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„Elfeledett soproniak” címû kiállí-
tással emlékeztek Sopronban, az Új
utcai 11-es szám alatt, az Új-zsinagó-
gában a városból elhurcolt zsidó em-
berekre a magyar holokauszt 70. év-
fordulóján. A megnyitón többen
részt vettek a tragikus események
túlélôi és azok családtagjai közül.

A tárlat célja, hogy bemutassa a
soproni zsidóság életét, fôként a má-

ahonnan soha nem tért vissza. A fotó

1943. március 12-én készült, Diebold

Károly neves soproni fotós mûtermé-

ben. Tizenegy évesen ölték meg.

Aztán Weiler Zsigmond, 1889-ben

született. Nagyapáim kortársa. Az

enyimek visszajöttek Bergen-

Belsenbôl, az öreg Weiler viszont nem.

Bornagykereskedôként dolgozott, sop-

roni születésû ember volt. Majdnem

egész családját kiirtották, egy fivére él-

te túl a borzalmakat.

Képek, emberek, családok, sorsok.

Sopron városának polgárai, zsidók és

nem zsidók, most közösen emlékez-

nek az elfeledettekre. Hogy ne lehes-

senek elfeledettek.

Egy éve, mikor a soproni zsidó hit-

község megmutatta nekem a kiállítás

terveit, éreztem, hogy valami különle-

ges dolog készül. Éreztem, de akkor

még nem tudtam. Aztán a buta közélet

majdnem meghiúsította a tervek meg-

valósulását. A soproni zsidók és elnö-

kük elszántsága, meg az önkormány-

zat elkötelezettsége segített. Érdemes

volt, mert értéket alkottak!

Hiteles, tiszta emlékezés. Ez az idei

emlékév legnagyobb kihívása. Szem-

benézés a történelemmel, szembené-

zés a bûnökkel.

Tudom, fontos, hogy egy nemzet

tisztában legyen saját nemzeti értéke-

ivel. Tisztában legyünk azzal, hogy

mi, magyarok, mit adtunk a világnak

az elmúlt ezer év során. Ehhez ismer-

nünk kell Bartók és Kodály munkás-

ságát, értékelnünk Arany János

elképesztôen gazdag líráját, az ország

építészeti remekeit, a Parlament épü-

letét, a Mátyástemplomot, a soproni

tûztornyot, vagy akár a Dohány utcai

zsinagógát, a magyar tudósok ered-

ményeit, a Nobel-díjasaink korszakos

munkáit – zsidóként, nem zsidóként

egyaránt. Legyünk mindnyájan büsz-

kék rájuk, szeressük, tiszteljük hazán-

kat.

De mi, magyarok, büszke nemzetté

akkor tudunk csak válni, ha képesek le-

szünk ôszintén szembenézni történel-

münk sötét korszakaival is. Ha nem

akarjuk kifehéríteni azt, ami fekete. Ha

nem akarunk hôst csinálni abból, aki

nem volt az, s ha nem próbáljuk átírni

a valóságot, vagy akár annak arányait

megváltoztatni. Mert mi, zsidók, igen-

is tudjuk, hogy a borzalmak között vol-

tak, akik mentették az üldözötteket.

A Dohány utcai zsinagóga melletti

Igazak Kertjében márványba vésettük

azoknak a neveit, akik a holokauszt

során segítették az üldözötteket. Wal-

lenberg, Rotta, Carl Lutz, Sztehlo Gá-

bor és azok a százak, akik a sötét

idôben is a jó oldalon álltak. Az igaz

emberek azonban kevesen voltak. A

haza többet kívánt volna belôlük.

Az elfeledett soproniak kiállítása lí-

rai is egyben kegyetlen. Szembenéz a

múlttal, bemutatja az elpusztított em-

bereket, az elpusztított értékeket. Ez az

igazi, tiszta megemlékezés. Mindenki-

nek, aki részt vállalt a projektben –

Sándor Péternek, a közösség elnöké-

nek, Sopron város polgármesterének és

munkatársainak – nagy tisztelettel gra-

tulálok.

Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes szerint megálljt kell pa-
rancsolni az Európában újra megerôsödô szélsôségeknek. A Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöki tisztségét is betöltô politikus
Kolozsvár belvárosában egy holokauszt-emlékmû felavatásán mondott beszé-
det.

Az emlékmû annak a több mint 18 ezer Kolozsvár környéki zsidónak állít
emléket, akiket hetven évvel ezelôtt deportáltak a náci haláltáborokba.

Kelemen Hunor az európai parlamenti választások eredményeire utalva je-
lentette ki, hogy nem szabad helyet engedni azoknak, akik embereket külön-
böztetnek meg faji, nyelvi vagy vallási alapon. Azt is hozzátette, a többség
mindig felelôs a kisebbségért. A Kolozsvár környéki zsidók halálba küldésé-
ért is kollektív a felelôsség.

„Egyetlen ember nem lett volna képes megszervezni, hogy 56 nap alatt több
mint 430 ezer zsidót gyûjtsenek össze egy 170 ezer négyzetkilométeres
területrôl, hogy a halálvonatokkal Auschwitzba vigyék ôket” – jelentette ki
Kelemen Hunor. Hozzátette, a szolidaritás hiánya tette lehetôvé a deportálá-
sokat. A társadalmi szolidaritás csökkenthette volna a tragédia mértékét, vagy
akár teljesen elkerülhetôvé tette volna azt.

vend, s tartsa meg a Mindenható 120
évig –, szóval édesanyámtól megkér-
deztem, miért nincsenek meg a régi
családi képeink. Nincs, mert mikor
visszajöttünk Auschwitzból, akkor a
ceglédi ház teljesen ki volt fosztva –
mondotta. Nemcsak az értékek, de a
bútorok is eltûntek, s nemcsak a moz-
dítható bútorok, de a nyílászárók, az
ablakok, az ajtók is hiányoztak a ház-

Kiállítás nyílt az elfeledett
soproniak emlékére

ról. Csak a puszta falak meredeztek.
Azon kevesek, akik visszajöttek a po-
kolból, többnyire kifosztott otthonokat
találtak a meleg családi fészek helyett.
Azok, akik visszajöttek.

De 437 ezren ott maradtak, örökre.
„Auschwitz ma a legnagyobb magyar
temetô” – mondta az idei auschwitzi
megemlékezésen Magyarország elnö-
ke, Áder János. Nekem meg mindket-
tô nagymamámat ott ölték meg, ôk is
a 437 ezer áldozat között nyugszanak.

Nekem soha nem volt nagymamám.
Persze ezt egy kisgyermek tudatosan
nem is érzékeli. Van, akinek van, van,
akinek nincs, minden úgy tûnik ter-
mészetesnek, ahogyan éppen megéli
az embergyerek.

Az élet pedig megy tovább. Unokám
született. Nagyszülôk lettünk. Látom,
feleségem és unokánk között három és
fél év alatt milyen szoros, bensôséges
érzelmi kapcsolat alakult ki. Figyelem,
hogyan próbálnak együtt fôzni a kony-
hában, hogyan tanulja a lányunokám
kis kezeivel a maceszgombóc formálá-
sát, hogyan tudnak együtt örülni egy
ezerszínû pillangó látványán, s hogyan
tudja a nagymama megvigasztalni a
bármi okból elkeseredett gyermeket. S
most ôszülô fejjel, nagyszülôként... le-
het, hogy groteszk, de elkezdtek hiá-
nyozni a nagymamáim. A sors nekem
ezt az élményt ugyanis nem adta meg.
Én nem tudom, milyen egy nagymama
ölében megpihenni, nem tudom, mi-
lyen, amikor régi családi történeteket
mesél.

Nekem soha nem simogathatta meg
arcomat a nagymamám, soha nem vi-
gasztalhatott meg, ha a terézvárosi
körfolyosón – a gangon – elestem, s
nem ápolhatott, mikor éppen lázasan
feküdtem. Én nem tudom, milyen a
nagymama kosztja.

Elfeledett soproniak, elfeledett ceg-
lédiek, elfeledett abonyiak. Tôlem ezt
lopta el a történelem. Végignéztem a
soproni képeket. Mosolygós gyerme-
kek, családjukért felelôsséget érzô
felnôttek: az elfeledettek.

Nincs Boros Liána. 1933-ban szüle-
tett Bécsújhelyen, az Új utca 8.-ban
lakott. Liánát 1944-ben, a Fegyvertár
utca 5. sz. alatti zsidó elemi iskola ta-
nulójaként deportálták Auschwitzba,

Kelemen Hunor: A többség
mindig felelôs a kisebbségért

Azt is megemlítette, hogy akkor is voltak, akik példát mutattak szolidaritás-
ból, így Márton Áron római katolikus püspök és Járosi Andor evangélikus es-
peres, de a történteket mégsem sikerült megakadályozni.

Az RMDSZ-elnök szerint az emlékezés hiányából fakad, hogy késôbb a
kommunizmus is milliókat küldhetett a halálba, és az etnikai tisztogatás a
Balkánon is megismétlôdhetett. Hozzátette, az emlékezet ébren tartásával le-
het elkerülni, hogy a 21. században hasonló tragédiák történjenek.

Aurel Vainer, a romániai zsidó hitközségek szövetségének elnöke a megem-
lékezésen felidézte: Észak-Erdélyben másfél hónap elég volt ahhoz, hogy 135
ezer zsidót a náci haláltáborokba küldjenek. A zsidó közösség vezetôje külön
kitért a meggyilkolt gyermekekre. „Mit adhatott volna az emberiségnek az a
kétmillió zsidó gyermek, akiket a náci gépezet megsemmisített?” – tette fel a
kérdést.

A holokausztra emlékeztetô kolozsvári térplasztikát Löwith Egon zsidó
származású helyi magyar szobrászmûvész tervei alapján Kolozsi Tibor készí-
tette. Amint Emil Boc polgármester fogalmazott, azért állították, hogy hason-
ló tragédia soha többé ne történhessen.

(MTI)

sodik világháború alatt. A városból
1944 májusában 1870 zsidó polgárt
írtak össze. Július 5-én az egykori Dé-
li pályaudvarról a soproni és környék-
beli, csaknem 3000 zsidót indították
útnak marhavagonokban; a szerel-
vény három nap múlva érkezett
Auschwitzba.

A kiállítás a soproni hitközség és a
Soproni Magyar–Izraeli Baráti Kör
munkája által valósult meg, így Fodor
Tamás polgármester köszöntôje után
beszédet mondott többek között Sán-
dor Péter, a hitközség vezetôje, Szita
Szabolcs, a Holokauszt Emlékköz-
pont volt igazgatója, valamint Heisler
András, a Mazsihisz elnöke. A tárlatot
Tárkányi Sándor építész rendezte. A
kiállítás október 31-éig tekinthetô
meg keddtôl vasárnapig 10.00 és
18.00 óra között.

Az alábbiakban Heisler Andrásnak,
a Mazsihisz elnökének a kiállítás
megnyitója alkalmából elhangzott be-
szédét olvashatják. 

Tisztelt Emlékezôk!
Néhány hete egy közeli barátunknál

vacsoráztunk. A vacsorát követô be-
szélgetés végén, ahogyan az gyakran
megtörténik mindnyájunkkal, elô-
kerültek a családi fényképek. Ükpapa
dagerrotípiája az 1848-as forradalmat
követô évtizedekbôl, dédszülôk
esküvôi képei, családi idillek valahol
a város szélén, mosolygós szemû új-
szülöttek – mind míves pólyában, és
az élet ráncait hordozó öregek bölcs
tekintetei az ôsök akkori házai, több-
nyire falusi portái elôtt.

Elgondolkoztam. Hol vannak a mi
családi képeink? Nagyanyáimról csak
egy-egy homályos, töredezett fotónk
maradt. Nincs a ceglédi házról, az
abonyi portáról egy kép se, hiányza-
nak a családi összejövetelek izgalmas
életképei, vagy a családok többségé-
nek meglévô, beállított mûtermi fo-
tók.

Édesanyámtól, aki idén lesz 89 éves
– Istennek hála, jó egészségnek ör-

A kép forrása: www.ikvahir.eu

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.
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Körzeti kitekintô

Egyetemi pedagógusi végzettséggel, 5 éves pedagógusi szakmai

gyakorlattal és közoktatási vezetôi végzettséggel rendelkezô

igazgatót keresünk
a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség által 

fenntartott 12 osztályos oktatási intézménybe.

Fényképes önéletrajzot, motivációs levelet és oklevélmásolatokat

kérünk. E-mail cím: zsofia@orthitk.t-online.hu

Debrecen
Hitközségünk köztiszteletben álló

tagja, a mindenki által szeretett és
nagyra becsült Réti Béla, a hitéletet
évtizedek óta szakértô kezekkel ön-
zetlenül irányító Béla bácsi, Baruch
ben Mordche betöltötte a 90. élet-
évét. Szívbôl kívánunk neki nagyon
jó egészséget, sok örömöt és minden
elképzelhetô jót, hogy még sokáig
köztünk szolgálhassa a Mindenható
áldásával közösségünket.

A szombati istentiszteletek alkal-
mával mindig Béla bácsi hívta fel
mint gabe a tórához hittestvéreinket,
most azonban a születésnapost hív-
ták fel az elôkelô hatodikként.

Az ezt követô kiduson a DZSH el-
nöke meleg szavakkal köszöntötte az
ünnepeltet, aki meghatottan hallgatta
a jókívánságokat. Dr. Bárd Tibor
családtag méltatta életútját, mely
nem volt könnyû. A hitéhez és csa-
ládjához rendíthetetlenül hû Béla bá-
csi mindig nagy megbecsülésnek ör-
vendett. Shmuel Faigen rabbi és So-
mogyi László rangidôs hittestvérünk
a Mindenható áldását kérte  az ünne-
peltre.

Voltak, akik megértették az idôk
parancsát, és volt bátorságuk cse-
lekedni; ennek értékét lehetetlen
felbecsülni. Sztehlo Gábor és a
hozzá hasonló emberek az életük-
kel játszottak, amikor kiálltak az
üldözöttekért. (Schweitzer József)

Negyven éve halt meg Sztehlo
Gábor evangélikus lelkész, a vész-
korszak idején sok száz zsidó gyer-
mek megmentôje, 1945 után a
Gaudiopolis gyermekköztársaság
alapítója.

A lelkész 1944 márciusában kezd-
te el zsidó gyerekek mentését Raffay
Sándor püspök megbízásából. Kará-
csonyig 32 otthonban szervezte meg
a gyerekek ellátását a Vöröskereszt
támogatásával. Sztehlo Gábor szá-
mára a gyermekek, felnôttek sze-
mélyválogatás nélküli mentése szol-
gálat volt, amit nem akart, de nem is
tudott volna visszautasítani. Hitének
mélysége és hatóereje szinte felmér-

A rendszerváltás óta a hazai média a következôképpen tálalta az újvi-
déki vérengzés témáját: Tito partizánjai ártatlan magyarok ezreit mé-
szárolták le. A Kádár-éra alatt azért megjelent Cseres Tibor Hideg na-
pok címû könyve, majd az ebbôl készült film, amelyek legalábbis sejtet-
ni engedték, hogy a történet nem úgy kezdôdött... A jelenlegi kormány és
a szerb illetékesek között talán egy éve született megállapodás arról, hogy
emlékmûvet állítanak a magyarok által végrehajtott tömeggyilkosságok-
nak és a szerbek általi, ártatlan embereket is sújtó megtorlásnak. Képe-
ink, melyek a magyar katonák és csendôrök „tevékenységét” ábrázolják,
a Novosti hírügynökség honlapjáról származnak.

bert „Találkozás a Szent Igazzal. A
magyar nyelvû ortodox zsidó sajtó
cádik-képe (1891–1944)” címû, idén
megjelent mûvét ismertette Voight
Vilmos, az ELTE emeritus professzo-
ra és Fényes Balázs, az ORZSE ad-
junktusa. Ezután az egyetem bölcsé-
szettudományi karának galériáján
„Az átmentett hagyomány ôrzôi” cí-
men nyílt kiállítás. Az igen színvona-
las anyag az egyetem éves
holokausztprogramjának részeként
valósult meg.

* * *
A Szegedi Tudományegyetemen

harmadik alkalommal rendezték meg
a Nobel-díjasok – Tehetséges Diákok
Találkozóját, amelyen idén két izraeli
kémiai Nobel-díjas – Aaron
Ciechanover (2004) és Ada Yonath
(2009) – vettek részt. A világhírû tu-
dósok elôadást tartottak a Ságvári
Endre és a Radnóti Miklós gimnázi-
umban, népszerûsítették a tudományt,
szóltak az országukban rendelkezésre
álló tanulmányi lehetôségekrôl, ellá-
togattak az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpontjába, konferencián ad-
tak elô és hallgattak meg elôadást fia-
tal talentumoktól, s átnyújtották az ál-
taluk és az egyetem által létrehozott
alapítványi díjakat. A záró programra
a Szegedi Nemzeti Színházban a Ma-
gyar Állami Népi Együttes és a Sze-
ged Táncegyüttes közremûködésével
került sor. A konferencia és a mûsor
összeállítása és megszervezése Hegyi
Péter professzor érdeme, aki nem-
csak gasztroenterológusként, hanem
koreográfusként, tánccsoportveze-
tôként és táncosként is szerepelt a
rendezvényen. Az eseményen Ilan
Mor nagykövet találkozott a tudósok-
kal és az egyetem vezetôivel. Led-
nitzky András hitközségi elnök, tiszte-
letbeli konzul az Élô zsinagóga fotó-
albummal köszönte meg a vendégek
alapítványi támogatását.

* * *
A Szegedi Dugonics Társaság és

szakosztályai, valamint a hitközség a
Városháza dísztermében Király Lász-
ló zeneszerzô „Holokauszt a magyar
zenében” címû referátumával csatla-
kozott a nemzetközi holokauszt-
emlékprogramhoz. A résztvevôk el-
sôsorban a szegedi zenészekrôl, mû-
vészekrôl és az általuk elôadott mû-
vekrôl szerezhettek ismereteket, majd
kérdéseket is feltehettek.

* * *
A hitközség és a Dugonics András

Piarista Gimnázium együttmûködési
szerzôdést kötött a hitoktatás zsidósá-
got érintô fejezeteinek általunk
történô ismertetésére. Ezen kihelye-
zett órák keretében közösségünk
fôrabbija, Markovics Zsolt rendkívüli
osztályfônöki órát tartott a 11. osztá-
lyosok számára. Fôrabbink bemutatta
a nagyzsinagógát, szólt az Ószövet-
ségrôl, valamint válaszolt a kérdések-
re. A továbbiakban lehetôség lesz,
hogy a tanulók az órákon megismer-
hessék nemcsak vallásunk alapjait, a
hitközség történetét, de bepillantást
nyerhessenek a zsidó ünnepek és ha-
gyományok világába is.

* * *
Hetedik alkalommal rendezett kon-

certet a 2006-ban elhunyt világhírû
basszista, Gregor József emlékére a
Kossuth-díjas énekesrôl elnevezett
alapítvány, a Szegedi Közéleti Kávé-
ház a hitközség támogatásával az Új
Zsinagógában. A változatos mûsorra
közel félezren voltak kíváncsiak. Fel-
léptek Gregor József – aki korábban a
Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társa-
ság díszelnöke is volt – olyan neves
régi játszótársai és muzsikus partne-
rei, mint Kertesi Ingrid, Szerekován
János operaénekes, Égetô Mária or-
gonamûvész, Kosztándi István hege-
dûmûvész, valamint az új generáció
képviseletében Dobrotka Szilvia,
Ninkó Attila, Ninkó-Bottka Mária,
Pataki Bence, Pintér Tünde, illetve
Horváth Eszter és a Gregor Iskola
Kamaraegyüttese. Az est kezdetén a
jelenlévôket Szeged egykori polgár-
mestere, a késôbbi egyházügyi állam-
titkár, Szalay István köszöntötte, ba-
rátként emlékezve az énekesre. A kö-
zönség a belépôt adományokkal tá-
mogatta, amibôl fiatal helybéli mû-
vésztehetségek részesednek.

L. A.

Kívánunk jó egészséget, hosszú
életet bis 120!

Szeged
A hitközséggel együttmûködésben

két kiállítást rendeztek a városban. A
vonal mesterei szegedi mecénásai: „In
memoriam Vadász Endre (1901–
1944)” címmel a Somogyi Könyvtár-
ban grafikai bemutatót tartottak,
melynek keretében a 20-as, 30-as
évek jeles mesterének munkáit láthat-
ták az érdeklôdôk. A mûvész és fele-
sége 1944 júniusában egymástól tá-
voli helységben, de egymásnak üzen-
ve és megállapodva önként vetettek
véget életüknek, elébe menve a gettó-
zásnak és a holokausztnak. Vadász
Endre számos alkotása még ma is ré-
sze amerikai kiállításoknak. Legis-
mertebb albuma, a Haláltánc, 1936-
ban jelent meg. A rendezvény a város
éves holokausztprogramjának része.

* * *
A Szegedi Közéleti Kávéház és az

MTA SZTE Vallási Kultúrakutató
Csoport szervezésében Ortodox zsi-
dóság és modernitás címmel volt
könyvbemutató, ahol Glasser Nor-

Negyven éve halt meg
a gyermekek megmentôje

hetetlen. Tette mindezt derûvel, nyi-
tott lélekkel.

1945 tavaszán a Weiss Manfréd ál-
tal felajánlott területen létrehozta a
Pax gyermekotthont, a Gaudiopolis
(Örömváros) nevû intézményt.
1961-tôl 1974-ben bekövetkezett ha-
láláig Svájcban végzett lelkészi
munkát. Tevékenységéért 1972-ben

megkapta a Vi-
lág igaza címet.
Nobel-békedíjra
is felterjesztet-
ték.

Sztehlo Gábor
ihlette Radványi
Géza Valahol
Európában címû
filmjét és fôsze-
replôjét, az alko-
tásban szereplô
gyermekek nagy
része is Gaudio-
polisból jött. A
gyermekköztár-
saságról Szántó
Erika készített
dokumentumfil-
met, majd tévéjá-
tékot.

Sztehlo életé-
ben a magyar ál-
lamtól semmi-
lyen elismerést
nem kapott, a ha-
talom nem tudott
mit kezdeni vele,
mert nem volt
kommunista, az
egyházak viszont
túlságosan sza-
badelvûnek tar-
tották. Az általa
megmentettek és
neveltek 1990-
ben nevét viselô
alapítványt hoz-
tak létre, amely
önálló életet kez-
dô állami gondo-
zottakat támogat.
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Évszázadokon keresztül békesség-
ben éltek itt a zsidók. 1944-ben a 11
zsidó család mintegy 50 fôt számlált.
Június 3-án zsidótlanították Csák-
várt. A holokauszt 70. évfordulójára
a Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület célul tûzte ki, hogy méltó mó-
don megemlékezik a deportált zsidó
családokról és az 1909-ben épült, ma
már nem létezô zsinagógáról.

A megemlékezés a katolikus, a re-
formátus, az evangélikus templomok
ötperces harangzúgásával kezdôdött.
Lebovits Imre holokauszttúlélô em-
lékezett a mártírokra. Beszédének
középpontjában Horthy felelôssége
és döntése állt: a kormányzó nevezte
ki és adott szabad kezet a nácibarát
és antiszemita Sztójay Döme minisz-
terelnöknek és hóhértársainak,
Jaross Andor belügyminiszternek,
Baky László és Endre László állam-
titkároknak, akik a magyar vidéket
hat hét alatt zsidótlanították. A né-
met megszállók a magyar adminiszt-
ráció lelkes támogatása és kegyetlen
végrehajtása nélkül nem lettek volna
képesek a deportálásra. Hitler telefo-
non beszélt Eichmann-nal, és meg-
kérdezte, kell-e segítség. Eichmann
válasza: nem kell, ilyen széles körû
támogatást sehol sem kaptunk. Hor-
thy nem követte Dánia, Bulgária
Finnország, sôt Románia példáját
sem. Antonescu Dél-Erdély és Ha-
vasalföld zsidó lakosságát nem volt
hajlandó kiadni Hitlernek, annak el-
lenére, hogy Besszarábiában és Bu-
kovinában 270 000 zsidót öltek meg.

Ezután következett az Emlékkô le-
leplezése, melyet Szénási Jonathan
Sándor református lelkész, Bence
András evangélikus lelkész és Ta-
más Antal katolikus világi elnök ál-
dott meg.

Bokodi István, a Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület elnöke emlé-
kezett Csákvár zsidóságára. Részle-
tek a beszédbôl: „A 19. század fontos
történése a magyar politikai nemzet
kialakulása. Mások mellett a ma-
gyarországi zsidóság is nemzetalko-
tó tényezô lett. Kialakult a polgári
jogegyenlôség és a zsidó vallás be-
vett vallássá vált. (...) Nem egyszerû
bocsánatkérésre van szükség, hanem
a történelmi, társadalmi tények nyílt
feltárására és beismerésére. Ez sem
lehet öncélú, hanem a társadalmi tu-
datba kell beépülnie annak érdeké-
ben, hogy közösségünk önvédelmi,
öngyógyító készségei javuljanak.
(...) Jóval az 1944. márciusi náci
megszállás elôtt a magyar állam
megépítette már azt az utat – megbé-
lyegzéssel, kirekesztéssel, jogfosz-
tással –, mely egyenesen vezetett a
deportálásokhoz. Nem egyik napról
a másikra történt, ami történt. Szép
lassan, sok apró lépéssel sodródott
az ország a tragikus útra. (...) Nem-
zeti összefogás helyett megindult
egy öncsonkító folyamat. A magyar
nemzet vesztesége pótolhatatlan.”

A megemlékezés alkalmából a
Vértes Egyesület kiadott egy kis fü-
zetet, melynek történeteit 19 idôs
csákvári visszaemlékezôtôl gyûjtötte
össze. A füzet címe: 2014. Emlé-
kezz..., mert zsidók voltak. Részlete-
tek a kiadványból: Reményi
Ferencné Németh Erzsébet: Ismer-
tem a Kohn család Kató nevû lányát.
Róla az a kép maradt meg bennem,
hogy volt egy hátul gombolós fekete
klottköténye, és a mellén sárga csil-
lagot viselt. Váli Katalin: Egyre na-

Törölték Adolf Hitler és a náci
diktátort kancellárrá kinevezô Paul
von Hindenburg német államfô dísz-
polgári címét a bajorországi Diet-
ramszellben.

A helyi önkormányzat 22 fôs
képviselô-testületében második ne-
kifutásra sikerült határozni Hitler és
Hindenburg díszpolgári címének
eltörlésérôl. Az elsô próbálkozás 8
képviselô ellenállásán bukott meg.
Az ügy felháborodást keltett,
holokauszttúlélôk és politikusok bot-
rányosnak nevezték az elôzô héten
hozott döntést.

Az ügyet ezért ismét napirendre
vették – számolt be a bajor közszol-
gálati mûsorszóró társaság (Ba-

yerischer Rundfunk). A testület az

ülésen nyilvánosan bocsánatot kért

az elhibázott döntésért, majd két he-

lyi lakos – egy író házaspár – tartott

elôadást arról, hogy miként irtották

ki a nácik a családjuk egy részét.

Ezután a testület egyhangúlag

megszavazta a díszpolgári cím visz-

szavonásáról szóló javaslatot.

A náci rezsim bukásáig mintegy

négyezer németországi település

adományozott díszpolgári címet a

diktátornak. Arról nincs statisztika,

hogy hány helyen vonták vissza a

döntést. Becslések szerint a települé-

sek többségében ez megtörtént.

MTI

„A sok vihart kavart emlékmû, az
angyali ártatlanságú magyar társa-
dalom és a birodalmi sas képében
Németország szembeállítása feledni
és feledtetni próbálja a magyar tár-
sadalom és a Horthy-kormányzat
felelôsségét zsidóként megjelölt tö-
megek meghurcolásáért és elveszej-
téséért, a náci Németország mellett
a háború végéig kitartó, hol készsé-
ges, hol vonakodó együttmûködésé-
ért” – mondta Hunyady György, az
MTA Filozófia és Történettudo-
mányok Osztályának vezetôje „A
történelmi emlékezet és a történet-
tudomány” címû konferencián.

Szokatlanul egyértelmû leírását ad-
ta Hunyady a kormányerô politikájá-
nak, amely számol a társadalom apáti-
ájával. Csoportérdekeit kezdetektôl
fogva nemzetinek címkézi, és az en-
nek nevében indított gazdasági, politi-
kai hatalomösszpontosításban „addig
megy elôre, ameddig csak tud. És bi-
zony igen messzire jutott”.

Ormos Mária történész a megszál-
lási emlékmûrôl azt mondta, „a szim-
bólum ugyan kifejezheti a rablók dúló
sokaságát, de a Wehrmacht magyar-
országi megjelenését nem”. Az 1944.

Az igazi segítség igaz szívbôl fakad 
A SAR-EL fôigazgatója Budapesten

Rangos találkozóra került sor Budapesten az Izraeli Kulturális Intézetben,
ugyanis Israel („SOLO”) Geva, a SAR-EL fôigazgatója az önkéntes munka-
vállalással kapcsolatosan tartott elôadást az érdeklôdôknek.

A SAR-EL vezetôjét, illetve a 100 fôt is meghaladó megjelenteket Deutsch
János, a projekt magyarországi koordinátora köszöntötte, egyben örömének
adott hangot, hogy létrejött a régóta várt találkozó.

Ezt követôen a mozgalom Izraelbôl érkezett vezetôje szólt – tolmács útján
– a hallgatósághoz.

Immár 10 éve irányítom a SAR-EL munkáját, melynek legfôbb feladata az
Izraelbe érkezô önkéntesek fogadása, elhelyezése és foglalkoztatása, ugyan-
akkor a háromhetes turnusok tagjai részére jelentôs segítséget biztosítanak,
hogy minél jobban megismerjék a fogadó állam történelmét, hétköznapjait, il-
letve a 66 éves ország fejlôdésének koncepcióját – fogalmazta meg
bevezetôjét Israel („SOLO”) Geva.

A részletes ismertetô során elhangzott, hogy a 32 évre visszatekintô önkén-
tes polgári munkamozgalmat Aharon Davidi, az ejtôernyôs hadosztály egyko-
ri parancsnoka alapította meg. „Ne pénzt, hanem a kezeteket és a szíveteket
adjátok!” – szólt a manapság is helytálló kérés Davidi parancsnoktól az ön-
zetlenek felé.

Az eltelt idôk során 160 ezer önkéntest fogadott és foglalkoztatott Izrael.
Évente átlagosan 4000 fô érkezik a világ számos országából: Amerikából,
Európa számos országából, sôt, Dél-Afrikából, Új-Zélandról, Ausztráliából
is, zsidók és nem zsidók vegyesen – adta tudtul a SAR-EL irányítója.

A részletekbôl kiderült az is, hogy a projekt mûködtetése nagyon pontos,
számos részletekre kiterjedô szervezési munkát igényel, hiszen elôre kell
megtervezni, hová, milyen munkára, mekkora létszámra lesz szükség, ugyan-
akkor az önkéntes munka népszerûsítése is jelentôs kapacitást köt le – derült
ki a részletekbôl.

A találkozó a munkával, kiutazással, ellátással kapcsolatos kérdések felve-
tésével, illetve azok megválaszolásával zárult.

Mezei Péter, a SAR-EL önkéntese
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Akadémikusok az Emlékmûrôl

Emlékkô Csákváron

gyobb megdöbbenéssel hallom azo-
kat a képtelen megnyilvánulásokat,
amelyek a különbözô orgánumokban
és élôben is kétségbe vonják a
holokauszt létezését. 1944-ben tud-
tam, hogy háború van, mégis az döb-
bentett meg leginkább, hogy egy na-
pon nem jöttek iskolába a zsidó lá-
nyok. Az akkori 10–12 éves kislá-
nyok végül napirendre tértek felette,
azonban nem kerülte el figyelmün-
ket, hogy a családok is eltûntek.
Csákvár lakossága szívesen vette
igénybe a zsidó üzleteket. Kedvezô
hitelt és részletfizetést is adtak, sok
új ház a segítségükkel épült fel. Pál
Imréné Tobak Erzsébet: 1948-ban a
Földmûves Szövetkezet autós túrát
hirdetett a borzalmak helyszínére.
Anna néni, Boriska néni meg tudta
nyerni anyukámat, elengedett, ekkor
15 éves voltam. Hajhegyek, ezer-
számra szemüveg, mûláb és -kéz,
mankó, bot hegybe rakva. Egy te-
remben táska, bôrönd, kosár. Ahogy
ott nézelôdtünk, megláttam egy kis
vesszôkosarat, jobban megnéztem,
benne piros-fehér pettyes betét, ben-

ne egy cédula: Kohn Katika
Csákvár. Az egyik útitárs, Mariska
megszólalt: nézzétek, fekete bôrönd,
rajta felirat: Szántó László Csákvár.

Az Emlékkô talapzatán az elpusz-
tított zsidó családok neveit olvashat-
juk. Az Esterházy Móric általános is-
kola tanulói az idôs visszaemlékezôk
történeteit olvasták fel, majd elhe-
lyezték a kegyelet köveit.

Ezután Borgula András, a Gólem
színház igazgatója Szép Ernô zsidó-
ságról szóló elmélkedését adta elô.

A mintegy 90 résztvevô átvonult a
Novák-házba a Csákvári zsidóság cí-
mû kiállítás megnyitására. Grósz An-
dor egyetemi tanár beszédében
hangsúlyozta: Emlékezni és emlé-
keztetni kell a mártírokra, és nem fe-
lejteni!

A megható és szívszorító ese-
mény, a példás rendezés nagyszámú,
lelkes csákvári lakos – kiemelten
Tóth Árpádné Marika és csapata –
összehangolt munkája, fáradhatatlan
és eredményes tevékenykedése ré-
vén valósult meg.

március 19-én bevonuló német erôk –
amelyek kétségtelenül megszállást
valósítottak meg Magyarországon –
ugyanis nem a császári sas, hanem a
horogkereszt jegyében jelentek meg.
Ráadásul a sas a mai Németország cí-
merállata is, így érthetô a mai német
vezetés tiltakozása.

Marosi Ernô Széchenyi-díjas mû-
vészettörténész az Index beszámolója
szerint ironikus hangvételû elôadás-
ban beszélt arról, hogy az emlékmû-
vekkel a hatalom minden történelmi
idôszakban politikai közmegegyezést
pecsétel meg. A mai magyar kormány
ebben kivétel: „Nálunk ezt titkolózás
övezi, mert a hatalom ezeket megle-
petésnek, afféle karácsonyi vagy Mi-
kulás-ajándéknak szánja.” Marosi
szerint „a nem akadémiailag fegyel-
mezett józan ész” már elmondta a
szoborról a véleményét spontán köz-
téri akciókkal és a sajtóban megjelent
cikkekkel. „Ehhez nincs mit hozzáten-
ni, hacsak nem a kritika ünnepélyes
kihirdetését, hogy tudniillik a szerve-
zetnek a mûvészethez semmi köze.”

Index

Hírek, események
röviden

– Koszorúzás a Szabadság téren.
Június 9-én a Dohány utcai körzet
Frölich Róbert fôrabbi és Zoltai
Gusztáv elnök vezetésével koszorút
helyezett el tiltakozásul a Szabadság
téri készülô emlékmû elôtt. A délutáni
ima után testületileg vonultak a
helyszínre.

– Balatonfüredi üdülônk ez évben
is várja kedves vendégeit két- és négy-
ágyas, televíziós, fürdôszobás szobái-
ban, teljes ellátással (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna, vacsora). Jelentkezni le-
het a Szociális Osztályon személyesen
vagy a 413-5571-es telefonszámon.

Hitlert megfosztották
díszpolgári címétôl

Második nekifutásra...
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Most ugyan egy másik menet indult
az Élet Menete után1, de vajon miért
válhatott ez is szükségessé? Mikor az
élet amúgy is állandó menetelés: hol
örömmel elôrefutás, hol kényszerû
hátratekintés: a béklyókra, amelyeket
aktuálisan saját gyöngeségeink okán
inkább a másik nyakára terhelünk,
vagy a felelôsségvállalásra, melynek
elmulasztásáért hiába keressük a
tetteseket...

De hát mi is ez a kényszer szülte,
örökké menetre kész hátizsák? Miért
a félelem, amiért állandó készenlét-
ben tartjuk, hogy útra keljünk? Vagy
miért a könnyen túlnézô közöny,
amivel a jövôre vetülô árnyékát elta-
gadjuk?

Igaz: aki magát nem készteti a
felismert jó megtételére, azt több-
nyire mások kényszerítik akár a fel
nem ismert rossz megvalósítására is.
Mennünk kellett tehát mind, akik az
emberléptékû életet a magunkénak
szeretnénk tudni még!

Persze azoknak is el kellene men-
niük a Halál kapuihoz, akik máig is
úgy hiszik, ôk az egyetlen Jó
egyedül jogos letéteményesei.
Azoknak, akik az egykori Rend –
azaz csakis az ô rendjük – szerint ma
is megítélni akarják és eltörölni
mások létezésjogát. Ám ha az

10-bôl 9...
Nem a szélsôjobboldalnak üzen a megszállási emlékmû, véli a Political

Capital kutatási igazgatója. Krekó Péter az ATV Startban elmondta, egy
2013-ban készült közvélemény-kutatás szerint az emberek döntô többsége
alapvetôen a németeket tartja felelôsnek a holokausztért, és csak 9 százalék
gondolja úgy, hogy a magyar lakosságnak is volt szerepe a történtekben.

Krekó szerint egyébként nehezen elképzelhetô, hogy a kormány ne lett
volna tisztában a következményekkel, amikor december végén a német
megszállási emlékmû felállításáról döntött. A tiltakozás ugyanis borítékol-
ható volt a zsidó szervezetek részérôl, és persze Krekó szerint igenis fontos,
hogy legyenek viták az emlékmûvel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is látni
kell – teszi hozzá az elemzô –, hogy aki ma ezt az emlékmûvet támadja, az a
jelenleg uralkodó véleményáramlattal megy szembe, amely szerint a
felelôsség elsôsorban a németeket, illetve bizonyos mértékben a magyar
államot mint egy, a néptôl távol álló bürokratikus rendszert terheli, a magyar
népnek azonban semmiféle szerepe nincs a holokausztban.

atv.hu / J. I.

Háború a nôk és gyerekek ellen
A közelmúltban avat-

ták fel Battonyán a volt
battonyai járáshoz tar-
tozó települések áldo-
zatainak emlékmûvét. A
mózesi kôtáblákat for-
mázó fekete kövön
egymás alatt sorakoznak
a nevek, s aranyozásuk
még frissen, fájón fény-
lik. Battonya, Domb-
egyház, Kevermes, Ma-
g y a r d o m b e g y h á z ,
Mezôhegyes mártírjai
felett Karsai József pol-
gármester, az emlékmû
k e z d e m é n y e z ô j e ,
Markovics Zsolt fôrabbi
és a Mazsihisz alelnöke,
Tordai Péter mondott
gyászkôavató beszédet.
Ez utóbbiból idézünk.

Amikor végigolvassuk
az áldozatok, a mártír-
jaink névsorát, az ötlik a
szemünkbe, milyen sok
nôi név bukkan elô könnyeink mögül. Özvegy anyák, feleségek, leánygyer-
mekek. A férfiak zöme – tudjuk – munkaszolgálatosként szolgált, s magukra
maradt feleségeik, anyáik kerültek megaláztatások és kínzások után a
vagonokba, s többségük a gázkamrába. Azok voltak a bátrak, akik elszöktek,
vagy önkezükkel vetettek véget életüknek.

Dr. Palkó Lajosné A battonyai zsidóság emlékkönyve címû összeál-
lításában olvasható az alábbi történet:

„A gettózás május 10. körül kezdôdött. Május 9-én Krause Ervinné született
Volacsek Bella magyar királyi honvédszázados és autóbusz-vállalkozó neje a
vármegye alispánjától levélben kéri 18 éve elmebeteg anyjának, a 63 éves
Polacsek Áronnénak a mentesítését, de a következô napokban megkezdôdik
a battonyaiak összegyûjtése. Polacseknét is bevitték Bánhegyesre. A kérvény
1944. július 24-én került az irattárba, rajta olvasható: »A zsidók a vármegye
területérôl el lettek szállítva, ennélfogva az ügy tárgytalanná vált.«

Battonyáról 108 embert vittek szekereken Magyarbánhegyesre. Csak a
legszükségesebb ruhanemûiket, ágynemût és alapvetô élelmiszereket vihettek
magukkal. A családok egy hónapot és tíz napot töltöttek el 384 magukkal a
bánhegyesi gettóban, zsúfoltság közepette és a legalapvetôbb higiéniai
körülmények biztosítása nélkül. Magyarbánhegyesen június 19-ig maradtak a
gettózottak. Az elszállítás elôtt a nôk testét egy bába vizsgálta meg elrejtett
ékszerek után kutatva, ezt követôen kiürítették a birtokot, és a családokat a
vasútállomáshoz vitték, marhavagonokba zárták és Békéscsabára szállították.
És onnan tovább...”

Kevés erre a szó. A lelkünk háborog.
Az emlékmû Mózes kôtábláját idézi. Az emberi erkölcs 10 parancsát. De

fájdalmas kérdéseket idéz fel bennünk. Hol rejtôzött 70 éve az erkölcs? Hová
bújt 70 éve az erkölcsi parancs? Hol volt a gyilkosokból hiányzó érzés: akár
az én anyámmal, lányommal is megtehetnék mások ezt a szörnyûséget! Vajon
szabad-e megkínozni gyerekeket, aggokat, akik sohasem fordultak senki ellen
sem?

Hol volt 70 éve az emberség?
S mi volt helyette? Rablás, fosztogatás, erôszak, megbecstelenítés. Lehet-e

olyan erôs az ékszerek, a pénz, a mások vagyona utáni vágy, hogy 40 napja
éhezô és szomjazó nôk hüvelyébe vájjanak a mohóbbnál is mohóbb kezek?
Lehet-e olyan vad a zsidók vagyona után sóvárgás, hogy rasszista ideológiát
körítsenek mellé, erkölcsi paranccsal szemben álló törvényeket alkossanak, s
elmebeteg öregasszonyokat és ártatlan kisgyerekeket kínozzanak miattuk?

Ez nem antiszemitizmus. Ez több annál. Ez vérszagra vadult, állatias,
elborult elméjû, dögevô mohóság.

Még a sötét középkor is erkölcsösebb volt ennél. Létezett ugyanis akkor a
zsidók adósleveleinek megsemmisítése, az úgynevezett levélölés. Ha a király
(vagy hozzá közel álló híve) már túl sok pénzzel tartozott, még mindig mond-
hatta, hogy nem fizetek, s elrendelték egy-egy zsidó vagy közösség által nyúj-
tott kölcsön megsemmisítését. A zsidó ugyan tönkrement, de nem vették el
feltétlenül aljasul az életét (bár volt olyan eset, amikor még ez is megtörtént),
s nem hazudtak mellé ideológiákat.

Az hiszem, hogy a ma antiszemitái, menetelôi ugyanezen rablóhorda sakál-
jai, dögevôi. Akik munka, vállalkozás, megerôltetés nélkül akarnak maguk-
nak vagyont. Akik azzal bizonyítják erejüket, hogy csordába tömörülve
vonulgatnak polgárok, családok portái elôtt. De mi lesz velük akkor, amikor
már nincs kit kirabolni? Nincs kit megalázni, megverni, megfélemlíteni? Mi
lesz velük, amikor majd tôlük kérdezik meg: neked ki is volt az apád, anyád?
Magyar? Sváb? Szlovák? És miért nem ilyen vagy olyan...?

Minket, zsidókat már többé nem lehet megfélemlíteni. Mi már „kiféltük
magunkat” több generációra elôre. Mi nem fogadjuk el többé az embertelen
parancsokat. Nem fogadjuk el az önkényeskedôket, erôszaktevôket, fekete
egyenruhásokat. Miránk nem csap le többé se birodalmi sas, se turul. A zsidó
fiatalok identitása magyar és zsidó. Ôk megtanulták: Mózes Tízparancsolata
elôrébb való, mint a politika, az ember alkotta törvények milliónyi kötelme.
Istené az igaz törvény. Megerôsödött a gerincük, s velük együtt a miénk,
öregeké is.

Ahogyan Battonya városáé is.
Kevés olyan település van, ahol mertek, akartak, vállaltak zsidó mártírem-

lékmûvet köztéren elhelyezni. Battonya megtette. Ezzel azt állítják, hogy az
itt lakók nem fogják meggyalázni a halottak emlékét, mint tették más
településen – még a holokauszt-emlékévben is – az emberi hiénák:
Tatabányán, Szikszón.

Ezzel az emlékmûvel az állítják: Battonya lakói bíznak az erkölcs, a
tisztesség, az emberség erejében, s a 70 évvel ezelôtti borzalmak sohasem
ismétlôdhetnek meg ebben a városban, s a környezô településeken sem.
Battonya az elsô felszabadult város volt 1944-ben Magyarországon.

Most pedig a legerkölcsösebb városok közé lép.
Battonya nem követeli meg a tiszteletet. Battonya ezzel az emlékmûvel és

békében megôrzésével megszolgálta.

Dombi GáborJad Vasem: a pápa kezet csókol a túlélôknek

A pápa a Kotelnál

Töprengés egy
már elment Menet után

érdekek éppen azt kívánják, büszkén
saját értékeik közé sorolják azok
életmûalkotását is, akiket származá-
sukért annak idején sokféleképpen
meggyötörtek.2

De természetesen azok is mentek,
akiknek ez a szelektáló hangnem a
háborúk szirénáját és a halálvagonok
kattogását idézi fel. Mentek azok
helyett is, akik már nem ismerhették
meg a visszautat...

Mentek még mindazok, akik nem
értik és nem igenlik, ahova el akar
jutni ez a mai, csak látszólag új
keletû acsarkodás.

Akik pedig e menet lobogóját
kibontották, azok magukat nem
kéretve jöttek el elénk: Jobst Bittner
lelkész vezetésével a TOS, a
Tübingeni Evangéliumi Közösség
fiataljai.

Jöttek megtisztulást keresve
feloldani a hamis hallgatást, az
emlékezet megtisztítását segítve,
mindannyiunk megbékéléséért.

Ôk azok a gyermekek, unokák és
dédunokák, akik a világ elôtt be
merik vallani, hogy személyes hitük
hitelességére is sötét árnyékot vet
felmenôiknek a fasizmusból részt
vállalt (és azt még le is tagadó) élete.

Jöttek, hogy helyettük bocsánatot
kérjenek!

Ôk jöttek hozzánk, hogy szem-
benézzenek mindazokkal és utó-
daikkal, akiket az ô közvetlen
elôdeik megszégyenítettek, és életre
vagy halálra szólóan megsebeztek.

Akikrôl mindannyiunknak tudni
kell, a humán tudományok által is
sokszorosan bizonyítottan3, hogy
akaratlanul is továbbadódnak az ô
sebeik.

Mert a kényszerített hallgatás,
amelyet a mára már bukott ideológia
várt el, tudattalan félelmek nyomán
örökítette át retteneteit. A kény-
szerülô kibeszélés pedig, amely a
feszült létbe esetleg belerokkant
túlélô számára a gyógyulás reményét
hozhatta el, mások számára is
láthatóvá tette az iszonyatot.4

Igaz: az elhunytak, a megsem-
misítettek már nem tudnak megbo-
csátani5.

Emlékezetüket méltón ôrzô utó-
daik pedig elsôsorban arra fi-
gyelmeztetnek: Hiteltelen az a Hit,
amely mások hitének megsem-
misítésére tör! Mert a Teremtô tisz-
teletét egyetlen, magát bármennyire
is igaznak tudó vallási közösség sem
tudja megvalósítani, ha a többi
teremtményben rejlô Teremtôi Kép-
más mivoltát nem ismeri fel, vagy
netán azt szándékosan eltagadja.

Mennünk kellett hát együtt minda-
zoknak, akik erônlétünk szerint szó-
val vagy tettel valljuk: a Teremtô
nem diszkriminál! Mérlegén csak és
kizárólag az emberség mérettetik
meg. Vagy hiányának gyalázata,
illetve látszatlétének hazugsága,
amely egyaránt elvettetik.

Így nem marad más a teremtett lét
tisztaságának és a lelkiismeret öniga-
zolásának eszközéül, mint kinek-
kinek saját hite vagy reménye hiteles
felmutatása. Amelyet ahelyett, hogy
másoktól követelné meg, maga tesz
le elsôként az Igazság asztalára.

Mert a létünket ajándékba kaptuk
mindannyian, így nem is lehetünk
bírái mások létezésjogának. Ám
megbocsátani mindannyiunknak,
akár utódokként is, igen nehéz.

Mert törekedhetünk ugyan a
tévedések megértésére, de nem iga-
zolhatjuk azok megtételének jogos-
ságát. Hiszen akkor akaratlanul is a
megismételhetôség bátorítóivá silá-
nyulunk.

Vonatkozik ez minden, a korabeli
szóhasználat okán kimagyarázott
gyalázkodásra éppúgy, mint ahogy
ma is a politikai szükségszerûség
bugyraiba gyömöszölôdnek bele a
veszélyes elfogultságok.

Ezért akinek megadatott, hogy
imádkozni tud, imádkozzon elsôsor-
ban azért, hogy minél többek tud-
janak hitelesen élt hitük példájával
mennél többeket az Örökkévaló felé
vonzani.

Így talán ezáltal is emberibbé
tehetjük magunk körül ezt a szûkülô
hazai világot.

Ranschburg Ágnes Hildegard
zsidó-német származású

bencés világi rendtag

1 2014. április 22-tôl 27-ig német náci
bûnelkövetôk leszármazottai és hazai
túlélôk az ismétlôdés veszélye ellen
tiltakozókkal együtt járták végig a
halálmenetek magyarországi fô vonalait,
hogy megbékélni segítsenek (ld. bôvebben a
www.menetelesazeletert.hu és a Segítség az
Élethez Alapítvány honlapját).

2 Lásd pl. a Nemzeti Könyvtár sorozatában
Karinthy Frigyes mûveit.

3 Virág Teréz, 1994: A Holocaust-szindróma
megjelenése a pszichoterápiás gyakorlatban.
In: Thalassa, (5)1994: 129–138 pp.

4 Bárdos Katalin, Kardos Péter, 2001:
Diszkrimináció és üldöztetés: hatások és
következmények. Konferencia, 2000,
Budapest, KÚT Alapítvány 2001, Animula
2001. 

5 Lásd a menetelésekrôl készült filmeket, erre
vonatkozóan a MENET 10/8-at a YouTube-
on.
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Porckorongsérvvel mûtöttek

meg egy barnamedvét

Kelet-jeruzsálemi tervek
A jeruzsálemi körzeti építési és tervezési bizottság jóváhagyta a Kelet-Je-

ruzsálem Szilván negyedében felépülô hatalmas régészeti látogatóközpont
terveit – közölte a Háárec címû izraeli újság honlapja.

A grémium nyolc órán keresztül hallgatta meg és részben el is fogadta a
terv ellenzôinek véleményét annak elfogadása elôtt. Az ott található régésze-
ti emlékek megôrzésére kötelezték az építtetôket, és csökkentették a leendô
épület nagyságát.

Az Elád nevû egyesület és a természetvédelmi hivatal közösen nyújtotta
be grandiózus elképzeléseit, amelyek a már 2009-ben is beadott és elfogadott
terv területének a háromszorosára nôttek. Az eredeti tervek 5460 négyzetmé-
teresek voltak, de a most benyújtott iratok már 16 600 négyzetmétert vettek
számításba, húsz méterre az óváros falaitól, az ott található arab lakónegyed
szívében.

A szilvániak azért ellenezték az idegenforgalmi és oktatóközpont létreho-
zását, mert az nem veszi figyelembe az ott élôk szükségleteit, az építészek és
számos közszereplô pedig azért tiltakoztak, mert a látogatóközpont szemben
áll azzal az elvvel, hogy tilos magas épületeket emelni a jeruzsálemi óváros
szomszédságában. A régészek is ellenzik a terv megvalósítását, mert az ala-
pok kifúrásakor kárt tehetnek a földben lévô értékes leletekben. Az Elád
egyesület által irányított hétemeletes épületbôl indulnának a gyalogos túrák
az óváros oldalában lévô „Dávid városa” nemzeti park régészeti emlékeinek
bemutatására. Alatta egy hatalmas parkoló 250 jármûvet tudna befogadni,
egy mélyen a föld alatt lévô szinten pedig az ott talált régészeti kincseket ál-
lítanák ki. 

MTI

Izrael kész lenne megállapodni a
palesztinokkal a palesztin állam lét-
rehozásáról, ha az Egyesült Államok
eléri az iráni nukleáris fejlesztési
program leállítását – írta amerikai és
izraeli forrásait idézve a The Sunday
Times. A vezetô konzervatív vasár-
napi brit lap értesülései szerint
Benjámin Netanjahu izraeli minisz-
terelnök ezzel a javaslattal érkezik
Washingtonba.

A The Sunday Times – amelynek
hagyományosan megbízható hírforrá-
sai vannak izraeli katonai, biztonság-
politikai és hírszerzési körökben –
idézi Netanjahu „egyik legközelebbi
tanácsadóját”, aki szerint az izraeli
kormányfô „elvben beleegyezett” a
palesztin állam létrehozásába, kész
kivonulni Ciszjordánia legnagyobb
részérôl és hajlandó kompromisz-
szumra Jeruzsálem kérdésében is.

A brit lap izraeli forrásai szerint
azonban Netanjahu mindezek fejében
ragaszkodik az iráni hasadóanyag-dú-
sítási program és a nukleáris töltetek

elôállítását célzó fejlesztési tevékeny-
ség leállításához, valamint a 2400 ki-
lométernél nagyobb hatótávolságú
iráni ballisztikus rakéták felszámolá-
sához.

A The Sunday Times által idézett
izraeli források szerint Netanjahu e
követeléseit hallgatólagosan több arab
ország is támogatja. Szaúd-Arábia tel-
jes mértékben Izrael oldalán áll a ka-
tonai célú iráni atomprogram felszá-
molását célzó intézkedések kérdésé-
ben, és Barack Obama amerikai elnök
ezt személyesen is hallani fogja, ami-
kor ebben a hónapban Rijádba látogat
– fogalmazott a brit lap egyik izraeli
forrása. A lap értesülése szerint az iz-
raeliek titkos tárgyalásokat folytatnak
szaúdi illetékesekkel Irán ügyében.

A The Sunday Times néhány hete
olyan értesülést is közölt, hogy Sza-
úd-Arábia hozzájárulását adta izraeli
harci repülôgépek átrepüléséhez szaú-
di terület felett Irán elleni izraeli tá-
madás esetén. A brit lap akkoriban
idézett forrásai szerint Izrael és Sza-

A jövô a 
lakossági

számadatoktól
is függ

Ha az arabok számszerûen többség-
be kerülnének, Izrael elôtt két út állna:
bevezetni egy zsidó kisebbségi uralmi
rendszert, vagy megadni a paleszti-
noknak a szavazati jogot – ám így vé-
get is vetne a zsidó nemzeti otthon el-
vének.

A probléma érzékeltetéséül száll-
junk fel egy autóbuszra, amely Haifá-
ról Názáretbe vagy Tibériásra, vagy
Beér Séváról Arádra vagy Dimonára
tart. Az autóbusz zsúfolásig megtelik
kefiás férfiakkal, fekete kendôvel le-
takart arcú asszonyokkal – és a fiatal
párok mellett vagy az ölükben a gye-
rekhad.

A termékenység a polgár privát-
szférájába tartozik, ám ez egy igen
nagy horderejû ügy az izraeli–palesz-
tin konfliktusban. Az arabság gyer-
mekszületési rátája – ahogy az angol
újságírói szakzsargon nevezi: „issue”
–, alapvetô fontosságú téma.

A demográfiai versenyfutás kime-
netelében bizony vesztesek lehetünk.
Ez pedig már kulcskérdéssé nôtte ki
magát a Kerry vezette, kínkeservvel
döcögô megbeszéléseken.

Az amerikai külügyminiszter nem
is kerülgeti Izrael forró kásáját. Fi-
gyelmeztette Izraelt, hogy a jelenlegi
helyzet kétnemzetiségû államhoz ve-
zethet, hacsak Izrael le nem mond az
1967 óta ellenôrzött területekrôl.

John Kerry, aki a várakozások sze-
rint hamarosan bemutatja a keret-
egyezményt, azt mondta a múlt hó-
napban, hogy annak kudarca lehetet-
lenné teszi, hogy Izrael a jövôben
megôrizze demokratikus zsidó állam
voltát. Ugyanakkor hangsúlyozta: tu-
domása van róla, hogy a problémával
komolyan foglalkoznak Izraelben.

Múltkori beszédében Jair Lapid
pénzügyminiszter a következôképpen
indokolta, miért áll ki John Kerry
közvetítô igyekezete mellett. „Minden
pillanat, amelyet a palesztinokkal
együtt és nem tôlük elkülönítve töl-
tünk, potenciális veszélyt jelent a zsi-
dó állam létezésére.”

A demográfiai probléma közép-
pontjában éppen ez a súlyos dilemma
áll. Erkölcsi érvek feszülnek szembe a
Nyugati Partról mint stratégiai hátor-
szágról és Jeruzsálem páratlan vallási
és történelmi helyszíneirôl történô le-
mondással.

A körzet számos ismerôje azt jósol-
ja, hogy az arab elem belátható idôn
belül többségbe kerül „a folyó és a
tenger” (a Jordán folyó és a Földközi-
tenger) között. Nem csak a Nyugati
Parton és a Gázai övezetben. Bátran
hozzászámíthatjuk a lassan másfél
milliós izraeli arabság zömét is: elég,
ha a beduinok tüntetésein lobogtatott
palesztin zászlókra és a kamerák elôtt
ordított jelszavaikra gondolunk, ame-
lyeknek tartalma semmiben sem kü-
lönbözik a Dzseninben, Söchemben,
Hebronban, Gázában hallhatóaktól.

Izrael pedig kemény választás elé
kerül. Vagy okkupálja a Nyugati Par-
tot, és hivatalosan kinyilvánítja, hogy
az országot a zsidó kisebbség domi-
nálja, amelynek a közigazgatása alatt
egy korlátozott jogú arab többség él,
vagy szavazati jogot ad nekik – ez
lenne a liberális felfogás szerinti ide-
ál, vagyis „minden polgár állama” –,
ám ez a cionista álom, a zsidó nemze-
ti otthon vége.

H. L.

Maffiózók a Szentföldön

Nôk a kneszetben
Izrael földjén már a húszas években eldôlt, hogy a nôk azonos jogokat kap-

nak a politikai intézményekben a majdan megszületô államban – írta a Háárec
címû lap, egy új könyvet ismertetve.

Margalit Sila történészprofesszor a Palesztinában az 1917 és 1926 között zaj-
lott feminista harcokról írt tanulmánykötetet „Küzdelem a hangért” címmel. A
nôk választó- és választhatósági joga elôször 1918 januárjában vált kérdésessé,
amikor összegyûltek a Palesztinában élô zsidók képviselôi egy közös ernyô-
szervezet megalakítására.

A brit csapatok akkor már elfoglalták a javában terjeszkedô és épülô Tel-
Avivot, és alapvetôen két csoportban éltek a helyi zsidók: a „régi közösség”
(jisuv jasan) és az újonnan, a huszadik században bevándorolt „új közösség”
(jisuv hadas). Az elôbbibe fôként a tizenkilencedik században vallási okokból
érkezett ortodox zsidó csoportok tartoztak, az utóbbiba pedig az új európai tör-
ténelmi viharok elôl az ôsök földjére menekült kevésbé vallásos, sôt gyakran
ateista fiatalok.

Az elsô, 1917-es összejövetelen a nemi különbségtétel nélküli, egyenlô sza-
vazati jog nem kapott többséget, a 42 megjelent között csak egy nô volt, a Poaléj
Cion nevû szervezet küldötte. A kudarc nyomán megkezdôdött a nôk harca a vá-
lasztójogért. Tel-Avivban, Jeruzsálemben, Risón-Lecijónban és Haifán politikai
pártállástól független nôi mozgalmak alakultak, amelyek 1919-ben létrehozták
a „héber nôk egyesületét az egyenlô jogokért Izrael földjén”.

Az önszervezôdés 1926-ra elérte, hogy a korabeli politikai intézmények elfo-
gadták a nôk választójogát és megválaszthatóságát, s annak nyomán Izrael Ál-
lam 1948-as megalakulásakor nem is volt kétséges, hogy az új parlament, a
kneszet választásain szavazhatnak a nôk, akik képviselôjelöltként is indulhat-
nak.

A halachában, a zsidó jogban nem szerepel sem a nôk választójoga, sem an-
nak tagadása; volt olyan tekintélyes rabbi, aki ellenezte, s volt, aki támogatta a
nôk politikai részvételét. Az ellenállás elsôsorban társadalmi és politikai jellegû
volt, és végül nem ideológiai vita döntötte el, hanem a demográfiai változások.

A nôk sikerét elsôsorban a húszas évek nagyszabású bevándorlási hulláma
tette lehetôvé, ugyanis a több tízezer kelet-európai emigráns megváltoztatta a
helyi arányokat, csökkentve a vallásos „régi közösség” befolyását. Az ortodo-
xok ereje csökkent, és válaszul egyre inkább kivonultak a közös szervezetekbôl,
létrehozva máig ható erôvel saját „állam az államban” berendezkedésüket.

MTI

Al-Habbas: ide nekünk a Falat is!
Mahmud al-Habbas, a Palesztin Autonómia vallási ügyekért felelôs mi-

nisztere az izraeli 10-es tévécsatornának nyilatkozva elmondta: az Autonómia
a Hatnapos Háború során az izraeli hadsereg által megszállt teljes területet,
benne a jeruzsálemi óváros egészét, a leendô palesztin államnak követeli, be-
leértve az óváros zsidónegyedét, a Nyugati Falat, valamint az elôtte lévô tér-
séget is.

„Nem lesz béke addig, ameddig nem ér véget az 1967-ben kezdôdött izra-
eli megszállás. Minden darab föld, amit Izrael elfoglalt, a palesztinoké. Az al-
Aksza mecset éppen úgy, mint a Nyugati Fal.”

Amikor a televízió riportere arról faggatta, hogy mi történne a zsidókkal,
akik imádkozni mennek a Nyugati Falhoz, a palesztin miniszter így felelt:
„Szívesen lesznek látva, nem lesz semmi probléma. A vallások szabadsága
nem lesz korlátozva. Más dolog a vallási szertartás, és más dolog a politika.”

A valóság azonban azt bizonyítja, hogy a szent helyekre látogató zsidókat
gyakran veszély fenyegeti. A Nyugati Fal elôtt tartózkodó zsidókra gyakran
dobálnak köveket a feljebb lévô Templomhegyrôl, a mecsetek elôtti térségrôl,
aminek csak az izraeli rendôrség beavatkozása tud véget vetni.

Sokkal veszélyesebb hely Hebron, a „Máchpélá barlangja” fölött
emelkedô, Heródes korabeli alapzatú templom, valamint Söchem (Nablusz)
területén József hagyományos sírja: mindkét helyen számos izraeli halálos ál-
dozatot követelt a palesztin-arab terror.

Az izraeli–palesztin béketerv-megbeszélésekrôl szólva palesztin források
megerôsítik, hogy éppen a Jeruzsálem jövôjével foglalkozó kérdés az, amely-
ben Kerry lázas igyekezete ellenére eddig teljességgel lehetetlen volt bármi-
féle kompromisszumra jutni.

H. L.

Porckorongmûtéten esett át Mango, a 19 éves szíriai barnamedve Izraelben
– közölte Sagit Horowitz, a Tel-Aviv melletti Ramat-Gan állatkert szóvivôje.

Mango szinte megbénult a hátsó lábaira az elmúlt hetekben. Elôször a jobb
lábát nem tudta mozdítani, majd egyre súlyosbodott az állapota – számolt be
róla Merav Samir, a mûtétet végzô csoport vezetôje.

Az állatorvosok röntgenvizsgálattal állapították meg, hogy a 250 kilós med-
vének porckorongsérve van, az nyomta a gerincvelôt. A mûtéthez intubálták,
a fejét szemeteszsákba csomagolt párnával támasztották alá, és az operáció
alatt folyamatosan ellenôrizték a vérnyomását is.

A Ramat-Gan állatkertben nem ritka az orvosi beavatkozás. Tavaly egy 14
éves szumátrai tigris krónikus fülgyulladását gyógyították meg akupunktúrá-
val. Samir szerint a porckorongsérvtôl szenvedô medvéket rendszerint elaltat-
ják, ez a mûtét újdonságnak számít medvéknél, inkább kisebb kutyákon vég-
zik. Az, hogy Mango teljesen felépül-e, a következô hetekben derül ki.

MTI

Izraeli ajánlat

úd-Arábia kész „ennél is sokkal to-
vább menni” az együttmûködésben,
mivel a szunnita szaúdi királyságot
legalább annyira aggasztják a síita do-
minanciájú Irán nukleáris fejlesztési
ambíciói, mint Izraelt.

MTI

Benjámin Netanjahu izraeli kor-
mányfô harcot hirdetett a szervezett
bûnözés ellen, amely immáron a ci-
vil járókelôket is veszélyezteti.

„Az utóbbi idôben a szervezett
bûnözôk egyre súlyosabb akcióinak
vagyunk tanúi. Eltökélt szándékunk
e jelenség gyökeres felszámolása, és
ebben támogatjuk az izraeli
rendôrséget eddigi és új eszközök
bevetésével egyaránt” – mondta
Netanjahu a kormányülés kezdetén a
közszolgálati rádió híradása szerint.

„Ne az izraeli polgárok féljenek az
utcákon szabadon járni, hanem a
bûnözôbandák tagjai. Gyorsan be
kell börtönözni ôket” – tette hozzá a
kormányfô.

A miniszterelnök nyilatkozatát
egy szombati fegyveres leszámolás
váltotta ki: ekkor ugyanis fényes
nappal a tel-avivi tengerparti sétány-
nál két álarcos lelôtt egy kocsijában
ülô férfit, miközben rengetegen jár-
káltak a környéken, egy éppen cso-
koládéfesztivált tartó népszerû szó-
rakoztatóközpont mellett.

Az áldozatot, a szitává lôtt 27 éves

Taher Lala nevû fiatalembert jól is-
merte a rendôrség, maga is egy
bûnözôcsoport tagja volt. A kivég-
zést végrehajtó két álarcos elôbb
gyalog, majd egy szürke autóban el-
menekült a környékrôl, jármûvüket
hamarosan kiégve megtalálták.

Nem elszigetelt jelenségrôl van
szó: az utóbbi idôben számos alka-
lommal próbáltak leszámolni egy-
mással különbözô izraeli bûnbandák.
Alig egy héttel korábban egy férfit
egy jármûben elhelyezett pokolgép-
pel megöltek Tel-Aviv déli részén.

Elôzôleg a szervezett alvilág két
tagja vesztette életét szintén egy gép-
jármû felrobbanásakor, de a rendôrség
szerint az „üzemi baleset” volt, a po-
kolgép minden bizonnyal véletlenül,
rosszkor lépett mûködésbe.

Tavaly december végén egy apát
és fiát sebesített meg súlyosan egy
jármûre szerelt robbanószerkezet, és
az elôzô fél évben is többen megsé-
rültek hasonló merényletekben, az
izraeli maffiacsaládok egymás elleni
harcában.

Y-net
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SZILÁGYI DOMOKOS

HALÁL ÁRNYÉKA
Rekviem

1
Sínek hasítanak sivítva országok vérzô húsába mint fába a fûrész 
vonító vonatok vonszolják vérzô testemet

vérzô testünket
országok vérzô testén át

nyolc ló vagy negyvennyolc ember vagy százötven deportált
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
hova tûntél méh-zümmögésû gyermekkor

napfény
hullám-csobogás

mind megszöktetek
lepkék akik illatos rést hasítottatok a sugaras levegôbe

a szem is alig tudott utolérni benneteket 
kövek akik nem ütöttek senkit
madarak akik nem szállottak hullák szemére 
almák csorduló pirosa
éretlen egres fanyar zöldje
sár amely körülölelte a bokát és simogatta és csókolta 
nyári utcák szállongó pora

– nagy szürke szomorú madár –
lombok hajkoronája hajbókolt hajnalonta
barackok aranya csilingelt mint csikó nyakában a csengô
szilvák kékje feleselt derûsen az égbolt kék derûjével
s az emberke aki mindezt magába szívta hogy emberként is érezze ízét
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
nyolc ló vagy negyvennyolc ember vagy százötven deportált 
százötven senki akit vár a csattogó fogú ismeretlen 
százötven tikkadt torok
százötven kiszáradt gyomor
százötven ôrültté borzolt idegrendszer
százötven szomjas tüdô mely öklendezi a rab levegôt
százötven elaszott hát amelyre sziszegve vár a korbács
százötven eltompult barkó amelynek kibányászták már az ólmot 
százötven agyú borzadály
Sínek hasítanak sivítva országok vérzô húsába mint fába a fûrész 
vonító vonatok vonszolják vérzô testemet 

vérzô testünket
országok vérzô testén át

nyolc ló vagy negyvennyolc ember vagy százötven deportált 
százötven fogoly féreg akit egy csizma eltapos 
százötven fogoly féreg
és százezer
és millió
millió ––––––––––––––

2

Végtelenné öregbíti a perceket órákat nappalokat éjjeleket
a kín – 
itt élsz

– hát élsz-e mondd –
felsôbbrendû szögesdrótok között

az ôrtornyokból felsôbbrendû gépfegyverek vigyázzák lépteid
és felsôbbrendû vérebek vicsorítják rád ínyüket
neved nincs
tárgy vagy csupán 
karodon a leltári szám – 
tárgy vagy

csíkos huzattal
beszélni tudsz ugyan de nem tanácsos 
és nem tanácsos hallgatni sem
és nem tanácsos aludni nem tanácsos virrasztani
nem tanácsos enni nem tanácsos éhezni
nem tanácsos robotolni nem tanácsos kibújni a munka alól
nem tanácsos betegnek lenni
nem tanácsos egészségesnek lenni 
nem tanácsos járni 
nem tanácsos helyben ülni
nem tanácsos megszökni 
nem tanácsos maradni
nem tanácsos tûrni 
nem tanácsos lázadni
nem tanácsos gondolkodni sírni nevetni
nem tanácsos meglátni társad cafatokban lógó húsát
nem tanácsos félrefordulni égre bámulni szemed földre sütni
nem tanácsos sajnálni akit hideg vízzel locsolnak a havon 
nem tanácsos sajnálni akit élve eltemettek 
nem tanácsos sajnálni akit élve megégettek 
nem tanácsos részt venni
nem tanácsos közömbösnek maradni 
nem tanácsos élni
nem tanácsos meghalni – –
Hát ez vagy 
itt vagy
fényévekre mindattól amit valaha úgy hívtál: élet 
délceg egyenruhában sétál körülötted a kibérelt halál 
szokd meg hát
szokd meg
mint megszoktad régen a kifényesedett fenekû nadrágot 
fakó nyakkendôt kajlácska kalapot 
evés közben olvasott újságot 
ujjadon a karikagyûrût
feleséged apró zsörtölôdéseit 
azt hogy kirúgtak állásodból

s térdig lejártad lábad a mindennapiért 
szokd meg mint nappal a fényt éjszaka a sötétséget 
a zajt a csöndet az alvást ébrenlétet 
pulzusod lüktetését
a hideg vacsorát
s a legborzasztóbb az hogy megszokod

AUSCHWITZ
Levegôbe dermedt sikolyok. 
Üvölt a csend.
Az édeskés illat, csak képzelem tán, 
Orromba száll, mint démon néz rám, 
A semmi üzen, sivár,
A volt, ami ninccsé lett.
A hamuvá lett emberek, életek
A hamuvá lett vasárnapi séták a Ligetben, 
A kartonruhás lányok nevetése, 
A férfiak hangja
A gyerekek felcsillanó szemében a napfény, 
A kávé illata, a libasült íze,
Az a kis maceszgombócleves a szatócséknál, 
A handlé hangja a Teleki téren, 
Ez mind ott égett el.
Felnézek. Feketébe hajló szürke az ég határtalanul.
Az emberhamu ráragadt
És csak a gyilkosok könnyeinek sava mosná le,
De akik a gyilkosok arcát viselik ma, sajnos nem érnek rá sírni, 
Mert épp ma Gábriel arkangyal képében, 
Hazugságból font díszszobrot kell állítsanak.

Szentkirályi György

1944 februárjában, Bonyhádra szü-
lettem. Nagyanyám májusban, életé-
ben utoljára látott. Tízéves, vak
unokanôvérem végigsimogatta az ar-
comat, és utoljára mondta: „milyen
szép baba”.

2014-ben, 70 évvel késôbb is virág-
zik a május, és én járom az emlékezés
útját.

1744-ben négy zsidó család élt
Bonyhádon. 1826-ban a lakosság
35,9%-a, 1662 fô volt zsidó. 2014-
ben mindössze négy zsidó személy él
itt.

Itt állok az 1796-ban épült, omlado-
zó falú zsinagóga elôtt. Közép-Euró-
pa egyik legértékesebb zsidó templo-
mát ma raktárként használják. Falai
között hirdette az ôsi törvényeket Pest
és Baranya elsô, Óbuda, Bécs késôbbi
rabbija, olyan tudósok sora, akiknek
bölcsességeit ma is egyetemek tanít-
ják. E falakat borította gyászdrapéria
Kossuth halálakor. Ekkor és itt mond-
ta el Rosenthal Tóbiás a magyar zsi-
dók haza- és szabadságszeretetérôl azt
a beszédét, mely ma is olvasható, s
melynél szebbet még nem hallottam.
Harcoltak is a bonyhádi zsidók a ha-
záért. Perczel Mór seregében vérez-
tek. Kitüntették magukat, életüket ad-
ták az elsô és a második világháború-
ban. És többségük visszajött, 1944
után is. Már akik túlélték. A lágerek-
bôl ötvenöten, a munkaszolgálatból
száztizenheten. Ôk maradtak életben.
A bonyhádi zsidók tizenöt százaléka.

A zsinagógától nem messze állnak
még a jesiva épületei, ahol volt, hogy
háromszázan tanultak, az egész or-
szágból és a határokon túlról is. Már
1784-ben mûködött a világi ismerete-
ket nyújtó zsidó iskola, és az elsôk kö-
zött vezették be a magyar nyelv okta-
tását is.

Bonyhád kisváros. Itt nincsenek tá-
volságok. Elhaladok az ország elsô,
állandó zsidókórháza elôtt. Amott áll
a mozi, melyet zsidó vállalkozó nyi-
tott, itt pedig a hajdan volt Zucker
szálloda. A központi térrôl indultak a
város elsô, Singer Miklós által üze-
meltetett autóbuszüzemének járatai.
Gyermekkoromban még megvoltak a
zsidó olaj- és téglagyárak. A szomszé-
dunkban mûködött textilmûhely is, a
bonyhádi zsidó textilkereskedôk szor-
galmának eredménye. 1750 után
mintegy 20 év alatt beindult a vászon-
fehérítô és textilfestô ipar.

Emlékezô utam a Fô térrôl a régi
zsinagóga felé, a kereskedôk utcáján
vezet. Itt és a téren ma is állnak a zsi-
dó boltosok egykori üzletei. Már
1807-ben 152 zsidó kereskedô volt
Bonyhádon, igaz, többségük szegény,
házaló. A módosabbak viszont Sza-
bolcs megyei termelôk zöldségeit jut-
tatták el Fiumébe, a helyi tejszövetke-
zet termékeit meg a skandináv orszá-
gokba. A megyén belül postagalam-
bok hozták megrendeléseiket a kiszál-
lítás gyorsítására. 1865-ben Krausz
Lipót kezdeményezte az elsô bonyhá-
di pénzintézet engedélyeztetését.

A zsidóság pezsgô szellemi életét
jelzik a helyben megjelent héber és
magyar nyelvû újságok is. A Wajlaket
Joszef címû rabbinikus lap 18 éven át,
1899-tôl havonta kétszer jelent meg.
Pozsonytól Beregszászig írtak bele
rabbik, ortodox tudósok. Az újságot a
történelmi Magyarország határain kí-
vül és még a tengerentúlon is terjesz-
tették. New Yorkban, 1991–2002 kö-
zött reprintben újra kiadták az elsô tíz
kötetet.

A két háború között Bonyhádon
mûködô három zsidó nyomda közül
Raubitschek Izoré a határokon túl is
ismert volt. Ebben a kisvárosban tíz
zsidó egyesület szolgálta a kultúrát, az
oktatást és a rászorultak megsegítését.

Még az 1970-es évek elején is mû-
ködött a város közepén a strandfürdô,
melynek vízi színpadán mutatta be
még 1938-ban Bárány Ernô, a zsidó
rendezô a Marica grófnô nagyoperet-
tet. Az elôadás az egész megyét meg-
mozgatta. Ô rendezte a Katolikus Le-
gényegylet János Vitéz-elôadását is.

Aztán az 1938-as elsô zsidó-
törvénytôl kezdôdôen a bonyhádi zsi-
dók számára is fogyni kezdett a le-
vegô, 1944. április 5. után pedig bein-
dult a soá, a szörnyû katasztrófa, a
pusztítás gépezete.

Mártíremlékmû

Dr. Vidor György túlélô ma 92
éves. 22 évesen segített összeállítani a
hitközségnek kötelezôen elôírt listát a
település zsidó lakosairól, akiknek
ettôl kezdve viselniük kellett a sárga
csillagot.

1944. május elsô napjaiban a köz-
ség elöljárósága közölte a hitközség
vezetôségével, hogy felsôbb utasítás-
ra ki kell jelölniük a gettó területét.
Néhány deszkakerítésen még a 70-es

A bonyhádi zsidók emlékezete

évek elején is ott ordítottak a csilla-
gok, iszonyatos, eltávolíthatatlan, ok-
kersárga színükkel.

1944. május 12-én minden zsidó
család írásbeli parancsot kapott arra,
hogy három napon belül köteles a get-
tóba bemenni.

Június 28-án éjszaka felriasztották a
gettó lakóit, hogy mindenki készítsen
össze egy 10 kg-os csomagot magá-
nak. Majd következett a két napig tar-
tó, többszöri motozás az értékek után.
Az üldözöttek ezt a két napot vagy a
szabad ég alatt, vagy a zsinagógában
töltötték. Innen a sportpályára kísér-
ték ôket, ahol további két nap és két
éjjel voltak szögesdrót mögött, a sza-
bad ég alatt.

Július 1-je délutánján kezdôdött
meg a bevagonírozás. Július 2-án ér-
keztek meg a pécsi fôpályaudvar te-
herrakodójára. Azonnal elindították
ôket gyalogmenetben a Lakits-huszár-
laktanya felé. Pécsett három napig tar-
tózkodtak. Ott július 6-án, a déli órák-
ban kezdték meg az összegyûjtött
több ezer ember bevagonírozását.
1944. július 9-én, vasárnap délelôtt
megérkeztek Auschwitzba, és döntô
többségük, idôs nôk és férfiak, vala-
mennyi kisgyermek, néhány órán be-
lül a gázkamrák áldozatává vált.

Vidor György ôrzi azt a 23 levelet,
melyet munkaszolgálatosként szülei-
tôl és testvéreitôl kapott a gettóból.
Az utolsó lap június 28. elôtti, szûk-
szavú: „mind megvagyunk, a körül-
ményekhez képest”. Vidor György
utólag tudta meg, ezekben a napokban
kínozták meg édesapját a Pestrôl leve-
zényelt nyomozók, hogy vallja be, ho-
va rejtette a családi ékszereket.

A június 28-i lapon csak néhány
szó áll: „Édes fiam! Csókolunk sok-

Pécsrôl: „Édes Gyurkám, még itt va-
gyunk, úgy hírlik, hogy holnap to-
vábbmegyünk.”

„Bonyhád posta” július 5.
bélyegzôvel Vidor György visszakap-
ta a család bonyhádi címére írott lap-
ját „Elköltözött” jelzéssel. Vidor
György a héttagú család egyetlen
túlélôje. Bevégeztetett.

Itt állok a neológ temetô emlékmû-
vénél.

Családom mintegy harminc tagjá-
nak csak a nevét olvashatom.

Sírjuk nincs, a krematórium füstjét
nem lehet eltemetni.

Leteszem az emlékezés kövét az
emlékmûre.

Egymástól elválaszthatatlan ket-
tôsségembôl, magyar-zsidó bensôm-
bôl hangosan tör ki a bánat,

a vágy
és az elszánt akarat kiáltása:
Soha többé!

Sós Csaba

Felhasznált források:

Eisner János: A bonyhádi zsidók története (Tel-

Aviv, 1965, kézirat) 

Balu László: Bonyhád. Egy elpusztított közös-

ség (Bonyhád, 2008)

Dr. Schweitzer–Szilágyi: A Tolna megyei zsidók

története 1868–1945 (Szekszárd, 1991)

A szerzô kutatásai a Tolna Megyei Levéltárban

(TML), az Országos Széchényi Könyvtárban.

Patócsné Papp Erzsébet: Egy zsidó lány élete

(Helytörténeti pályázat. TML, Szekszárd, 1971)

A szerzô beszélgetése dr. Vidor Györggyel.

Schön Sándornak, a szerzô unokabátyjának

visszaemlékezése (a Spielberg Alapítvány film-

je)

Fried Ivánnak, a szerzô unokabátyjának vissza-

emlékezése (a Spielberg Alapítvány filmje)

Dr. Vidor György visszaemlékezése (a

Spielberg Alapítvány filmje)

szor, szeretettel”, és a család minden
tagjának neve szerepel alul. (Ezen a
napon ürítették ki a gettót és hurcol-
ták a zsidókat a zsinagógába és a
sportpályára.)

Július 3-án Pécsrôl érkezett lap:
„Édes fiam! Itt vagyunk Pécsett. El-
megyünk munkára, de ezen ne búsulj,
mert jó dolgunk lesz, és együtt le-
szünk.”

Az utolsó lapot július 5-én írták



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

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

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

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

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

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

Gyere velünk önkéntesnek Izraelbe
polgári munkára! Csoport indul: júli-
us 20.–augusztus 10. és augusztus
24.–szeptember 14. Három hét munka,
sok szabadidô és kirándulás. Jelentke-
zés: Deutsch János, 06-20-233-8454,
lljano@freemail.hu, illetve kedden-
ként 16–17 óra között az Izraeli Kultu-
rális Központban.

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

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

Budapesten, a Dohány utcában 11+3
m2-es iroda eladó. + 36-20-935-4867.

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

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

Cézár-házban egyedi, amerikai ter-
vezésû, 60 m2-es, napfényes, csendes
lakás hosszú távra kiadó. 06-20-942-
9399.
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1075 Budapest, Síp u. 12.
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Kardos Péter
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Gábor Zsuzsa
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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
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N A P T Á R
Június 20. péntek Sziván 22. Gyertyagyújtás: 8.26

Június 21. szombat Sziván 23. Szombat kimenetele: 9.47

Újholdhirdetés

Június 26. csütörtök Sziván 28. Jom kippur kátán

Június 27. péntek Sziván 29. Gyertyagyújtás 8.27

Június 28. szombat Sziván 30. Szombat kimenetele: 9.47

Június 28–29. Újhold

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jún. 20. Jún. 21. Jún 27. Jún 28.

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 20.35 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 20.35 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

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...

Ne legyen szobor
Végiggondoltátok azt, amit csináltok? 
Szobrot állítotok, mint csintalan diákok? 
Nem nôtt be fejetek, észnek van még híja? 
Túlélô zsidóság új csatáját vívja? 
Nem volt elég durva, amit tettek velük? 
Már csak mártírkönyvben található nevük. 
Kiirtották ôket, csak emlékük maradt,
Ha gondolok rájuk, szemembe könny szalad. 
Nekem nagyszüleim ott lelték haláluk, 
És ti most szoborral emlékeztek rájuk? 
Azokra, kik velük e borzalmat tették? 
Minden indok nélkül ôket elégették! 
Halomra gyilkolták szerencsétleneket, 
Nem gondolkoztat el ez most benneteket? 
Ti a gyilkosoknak csinálnátok szobrot? 
Mit szólna anyátok, ki hasában hordott? 
Biztos azt mondaná, ha megkérdeznétek, 
Ne csináld ezt, fiam, ez óriási vétek! 
Gondolj a túlélôk lelkivilágára, 
Fordított helyzetben az mennyire fájna!? 
Egyik rokonodat valaki megölné, 
Másnap az újságban ôt dicsfény övezné?!?! 
Lásd be, hogy eszetlen dologba kezdtetek, 
Az idô fog majd ítélni felettetek.
Most még meg lehetne a nagy baj elôzni, 
Nem kéne ily ôrült terveket kifôzni. 
Megszállók serege nyugodjon békében, 
Ahol van a helyük, a temetô végében. 
Az ô rokonságuk emlékezzen rájuk, 
Szabadság téren a szabadságot vágyjuk! 
Se híre, se hamva ne legyen szobornak, 
Halottaink akkor békében nyugodnak.

Vági György

Mártír-istentiszteletek 2014
Június 22.
Balassagyarmat 11.00 Temetô
Dunaföldvár 15.00 Temetô
Kiskôrös, Kecel, Soltvadkert 15.00 Frankel-zsinagóga
Miskolc 11.00 Temetô
Nagykáta 11.00 Temetô
Salgótarján 11.00 Temetô
Tótkomlós 11.00 Emlékmû

Június 24.
Vác 10.00 Temetô

Június 29.
Békéscsaba 15.00 Temetô
Dombóvár 14.00 Temetô
Gyôr 10.00 Temetô
Gyula 12.00 Temetô
Hódmezôvásárhely 16.30 Temetô

17.30 Zsinagóga
Kaposvár 10.00 Temetô
Szeged 10.00 Holokauszt-emlékmû

11.00 Zsinagóga
Szolnok 11.30 Zsinagóga
Veszprém 10.00 Temetô
Dabas 17.00 Temetô

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 11.00 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!
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...és ideje van a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

Tûzeset
Nemrégiben feleségemmel valamelyik kereskedelmi tévé híradóját néz-

tük, és értelemszerûen megkaptuk az elalváshoz feltétlenül szükséges sze-
rencsétlenségadagunkat. Záró anyagként beszámoltak arról, hogy egy 12
emeletes angyalföldi panelház 10. emeletén komoly lakástûz volt, és jött az
obligát szöveg: személyi sérülés nem történt, a lakókat átmenetileg ki kel-
lett költöztetni, az anyagi kár jelentôs, szakértôk bevonása stb.

Mivel kívülrôl mutatták a házat, és mi több mint 10 évig laktunk a kerü-
letben, éjszakába nyúlóan vitattuk az asszonnyal, vajon melyik utcában le-
het a jellegtelen panelház.

Néhány nappal késôbb órámra igyekezve, az ORZSE folyosóján szembe-
jött velem Hábermann Zoltán, a neveléstudományi tanszék nagyon tehet-
séges fiatal adjunktusa, és így szólt: Képzeld el, milyen borzasztó sokk ért
valamelyik nap! Megyek haza a 11 éves kisfiammal, és angyalföldi házunk
elôtt arra leszek figyelmes, hogy le van zárva az utca, tûzoltóautók sokasá-
ga, égnek meredô létrák a mi házunk elôtt, a 10. emelet egyik ablakából
lángnyelvek csapnak ki és a velejáró hatalmas füst. Elsô ijedtemben, no
meg a sûrû füst miatt is, azt hittem, hogy a mi lakásunk ég, és kétségbees-
ve törtem utat a tûzoltók és a rendôrök között. Miután igazoltam, hogy ott
lakom, pár percre felengedtek, hogy mentsem ki a lakásból, amit bírok.
Fönt derült ki, hogy a tûz nem a mi lakásunkban támadt, hanem az eme-
leti szomszédomnál. Ezért a sajátomba oxigénmaszkkal, de néhány percre
bemehettem. Ekkor ért a második sokk, ami már igazán sok volt. Két tûz-
oltó serénykedett a lakásomban, ahol minden bútor, a falak, a függönyök,
a képek, a szônyegek vastag fekete koromréteg alatt voltak. A szakemberek
kitártak minden ablakot, és a szobám ajtajába felállítottak egy hatalmas
ventillátort, ami hivatva volt a lerakódott koromréteget nyomás által kiszel-
lôztetni. Két dolog is szíven ütött: elmenetelem elôtt félbehagytam zsidó val-
lástörténeti tanulmányom kéziratát az asztalomon, aminek lapjai szép bé-
késen szálldogáltak ki az ablakon. Ez még hagyján... De az infarktus ke-
rülgetett, amikor észrevettem, hogy a leleményes tûzoltó ôrmester a lakás

ablakát azzal a könyvvel támasztotta ki, amit kölcsönkaptam tudományos
munkámhoz, egyetlen példány létezik belôle talán a világon, és eszmei ér-
téke több millió forint. Amennyire ezt az oxigénmaszk megengedte, ordítva
próbáltam megmagyarázni a tûzoltónak, hogy azonnal vegye ki az értékes
könyvet a veszélyeztetett ablakpárkányról, és inkább odaadom neki az
esküvôi lakkcipômet támasztékul. Már csak azért is, mert házasodni még
egyszer nem akarok, de a nagydoktorit mindenképp szeretném abszolválni,
és nem szívesen fizetném a tönkretett könyv törlesztôrészleteit életem végé-
ig. Szemeibôl láttam a megvetést, mert nem értette, mitôl értékesebb szá-
momra egy poros, szakadozott lapú öreg könyv, mint egy gyönyörû
lakkcipô. Azt pedig a körülmények miatt sem magyaráztam meg neki, hogy
a gyakorlati okon kívül mi, zsidók, a könyv népe vagyunk. A tüzet eloltot-
ták, a biztosító embere felmérte a károkat, és miután csak a háznak volt
biztosítása, nekem külön nem, a több mint félmilliós káromat (tönkrement
kínai szônyegek, bútorok, könyvek) megtérítendô, kaptam vagy 60 000 fo-
rintot. A történethez tartozik, hogy bár több éve ajtószomszédok vagyunk,
köszönésen kívül nem ismerem a tüzet okozó szomszédaimat. Annyit tud-
tam róluk, hogy fiatal pár, és a hölgy hegedûmûvész valamilyen szimfoni-
kus zenekarban. 11 éves kisfiamban erôsebb volt a kíváncsiság, mint a kár
fölött érzett bánat, és már másnap önállósítva magát, bekopogott a károko-
zó szomszédhoz. Miután a hölgy csodálkozva ránézett, ô közölte vele: Né-
ni! Tegnap ti tüzet csináltatok, kiégett a mi lakásunk is, nagyon érdekel,
hogy néz ki a tiéd, kérlek, engedj be! Mire utolértem, már át is alakult ka-
tasztrófaturistává, akihez én is csatlakoztam. Természetesen az inkriminált
lakás teljesen kiégett. A fiatal nô elmondta, hogy hússütéshez olajat tett
oda a gáztûzhelyre, majd bement, és elmélyedt egy kottában. Látva az ar-
comon az értetlenséget, kissé ingerülten felelt: tudom, hogy maga valami-
lyen egyetemen tanít, de a zenérôl fogalma sem lehet. Vegye tudomásul, ha
velem szembejön egy kotta, amin igazi szonáta szerepel, és fülemben fel-
csendül a képzeletbeli muzsika, én nagy ívben teszek az olajra. Az én jól ne-
velt és igazán udvarias egyetemi kollégám nyelt egyet, és úgy érezte, vala-
mi ismeretterjesztéssel viszonozni kell a zenei tanórát.

Ezért – mint mesélte – csupán ennyit felelt: Hölgyem! A szonátát illetôen
biztos igaza van, én csupán annyit mondok, hogy ha hazamegyek egy fá-
rasztó nap után az egyetemrôl, és lakásomba lépve ekkora córesz fogad, én
is nagy ívben teszek az olajra...

Élt-éldegélt a Svábhegy egyik 80
lakásos lakóparkjában egy sudár
termetû, „alig-zsidó” fiatalember,
Marosfalvay János, és egy barna ha-
jú, ugyancsak „alig-zsidó” leányka,
Sarkady Nagy Ilona. Ahogy az lenni
szokott, megszerették egymást,
összeházasodtak, és frigyükbôl egy
gyönyörû kis fiúcska született,
Marosfalvay Krisztián. Hogy ki lett
ebbôl a gyerekbôl, megmaradt-e va-
jon „alig zsidónak”, netán „állig”
zsidó lett, tele zsidó öntudattal és
identitással, vagy zéró zsidóvá de-
valválódott? Errôl szól mai mesénk.

De most aztán rögtön el kell mond-
juk azoknak, akik talán ilyen ügyek-
ben alulképzettek, milyen is egy
„alig-zsidó” személyisége. Tehát...

a) csak zsidó származásúnak te-
kinti magát, semmiképpen sem zsidó
vallásúnak vagy netán nemzetiségû-
nek; b) sohasem jár zsinagógába
vagy bármilyen zsidó rendezvényre,
még kulturális érdeklôdésbôl sem; c)
nincs a lakásában feltûnô helyen
bármilyen zsidóságra utaló tárgy
(fénykép, kegytárgy, zsidó tárgyú
könyv); d) karácsonykor természete-
sen vesz karácsonyfát, azt szépen fel-
díszíti, és feltûnôen nagy zajt csap,
amikor januárban leviszi a már „le-
vitézlett” fenyôfát a kukába, hogy
lehetôleg minél több lakótársa tudo-
mást szerezzen arról a lép-
csôházban, ki és miért is csapott
olyan nagy zajt.

Szóval fôhôsünk ilyen alig-zsidó
családban nôtt fel. Odahaza termé-
szetesen sohasem hallotta azt a fur-
csa hangzású szót, hogy zsidó, Ez a
szó hiányzott a család szótárából.

A gyerek 6 éves lett, és iskolába
íratták. A szülôknek választaniuk
kellett az erkölcstan és a hittan kö-
zött. A hittant választották (személyi-
ségi jogi okból nem árulom el, mi-
lyen hittant). Ennek legfôbb oka az
volt, hogy a lakóparkban három má-
sik gyereket is ugyanebbe az osztály-
ba írattak be, és ha négyük közül
egyedül csak Krisztián jár erkölcs-
tanra, a többiek pedig hittanra, az
egész lakóparkban „gyanússá vált”
volna a Marosfalvay család.

Közben azonban történt valami,
amitôl mesénk drámai fordulatot
vett. Krisztián egy minden lében ka-
nál gyerek volt, a lakásban minden-
felé szeretett kutatgatni. Egyszer az
ebédlôszekrény titkos rekeszében,
zárt dobozba rejtve talált két db
fényképet, mindegyiken egy szakál-
las, nagy fekete kalapos bácsikát lá-
tott. Az egyikre ez volt írva: „Déd-
apám, Mermelstein Jakab”. A má-

Mi annyira elmaradottak vagyunk, hogy nálunk a szivárvány is fekete-
fehér.

* * *
Ha ez kávé, akkor hozzon nekem teát, ha tea, akkor kávét kérek.

* * *
Sose vegyél semmit, aminek nyele van. Azzal dolgozni kell.

* * *
Az alvástól megéhezem. Az evéstôl elálmosodom. Az élet szép.

* * *
Az igazolványképemmel dobják fel az unalmasabb horrorfilmeket.

* * *
Az idô pénz! – gondolta a pincér, és hozzáadta a számlához a dátumot.

Síp utca – Varsó – Göteborg – Beszédek

Egy „alig-zsidó” meséje
sikra: „Dédapám, Schwartzkopf Dá-
vid”. A kisfiú elkezdett lázasan gon-
dolkodni: „A Svábhegyen én még so-
hasem láttam ilyen teremtményeket.
Vajon kiknek a dédapjai a fényképe-
ken látható bácsik, és miért horda-
nak szakállat és fekete nagy kalapot?
Ez valami nagy titok lehet, biztos
azért zárták be a képeket titkos re-
keszbe. De ha titok, akkor szüleim
biztos nem mondanák meg, ha meg-
kérdezném tôlük, kik is láthatók a
fényképeken. Ezért nekem magam-
nak kell ezt kinyomoznom. Majd ke-
resek valakit, aki ért az ilyesmik-
hez.”

A közelükben volt egy dohánybolt,
és a néha nyitva levô ajtón keresztül
láthatta, milyen sok mindent árul az
a dohányos bácsi ott a pult mögött.
Ha ilyen sok mindent árul, akkor na-
gyon sok mindent tudhat, gondolta
Krisztián, ezért az ô kérdésére is biz-
tos tud válaszolni. Egyszer benyitott
az üzletbe, ahol éppen csak az eladó
volt bent a pult mögött. A bácsi rög-
tön rárivallt:

– Mit akarsz, öcskös, azonnal menj
innen ki, itt ilyen kis gyerek nem tar-
tózkodhat.

– Bácsi, nem cigit akarok venni,
hanem csak kérdezni szeretnék vala-
mi nagyon fontosat.

– Na kérdezz, de gyorsan, mert jö-
hetnek a rendôrök, és elvisznek
mindkettônket a dutyiba.

Közben a kisgyerek elôvette a két
fényképet, és megmutatta az eladó-
nak.

– Tessék mondani, ki lehet ez a két
bácsi ezeken a képeken?

(Az eladó nagy bátorsággal és hal-
kan biztatta önmagát: na, ezt még el-
mondom a srácnak, talán ezt nem
tiltja a törvény Ez még dohánybolt-
ban is szabad tevékenység.)

– Mindkét képen egy vallásos öreg
zsidó bácsi látható.

– De bácsi, mit jelent az, hogy zsi-
dó? – folytatta a kérdezôsködést a
gyerek.

– A zsidó az egy vallás, de most
már aztán tényleg menj innen.

És kitessékelte Krisztiánt a bolt-
ból. A kisfiú folytatta lázas gondol-
kodását. „A két képen biztos apám és
anyám dédapjai láthatók. De miért
annyira más a nevük? Micsoda ne-
vek! Mermelstein, Schwartzkopf... És
hát, ha az ôseim dédapjai zsidók, ak-
kor az ôseim is, és én is az vagyok.
Lehet, hogy az ôseim ezt nem is tud-
ják? Meglepjem ôket? Elmondjam,
mit tudtam meg róluk?”

Olyan sokáig gondolkodott a fel-
tornyosuló kérdéseken, hogy közben

az általános iskolában elkezdôdött a
tanítás. A harmadik napon délelôtt a
tanító néni behívta Krisztián anyuká-
ját az iskolába. A mama megijedt, mi
történhetett gyerekével, Berohant az
iskolába. A tanító néni leültette.

– Valamirôl ôszintén kell beszél-
jünk. Ma a hittanóra elején a kisfia
jelentkezett a tanárnál, és azt mond-
ta: „Én nem tanulok ilyen hittant,
mert én zsidó vagyok.” A tanár meg-
lepetésében nem tudott mást tenni,
mint azt mondta a gyereknek, hogy
„menj most be azonnal a tanáriba, és
mondd ezt el a tanító nénidnek”. A
gyerek bejött hozzám, elmondta az
egészet. Én megkérdeztem tôle, miért
mondta, hogy zsidó, és erre azt vála-
szolta, neki erre bizonyítéka van.
Asszonyom! Engemet kisfia nagyon
nehéz helyzetbe hozott, hiszen ezt
most a legalaposabban ki kell vizs-
gálnom. A szabad hittanválasztás al-
kotmányos elvét nem sérthetem meg.
Hát gondolom... Krisztián részérôl
az egész valami gyermeki huncutság
lehetett... vagy... mit tudom én? Ön-
nek kell erre vonatkozóan nyilatkoz-
nia.

Az asszony elkezdett dadogni.
– Fogalmam sincs, mi történt

Krisztiánnal. Ez természetesen csak
tévedés lehetett a részérôl. A mi csa-
ládunkban soha senki sem volt zsidó
származású.

– Na, ez megnyugtat engem – vála-
szolta a tanító néni –, én is erre gon-
doltam, hiszen olyan rendes, egyenes
jellemû a gyerek, talán valamit ál-
modott elôzô éjszaka, és automatiku-
san kibuggyant belôle ez a szó.

– Majd otthon tisztázom a dolgot.
– És a kétségbeesett mama elvihar-
zott az iskolából.

Persze odahaza jól leszidták a
gyereket, miért beszél ilyen butasá-
gokat az iskolában. Krisztián hiába
mutogatta elkeseredetten bizonyíté-
kait, a fényképeket, a szülôk határo-
zottan állították, csak valami
tévedésbôl kerülhettek a fényképek
az ebédlôszekrénybe, nekik ehhez
semmi közük.

Fenti sajnálatos események miatt
a szülôk egy másik iskolába íratták
be gyermeküket, és a „biztonság ked-
véért” most már csak erkölcstanra.

És most egy kicsit ugorjunk elôre
az idôben. Teltek az évek, és a gye-
rekben folytonosan csak származá-
sának rejtélye motoszkált. Tízéves
korára elhatározásra jutott, mindent
meg akart tudni a zsidóságról. Zsidó
újságokat kezdett olvasni, könyvtá-
rakban kutatgatott, titokban zsinagó-
gákba járt. Megtudta, hogy a törté-
nelmi fejlôdés alapján hogyan lett
Magyarországon egy Mermelstein-
ból Marosfalvay és egy Schwartz-
kopfból Sarkady Nagy. Idôközben
Krisztián elvégezte az egyetem szoci-
ológiai szakát, és mint szociológus
speciális szakterületet választott, az
alig-zsidók életével és történetével
foglalkozott. Végigjárta az országot,
hogy zsidó nyomokra akadjon. Rend-
szeresen elôadásokat tartott, zsidó
kultúrmûsorokat szervezett. A törté-
neti feljegyzések szerint munkássága
alapján számos alig-zsidóból vált
öntudatos zsidó. Olyan sok követôje
akadt, hogy elhatározta, egyesületet
alapít. És megalakította a MAZSE-t
(Magyarországi Alig-zsidók Egyesü-
lete). Nagyszerû mozgósító szlogent
talált: Az egyesület célja: az alig-zsi-
dók átnevelése „állig” zsidókká.

Elérkezett az idô, amikor már arra
gondolt, hogy egyesületét párttá ala-
kítja, és indul a legközelebbi ország-
gyûlési választáson. De hogy ez
ténylegesen megtörtént-e, egyáltalán
megtörténhetett-e, azt most pontosan
nem tudom megmondani, mert nem
ismerem az akkori választási szabá-
lyokat. A dolog azonban engem na-
gyon-nagyon érdekel, fôleg az, hogy
hány százalékot tud elérni egy ilyen
párt Magyarországon. Ezért az a
tervem, hogy majd akkor visszatérek
a témára.

Ungár Richárd
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