konferencia az évfordulók jegyében
Konferencia: 15, holokauszt: 70

(Folytatás a 6. oldalon)
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Szándékom szerint pár soros jegy-
zeteket szerettem volna írni az érde-
kes utazásról. Hamar kiderült, hogy
többrôl van szó. A Kárpátalja meg-
nevezés eszembe juttatta apám egy-
kori elbeszéléseit, de érezve a
zötyögôs utat, látva az épületeket, a
zsinagógamaradványokat – néme-
lyikben sábeszkor még összejön a
környékbeliekkel együtt tíz fohász-
kodó –, egyre erôsebben elszorul az
ember torka. Mégis megmagyaráz-
hatatlan az élmény, amelyben Bereg-
szászon és környékén részünk lehe-
tett a kárpátaljai utazás során. A tár-
saságunkban meglepôen sok fiatallal
találkoztunk. Az arcukon a megha-
tottság mellett az érdeklôdés volt
megragadó. Itt minden kô regél, és
minden kô ôriz egy titkot, vagy kö-
zel százezer titkot. Mert annyian le-
hettek e tájon a zsidók. Egyesek sze-
rint nyolcvanezren, mások szerint a
fenti szám az igaz. Számokkal vag-
dalódzni méltatlan dolog. El kell
mondani, hogy igen szívélyesek vol-
tak a helybeliek, akár az utcán, akár
a boltokban. Nemcsak a negatívu-
mokról kell beszélni, hanem a pozití-
vumokat sem szabad elhallgatni. Be-
regszász – ez volt az úti célunk –
nyüzsgô város, pezseg az élet, az üz-
letekben sok az áru. Ez mind igaz,
viszont jellegzetes, sehol máshol
nem létezô légkör gazdagította ezt a
vidéket valaha. Ezért térjünk a tárgy-
ra.

Írásunk címe: Az elhurcolások éve
– tegyük hozzá a dátumot: 1944.
Ezen megnevezéssel rendeztek nem-
zetközi tudományos konferenciát
Kárpátalján, Beregszászban, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fôiskolán, a holokauszt 70. évfordu-
lója emlékére. A programban szere-
pelt hét elôadás, Brenzovics László,

Nagykanizsán
a zsinagógában száz mint százan
hallgatták meg Székely István elnök
üdvözlô szavait, Nógrádi Gergely
kántor gyászénekét, valamint Verô
Tamás rabbi beszédét, aki szólt a tár-
sadalmi múlttal való ôszinte és ket-
tôs beszédet nélkülözô szembenézés
fontosságáról és a háromezer Nagy-
kanizsáról deportált és legyilkolt ál-
dozat végsô útjáról. Ezt követôen a
Clevelandben élô Sternberg Andor
(85) túlélôként a megszenvedett ese-
ményeket elevenítette fel. Két kani-
zsai emberre emlékezve fejezôdött
be a méltó és szép zsinagógai prog-
ram, majd egy külön autóbusz a
temetôhöz szállította a résztvevôket,
ahol Verô Tamás imáját követôen
kavicsokat helyeztek el az ausch-
witzi haláltáborból hazahozott ham-
vakat magában foglaló emlékmûre.

Zalaegerszegen
elôször a magyar és az izraeli him-
nusz dallamai csendültek fel klariné-
ton a volt zsinagóga falai között. Ezt
követôen a hatmillió és a hatszázezer
áldozat elôtt tisztelegve, sorban
gyulladtak meg a gyertyák fényei.
Az elsô gyertyát Mayer Istvánné
túlélô gyújtotta meg, a másodikat
Gyutai Csaba polgármester, a har-
madikat Heisler András, a Mazsihisz
elnöke, a negyediket Siklósi Vilmos
hitközségi elnök, az ötödiket a ma-
rosvásárhelyi hitközség küldöttei,
végül az utolsót Petanovics Károly,
aki csecsemôként élte túl a deportá-
lást.

Ezután felhangzott Pajor Tamás
Rosenberg Dani – Ha a vonatok in-
dulnak... címû megindító száma. A
megemlékezésen Siklósi Vilmos el-
nök beszédének vége felé egy dia-
porámában felvillantották a hitköz-
ség életét 1995–2014 között.

A Mazsihisz elnöke, Heisler And-
rás az elmondhatatlan tragédiáról, a
zsidó emberek üldöztetésérôl szólt.
Soha többé nem engedhetô meg –
emelte ki –, hogy elvegyék mások
életét, megnyomorítsák, üldözzék
ôket. Schönberger András fôrabbi
beszéde után Fekete László fôkántor
énekelt gyászimát.

Ezen a napon a hitközség álmaiból
egy megvalósult. A megemlékezést
követôen a volt zsinagóga karzatán,
egy torony szentélyében, ahol az
elsô és második világháború emlék-
táblái voltak elhelyezve, most fel-
avattak egy örök, állandó zsidó em-
lékhelyet, egy kamarakiállítást a za-
laegerszegi zsidóságról, örök me-
mentóul. A tárlatot Gyutai Csaba
polgármester nyitotta meg, majd Ka-
ján Tibor, a Göcsei Múzeum igazga-
tója mutatta be a látnivalókat.

A program a temetôben fejezôdött
be, ahol elhelyezték az emlékezés
kavicsait, koszorúit.

Salgótarjánban
az önkormányzat koszorúzási ün-
nepséget rendezett a fôposta falán el-
helyezett emléktáblánál, a hajdani
gettó egyik helyszínén. Fenyvesi Gá-
bor alpolgármester beszédében han-
goztatta: „Minden emléknapnak sze-
repe van a jelen alakításában, s a mai
napnak két üzenete van: az egyik az
emlékezés, a másik a jövôbe tekin-
tés. Az áldozatokra kegyelettel gon-
dolva kell tudatosítani, hogy a bûnt
nem lehet büntetlenül elkövetni.”
Ezután a Stromfeld Aurél Gépipari,
Építôipari és Informatikai Szakkö-
zépiskola tanulói ünnepi mûsort ad-
tak, majd a városvezetés, a helyi ci-
vil szervezetek, intézmények, isko-
lák képviselôi az emlékezés virágai-
val adóztak a mártíroknak. A hitköz-
ség nevében Tóth Klára elnök és
Gótai Lászlóné koszorúzott.

A megemlékezés az egykori zsidó
templomnál, a Bem utca 8. szám, az
úgynevezett Csillagház falánál foly-
tatódott, ahová az önkormányzat a
holokauszt 70. évfordulója alkalmá-
ból emléktáblát helyezett el, ezzel a

Német szakemberek exhumálják
azoknak a német katonáknak a ma-
radványait, akiket a második világhá-
ború idején a kolozsvári zsidóteme-
tôbe hantoltak el – írta a maszol.ro
erdélyi magyar portál.

A portál közlése szerint a kolozs-
vári Tordai úti zsidótemetôbe egy

olyan korban temettek el több száz
német és magyar katonát, amikor a
zsidó közösség nem tiltakozhatott ez
ellen. Schwartz Róbert, a kolozsvári
hitközség vezetôje évekkel ezelôtt
elkezdte a küzdelmet az önkényesen
elfoglalt temetô felszabadításáért.

A kihantolás során eddig 170 né-

Mártír-istentiszteletek 7070

Azonosító lap

szöveggel: „Ezen a helyen állt
1902–1969 között a Szvoboda Gyula
tervei alapján épült salgótarjáni zsi-
nagóga. Állította: a holokauszt 70.
évfordulóján Salgótarján Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata. 2014.” A
fekete gránitból készült, 80x120 cm
méretû táblán szereplô grafika a zsi-
nagóga épületének stilizált ábrázolá-
sa a korabeli fotódokumentációk
alapján.

Az ünnepélyes avatáson Bódi Tóth
Elemér újságíró, költô mondta el a
kötetben eddig még meg nem jelent,
Lebontják a régi utcát és Lebontott
zsinagógára címû verseit a Régi pos-
ta utcáról és a „csipkés zsinagógá-
ról”. Mint hangoztatta: „Ezen a he-
lyen azért mondom el két rövid ver-
semet, hogy emlékezzünk a régi vá-
rosra, a zsidó Salgótarjánra, ami már
nincs. De lehet, hogy van, és a
jövôben is lesz, hiszen mindig lesz-
nek, akik emlékeznek rá akár itt,
akár a világ más pontjain, és elbeszé-
lik fiaiknak, hogy mi történt. Van
egy ôsi zsidó hangszer, a kos szarvá-
ból készült kürt, a sófár. Meghatáro-
zott módon, ünnepi alkalmakkor
szólaltatják meg. Amíg állt, így volt
ez ebben a zsinagógában is. De ha
nincs zsinagóga és nincsenek, akik
megszólaltatták, akkor miért beszé-
lünk róla? Azért, mert van sófár, és
ha van, benne van a hangja. Meg-
hallja, aki akarja. Meghallja, akinek
van füle és van szíve hozzá. Mert az
épületeket, utcákat, sôt az embert is
el lehet pusztítani, de elpusztíthatat-
lan a hang.”

A költô szavai után az emléktáblát
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgár-
mester és Tóth Klára hitközségi el-
nök avatta fel.

Szécsényben
a 301 nevet tartalmazó emlékoszlop-
nál tartották meg a gyászistentiszte-
letet. Mivel a városban már nem él
zsidó ember, a temetô gondozását a
salgótarjáni hitközség végzi. Elsô-
nek Tóth Klára köszöntötte a jelen-
lévôket, köztük Stayer László pol-
gármestert, Bagó József jegyzôt, az
önkormányzat képviselô-testületé-
nek tagjait, Davidovics László rabbi-
jelöltet, Szilágyi Gábor kántort, Bau-
er Józsefet, a balassagyarmati hit-
község elnökét. Külön köszöntötte
Barna Pálné Kati néni holokauszt-
túlélôt és a fôvárosban élô szécsényi
túlélôket, így Ács Irén fotómûvészt,
aki betegsége miatt nem tudott jelen
lenni, de köszönetét fejezi ki a pol-
gármesternek és a Kubinyi Ferenc
Múzeum igazgatónôjének az intéz-
ményben jelenleg is látható életmû-
kiállításának megrendezéséért.

Stayer László Mezei András Tanú-
vallomás címû versébôl idézett,
majd pedig hosszan sorolta azoknak
a szécsényi gyermekeknek a neveit,
akiket a holokausztban öltek meg.
Megemlítette a negyven éve elhunyt

Lipthay Béla bárót, aki a vészkor-
szakban embereket mentett. Hangsú-
lyozta, törekedni kell arra, hogy az a
korszak soha többé ne jöhessen visz-
sza. Davidovics László a szeretet pa-
rancsára hivatkozott, hangsúlyozva,
hogy a kövek, amiket elhelyezünk az
emlékmûnél, arra figyelmeztetnek,
mindig és minden nemzedékben el
kell mondani a történeteket arról a
korról, amikor belépett a gyûlölet a
világba. Minden, ami e korszak bû-
neit feledtetni vagy relativizálni
akarja, ugyancsak bûnös szándékot
takar, és a jövô nemzedékei békés
életének érdekében visszautasítandó.
Szilágyi Gábor recitálta a gyászimá-
kat. A mártír-istentisztelet a kádis el-
mondásával fejezôdött be. Kavicsot
helyezett el az emlékoszlopnál
Stayer László polgármester, Bagó
József jegyzô, Bauer József, a balas-
sagyarmati és Tóth Klára, a salgótar-
jáni hitközség elnöke és még többen
a jelenlévôk közül.

B. T. E.

Pásztón
a volt zsinagóga falán lévô emlék-
táblánál, továbbá a városi emlékmû-
nél tartott szertartás után a teme-
tôben rendezték meg a mártír-isten-
tiszteletet a holokauszt hetvenedik
évfordulóján. Itt Neumann Péter kö-
szöntötte a jelenlévôket, köztük Si-
sák Imre polgármestert, Verô Tamás
rabbit, Biczó Tamás kántort, a társ-
egyházak és a civil szervezetek
képviselôit. Mint mondotta, a mártí-
rokra való emlékezésre megújult
környezetben kerül sor, mert a Kör-
nyezetünkért, Biztonságunkért és
Egészségünkért Alapítvány sikeres
pályázatának köszönhetôen felújítot-
ták a ravatalozó épületét, a lépcsô-
sort, rendezték az emlékmû környe-
zetét és elvégezték a szükséges javí-
tásokat a temetô kerítésén. Külön
köszönetét fejezte ki Sándor Zsuzsá-
nak a hathatós közremûködésért.

Ezt követôen a polgármester Rad-
nóti Miklós sorait hívta segítségül,
hogy kiemelje az emlékezés fontos-
ságát. Verô Tamás ugyancsak han-
goztatta, a ma és a jövôben élôk
felelôssége, hogy a holokauszt soha-
se menjen feledésbe, a gyilkos kor-
szak bûneit soha senki ne tagadhassa
le. Ma az emlékfal elôtt idézzük fel
azt a virágzó pásztói hitközséget,
amelyet ekkor pusztítottak el. A be-
szédek után Biczó Tamás recitálta a
gyászimákat, majd pedig a közösség
együtt mondta el a kádist. Befejezé-
sül a jelenlévôk elhelyezték a köve-
ket és a koszorúkat az emlékmûnél,
köztük Sisák Imre és a salgótarjáni
hitközség elnöke, Tóth Klára.

A megemlékezés után felavatták
Krämer László sírkövét.

(bte)
(folytatjuk)

Az elhurcolások éve

Marshall Katz, Gadó János, Molnár
D. István, Pallai László, Togyeriska
Erika, Deutsch Gábor közremûkö-
désével. A felsoroltak között kiváló
történészek, a Szombat címû folyó-
irat szerkesztôje, a Debreceni Egye-
tem Történelmi Intézetének igazga-
tóhelyettese és más jeles személyi-
ség találhatók. Az eseményen Tóth
István fôkonzul felolvasta Áder Já-
nos köztársasági elnök beszédét,
amelyet az Élet menete megemléke-
zésen mondott el Auschwitzban. A
zsúfolásig megtelt nagyterem közön-
sége részese lehetett, amikor
Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Fôiskoláért Alapítvány el-
nöke és Vays (Weisz) József, a
Shalom Foundation of Beregszász-
Berehove Civil Szervezet elnöke fel-
avatta Milton Friedmannek, a kiváló
Nobel-díjas közgazdásznak az em-
léktábláját. Levetítették a „Chasing
Shadows” címû filmet, amelyet a be-
regszászi származású Hugo Gryin
londoni rabbi állított össze és kom-
mentált. A konferencia résztvevôi
meglátogatták a felújítás alatt álló
Zrínyi utcai zsinagógát, ahol imád-
koztak, 12 gyertyát gyújtottak az
Auschwitzban elpusztultak emléké-
re, majd megtekintették az Ausch-
witz-album képei alapján összeállí-
tott poszterkiállítást. Este a Budapest
Klezmer Band adott koncertet.

Másnap szakmai kirándulást ren-
deztek a kárpátaljai zsidó közössé-
gek nyomában, meglátogatva Nagy-
szôlôs, Huszt, Técsô, Rahó, Kôrös-
mezô, Tatárhágó jellegzetes épülete-
it és épületromjait. Kôrösmezôrôl
említsük meg, hogy 1941-ben itt volt
az elsô elhurcolás az idegennek ne-
vezett emberek közül.

A színvonalas elôadások után
másnap felkerestük a meglévô épüle-
teket, zsinagógákat. Számos helyen
híres chéderek és jesivák mûködtek,
pl. a szívemnek oly kedves
Felsôvisón, ahol apám járt iskolába.
A zsinagógák állapotáról elég ve-
gyes lehet a vélemény. A beregszá-
szit tatarozzák, imádkoztunk is ott. A
huszti zsinagógát is felkerestük. Szé-
pen fel van újítva, mint mondják,
szombatonként és ünnepnapokon fo-
hászkodnak is benne. A többiekrôl
reméljük, azokra is sor kerül valami-
kor.

Jelentôs számban voltak fiatalok
úgy a kiránduláson, mint a külön-
bözô rendezvényeken. Érdeklôdésük
bátorít, hogy biztassunk Kárpátalja
meglátogatására, az élmény garan-
tált. Bár az is igaz, járjuk az utcákat,
a piacokat, ahol – mint írtuk – nagy a
nyüzsgés, ahogy ez már szokás. A
kínálás, a vásárlás nagy zajjal jár.
Hallatszik magyar szó, ukrán szó, de
Uraim és Hölgyeim, valami mégis
hiányzik ezen harsányságból: hol a
jiddis szó? Ezen a tájon a múltat te-
kintve különösen hiányzik.

D. G.

Nácik „nyugodtak” a zsidótemetôben
met katona maradványait hozták a
felszínre, ám a szakemberek továb-
biakat keresnek. Ezeket külön zsá-
kokba teszik az elesett katonák név-
táblájával együtt, nyilvántartásba ve-
szik, és a kelet-romániai Jászvásár-
ban (Iasi), egy német katonai
temetôben hantolják el újra, immár
különálló, megjelölt sírokba.

A zsidó hitközség vezetôje a ma-
gyar katonasírok kihantolását és el-
költöztetését is kezdeményezte, de –
amint a portál közölte – a román vé-
delmi minisztériumhoz több mint
egy éve intézett kérvényre egyelôre
nem érkezett válasz.

Schwartz Róbert fontosnak tartot-
ta, hogy a német katonák megfelelô
kegyeleti helyre kerülnek, és nem
jeltelen sírokban fekszenek majd,
mint a kolozsvári zsidótemetôben.

MTI
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Új elnök IzraelbenBetilthatják a vadászatot

Amír Perec izraeli környezetvédelmi miniszter javaslatára az illetékes mi-

nisztériumi bizottság egyhangúlag elfogadta a sportból, hobbiból történô va-

dászatot tiltó törvényjavaslatot – jelentette az izraeli katonai rádió.

Az új szabályozás egy két évvel ezelôtt megszövegezett és a kneszet elsô

szavazásán átment, majd talonba került javaslat újraélesztése, amelynek célja

a vadon élô állatok és természeti környezetük védelme.

Eddig a szeptembertôl januárig tartó vadászati szezonban az engedéllyel

rendelkezô mintegy 2400 izraeli vadász szabadon lôhetett kacsákra, vaddisz-

nókra és más állatokra, de ha elfogadják a törvényt, akkor csakis különleges

esetekben és engedélyek birtokában, csak bizonyos károkozó állatok ellen

használhatják fegyverüket.

„A sportból történô vadászat ellentétes az elemi humánummal, amely tiltja

az embertelen tetteket. El kell érnünk, hogy a sportvadászat eltûnjön a világ-

ból” – jelentette ki Perec.

Az ügy elôzménye, hogy a minap komoly közfelháborodást okozott, ami-

kor négy levágott szarvasfejet és egy sündisznófejet találtak egy fôút mellet-

ti kerítésre tûzve Észak-Izraelben.

Az Izraeli Természetvédelmi Szervezet üdvözölte és az izraeli vadvilág vé-

delmében szükségesnek nevezte a törvényjavaslatot, valamint bejelentették,

hogy a sportvadászat szerintük a világ biológiai sokféleségét veszélyeztetô

egyik legjelentôsebb fenyegetés. MTI

Az utóbbi két év során megduplá-

zódott az Izraelbe érkezô magyar tu-

risták száma. A növekedés idén foly-

tatódhat.

Míg 2012 elsô öt hónapjában 3600

magyar turista érkezett Izraelbe, ad-

dig tavaly ugyanebben az idôszakban

már 5600-an, az idén januártól május

végéig pedig több mint 8000-en ke-

resték fel Izraelt. Az örvendetes for-

galombôvülésrôl Uzi Landau, Izrael

állam turisztikai minisztere adott tájé-

koztatást egy budapesti szakmai tájé-

koztatón. Mint ismeretes, Budapesten

Jeruzsálem-napot rendeztek, amelyre

több ezer vendég érkezett a világ min-

den részérôl. Ezen az eseményen vett

részt az izraeli miniszter is.

Uzi Landautól azt is megtudtuk,

hogy Izrael már nem csupán vallásos

emlékei és történelmi látnivalói mi-

att kelti fel a turisták érdeklôdését,

egyre többen utaznak oda olyan kü-

lönleges kulturális eseményekre,

mint például a Maszada erôd lép-

csôin színpadra állított Nabucco

elôadása vagy a Rolling Stones,

Justin Timberlake vagy Lady Gaga

koncertje. Ugyanakkor olyan réspia-

cokat is megcéloznak, mint a termé-

szetjárók és a kerékpárosok. A mi-

niszter szerint egy sivatagi kerékpár-

túra életre szóló élményt jelent.

Ugyanakkor a borturizmus is egyre

népszerûbb Izraelben. A másságot is

elfogadják arrafelé, a világ egyik

legnagyobb Gay Parade felvonulását

is itt rendezik meg.

A sokféle izraeli turisztikai termék

iránt világszerte nô a kereslet, ez

meg is látszik a szállodák töltésén és

árain. Amikor errôl panaszkodtak a

hazai utazási irodák képviselôi,

Landau arra kérte ôket, hogy része-

sítsék elônyben az Izraelben nem

fôszezonnak számító, novembertôl

március végéig tartó idôszakot, mert

olyankor az árak is jobbak. Hozzá-

tette ugyanakkor, hogy új szállodák,

kempingek és lakókocsiparkok épí-

tésével próbálnak enyhíteni az egyes

frekventált településeken tapasztal-

ható szálláshiányon.

Landau azt is elmondta, hogy mió-

ta „kinyílt az égbolt” Izrael felett, és

megjelentek a fapados légitársasá-

gok, egyre több egyéni utazó érkezik

az országba, akik maguk foglalják le

az interneten szállásukat, repülôje-

gyüket.

A minisztérium piacsemlegesen

viselkedik, tehát egyetlen szolgálta-

tót sem részesít elônyben, támoga-

tásban, ugyanakkor vizsgálják an-

nak lehetôségét, hogy az Eilatra

charterjáratot indító irodákat segít-

sék valamilyen módon. Eilat közelé-

ben, onnan 18 kilométerre, a Timna-

völgyben egyébként folyik egy új,

nagyobb kapacitású repülôtér építé-

se, amely hosszabb kifutóval rendel-

kezik majd, így nagyobb repülô-

gépek fogadására is alkalmas lesz,

miután várhatóan 2016 végén átad-

ják.

Turizmus Online

Tetvek Izrael
egyik jelképén

Egy Közép-Amerikából származó

pajzstetûfaj veszélyezteti az Izrael-

ben ôshonos fügekaktuszokat, ame-

lyek az ország nemzeti jelképének

számítanak.

Mivel a tetveknek a földközi-ten-

geri térség keleti részén nem él ter-

mészetes ellensége, a kutatók szerint

a teljes kaktuszállományt veszélyez-

tetheti a kipusztulás, olvasható a

Háárec címû lapban.

„Izrael tájai egyszerûen elképzel-

hetetlenek a buja kaktuszligetek nél-

kül, a nyarak pedig az édes gyümöl-

csök nélkül” – írta a napilap.

Két hónappal ezelôtt az ország

északi részén lévô Hula-völgyben

élôk figyelmeztették a kutatókat és a

hatóságokat a növényzet károsodá-

sára. A vizsgálatok kiderítették,

hogy a kaktuszokban a Dactylopius

opuntiae nevû pajzstetûfaj tesz kárt.

„A tetû mérget spriccel a növény

szöveteibe, hogy könnyebben kiszív-

hassa a benne lévô tápanyagokat. A

végén elhal az egész növény” – ma-

gyarázta Cvi Mendel, a Beit

Daganban lévô Volcani Center ag-

rárkutató intézet szakértôje.

A fügekaktuszokat több száz évvel

ezelôtt Mexikóból vitték be Paleszti-

nába, hogy belôlük egy másik pajzs-

tetûfaj segítségével kinyerjék a kár-

min színt. A szabrénak nevezett kak-

tuszfüge hamarosan nemzeti szimbó-

lummá vált: gyökereik hangsúlyozá-

saképpen a Palesztinában született

zsidók is szabrénak nevezik magukat.

Feltételezések szerint valószínûleg

egy izraeli turista nemrég Mexikóból

hozott magával olyan növényeket,

amelyeket már megfertôzött a

Dactylopius opuntiae. Közép-ameri-

kai hazájában a pajzstetûnek vannak

természetes ellenségei, amelyek gá-

tat vetnek a terjdésének.

Mivel a tetûvész egyelôre csak a

libanoni határ és a Kineret-tó (Gali-

leai-tenger) közötti völgyre korláto-

zódik, a hatóságok igyekeznek gyor-

san közbeavatkozni.

Mielôtt rovarirtó szerek bevetésére

kényszerülnének, a szakértôk fonto-

lóra veszik, hogy importálják és be-

telepítik a pajzstetû természetes el-

lenségeit. Ehhez azonban elôbb fel

kell becsülni egy ilyen bevetés kö-

vetkezményeit: ez ugyanis Mendel

szerint erôsen megváltoztathatja a

flórát és a faunát is.
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Az izraeli parlament a kormányzó Likud párt jelöltjét, Reuven Rivlint
választotta meg az ország új államfôjének. A 74 éves politikus a zsidó állam

10. elnöke lesz, és a 90 éves Simon Pereszt követi a poszton.

A 120 tagú kneszetben az elnökválasztás második fordulóján 63 képviselô

szavazott Rivlinre. Riválisa, a politikai palettán középen elhelyezkedô

Hatnua Párt színeiben induló Méir Sitrít 53 voksot kapott.

A gyôzelemhez egyszerû többség, vagyis legalább 61 képviselô támo-

gatására volt szükség, amelyet a szintén aznap tartott elsô fordulóban a meg-

méretésen indult öt jelölt közül egyiknek sem sikerült megszereznie.

A másik három jelölt, a 61 éves Dália Icik volt házelnök, a 80 éves Dália
Dorner volt bírónô, valamint a 73 éves, 2011-ben kémiai Nobel-díjjal kitün-

tetett Dan Sehtman 28, 13, illetve egy szavazatot kapott, így nem jutottak

tovább a második körbe.

Rivlin ellenzi a palesztin államiságot, ami miatt nemcsak a nemzetközi

közösséggel, hanem Benjámin Netanjahu kormányfôvel is szemben áll. Az

újonnan megválasztott államfô a külön izraeli és palesztin entitás helyett egy

nagy államot képzel el, ahol a palesztinokat az izraeliekkel azonos állampol-

gári jogok illetik meg.

Miri Regev likudos képviselô párttársa gyôzelme után azt mondta:

Izraelnek mostantól „egy igazi nemzeti öntudatú elnöke” lesz. Dan Shapiro,
az Egyesült Államok izraeli nagykövete a Twitteren gratulált Rivlinnek,

valamint „bátorságot és erôt” kívánt az új hivatalához.

Simon Pereszt 2007-ben választották meg államfônek, az akkori szavazá-

son éppen Rivlin maradt alul vele szemben. A közel-keleti békefolyamat elô-

mozdításáért Nobel-békedíjjal jutalmazott Peresz munkásságával hozzájárult

az elnöki poszt méltóságának helyreállításához. Elôdjét, Móse Kacavot 2010-

ben hét év börtönre ítélték nemi erôszak miatt. MTI

Dupláztak a magyarok
Izraelben

Izrael új államelnöke

Új kormány, új rakéták
Újabb rakétákkal támadták palesztin terroristák Izraelt déli részét a Gázai

övezetbôl. Izrael válaszul légicsapást hajtott végre.

Szemtanúk szerint az izraeli légicsapás egy motorkerékpáros férfit és egy

autót talált el. A motoros meghalt, hárman megsebesültek. Az izraeli had-

sereg közölte, hogy egy 33 éves, a helyi dzsihádhoz kötôdô terroristát vett

célba. A férfi sok rakétatámadás indításában vett részt, de egyúttal a Hamász

rendôrségéhez tartozott – olvasható a közleményben.

Azóta, hogy a Gázai övezetet irányító Hamász radikális szervezet támo-

gatásával megalakult a palesztin egységkormány, ez volt az elsô halálos

kimenetelû erôszakcselekmény Izrael és a palesztinok között. Izrael nemrég

figyelmeztette Mahmúd Abbász palesztin elnököt, hogy az egységkormány

megalakulása után ôt fogja felelôsnek tartani minden olyan támadásért, amely

a Gázai övezetbôl indul ki, mert bár a terület felett ténylegesen még mindig a

Hamász gyakorol ellenôrzést, hivatalosan ez az egységkormány feladata.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is közleményt adott ki, és ebben

„emlékeztette” a nemzetközi közösséget arra, hogy Abbász megígérte: az új

kormány tiszteletben fogja tartani a palesztinok Izraellel kötött korábbi

megállapodásait. „Ez azt jelenti, hogy ô felelôs a Hamász és más gázai ter-

rorszervezetek feloszlatásáért” – írta a kormányfô.

Abbász hivatala a palesztin rakétatámadás után elítélte azt, és felszólította

a gázai szélsôségeseket, hogy tartsák tiszteletben az Izraellel kötött tûzszüneti

megállapodásokat. Izrael porhintésnek nevezte Abbász közleményét.

Az Egyesült Államok viszont – amellett, hogy maga is elítélte a rakétatá-

madást – üdvözölte, hogy a palesztin elnök megtette ezt, és Washington azt

sugallta, hogy egyelôre nem tartja felelôsnek az új kormányt a kilôtt rakétáért.

„Elvárjuk a Palesztin Hatóságtól, hogy minden tôle telhetôt megtegyen a

Gázából Izrael ellen irányuló támadások megakadályozására, de tudjuk, hogy

a valóságban a Hamász tartja ellenôrzése alatt az övezetet” – jelentette ki Jen
Psaki amerikai külügyminisztériumi szóvivô.

atv.hu / MTI

Korán: Izrael a zsidóké
Nagy vihart kavart a muzulmán világban egy Jordániában élô beduin sejk.

Az ammani muszlim hittudós nem máshonnan, mint magából a Koránból

bizonyítja, hogy Izraelföld a zsidóké, és olyan nép, hogy „palesztin” – nem lé-

tezik.

Ahmed Aladduán sejk, a Jordániában közismert Aduán törzs öregje

Facebook-oldalára tette fel tanulmányát, amelyben kifejti: az egész Koránban

egyetlen szóval nem szerepel olyan ország, aminek a neve „Palesztina” (ara-

bul „Falasztín”). Ebbôl pedig az következik, hogy az araboknak nem szabad

a zsidók ellen harcolni.

Ahmed sejk a Korán két szúrájából, versébôl is idéz.

„Allah a Szentföldet Izrael fiainak adta, az Ítélet napjáig” (Al-Ma’ida, 21.

szúra); a másik (Al-Shara’a, 59. szúra) elmondja, hogy ,,...ez a föld a zsidók-

nak lett hagyományozva”. (Fordítás angolból. A Korán magyar fordításában

– Prométeusz könyvek, Helikon kiadás – ez nem található. A Szerk.)

A sejk kikel, úgymond, a Korán

igéinek elferdítôi ellen, akiket hazu-

goknak nevez, és rendkívüli merész-

séggel megállapítja: „Allah Izrael fi-

ainak védelmezôje.”

És ha mindez nem elég, Ahmed

sejk súlyos szavakkal ítéli el a „pa-

lesztin” propagandagépezetet, nem

kevésbé a terroristákat, akik asszo-

nyokat és gyerekeket is meggyilkol-

nak, ugyanakkor saját gyermekeik

számára sem ismernek könyörületet.

Aladuán sejk (angol átírásban

Sheikh Aladoan) tavaly Izraelbe lá-

togatott, és hosszasan elbeszélgetett

a cfáti Smuel Élijáhu fôrabbival.

Ezek után csak remélhetjük, hogy a

tudós sejk hosszú életû lesz, és sza-

vai utat találnak népe szívéhez...

Halmos László
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Jób könyvét ôsidôk óta írja a tör-
ténelem. A törvény ezernyi utasítás-
ra bomlik. Az értelem lapjaira he-
lyezett virtuális könyv történelmi
vázlatot alkot. Írója Feldmann Ist-
ván, a kabai ortodox izraelita hit-
község legutolsó elnöke. Könyvé-
nek hamarjában azt a címet adta,
hogy „Egy hitközségi elnök emlék-
iratai”. Szándékosan visel hasonló
munkák egész sorával azonos cí-
met. Számítógépemben ôrzök egy
még kiadatlan könyvet, az egyik
legkisebb falusi hitközségrôl szól,
melynek története a magyar történe-
lem évszázadaiba vezet. Dialektiká-
ja rejtett, bölcsessége a megtapasz-
talt, a továbbgondolásnak teret nyi-
tó hovatartozás. Az elmélkedés leg-
magasabb fokára emelik feszültség-
gel teli tapasztalatai. A kezemben
tartok egy virtuális könyvet, melyet
nem lehet megfogni. Létformája
történelmi kaland, paradoxonokkal
teletûzdelt idôjáték, Arisztotelész
tudományos fantasztikumokba illô
idôelmélete.

Íródott Budapesten, 1956-ban, az
5716. zsinagógai évben, Feldmann
István életének 59. esztendejében.

„Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy fivérem, Feldmann István sú-
lyos betegségben, életének 73. évé-
ben elhunyt. Temetése szeptember
10-én, vasárnap, fél 2-kor lesz a Rá-
koskeresztúri temetôben. Gyászol-
ják: dr. Feldmann Ferenc és neje,
rokonai és barátai” – olvashatjuk a
széljegyzetként a címlapra tûzött új-
ságkivágást.

Kissé lejjebb: „Adalékok a kabai
orthodox hitközség történetéhez
(...) Egybeállította Feldmann Ist-
ván.”

Kaba 6000 lakosú település, 2003
óta város, a 4-es fôút mentén, 32 ki-
lométerre Debrecentôl, a Hajdúság
déli részén. 1857-ben meteor csapó-
dott be a határában. 2001-ben a tele-
pülés lakosságának 97%-a magyar-
nak, 3%-a cigánynak vallotta ma-
gát. Arról, hogy valaha jelentôs szá-
mú zsidóság lakta, nem olvasha-
tunk.

A Magyar Zsidó Lexikonban ta-
lálhatjuk a következôket: A kabai
zsidó hitközséget Mandel Jakab,
Rosenfeld Ignác, Kohn Ábrahám,
Kohn Áron és Kurczer Simon alapí-
tották 1862-ben. Az elsô rabbi
Teitelbaum Hermann volt, aki 1918-
ban jesivát hozott létre. 1870-ben
létesült a Chevra Kadisa, Rosenfeld
Tóbiással az élén. 1886-ban templo-
mot, 1900-ban rituális fürdôt építet-
tek. Építkezés közben földgázra
bukkantak, melyet a templom vilá-
gítására és a fürdô melegítésére
használtak. 1903-ban Nôegylet,
1906-ban elemi iskola alakult. A
tantestület tagjai özv. Róna Ármin-
né és Grosz Samu hitoktató voltak.
1925-ben megalakult a Sasz-
Chevra. A hitközség ortodox alapo-
kon áll. Lélekszáma 250, a családok
száma 77. Megoszlásuk foglalkozás
szerint: 60 kereskedô, 11 iparos, 5
gazdálkodó, 1 orvos. A világhábo-
rúban 38-an katonáskodtak. A hôsi
halottak száma 11. A hitközség évi
költségvetése 12 000 pengô.

Az emlékirat mottójaként Arany
János halhatatlan sorait idézi:

„Azokkal idôzöm, akik másszor
voltak, 

Mit az élet megvon, megadják a
holtak...!”

Filozófiai gondolkodás közben
számos indítvány kínálkozik az em-
ber számára. A vidéki zsidóság
szörnyû kálváriáját nem a nyelv irá-
nyította, és nem is a metafizikai
meghatározások. Könyvet írni egy
vidéki zsidó hitközségrôl, annak
hitéletérôl, egyenlô: megmenteni az
elfeledéstôl. Ezt írja Feldmann: „a
lelkiismeret kötelességét teljesíteni
ezzel, mint a kabai orthodox hitköz-
ség utolsó elnöke, (...) aki nem is

(Folytatás a 3. oldalról)

Kívánom, hogy az emlékek a gyer-
mekkort, a kedves történeteket idéz-
zék, mert ez fog lelki harmóniát adni.

Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna, a
DZSH elnökhelyettese egyebek mel-
lett beszélt a Claims Conference és a
MAZS Alapítvány sokoldalú sze-
repérôl, céljairól, számadatokkal ki-
egészítve, országszerte hány túlélô
veszi igénybe segítségüket. Debrece-
ni viszonylatban a támogatás számos
formáját említette, mint például azt,
amikor chanukka nyolc napján a vá-
rosban tanuló izraeli egyetemisták
minden, mozgásában akadályozott
idôs túlélôt lakásán meglátogattak,
kis chanukiját állítottak, gyertyát
gyújtottak, ajándékokkal, jó szóval
kedveskedtek.

Boros-Tömöri Katalin, a Nôegylet
elnöke történelmi áttekintést adva
megemlítette Mikó Rózsát is, aki az
1800-as évek közepén 300 taggal
megalapította egyletüket. Ebben az
idôben fôként az adományozás, a
tüzelôellátás, a szegény gyermekek
étkeztetése, a jó tanulók ösztöndíj-
hoz juttatása volt a feladat. Hallhat-
tunk nagy elôdökrôl és néhány mon-
datot az alapító okiratból is.

Feuermann László egyebek mel-
lett elmondta: a gyermekek elpusztí-
tásával több, egymást követô nemze-
déket irtottak ki a holokauszt során.
Feltette a kérdést: Mi a teendô a zsi-
dó jövô érdekében, és milyen terüle-
tekre koncentrálva végezzünk tevé-
kenységet? Válaszképpen a kulturá-
lis és hitéletet, az oktatást, a sportot
és a szórakozást jelölte meg.

Reflexiók, hozzászólások
Az aradi hitközség elnöke, Ionel

Schlesinger, az általuk által szerve-
zett eseményekrôl szólt, kiemelve: a
tájékozatlanság, a „nem ismerem” az
antiszemitizmus egyik gyökere. Ke-
zeléseként javasolta többek között,
hogy ne feledkezzünk el azokról a
nem zsidó emberekrôl, akik életük
kockáztatásával mentettek üldözöt-
teket. „Nem valami ellen kell ten-
nünk, hanem valamiért” – mondta.

Boros-Tömöri Katalin a még idén-
re tervezett egész napos, szabad-
egyetemi elôadásokból álló
eseményrôl beszélt, hozzátéve, ez a
rendezvény várhatóan sok fiatalt is
vonz majd.

Roth Tibor (Brassó) a holokauszt
tantárgyi oktatásáról szólva pozití-
vumként említette, hogy ennek kap-
csán a tanulók rendszeres látogatóivá
váltak a zsinagógáknak, különféle
rendezvényeknek. Beszélt a Jointról,
az elpusztított közösségekrôl, az Iz-
raelben található „Közösségek
Völgyérôl”.

Lázár György, a Debrecenbôl el-
származott, ma az USA-ban élô má-
sodgenerációs elmondta, hogy Ame-
rikában szívesen olvasnának, halla-
nának az évente megrendezett konfe-
renciákról, sok itteni gyökerû leszár-
mazott, középkorú és fiatalabb igé-
nyelné a kapcsolatfelvételt.

Horovitz Tamás szerint a jelen-
jövô alapja az is, hogy a város ren-
dezvényei, ünnepei nem zárt ajtók
mögött zajlanak. „A lámpákat nem
kapcsolják le, csak az égôket cseré-
lik ki...” Hallhattunk a Nôegylet ko-
moly hagyományáról, a napjainkban
is sikeres tevékenységekrôl.

A kis közösségeket régiók, területi
központok segíthetik, javasolta, pél-
dául Debrecen is nyitott kapuval vár-
ja nagyünnepekkor is az érdek-
lôdôket. A gyermekekrôl szólva az
elnök kiemelte: nagyon fontos, hogy
mi az ô véleményük egy-egy isten-
tiszteletrôl, rendezvényrôl. Az isko-
lások körében a kölcsönös elfogadás
a tanárok felelôssége is.

A délután további részében a Déri
Múzeum „Ethno Trezor” címû kiállí-
tásának megtekintése, a termek bejá-
rása következett, Heller Zsolt és
Csontos Anna Fruzsina vezetésével.

A többségében komoly, tragikus
témákat, történéseket taglaló konfe-
rencia második napjának majdnem a
végén jó ötletnek bizonyult kicsit ki-
szakadni az elôadóterembôl. Tájegy-

ségenként váltakozó harsány és visz-
szafogott színek, autentikus tárgyak,
megelevenedô szakmák „készségei”,
letisztult formák oldották-simították
ki a lelkeket.

Ezután istentisztelet, majd vacsora
következett. A DZSH meghívására
ismét a városba érkezett a Menetelés
az életért mozgalom németországi
küldöttsége. Vezetôjük néhány szív-
bemarkolóan szép mondattal („Ne-
künk csak ez maradhatott”) kért újra
és újra megbocsátást nagyszüleik
vétkéért.

Jenei Zoltán református lelkész is
megindító gondolatokkal kérte Isten
áldását a konferenciára, a részt-
vevôkre, kiemelve, mennyire szép
példája ez is annak, hogy „bárhol is
élünk, szem elôtt vagyunk”. Egy-egy
ilyen rendezvény közelebb hozza
egymáshoz az embereket, fûzte hoz-
zá. Szavait zsoltáridézettel zárta.

Szombatbúcsúztatással, havdalá-
val ért véget az este.

Vasárnap már mikrofon és vetítés
tette érthetôbbé, plasztikusabbá a re-
ferátumokat. A reggelit követôen a
szabadkai hitközséget képviselô Ko-
vács Róbert elôadása hangzott el.
Hallhattunk a bácskaiak sorsáról,
mely a holokauszt során éppúgy pe-
csételôdött meg, mint másoké, majd
két filmet nézhettünk meg. Az egyi-
ket – amelyben az elôadó mentor-
ként vett részt – egy szerb iskolásfiú
készítette a zsidótemetôben, a mási-
kat Opatijában mutatták be, és a hit-
község megismertetésén kívül hor-
vátországi túlélôk találkozásáról
szólt.

Kovács Róbert elmondta, a 70. év-
forduló náluk is konferenciák, talál-
kozások, emlékezések jegyében zaj-
lik.

A szabadkai küldött szólt arról is,
hogyan élnek, mi az, amit a jövô ge-
nerációinak meg tudnak mutatni, és
sikereiket minek köszönhetik. Hang-
súlyozta, milyen fontos számukra a
gyermekek bevonása a hitéletbe, a
játékos forma, valamint a kibeszélés,
az identitás kérdése.

Róbert Péter (Magyarországi Cio-
nista Szövetség) az eseményen is
hozzáférhetô könyve kapcsán tartott
elôadást. A most napvilágot látott
mû harmadik része, tulajdonképpen
kötete a cionista sajtótörténet meg-
kezdett feldolgozásának – emelte ki.
Az anyag feldolgozásánál a hazai
bibliotékák anyagait használták,
elsôsorban az ORZSE Könyvtára és
az ott dolgozó fiatal kutatók csoport-
ja voltak segítségükre, amiért ezúton
is köszönetüket fejezte ki.

Lázár György elôadása, az „Orto-
dox zsidóként Debrecenben” bemu-
tatkozással, kis múltidézéssel
kezdôdött, majd a vetítés során de-
mográfiai, statisztikai adatok jelen-
tek meg, melyeket magyarázatokkal
egészített ki.

Décsei Miklós (Szatmárnémeti)
Felícia Grigorescu képviseletében
szólva az 1945 utáni helyzetet ele-
mezte, a deportálás utáni visszaté-
rést, a gyakori emigrációt. Ezután az
ún: „Zsidó korzóról” beszélt, Stern
Mór 1931-ben kiadott, „gyökereiket
keresôknek” ideális, utcanévváltozá-
sokat is leíró könyvérôl tett említést.
Természetesen szó esett a zsidó la-
kosság lélekszámának változásairól
is.

Az ebédet követôen zárásként a
hitközség elnöke összegezte a több-
napos rendezvényen elhangzott leg-
fontosabb gondolatokat, ötleteket,
terveket, szóban történt megállapo-
dásokat.

Következzen most az elismerés a
vendéglátóknak: a DZSH elnökének,
a titkárságvezetô Zámbori Editnek és
kollégáinak, Smuel Fájge rabbinak
az istentiszteletek levezetéséért,
Heller Zsoltnak, a kulináris élvezete-
kért Amálnak, a konyha vezetôjének
és munkatársainak (Ida, Eszter, Ma-
rika, Ibolya és Judit), a gyors léptû
és minden extra igényt megoldó fel-
szolgáló csapatnak (Zoltán, Dániel,
László és Péter).

G. Juli

Debrecen: Nemzetközi konferencia
az évfordulók jegyében

voltam soha sem író, sem törté-
nész”, akirôl leírhatjuk, hogy léte
úgy viszonyult a leírtak minden sza-
vához, mint a hideg a meleghez...
Nos, mindehhez elhivatottság kell!
És még más is. A gondolati
erôfeszítések megacélozzák az el-
mét. Egy elpusztított, megsemmisí-
tett kicsiny vidéki hitközség „utolsó
mohikánja” formai megoldásokkal
küzd, „hogy soraimmal beszámoljak
az utókornak”.

Az írógép betûi úgy bukdácsol-
nak, mint a krematóriumok felé lép-
kedô deportáltak. Látom a fejüket, a
vállukat, ahogy fáradtan a kimerült-
ségtôl és a reménytelenségtôl, ide-
oda dôlnek. Vonulnak a falusi pá-
lyaudvarok felé, a rögtönzött kerí-
téssel bekerített gettó felé, a tégla-
gyár felé, hogy éjszakájukat annak
vigasztalan tetôzete alatt töltsék.

„...néha nem tudom kivonni ma-
gam a személyes érzelmekbôl, fáj-
dalmakból, de ez – ismétlem – soha
sem megy az igazságosság és a tár-
gyilagosság rovására.” Az elbeszélô
és a gyakorlati megértés közötti
kapcsolat valahol itt, az értékek
fejleszthetôségének, párhuzamossá-
gának, befejezetlenségének és meg-
tapasztalhatóságának rendszerében
bontakozik ki.

,,...egy rövid tájékozódást, útba-
igazítást, mielôtt elbeszélésemet
megkezdeném: a kis vidéki hitköz-
ségek – fôleg a tiszántúliak – voltak
a hagyományhûség letéteményesei,
a zsidóság vallási tartalékai...” Azt
írja, hogy a zsidóság ortodox „ár-
nyalatához” tartozó hitközségek a
városokban is voltak ugyan, de a ki-
csiny falvakban, ahol a zsidó hit-
községek bizonyos autonómiával,
több-kevesebb önállósággal rendel-
keztek, ezek a helyi adottságok
egyéniségük bélyegét rányomták a
hitéletre is. Azzal a kijelentéssel,
hogy a hasonlóság a különbözôség
révén nyer értelmet és kifejezôdést,
és kap valamiféle költôiséget, azt
mondja, hogy az egymáshoz tarto-
zás szigorú rendszerében lehetôség
volt másként gondolkodni.

A még kiadatlan írásmû is könyv,
olvasmányélmény, jelentésszférái
révén irodalom. Könyv, mely ki-
adásra, megjelenésre, támogatásra
vár. Megállapíthatjuk, hogy a ha-
sonlóság lehetôségeinek felvillantá-
sa és megértése révén Feldmann
írásmûve jelentôs lehet a memoár-
irodalomban. A részletek a viszony-
latok rendjébe beillesztve értelmet
nyernek. Megértésükben segítsé-
günkre lehetnek a cselekménybôl
elôvillanó vallomások. Könyvét
mély jelentôségtöltet hatja át. Bibli-
ai absztrakció, az íráson áthallik a
tiszántúli magyar népnyelv zsidó
hangja. Helyenként leíró, máskor
inkább szimbólumokkal magyará-
zó, világos modora. Nem tévelyeg,

és nem téveszt célt, pedig az út fá-
rasztó.

„...az emlékezés, a szájhagyo-
mány az egyetlen keskeny ösvény,
mely visszavezet a múltba.” Az
Ember által teremtett katasztrófa
mozgatja a közelmúlt nagy, ször-
nyûséges mítoszát. „Megnehezítette
a munkámat az is, hogy az oly ki-
csiny vidéki hitközségeknél, mint
amilyen a kabai volt, alig van tám-
pont, melyre támaszkodni lehet,
alig van kútfô, mely fellelhetô.” A
képtelen fogalmi rendszereken túl
nehezen különböztethetô meg az
aktuális bûn, melyet sem levezetni,
sem pedig felmenteni nem lehet. A
holokauszt eredendô bûnérôl való
gondolkodás aligha kapcsolható
össze a judaizmussal. Ha igen, az
kimerül a kultúra funkciójának új-
szerû, nehezen megközelíthetô ér-
telmezésében.

A városka neve az egykori kazár
birodalomból kivált zsidó vallású
kabarokra utal. Az elsô zsidók
letelepülésérôl semmiféle adat
nincs, szájhagyományokra, öregek
nem mindig hiteles elbeszéléseire
vagyunk ráutalva – írja. És bár az
1212. évi alapítás tûnik a leghitele-
sebbnek, a háborúk, járványok, tö-
rök, tatár, besenyô fosztogatások
miatt gyakran más helyszínekre át-
települt falu – állítólag Kaba hétszer
változtatta a helyét – csak megnöve-
li a bizonytalanságot. Ozsváth Pál-
nak a Sárréti járás leírása címû
könyvére utalva, Feldmann érveket
sorakoztat fel amellett, hogy a falu
már a honfoglaláskor is lakott volt.
Ebben a viszonylatban a kazár zsidó
kabarokra való utalás nem más,
mint jól összeszerkesztett történé-
sek nyomon követése. Szabadkoz-
hatna, hogy nem történész, mégis
történészi rendszerezettséggel gyûj-
ti egybe a falu eredetét taglaló for-
rásmunkákat, kifejezve ezzel szülô-
faluja iránti fenntartás nélküli szere-
tetét.

„Nincs arra adat, hogy a Kaba
községben letelepült zsidó és más
felekezetû lakosok között felekezeti
vagy másforma súrlódások, nézetel-
térések lettek volna, akár állandóan,
akár csak szórványosan, átmenetileg
is” – írja. Az értelmezés tehát egyér-
telmû, az ítélôerô, melyet a képzelet
hatalmában tart, idealista képet raj-
zol. A valóság békés kalandjába bo-
csátkozik. A közösség katonakorú
férfijai részt vettek a szabadságharc-
ban. Sokan mezôgazdasági ingatla-
nokat vásároltak, „32 évre béreltek
egyhuzamban”. Két probléma, két
horizont metszi egymást. A minden-
napi tapasztalatok metszéspontjában
a hazafiság piros-fehér-zöld rózsája
bontogatja szirmát.

(folytatjuk)



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

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

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

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

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

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

Gyere velünk önkéntesnek Izrael-
be polgári munkára! Csoport in-
dul: július 20.–augusztus 10. és au-
gusztus 24.–szeptember 14. Há-
rom hét munka, sok szabadidô és
kirándulás. Jelentkezés: Deutsch
János, telefon: 06-20-233-8454,
lljano@freemail.hu, illetve ked-
denként 16–17 óra között az Izrae-
li Kulturális Központban.

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

Budapest belvárosában üdüljön fél
áron. +36-20-935-4867.

Víz-, gáz-, fûtésszerelés, lakás-
felújítás. Farkas Zsolt 06-30-381-
0672.
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APRÓ-
HIRDETÉS

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
Július 4. péntek Támmuz 6. Gyertyagyújtás: 8.25

Július 5. szombat Támmuz 7. Szombat kimenetele: 9.45

Július 11. péntek Támmuz 13. Gyertyagyújtás 8.22

Július 12. szombat Támmuz 14. Szombat kimenetele: 9.39

Július 15. kedd Támmuz 17. Sivá ászár bötámmuz böjt

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Júl. 4. Júl. 5. Júl. 11. Júl. 12.

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 9.30 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. 20.35 8.00 20.30 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. 20.35 9.00 20.30 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.) 20.25 8.00 20.25 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.25 8.00 20.25 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 18.00 18.00
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

VEGYES

Hírek, események
röviden

– A veszprémi zsidótemetôt
(Veszprém, Mártírok u. 8.) 2014. július
1-jétôl zárva tartjuk, és kutya is ôrzi.
Kérjük, hogy látogatási szándékát a
gondnokkal, Eszes Tiborral (telefon-
száma: 06-20-397-9865) szíveskedjen

Olvasói vers
A cím nem a bulvárra, hanem a való világra utal. A holokauszt utáni né-
hány évtizedben számtalan olvasói levelet jelentettünk meg, melyek köz-
lésével az volt a célunk, hogy a túlélôk kiírhassák magukból emlékeiket a
vészkorszakról. Hosszú szünet után, az itthoni helyzet finoman szólva
zaklatott állapota következtében, némelyek megpróbálják versben össze-
foglalni véleményüket, illetve gondolataikat. Ismét! De most a leszárma-
zottak...

Ha akkor volna!
Ha ott lettél volna, mikor az egyház a fegyvereket áldotta sorra, 
a kormány a katonákat ezrével küldte a frontra, 
hogy idegen országban vesszenek oda! 
Tiltakoztál volna?

Ha ott jártál volna, ahol az aknákat szedték fel sorba,
és ha sikerül, késôbb haltál volna, mert a muszosnak ez volt a dolga! 
A fô az volt, hogy elfogyjanak sorra!
Átjutottál volna?

Mit tettél volna, mikor a sárga csillagok céltáblák voltak, 
az emberek rettegve szóltak,
mert a gyûlölet tantárgy volt, rossznak és jónak! 
Viselted volna?

Ha akkor, ott mentél volna, mikor a menetben elestek sorra, 
s aki nem kelt fel, ott maradt holtan, 
mert a könyörületet parancs tiltotta, hosszan! 
Kibírtad volna?

Ha oda vittek volna, ahol a priccseken ezernyi bolha,
a barakkokban a tífusz jár sorra, 
hol az élet csak átmeneti forma
és az ördög istenként szóla: jobbra, balra, balra, jobbra!
Meddig éltél volna?

Ha ott lettél volna, mikor a rakparton összekötve, mezítláb álltak sorba,
hol magyarok, magyarok ezreit irtották sorra, 
hogy a jeges víz vigye Ôket tova, tova, tova... 
Könyörögtél volna?

Ha ott lettél volna, mikor lakásokat osztogattak sorban,
amit a feljelentô megkap majd nyomban,
mert akit elvittek, biztos, hogy nem jön vissza már e korban! 
Elfogadtad volna?

Ha akkor éltél volna, mikor a törvények nem védtek volna,
s az öldöklés elfogadott norma,
mert a tébolyult hatalom a gyûlölet foglya! 
Mit tettél volna?

Ha ott lettél volna, hol százezrek hullottak porba, 
kiket állatként vittek más honba, 
hogy gomolygó felhôként szálljanak tova!
Mert a magyar államnak ez volt a legfôbb gondja! 
Akkor is ezt mondtad volna?!

...és ha a családod is köztük lett volna?
Vagy talán Te is?!

Ui.: Tudom, ha apámnak áramszedôje lett volna!
Akkor most én lehetnék a 62-s villamos,
hogy felrázhassak mindenkit, aki közönyös burokban éli életét, 
ha felszállna rám!

H. Tibor

Mártír-istentiszteletek 2014
Július 6.
Sárbogárd 16.00 Temetô
Jászberény 11.00 Temetô
Karcag 11.00 Zsinagóga és temetô
Nagykôrös 11.30 Zsinagóga
Pápa 10.30 Zsinagóga
Pécs 10.30 Zsinagóga
Szombathely 10.00 Fô tér emlékmûavatás,

majd zsinagóga
Tapolca 10.30 Volt gettó

14.00 Temetô
Cegléd 15.00 Temetô
Keszthely 11.00 Templom
Debrecen 10.00 Temetô

Július 13.
Sopron 11.00 Temetô
Szekszárd 10.30 Mûvészetek Háza, 

volt zsinagóga
Július 20.
Soroksár 09.30 Temetô
Pesterzsébet 10.15 Temetô
Csepel 11.30 Temetô
Újpest, Rákospalota 18.00 Zsinagóga

A további idôpontokat folyamatosan közöjük. Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpon-
tokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel, mert változás lehetséges!

elôre megbeszélni. A hozzátartozójuk
sírját rendszeresen felkeresôkkel a
temetôbe való bejutást személyesen is
megbeszéljük. A Veszprémi Zsidó Hit-
község elöljárósága.

– Balatonfüredi üdülônk ez év-
ben is várja kedves vendégeit két- és
négyágyas, televíziós, fürdôszobás
szobáiban, teljes ellátással (reggeli,
tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora). Je-
lentkezni lehet a Szociális Osztályon
személyesen vagy a 413-5571-es te-
lefonszámon.

FELHÍVÁS
A Komáromi Klapka György Múzeum a holokauszt 70. évfordulójá-

ra, 2014. október 17-én, „Ezt a hazát tehát elvesztettem...” – a
holokauszt komáromi eseményei címmel kiállítást nyit, amelynek cél-

ja, hogy feldolgozza az egységes Komárom korszakbeli eseményeit, a

helyi és környékbeli zsidó lakosságot érintô intézkedéseket és azok kö-

vetkezményeit, bemutassa az egyéni és családi sorsokat, felkutassa a he-

lyi zsidómentôket és megismertessen a Monostori-erôdben és a

Csillagerôdben történtekkel.

A múzeum kéri mindazokat, akik bármiféle információval, emlékkel,

fényképpel, dokumentumokkal rendelkeznek a témában, hogy jelentkez-

zenek Számadó Emese múzeumigazgatónál a 00-36-34-344-697-es mú-

zeumi telefonszámon, illetve az emese@jamk.hu e-mail címen.

Dunakanyarban, Szobon 654 m2-
es, saroktelkes, felújított, parkosított
kertes, összkomfortos családi ház
garázzsal eladó. Irányár: 17 500 000
Ft. Érdeklôdni: 06-20-355-6706.

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

Cézár-házban egyedi, amerikai ter-
vezésû, 60 m2-es, napfényes, csendes
lakás hosszú távra kiadó. 06-20-942-
9399.

70 év körüli, egyedülálló úrnál
háztartásvezetést, társalkodást vállal
60-as, szorgalmas és megbízható
hölgy. Tel.: 06-20-505-0128. 

Nappali/éjszakai felügyeletet vállal
kétdiplomás, középkorú nô. Tel.:
+36-30-683-2720.
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Csúzli
Verôfényes meleg nyári nap van, ülök családi házunk kertjében, és ott

végzem el szokásos napi „Szabad Nép félórámat”, vagyis kiolvasom az
összes napilapot. Emellett békésen legelészek, és ezt vegyék szó szerint.
Tudniillik mindig mindenrôl gondoskodó hitvesem a sok elolvasandó zöld-
ség mellé letett az asztalomra egy tál valódit is. Mégpedig megpucolt és
gondosan fölszeletelt sárgarépák halmazát, ami szerinte minden szervem-
nek jót tesz. Szerintem pedig az ízlelôbimbóimnak nem. Két újság között
tekintetem véletlenül rátéved az egyik kerti fánkra. És csodálkozva jövök
rá, hogy az a fa tökéletesen hajaz egy óriási csúzlira. Úgy jó két méterig
egyenes törzs, majd abból két elágazó, vékonyabb szár, egyforma vastag és
hosszú, közülük csupán a kilövést biztosító óriási gumiszalag hiányzik. A
természet csodákra képes, én viszont képtelen vagyok emlékezni, hogy
miért lett úrrá rajtam a dézsávü érzés. Nyilván Önök is jártak már úgy,
hogy fülükben felcsendült egy dallam, látóterükben megjelent egy jelenet
vagy egy személy, aminek vagy akinek láttán meg voltak gyôzôdve, hogy
nem elôször látják, és az életükben valamilyen szerepet játszott. Nincs
ôrjítôbb, mint amikor az ember egy feltoluló emléket nem tud identifikálni,
pedig érzi, tudja, hogy volt vele már dolga. Miután ahhoz lusta voltam,
hogy fölmenjek a lakásba bevenni egy újabb „agyfényesítôt”, inkább meg-
próbáltam mozgásba hozni az emlékezô agysejtjeimet. Mit mondjak, nem
volt könnyû. De a türelem emléket terem. Egy pillanat alatt bekattant:
10–12 éves koromban – úgy jó 60 évvel ezelôtt – állandó tartózkodási helye-
men, az Almássy téren, a nyilvános WC mögötti törzsasztalunkhoz képzel-
tem vissza magam (ehhez hasonló élményrôl már többször írtam ezeken a
hasábokon). Ha véletlenül tévedésbôl még iskolában voltam, a nagyobb
fiúk már akkor itt gyülekeztek, és én rohanva csatlakoztam hozzájuk, hogy
le ne maradjak az izgalmas bikázásról, snóbliról vagy snúrozásról. Ezek a
szavak nem valami szervi baj diagnózisai, aki kíváncsi a játéktörténeti tar-
talmukra, guglizzon kicsit, én most nem fárasztom Önöket a szabályok
ismertetésével. Bandavezérünknek, az emlékeim szerint Lalának nevezett
nagyfiúnak – a nagyfiú nevet azzal érdemelte ki, hogy lehetett vagy 17 éves,
és még mindig nyolcadikba járt – volt egy valódi csúzlija. Aki azt hiszi,

hogy a csúzlihoz nem kell más, csak egy fadarab, két megfelelôen elálló
ággal, és közé egy befôttes gumi, az nagyon téved. A csúzli készítésének,
mint egy mesterlövész fegyvernek, szabályai voltak. Nem volt mindegy a fa
anyaga, a kifeszítés mérete és fôleg a gumi, ami a kilövést biztosította. Egy
jól megcsinált csúzlival igencsak messzire el lehetett lôni, ezt igazolhatnák,
ha még élnének, az Almássy tér körül egykor egzisztált üvegesek. Nekem,
mint csóró kiskölyöknek, természetesen nem volt sajátom. Egyszer tettem
Lalinak valami szívességet, és ezért két kavics erejéig ideadta csúzliját
azzal, hogy lôhetek, amire akarok. Ez akkora megtiszteltetés volt a szá-
momra, mintha ma a honvédelmi miniszter arra biztatna, hogy menjek egy
kört az egyik Grippennel. Megtanították gondosan a mozdulatot, hogy kell
beállni, mennyire kell meghúzni a kilövô gumit, és hogy kell célozni. Én
lôttem, a kavics elszállt, és innen kezdve minden burleszkfilmbeli gyor-
sasággal zajlott. Az általam vaktában kilôtt kavics átrepült a téren, és a
Wesselényi utcában békésen baktató, öreg, szakállas, kaftános zsidó ember
kalapját egy pillanat alatt levitte, mégpedig úgy, hogy az akkor még arra
közlekedô 5-ös busz alatt landolt. A bóherkalapot természetesen úgy kilapí-
totta a hatalmas jármû, hogy az maximum lábosalátétnek lehetett ezután
használható. Az öreg zsidó ember azt sem tudta, mi történt, és én utolsó pil-
lantásommal még láttam és hálát adtam érte a Jóistennek, hogy nem sérült
meg, Lala meg elkiáltotta magát: futás, ahányan vagyunk, annyifelé!

Ezt követôen harcos büszkeségemet elnyomta a lelkifurdalás. Nekem
pont egy öreg zsidó ember bóherkalapját kellett eltalálni életem elsô és
utolsó lövésével, na meg féltem, hogy valaki meglátta, és jó esetben csak
édesanyámnál jelent föl, rossz esetben értem jön a rendôr. Másnap ismét
összejöttünk „törzskávéházunkban”, a WC mögött, és így szólt hozzám a
falkavezér Lala: nahát, Spánn, a lövésed ahhoz képest, hogy milyen kis
korcs vagy, nem is volt rossz, de miért pont egy öreg zsidót vettél célba, hisz
ezek a szerencsétlenek nemrég jöttek haza koncentrációs táborokból, és te,
aki magad is zsidó vagy, lôsz a hittestvéreidre? Legközelebb rendôrt vagy
postást lôjél, az a jó, és mindig lejjebb célozz a fejénél.

Mikor kézbevettem a következô újságot, még arra gondoltam, ha ma
lenne hozzá erôm és apparátusom, megkeresném Lalát – hisz korombéli
lehet –, és ha éppen nem rendes évi szabadságvesztését tölti,
megkérdezném, vannak-e gyerekei, és azoknak mit mondott, kire lôjenek és
milyen magasra...

Biztos jó, ami kóser?
Az alábbiakban egy régebbi írá-

som frissített változatát teszem köz-
zé, ugyanis az eltelt idô tapasztalatai
azt mutatják, hogy ma is sokan
érdeklôdnek a téma iránt.

Amerikában vagyunk. Fekete
taxisofôr, miután beazonosítja feleke-
zeti hovatartozásunkat, a következô-
képpen indítja a beszélgetést. – Nem
vagyok sem zsidó, sem muszlim, még-
is ha tehetem, kósert eszem!...?? Úgy
tudom, hogy az tiszta!

Na, itt egy kicsit gondolkodóba es-
tem. A matematika soha nem volt
erôsségem, lehet, ezért nem tudtam a
végcél eléréséig sem összeadni, hány
olyan „etetôhellyel” találkoztam éle-
tem során, ahonnan – kóser ide vagy
oda – futva menekültem.

Van az úgy, hogy a pörkölt túl sós-
ra sikerül, a fôzeléknek rántásíze
van, vagy odakozmál a tejbegríz.

Ezért (is) mondom: Téves az a
megállapítás, hogy ami kóser, az
egyben jó is. A két fogalom csak ab-
ban az esetben fedi egymást, ha a kó-
ser alapanyagból jól elkészített étel
születik. Ugyanakkor a kifejezést
nem csak élelmiszerek esetében
használjuk. Amikor pl. lakóhelyün-
ket peszachra kóserrá tesszük, nem
az ablakok fényesre tisztítása a köve-
telmény, hanem mindennemû erjedô
anyag (homec) eltakarítása. Amikor
sátoros ünnepünkre kóser szukkát
építünk, betartjuk a sátorépítésre vo-
natkozó törvényi elôírásokat stb.
Ebbôl is látszik, hogy a héber nyelv-
ben is többfunkciós szóval állunk
szemben.

Nem hiszem azonban, hogy ezek
ismertetése különösebb érdekesség-
gel szolgál az átlagos érdeklôdôk
számára, így maradjunk inkább az
általánosan ismert kifejezésnél, a kó-
ser háztartás fogalmánál, és ennek
tükrében vizsgáljuk, mit is jelent a
szó: kóser?

Kóser az, ami a zsidó törvények
(halacha) szerint tiszta! Tehát az,
hogy valami kóser, nem feltétlen je-
lenti azt, hogy egyben jó is, de még
az sem mindig igaz, hogy a hétköz-
napi értelemben tiszta.

Amikor azt halljuk, hogy egy zsi-
dó család kóser konyhát visz, elsôre
az ugrik be, hogy nem keverik a hú-
sost a tejessel, de hogy ez valójában
mit is jelent, már kevesen gondolunk
bele.

Ha egyszer eldöntöttük, hogy a
konyhánkat a zsidó élet törvényei
szerint vezetjük, elsôsorban is arról
kell gondoskodnunk, hogy maga a
helyiség megfeleljen ennek a célnak.
Gondolok itt arra, hogy a konyha be-

rendezése, felszereltsége megfelel-
jen a kívánalmaknak. Ide tartozik,
hogy megtaláljuk benne a két garni-
túra fôzô- és tálalóedényt, a két
(lehetôleg különálló) mosogatót,
hogy gondoskodjunk az alapanya-
gok elkülönített tárolásáról. Amire
nincs feltétlenül szükség, de ha van,
a háziasszony dolgát nagymértékben
megkönnyíti, az az ún. parve élelmi-
szerek feldolgozására szolgáló plusz
edényzet. Amikor mindez rendelke-
zésünkre áll, csak akkor kezdhetünk
hozzá a megfelelô alapanyag felku-
tatásához-beszerzéséhez. Ma, úgy
gondolom, Magyarországon sem
okoz problémát a kóser alapanyag
beszerzése, hisz tudomásom szerint
a mészárszékek üzemelnek, s mint
nemrég értesültem, új kóser élelmi-
szerbolt nyílt az igények kielégítésé-
re. (Ami a „mészárszékeket” illeti – a
szerzô téved – a szerk.)

A kóser konyhát illetôen három
alapvetô fogalommal ismerkedtünk
meg, nevezetesen a húsos, a tejes és a
parve (páros) fogalmával. Ennyi
bevezetô után nézzük, mi mit is jelent.

Kóser háztartás esetében alapvetô
szabály: „Ne fôzd a gödölyét anyja
tejében.” Tehát az alap, ami sokak
számára ismert, úgy szól, hogy ne
keverjük a húsos és a tejes ételeket.
Ezenkívül meghatározza azokat az
állatfajtákat, amiknek fogyasztása
zsidó ember számára tilos. Általá-
nosságban azt mondhatom, hogy a
ragadozó négylábúak, a dögevô ma-
darak, a csúszómászók, kétéltûek
tartoznak ebbe a kategóriába.

A téma sokrétû, minden felmerülô
kérdés egy újabb kérdést szül, így
mélyreható elemzésébe nem is vá-

gok bele. Jelen esetben lényegtele-
nek azok a konyhai trükkök, amik a
kóser háztartást vezetô asszonyok
munkáját könnyebbé tehetik, de
azért megfelelô helyen igyekszem
erre is példát felmutatni.

Kezdem a legegyszerûbbel, a „pá-
ros” élelmiszerek bemutatásával,
aminek a nevébôl már kikövetkeztet-
hetô, hogy akár húsos, akár tejes éte-
lek elkészítéséhez felhasználható.
Ilyenek a zöldségfélék, a tojás, a fû-
szerek, az adalékanyagok, a gabona-
félék. De hogy ne legyen még ez sem
ennyire egyszerû, az adalékanyagok
közül mindjárt kiemelésre érdemes a
zselatin, ami készülhet szintetikus
alapanyagokból, de régebben sok
esetben találkozhattunk disz-
nóbôrkébôl elôállítottal is. Az érde-
kesség kedvéért, de fôleg azért, hogy
a laikus érdeklôdô fogalmat alkot-
hasson a kóser konyha igencsak
macerás voltáról, egy példa a páros
ételek felhasználhatóságára: Teszem
azt, egy ún. húsos étkezést követôen
maradt némi saláta, fôtt tojás és fôtt
krumpli. Úgy döntök, hogy másnap-
ra ebbôl összeállítok egy rakott
krumplit. Tiszta sor, munka alig,
krumpli, tojás karikázva, némi tejföl,
és alig kell idôt tölteni a konyhában.
Csakhogy! Csakhogy nem tehetem,
azon egyszerû oknál fogva, hogy ne-
vezett élelmiszerek minden valószí-
nûség szerint húsosnak kinevezett
edényben fôttek, húsos tálalóedény-
ben kerültek asztalra, amibôl húsos
evôeszköz használatával kerültek a
húsos tányérra. Persze erre is van
megoldás, mégpedig az, hogy a kö-
retnek szánt páros alapanyagok fel-
dolgozása, tárolása egy sem nem hú-

sos, sem nem tejes edényben történik
már a tisztítástól a mosáson át egé-
szen a tálalásig.

Áttérve a húsokra, mint fentebb je-
leztem, szabályok írják elô, melyik
fogyasztható. Ezt az elsô lépést
azonban még számtalan követi, míg
az élô állatból a húsétel asztalra ke-
rül. Kezdve az állat levágásától a fel-
dolgozáson át egészen a fôzésig. A
kóser vágás szakma, ami szakmának
rangja, becsülete van a mai napig.
Régen, amikor sajchet (metszô) járta
a vidéket, nem volt mindegy sem a
kézügyessége, sem a szerszámok
minôsége, de sok esetben még a fizi-
kai ereje sem. Követelmény ugyanis,
hogy az állat a vágás közben ne
szenvedjen, ne vergôdjön, mert az
így keletkezett véraláfutásos foltok
miatt húsa fogyasztásra alkalmatlan-
ná válik. Ha a vágás sikeres volt,
kezdôdhet a kopasztás és a bontás.
Azok a fiatalok, akik a hûtôpultról
emelik le a konyhakész baromfit, ta-
lán nem is tudják elképzelni, hogy a
kopasztáshoz elôször is vizet kell
forralni, abba mártani az állatot,
hogy tollaitól könnyen megszabadít-
hassuk. Kóser vágásnál ez a megol-
dás nem alkalmazható, hiszen a for-
ró vízzel való érintkezés során a szö-
vetek között lévô vér megalszik,
amit a késôbbiek során sem lehet el-
távolítani. És akkor következzék a
bontás, aminek során arról is meg
kell gyôzôdni, hogy a belsô szervek
épek-e. A hiba lehet fejlôdési rendel-
lenességbôl, de nem megfelelô vá-
gásból adódó is – a végeredményt te-
kintve ennek nincs jelentôsége.

Amennyiben idáig minden az
elôírások szerint történt, a húsra még
mindig nem mondhatjuk, hogy
konyhakész. Ahhoz, hogy ezt ki-
mondhassuk, a húst (akár nagyüzemi
módszerekkel, akár házilag) kaserol-
ni kell. A kétféle módszer között

csak mennyiségi különbség van, ki-
vitelezése egyforma, és a halachikus
elôírások szerinti idô sem módosít-
ható. Azután, hogy bizonyos részek-
bôl az inakat eltávolítottuk, a dara-
bolt húst hideg vízben áztatjuk, és a
megfelelô idô letelte után nagy sze-
mû sóval minden oldalon jól behint-
jük, majd ismét állni hagyjuk egy
lyukacsos tálban, már csak egy hideg
vizes öblítés, és máris konyhakész
alapanyagot kapunk.

Ki lehetne még térni a bel-
sôségekkel kapcsolatos teendôkre,
de mint már mondtam, minden kér-
dés egy újabbat vet fel, ami már ter-
jedelme folytán is bôven meghalad-
ná egy poszt lehetôségeit.

Térjünk rá inkább a tejes ételre,
mely nevében hordozza, hogy tejet,
tejterméket tartalmaz. Mitôl lesz kó-
ser a tej vagy a sajtfélék? Attól, hogy
fejés (ma ez a nagyüzemi, gépesített
fejés idején érvényét veszti) és fel-
dolgozás közben nem érintkezik hú-
sos termékkel, röviden: a sajtot
készítô személy munka közben nem
szalonnázik.

Elôírás szabályozza azt is, hogy te-
jes étel fogyasztása után mennyi
idônek kell eltelnie, míg húsosat
ehetünk, és fordítva.

Valahányszor nem zsidó társaság-
ban ez a téma felmerül, többnyire
ugyanazzal a két kérdéssel találko-
zom. Az egyik, hogy „miért van erre
szükség?”

Mint az elején írtam, a Tóra három
helyen tesz említést a húsos és a te-
jes étel szétválasztásáról, de egyetlen
esetben sem indokolja a miértet. Az,
hogy ennek ellenére a vallásos zsi-
dók (Izraelben gyakorlatilag a val-
lástalanok túlnyomó része is) szigo-
rúan betartja ezt a parancsot, legin-
kább a már a bibliai idôkben ösztö-
nösen felismert egészséges táplálko-
zásnak tudható be. Nem tartom telje-
sen véletlennek, hogy a könnyebben
emészthetô (tejes) ételek utáni vára-
kozási idô jóval rövidebb, mint
mondjuk egy cupákos marhahúsból,
füstölt libából készített sólet után.

A másik, ami kérdés és egyben
megállapítás is, hogy „akkor egy val-
lásos zsidó idegenben nem is
eszik!?”

Hát errôl szó sincs, de tény, hogy
körültekintôen cselekszik. Azt rész-
letezni, hogy mindezt hogyan oldja
meg egy hagyományôrzô zsidó, fe-
lesleges, hisz ez függ az adott hely
nyújtotta kínálattól, de fôleg az
egyéni beidegzôdéstôl. A magam
részérôl például nem eszem ömlesz-
tett sajtot idegenben, mert tudom,
hogy számos ország étkezési kultú-
rájától nem idegen az ilyen termékek
húsféleséggel történô ízesítése.

Végezetül egy példa, amit minden-
kinek, aki az étkezési szokásaink
felôl érdeklôdik, elmesélek:

Élt Budapesten egy mészáros
(Schwartz Ernô, aki 2012-ben, 102
éves korában hunyt el), aki 5 évet és
4 hónapot töltött munkaszolgálatban,
és mint szakember, szinte végig
konyhán dolgozott. Többi társával
ellentétben még „szerencsésnek” is
mondhatta magát, mert ez lehetôvé
tette számára, hogy ne éhezzen,
ugyanakkor neveltetése tiltotta, hogy
nem kóser ételt vegyen magához.
Így történt, hogy hosszú munkaszol-
gálata alatt csak fôtt tojást, krumplit
és nyers zöldségfélét fogyasztott.
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