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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A cipôknél
Mondd, hogy nem láttak semmit e falak, 

Mondd, hogy nem állt itt géppisztolyos alak, 

Semmit látó szemek nem néztek a vízbôl, 

Talán egy ha visszatért a tízbôl,

Mondd, kérlek, mondd, hogy most nem, nem ilyen nehéz, 

Mondd... bárcsak mondhatnád, hogy nem igaz ez az egész.

Szentkirályi György

69. évf. 5. szám 2014. március 15.  Ádár 2.13. 5774.

1944. március 19. Vasárnap volt.
A kora tavaszi napfény aranyos
sugarakat vetett a fôvárosra. Volt,
aki erre a napra látogatást terve-
zett. Rég nem látott rokonhoz in-
dult volna vidékre, beszélgetni a
napi gondokról – mert az egyre
több volt... Kiránduló idô. A budai
hegyek fái – rügyfakadás elôtt – a
városlakók ezreit csábították a
szabadba... A sikló, amely ott kí-
gyózott a királyi vár épületmonst-
ruma felé – e napra csúcsforga-
lomra várt... A Pesti Izraelita Hit-
község e napra hirdette meg szo-
kásos évi közgyûlését...

Mint a holokauszttúlélôk magyarországi és Izraelben élô közösségének tag-
jai, szívünk nyugtalanságával és szorongásával figyeljük a holokauszt 70. év-
fordulója által kiváltott helyzetet, a zsidó közösség és az ország kormánya kö-
zötti feszültséget a megemlékezések kapcsán.

Mint olyanok,
akik átélôi voltunk a
Horthy-rendszerben
a magyar parlament
által ellenünk irá-
nyuló törvények
megalázó és rette-
gést, félelmet, csa-
ládjaink és életünk
pusztulását okozó
következményei-
nek, tiltakozunk az
ellen, hogy ezt a
korszakot bármi-
lyen formában iga-
zolni lehetne. Mint
akkor, ma is fájda-
lommal tekintünk
az egyházak hallga-
tására egy olyan
kérdésben, ahol
egyértelmû, hogy az
üldözöttek ügye
melletti kiállásra
lenne szükség.

Fájlaltuk ennek a
megszólalásnak a
hiányát a 20-as, a
40-es évek idején,
és az olyan közel-
múltbéli atrocitások
alkalmával is, mint
Radnóti Miklós köteteinek égetése, a Duna-parti cipôknek és Wallenberg
szobrának megbecstelenítése, és számos más, az utcákon és a parlamentben
is fellángoló antiszemitizmus megnyilvánulásai esetén.

Érthetetlen számunkra, hogy II. János Pál pápa nagyszerû nyilatkozatai mi-
ért nem hangzanak el a keresztény templomokban.

Mi, mint akik elsôdleges elszenvedôi voltunk az üldöztetéseknek, tanúsít-
hatjuk, hogy minden magyar zsidó család számon tartja tragikus vesztesége-
it, szinte nincs is olyan család, ahol ne hiányoznának szülôk, nagyszülôk, test-
vérek, unokatestvérek. Emlékezünk arra is, hogy mit kellett elszenvednünk a
magyar csendôrök és nyilasok kegyetlenségeitôl. Emlékeink nem múltak el,
gyógyíthatatlan sebként égnek a mai napig lelkünkben.

Idôs korunkra, talán utolsó éveinkre nincs erôsebb vágyunk, mint békessé-
get találni. Ebbéli vágyunk azonban csak akkor tud teljesülni, ha a körülöt-
tünk élô társadalom hajlandó szembesülni a történtekkel úgy, ahogyan azok
megtörténtek, és nem hamisítják meg azokat. Egyetlen utolsó kérésünk a ma-
gyar társadalomtól, hogy hallgasson szívére és lelkiismeretére, és jusson el a
történelmi korszak igaz feldolgozására.

Aláírók: Füzesi Gézáné, Gallai Józsefné, Galambos Tamás, Geiger
Magdolna, Kardos Péter, Kovács Györgyné, Molontay Éva, Zoltai
Gusztáv

MEGHÍVÓ
Magyar Holokauszt 70

„Közös a múltunk, közös a jelenünk”

Hazánk német megszállásának hetvenedik évfordulója alkalmából
tisztelettel meghívjuk valamennyi honfitársunkat, hittestvérünket
2014. március 19-én, szerdán 16 órakor
tartandó megemlékezésünkre.

Emlékeznek:
Zoltai Gusztáv és Kardos Péter fôrabbi holokauszttúlélôk

Beszédet mond:
Dr. Karsai László történész

Közremûködik:
Bálint András színmûvész

Az emlékezés köveit és virágait a Dohány utcai zsinagóga bejárata
elôtt lehet elhelyezni.

Az esemény pontos helyszíne:
Budapest, VII., Herzl tér (Dohány utcai zsinagóga elôtti tér)

Szövetségesek

Egy túlélô naplójából
1944. március 19.

Túlélôk: Idôs korunkra nincs erôsebb
vágyunk, mint békességet találni

nyek már nagyon is: a jelen esemé-
nyei voltak.

Akkor már zsidó nem lehetett
középiskolai tanár, világszerte
megbecsült és elismert magyar zsi-
dó tudósok nem lehettek a Tudo-
mányos Akadémia tagjai, újságok
és folyóiratok éveken át izgattak
ellenünk, a kor megbecsült anek-
dotázó kedvû írója azt mondta:
antiszemita az, aki a kelleténél, job-
ban gyûlöli a zsidót. 

Azt hiszem, megállapíthatjuk:
volt elôzménye annak, ami 1944.
március 19-én történt. Ami pedig
utána – a legapróbb nyomorúság-

Hadd idézzem itt a Szentírásból
Kohelet könyvének egyik monda-
tát: „Ne mondd azt, miért voltak a
régi idôk jobbak a mostaniaknál,
mert nem bölcsességbôl kérdezed
ezt.”

Ha egy-egy régi felvétel hallgatá-
sa közben „azok a régi szép idôk”
jutnak eszünkbe – ne csak az
egyén, hanem a zsidó közösség, a
magyarországi zsidó felekezet sze-
mével is nézzünk, fülével is hall-
gassuk.

Egyet tudomásul kell vennünk!
Ami 70 éve történt, az nemcsak 6
millió zsidó áldozatot jelent, nem-
csak mérhetetlen és hasonlíthatat-
lan szenvedést. De ki tudja meddig
még – jelenti a mártírok kései utó-
dainak, vagyis a mi lelkünk és tu-
datunk meghasonlását is! A túlér-
zékenységet is! Ahogy újságokban,
könyvekben a sorok között a legki-
sebb kétértelmûséget is a mi ká-
runkra próbáljuk értelmezni...
Igen! És még valamit. Amikor a
kor divatos dizôze szól a hangszó-
róból – nekünk nem az Arizona
mulató süllyedô emelkedô színpa-
da jut eszünkbe, hanem apánk és
testvérünk, akik ezalatt – midôn e
slágereket az „inasok is fütyülték”
– ott álltak fegyvertelenül az
aknamezôkön. Amikor Latabár
Kálmán – aki egyébként igaz em-
berként viselkedett azokban az
idôkben – azt énekli a korabeli kö-
zepes magyar film slágereként,
hogy: „Mámorba, táncba szédü-
lünk” – akkor nekünk nem a
Royal Apolló mozi fényes nézôtere
jut eszünkbe, hanem az, hogy e
film forgatásakor a magyar zsidó-
ság színe-java már vagonokban
Auschwitz, és a többi koncentráci-
ós tábor felé tartott.

Sorolhatnám. Így él lelkünkben
minden, ami akkor, 70 éve történt.

Gyászévforduló van. Majd’ min-
den testvérünk gyászol valakit. A
közösség a kihalt hitközségeket, az
elárvult imaházakat, a meggyalá-
zott imakönyveket és tóratekercse-
ket, az eltépett táliszokat, a feldúlt
temetôket, a mártíremlékmûve-
ket; az elégetett elgázosított milli-
ók utolsó emlékeztetôjét, a háza-
kat és a lakásokat, amelyekben
nem ragyog fel már soha többé a
péntek esti gyertyák szelíd fénye. S
van még egy hely, kegyeleti hely,
amelyrôl oly kevesen tudnak. A
Rákoskeresztúri temetô mártír-
emlékmûve mögött van egy sír-
hant. Ez a sír rejti magában azo-
kat a tórákat, imakönyveket, ame-
lyek gazda nélkül maradtak, s
amelyek szintén áldozatai lettek a
borzalmak idejének.

Jizkor! Emlékezz! – szólítunk
Téged, testvérünk, ebben az esz-
tendôben zsinagógákban és teme-
tôkben, mártír-istentiszteleteken
és gyászüléseken.

Lo tiskách! Ne felejts! – kere-
sünk Téged, testvérünk, ebben az
évben, aki bárhová is szakadtál ez
országtól, de ezen az évfordulón itt
vagy velünk, mert most együtt
dobban a szívünk, és mi kevesen
együtt emlékezünk és emlékezte-
tünk!

Lejegyezte
Kardos Péter

tól a legnagyobb tragédiáig az már
történelem, amelynek egyre keve-
sebb a közvetlen tanúja. A kevés
közvetlen tanú is – érthetôen – a
nagy tragédiára emlékezik.
Érthetô! Ki törôdik ma már azzal,
hogy akkoriban, pl. külön húsjegy,
olajjegy volt a zsidók számára,
hogy nem mehettek be a trafikba
cigarettáért, hogy a villamosnak
csak a pótkocsijára szállhattak fel.

De most, amikor ezen esemé-
nyek 70. évfordulójára emléke-
zünk – mindent fel kell idéznünk!
Nem azért, hogy sebeket tépjünk
fel, hiszen akiknek feltéphetnénk,
egyre kevesebben vannak. Inkább
azért, hogy „megsebezzük” azokat,
akik azóta születtek. Éspedig
azért, hogy kortársaink és utóda-
ink örökre megtanulják és megje-
gyezzék: hol a helyük ebben a na-
gyon bonyolult világban, felismer-
jék a már nem is mindig olyan
burkolt kísérleteket, amelyek fel-
bukkanva a világ különbözô tájain
a fasizmus rehabilitálását szolgál-
ják.

A nosztalgia divatját éljük. A
retró csatornák némelyikén a Don-
kanyar látszik. A kegyetlen hóvi-
har a magyar bakák holttestét fe-
hér lepellel takarja be, miközben a
hangszóróból a kor legnagyobb
sztárjának búgó hangja szól: „Jó,
éjt, drága kis hadnagyom, jó éjt!”.
A CD korongján szól a „Csak egy
nap a világ”, és Karádi Katalin va-
rázslatos hangjával dúdolja, hogy
„Nincs kegyelem!”.

Nem akarok ünneprontó lenni.
Tudom, hogy a mai öregek akkor
gyerekek voltak, és az emlékezés
aranyos derûje megszépíti a múl-
tat. Tudom, hogy nagy élvezettel
hallgathatja valaki a nosztalgia-
hullám valamennyi „termékét”
anélkül, hogy visszakívánná azt a
rendszert, azokat az idôket, ame-
lyekben ezek a slágerek voltak.

De.

A vasárnapi, ünnepi csendet
egyszerre csak megtörte valami.

A csukott ablakokon keresztül
valami tompa moraj hallatszott.

Ez nem a városi jármûvek zaja
volt. Nem a megszokott, az „orr-
motoros” kék autóbuszok keserves
erôlködése; nem a „kék taxik” jel-
legzetes dörmögése. Ez egy mono-
ton és tompa zaj volt... Kihajol-
tunk az ablakon és döbbenten fi-
gyeltük a végeláthatatlan jármû-
oszlopokat... A motorkerékpáro-
kat, a terepszínû autókat, a pony-
vával borított rejtélyes jármûve-
ket – amint szinte ünnepélyes las-
súsággal gördültek be a városba...
A teherautók platójának némelyi-
kén szürke rohamsisakos katonák
ültek, s a gyakran felbukkanó
zászlók, jelvények között egyre
többször villant elô egy – kereszt.
Kereszt, amelynek mind a négy
ága derékszögben volt megtörve,
olyan, amelyet azokban az évek-
ben gyakran láttunk a Magyar Fu-
tárban, és még több más képes új-
ságban is. Úgy hívták, hogy horog-
kereszt: „Bejöttek a németek” –
hallatszott innen-onnan...

Ma már tudjuk, hogy ezen a na-
pon kezdôdött meg az addig is jog-
fosztott magyar zsidóság tényleges
és kíméletlen felszámolása és kiir-
tása. Az ezt megelôzô negyedszá-
zad történetét ismerve meglepetést
ugyan okozhatott az, ami 1944.
március 19-én történt, de – várat-
lanul semmiképpen nem jött.

Hogyan jöhetett volna váratla-
nul, amikor, még mindenki emlé-
kezett Izsákra, Orgoványra, a kü-
lönítményekre. A vérvádak ugyan
már csak az emlékekben éltek, de
a munkaszolgálat, a zsidótörvé-
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Körzeti kitekintô

Az Emberi Erôforrások Miniszté-
rium tükörterme volt helyszíne az
idén tizenkilencedik alkalommal
megrendezett – Scheiber-díjak ünne-
pélyes átadásának.

Káli-Horváth Kálmán moderátor-
ként üdvözölte a megjelenteket,
elsôként Hölvényi Györgyöt, a mi-
nisztérium egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért
felelôs államtitkárát, Ilan Mor-t, Iz-
rael Állam magyarországi nagykö-
vetét, Schôner Alfrédot, az ORZSE
rektorát, a Scheiber Sándor-díj szak-
mai kuratórium elnökét, a tagokat, a
minisztérium megjelent tisztség-
viselôit.

Megkülönböztetett tisztelettel kö-
szöntötte Scheiber Sándor (zcl) lá-
nyát és családtagjait, a díjazottakat
és kísérôiket.

Az eseményen részt vett a
Mazsihisz elnöke, Heisler András, és
az alelnök Feldmájer Péter.

A Himnusz elhangzása után
Hölvényi György államtitkár mon-
dott beszédet, melybôl idézünk: „A
ma 19. alkalommal átadandó Schei-
ber Sándor-díjjal Magyarország kor-
mánya azokat kívánja elismerni, és
példaként állítani mindannyiunk elé,
akik kiemelkedôt alkottak a magyar
nemzeti kultúra szolgálatában, a zsi-
dó vallás és mûvelôdéstörténet, a
zsidók és nem zsidók közötti párbe-
széd és tolerancia elômozdításának
területén.

A díjat arról a Scheiber Sándorról
nevezték el, aki a vészkorszakot
követôen nem hagyta el az országot,
nemzetközileg elismert tevékenysé-
gét nem külföldön folytatta, vállalta
a sokkal nehezebb körülményeket –
mely nemcsak anyagi értelemben
értendô, hanem a totális diktatúra
éveit is magukban foglalják – az Eu-
rópában elsôként megalapított Pesti
Rabbiképzô Intézet (a mai ORZSE)
háborút követô újjáépítésében vállalt
meghatározó szerepet...

...Egy díj mindig mûveket, már

Meghívó a Radnóti-díj átadására
Ha eleged van a gyûlölködésbôl, amit nap mint nap tapasztalsz, ha elítéled

a rasszizmus minden formáját, gyere el te is a Radnóti Miklós Antirasszista
Díjak idei átadására, és közösen mondjuk: NEM HAGYJUK, HOGY
SZERETETT HAZÁNK A SZÉLSÔJOBB MARTALÉKÁVÁ VÁLJÉK!

Legyen közöttünk béke, szeretet! Rendezzük közös dolgainkat úgy, hogy
segítünk az elesetteknek, baráti jobbot nyújtunk a kirekesztetteknek!

Várunk március 21-én, a Nemzetközi Antirasszista Napon 15 órára a RAM
Colosseumba (Budapest XIII., Kárpát u. 23.).

A díjakat Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke adja át. A mûsort Gálvölgyi
János vezeti. Közremûködik: Kálmán Olga, Hernádi Judit, Farkasházy
Tivadar, Hegedüs D. Géza, Sas József, Kulka János, Keres Emil, Bródy
János.

500 Ft-os támogatói jegyek rendelhetôk a MEASZ-ban, a 06-20-597-
1640-es telefonszámon vagy a MEASZ@upcmail.hu  e-mail címen.

Debrecen
Ez év február 9-én, Ádár 9-én va-

sárnap rendkívül örömteljes ese-
ményre került sor a Debreceni Zsidó
Hitközségen. Gervai Zsuzsanna Esz-
ter és Nádas Márton elsôszülött kisfi-
át vettük fel Ábrahám szövetségébe.
A szertartást Rabbi Joshua Dov Adler
végezte, aki Izraelbôl érkezett e neve-
zetes napon Debrecenbe. Nádas Brú-
nó Tamásnak az Aaron Jiszrael nevet
a kvater, a család régi barátja, Nyulasi
András adta az újszülöttnek. Mind-
annyiunk örömét fokozta, hogy a
DZSH kultúrterme zsúfolásig megtelt
rokonokkal Izraelbôl, Budapestrôl, az
örömanya gyerekkori barátaival, hit-
községünk tagjaival.

Deutsch Róbert fôrabbi látta el a
rabbi teendôket. Beszédében méltat-
ta az örömszülôk nagyszüleit, mivel
ô is debreceni, jól ismerte a családot.
Ígéretet tett arra, hogy a gyerek bár
micváján is részt vesz Adler rabbi
úrral együtt a DZSH-nál.

Az eseményen jelen volt dr Asher
Ehrenfeld debreceni fôrabbi is. Hála
a Mindenhatónak, az anyai nagyma-
ma Lászlóné Vera néni boldog déd-
nagymamává „lépett elô”.

Meg kell említenünk az újszülött
nagyapját, néhai Gervai Tamást, akit
élete derekán ragadott el a gyilkos
kór. Sok éven át segítette hitközsé-
günk munkáját elöljáróként és alel-
nökként is.

A nehéz idôkben határon túli hit-
testvéreinknek élelmiszert juttatott,
amikor nem könnyen lehetett hozzá-
jutni. Neki és feleségének, Áginak
szemefénye Zsuzsika volt, egy szem
lányuk, akinek újszülött kisfiával
bôvült hitközségünk taglétszáma.
Bizonyosra vesszük, hogy a Nagy-
apa a Gán Édenbôl vigyázza unokája
életét.

Horovitz Tamás, a DZSH elnöke
meleg szavakkal szólt az ünnepelt-
hez, a családhoz és a megjelentek-
hez. Hitközségünk jókívánságait tol-
mácsolta, miközben átadta a DZSH
ajándékát.

A család gazdag kiduson látta ven-
dégül a megjelenteket. A finomsá-
gok a DZSH kóser konyháján ké-
szültek. A szimchából nem hiányoz-
hatott az örömtánc sem.

MÁZÁL TOV!

Macesz!
Púrim után 2014 márc. 16-tól az alábbi körzeteinkben beszerezhetik 

a pászkát és darát.

Síp u. 12. hétköznap 8–16-ig
pénteken 8–13-ig
vasárnap 9–12-ig

III., Budai Körzet, Frankel L. út 49. hétfôtôl csütörtökig 
reggel 7 órától 13 óráig

IV., Újpesti körzet, Berzeviczy G. u. 8. Tel.: 369-0827
VI., Hunyadi tér 3. Tel.: 342-5322
VII., Bethlen téri körzet, István út 15. Tel.: 342-6170
VIII., Nagyfuvaros u. 4. Tel.: 334-2331
IX., Páva u. 39. Tel.: 06 30 999-7826
XI., Károli G. tér 5. Tel.: 361-1965
XIII., Hegedûs Gy. u. 3. Tel.: 349-3120
XIV., Zuglói körzet, Thököly út 83. Tel.: 06 30 249-5463
XX., Zamárdi u. 7. Tel.: 06 30 950-2189

A Veszprémi Zsidó Örökségi Alapít-
vány köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2012. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-át az alapítvány mint köz-
hasznú tevékenységet folytató szerve-
zet részére felajánlották. Az így kapott
11 287 Ft-ot a veszprémi kulturális
örökség védelme alatt álló zsidótemetô
gondozására használtuk fel, a kuratóri-
um döntése alapján. Egyúttal megkö-
szönjük mindazoknak, akik az elmúlt
években alapítványunknak adták az
1%-ot, és ezzel járultak hozzá a veszp-
rémi zsidó közösség élete egy kis szele-
tének javításához. Sajnos az új törvé-
nyek alapján alapítványunk a közhasz-
núsági feltételeknek nem felel meg, így
kérjük, hogy az 1%-ot más, arra jogo-
sult zsidó szervezetnek adják.

*
Kérjük, hogy adójának 1%-át a már 18
éve mûködô Cödoko Zsidó Szociális,
Nevelési és Kulturális Alapítvány ré-
szére ajánlja fel. Alapítványunk a be-
folyt összeget zsidó szociális, nevelési
és kulturális intézmények támogatására
fordítja. Adószámunk: 18049196-1-42.

*
Kérjük, tájékoztassa személyi jövede-
lemadót fizetô hozzátartozóit, hogy a
Joint Magyarország/Mazs Alapít-
vány – amelynek kiemelt programja a
közel 5000 holokauszttúlélô támogatá-
sa – nagyon várja az 1%-os felajánláso-
kat, hogy a jövôben még több rászoru-

lón tudjon segíteni. Adószámunk:
19664651-2-42. Nagyon köszönjük!

*
A Pécsi Zsidó Hitközség Hagyomány
Szociális Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik 2012. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány
részére ajánlották. A kuratórium dönté-
se alapján a céloknak megfelelôen
használtuk és használjuk fel. Kérjük,
hogy a 2013-as évrôl beadott adóbeval-
lásukban 1%-os felajánlásukat alapít-
ványunk részére tegyék meg, amit elôre
is köszönünk. Adószámunk: 19034834-
1-02.

*
Tisztelt Adományozó!
Kérjük, hogy adójának 1%-ával támo-
gassa a Magyarországi Autonom Or-
todox Izraelita Hitközséget, mint egy-
házat. Technikai szám: 0107
Ugyancsak kérjük, hogy adójának to-
vábbi 1%-ával támogassa az Amerikai
Alapítványi Iskoláért Alapítványt,
mint társadalmi szervezetet. Adószám:
19700557-1-42. Támogatását köszön-
jük.

*
Kérjük, támogassa alapítványunkat
adója 1%-a felajánlásával. Zuglói Tal-
mud–Tóra Alapítvány. Adószám:
18170696-1-42. Köszönjük a támoga-
tását.

Scheiber-díj átadás

Üzenet
Tarjányi Béla az ünnepség

után nyilatkozott és a követke-
zôt üzeni a Mazsihisznek: „Azon
nem kellene megütközni, hogy a
magyarság a saját fájdalmát is
siratja. Ehhez a magyarságnak
joga van, s ezzel nem tagadjuk
meg, hogy mit szenvedett a zsi-
dóság és azt sem, hogy ebben
sok-sok magyar részt vett”

No comment.

létrejött alkotásokat ismer el. Még-
sem a múltnak szól, hanem a jövôt
formálja, üzenetet közvetít. Ez az
üzenet ma, a díjak átadásával még
erôsebben hallható. A jövô közös
formálásáról, értékeink felmutatásá-
ról és befogadásáról szól.

Ezt követôen került sor az ünnepé-
lyes aktusra Balog Zoltán, az emberi
erôforrások minisztere megbízásá-
ból, Hölvényi György államtitkár
személyében – a díjak átadására.

A három kitüntetett: Lichtmann
Tamás, az ORZSE tanszékvezetô
egyetemi tanára, a zsidó mûvészet-
történet és kultúra magyarországi
megismertetéséért, vallásközi párbe-
szédben folytatott támogató tevé-
kenységéért, valamint tudományos
és oktatási területen végzett tevé-
kenységéért, Sándor Anna, a zsidó
kultúra, mûvészet, populáris hagyo-
mányok terjesztése érdekében vég-
zett munkája elismeréseként a Spi-
noza Ház alapítója, valamint Tarjá-
nyi Béla, a bibliai ismeretek széle-
sebb körû terjesztése és népszerûsí-
tése érdekében végzett kimagasló

munkája elismeréseként, biblikus
professzor, a Szent Jeromos Katoli-
kus Bibliatársulat elnöke.

Az alábbiakban részleteket olvas-
hatnak a díjazottak laudációiból.

Lichtmann Tamást Schôner Alfréd
rektor méltatta:

...„Az irodalomtudomány és a
vallástudomány egyik hazai repre-

zentánsa, külföldön is elismert ku-
tatója, személyisége. Mintegy két
évtizeden át a Debreceni Egyetem
német irodalmi tanszékének veze-
tôje és a Germanisztikai Intézet
igazgatója volt. A zsidó vallás – és
mûvelôdéstörténet iránti érdek-
lôdése már abban is megnyilvá-
nult, hogy az elôbb említett helye-
ken a zsidó vallás, kultúra és iro-
dalom tárgyait tanította...”

„Tudományos publikációk, önál-
ló kötetek és tanulmányok, német
és magyar nyelven megjelent mû-
vek, valamint kiadói és mûfordítói
tevékenység is kutatói munkájá-
nak elemei. Egyik indítója és
felelôs szerkesztôje egyebek mel-
lett a Magyar Zsidó Szemle címû
periodikának, sorozatszerkesztôje
a Magyar Zsidó Szemle Füzetek
kiadványának.”

Sándor Annát Feldmájer Péter
laudálta:

„Dr. Sándor Anna igen sok tudo-
mányos publikáció és könyv
szerzôje, létrehozója, és vezetôje a
Dob utcai Spinoza Színháznak. Az
MTA Világgazdasági Kutató Inté-
zetének munkatársa volt, a Marx
Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem oktatója, ott szerezte meg
a kandidátusi fokozatot. 1978-tól
az amszterdami, valamint a gro-
ningeni egyetemen tanított, folya-
matosan publikált, és könyveket
írt. Sokat tett azért, hogy a régi
pesti zsidónegyed megôrizze szel-
lemileg és építészetileg is régi han-
gulatát, ne legyen belôle egy belvá-
rosi paneltelep. Lehetett volna ez a
hely az egyik a több száz budapes-
ti szórakozóhely közül, amelyet
csak az különböztet meg a töb-
bitôl, hogy milyen sört árulnak
benne, de Sándor Anna többre vá-
gyott, lépésrôl lépésre felépített
egy új, fajsúlyos kulturális intéz-
ményt Budapest közepén.

Az elmúlt évtized több mint ezer
elôadása hangsúlyosan épít a több
évezredes zsidó kultúrára, di-
csôségére és mûfaji határok nélkül
mutatja be a régi és új mûveket.
Hol is lakhatna máshol a Sándor
Anna magyar zsidó kultúra szerel-
mese, mint a Pozsonyi út elején,
ahol mindig újabb és újabb terve-
ket szô, említhetnék a Spinoza Zsi-
dó Fesztivált, a Síppal-dobbal Zsi-
dó Zenei Fesztivált, a »Talmud, tó-
ra és a többiek« oktatási progra-
mot és sok más példát.”

Tarjányi Bélát Fröhlich Ida egye-
temi tanár, kuratóriumi tag méltatta:

„Tarjányi Béla, a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat ügyvezetô
elnöke, a PPKE HTK Újszövetségi
Tanszék volt vezetôje. A bibliai is-
meretek szélesebb körû terjesztése
és népszerûsítése érdekében 1990-
ben létrehozta a Szent Jeromos
Bibliatársulatot, melynek kereté-
ben biblikus elôadásokat, tovább-
képzô tanfolyamokat szervez,
szentíráskommentár-sorozatokat
(Stuttgarti Kiskommentár, Jero-
mos Bibliakommentár) és más bib-
likus szakkönyveket ad ki. A bibli-
ai héber tanításának megkönnyíté-
sére és népszerûsítésére adja ki
Rövid héber nyelvtan-át, (megje-
lent a PPRK Hittud. Akadémia,
Budapest, kiadásában, 1988-ban).
A 90-es évek elején a Jeromos Tár-
sulaton keresztül lehetett héber
nyelvtanokhoz, szótárakhoz, a
nyelvtanulással kapcsolatos egyéb
anyaghoz gyorsan, nagy választék-
ban és jutányos áron hozzájutni.
Irányításával készült el a Káldi-
féle bibliafordítás revíziója az ere-
deti héber nyelvû szövegek és a
Neovulgáta alapján. Ez az ún.
Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás
1997-ben jelent meg a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat ki-
adásában.”

Az elismerések átadásra kerültek,
a díjazottak fogadták a gratulációkat,
majd fotósok kereszttüzében pezs-
gôs koccintásra került sor. Az ese-
ményt követôen kóser étkek álltak a
vendégek rendelkezésére.

-Gál-

Lapzártakor: A Mazsihiszt
Radnóti-díjjal tüntették ki!



ÚJ ÉLET4 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET 32014. MÁRCIUS 15.

– Ön feljelentette Szakály Sán-
dor történészt, aki „idegenrendé-
szeti intézkedésnek” minôsítette az
1941-es, Kamenyec-Podolszkijban
történt zsidódeportálást? Szakály
Sándor azt állítja, hogy csak a kor
szóhasználatát idézte.

– Nem ismerem Szakály Sándort
személyesen, de a róla, a dolgozó-
szobájáról és az ott jelen lévô emlék-
tárgyakról és fali motívumokról szó-
ló képek alapján egyértelmû szá-
momra, hogy egy Horthy-rendszer
iránt nosztalgiát érzô történészrôl
van szó. Szakály azt hiszi, hogy az
bármire is megnyugtató magyarázat,
hogy ô a kor szóhasználatát idézte,
egyébként azét a korét, amellyel ô
szimpatizál. Képzeljük el, milyen
lenne, ha valaki tôlünk nyugatabbra,
értelmiségiként, mondjuk a mostani
Németországban, azt mondaná, hogy
„nigger”, aztán azzal védekezne,
hogy csak egy korábbi kor szóhasz-
nálatával élt. Egy percig nem marad-
hatna a hivatalában.

– Szakály Sándor a kormány ál-
tal létrehozott új történelemkutató
intézményt, a Veritast vezeti. Ed-
dig a percig nem mondott le a hi-
vataláról, ami – sok más mellett –
a Mazsihiszt is nyugtalanítja, ezt el
kell ismerni.

– Fogalmazzunk úgy, hogy Orbán
Viktor máig nem távolította el a hi-
vatalából Szakály Sándort. Emlékez-
zünk egy kicsit erre a tragédiára:
Friedrich Jeckeln SS-Obergruppen-
führer alakulatai pár nap alatt közel
húszezer embert gyilkoltak meg
1941-ben. Szakály Sándor szerint az
egy idegenrendészeti eljárás volt,
amikor a magyar hatóságok a nácik-
hoz átdobtak, és ezáltal a halálba
küldtek ezrével családokat, anyákat,
gyerekeket. A magyar büntetô tör-
vénykönyv szerint azonban Szakály
Sándor nagy nyilvánosság elôtt je-
lentéktelen színben tüntette fel, illet-
ve igazolta a népirtást, amiért a 
333. § szerint három évig terjedô
szabadságvesztés jár. Ezért jelentet-
tem fel Szakályt, akinek a bíróság
elôtt van a helye, és nem a Veritas
Intézet vezetôi székében.

– Az 1944-es náci megszállásnak
emléket állító szoborról mit gon-
dol?

– A legrosszabbakat. Nem tudok
ebben a kérdésben jóhiszemû lenni.
Véleményem szerint az történt, hogy
a Holokauszt Emlékév megtartása
nem tetszett jó néhány antiszemitá-
nak, akik a miniszterelnök körül leb-
zselnek, meg megijedtek a Jobbiktól
is, hogy majd az elszív ezzel a
Fidesztôl szavazatokat. Ezért bele-
öntötték az 1944-ig angyali Magyar-
ország történelemhamisító gondola-
tát egy szoborba, amely szobrot pe-
dig az egyik legismertebb és legfor-
galmasabb magyarországi térre pa-
kolnak ki. Mindezek után pedig,
ahogy Semjén Zsolt cinikusan beje-
lentette, engesztelni próbálva a jóér-

Excellenciás uram!
Excellenciád baráti meghívását

követve folyó hó 16-án a klessheimi
kastélyba utaztam, hogy a szövetségi
viszonynak és a közös érdekeknek
megfelelôen kicseréljük gondolata-
inkat az együttmûködésünkre vonat-
kozó kérdéseket illetôen.

Minthogy nagy jelentôséget tulaj-
donítok az országaink közötti nyílt és
bizalomteljes kapcsolatok változat-
lan fenntartásának, kötelességemnek
tartom, hogy kellô részletességgel
válaszoljak azokra a szemrehányá-
sokra, amelyeket az ebbôl az alka-
lomból tartott hosszú megbeszélése-
ink során nekem tettek.

Az egyik szemrehányás arra vo-
natkozott, hogy Magyarországon ál-
lítólag túl enyhén kezelik a zsidókat.
Ebben a kérdésben minden elbizako-
dottság nélkül hivatkozhatom arra,
hogy annak idején én voltam az elsô,
aki szót emeltem a zsidók destruktív
magatartása ellen, és azóta megfele-
lô intézkedéseket tettem befolyásuk
visszaszorítására. Emiatt az akkori-
ban új irányzat miatt országomat
Németország és az egész többi világ
bojkottálta. Az általam hozott intéz-
kedések azonban gyakorlatilag el-

vették a zsidóktól azt a lehetôséget,
hogy tovább gyakorolják káros befo-
lyásukat az ország közéletére. Hogy
ennek folyamán micsoda óriási ne-
hézségeket kellett legyôzni, az abból
a körülménybôl adódik, hogy a ke-
reskedelem és az ipar annak elôtte
majdnem teljesen a zsidók kezében
volt.

A zsidók fokozatos kikapcsolására
vonatkozó további intézkedések fo-
lyamatban vannak, s amint meg lesz-
nek teremtve elszállításuk feltételei,
ezt végre is fogjuk hajtani.

(Vitéz nagybányai Horthy Miklós
levele Hitlerhez, 1943. május 7-én.
In: Horthy Miklós titkos iratai, Kos-
suth Könyvkiadó, 1965. 302. oldal.)

Schmidt Mária izraeli útjáról
Schmidt Mária története itt, Izraelben kezdôdött, amikor talán két évtizede

a Jad Vasem tárt karokkal fogadta a fiatal, szorgalmas magyar kutatót, meg-

nyitott elôtte olyan archívumokat, ahol addig a madár sem járt, csakhogy se-

gítse a történész munkáját, aki végre a holokauszt kutatását választotta témá-

ul, annak ellenére, hogy családja nem érintett a zsidóüldözésben. Tudjuk, mi

lett a hála és a köszönet Schmidt részérôl.

Adásainkban több komoly szaktekintély kemény bírálatot mondott már az

elhíresült Terror Háza átadása kapcsán is. Nem beszélve a Terror Háza Mú-

zeumot megtekintetô, Izraelbe hazatérô magyar közösség tagjainak felhábo-

rodásáról, melyeket velünk is sorra megosztottak.

Nem véletlen, hogy Schmidt Mária legutóbbi tel-avivi sajtótájékoztatójá-

ra minket, az izraeli állami rádió magyar adásának szerkesztôségét nem hív-

ták meg. A meghívottak névsora egyébként nagyon gondosan volt összeál-

lítva. Legtöbbjük nem ismerte a témát, tehát érdemben nem akart, nem tu-

dott hozzászólni, egy másik csoport érintett volt a Sorsok Háza kiállításá-

nak Schmidt Mária-féle beindításában, és azért hallgatott. Néhány kivételtôl

eltekintve azon a bizonyos sajtótájékoztatón inkább az udvarias hallgatás

volt jellemzô. Ez a hallgatás persze nem jelenti azt, hogy az Izraelben élô

magyar zsidóság elfogadta volna a Sorsok Háza-tervet, Schmidt Mária ve-

zetésével.

Kol Israel

2013 ÔSZ
Itt állunk Kamenyec-Podolszkban 
a sírhalmok felett... 
Fekete varjúfelhô repked, 
rekedt hangjuktól 
beleremeg a képzelet. 
A színész közben Radnótit idéz... 
Kátrányba fojtott emlékezet 
könnyek közt, mintha kitörne. 
S mintha a sírhantok felett 
a föld hullámozna lávaként.

Halmos Gábor

Anna Frank emlékének
meggyalázása Japánban

Megrongálták Anna Frank naplójának több száz példányát és más ahhoz
kapcsolódó köteteket tokiói könyvtárakban – közölték a japán hatóságok. Egy
amerikai zsidó szervezet vizsgálatot sürgetett az ügyben. Január óta Tokió-
szerte 31 könyvtárból jelentették a rongálást: legalább 265 kötetet csonkítot-
tak meg. A rendôrséget értesítették a történtektôl, de egyelôre nem derült ki,
hogy ki és miért követte el a vandalizmust – közölték az illetékesek. Az egyik
könyvtár bejelentése szerint lapokat vágtak ki a holokauszt áldozatává vált,
Amszterdamból elhurcolt zsidó lány naplójának példányaiból, amelyeket nyi-
tott polcon tároltak.

A Los Angeles-i globális zsidó jogvédô szervezet, a Simon Wiesenthal
Központ „megdöbbenését és mély aggodalmát” fejezte ki a vandalizmus mi-
att. Közleményükben azt írták: az incidensek földrajzi megoszlása arra utal,
hogy szervezett erôfeszítésrôl van szó, amely a nácik által meggyilkolt más-
fél millió zsidó gyerek közül a leghíresebbé vált Anna Frank emlékét akarta
besározni.

„Csak bigott és gyûlölettel áthatott emberek akarhatták tönkretenni Anna
közelgô végzettel szembenézô történelmi szavait, amelyek bátorságot, re-
ményt és szeretetet tükröztek” – fogalmazott Abraham Cooper, a Wiesenthal-
központ társelnöke. Ugyanakkor megjegyezte, azzal is tisztában van, hogy ja-
pánok milliói tanulmányozzák és tisztelik Anna Frankot. A naplót 2009-ben
felvették az UNESCO Világemlékezet Listájára.
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A német megszállási emlékmû
megépítésének elhalasztásáról kö-
zölt cikket a Neue Zürcher Zeitung
(NZZ) címû svájci napilap.

A liberális konzervatív újság sze-
rint választástaktikai oka is van an-
nak, hogy a magyar kormány elha-
lasztotta a budapesti Szabadság térre
tervezett emlékmû felállítását. A lap

Oláh Lajos ellenzéki 
országgyûlési képviselô. 
Nôs, két gyermek édesapja. 
Parlamenti szakterülete: 
környezetvédelem, energetika,
nôi egyenjogúság.

„Nekünk, magyaroknak nem
volt szükségünk német példára,
hiszen 1919-ben felismertük
már a zsidó világveszedelmet.
1944. március 19-én pedig nem
történt más, mint visszakaptuk e
téren az önrendelkezési jogun-
kat, melyet annak idején Tria-
non és a Népszövetség vett el
tôlünk.”

Vitéz Endre László
(Forrás: huszadikszazad.hu)

Megszállt vagy szövetséges?

Svájci lap az emlékmûrôl
úgy vélekedik, hogy a Magyarorszá-
gi Zsidó Hitközségek Szövetségének
bojkottja „súlyos csapás a kormány-
nak”. A holokauszt-emlékévre és a
német megszállás 70. évfordulójáról
való megemlékezésre sok energiát
fordított a kormány, azért is, mert
így akartak rácáfolni arra a vádra,
hogy túl kevéssé határolódnak el a
Jobbiktól – írta az újság, antiszemi-
taként jellemezve a Jobbikot. Az
NZZ megjegyzi, hogy magas rangú
állami tisztviselôk az elmúlt hetek-
ben elôször ismerték el, hogy Ma-
gyarország is felelôs volt a holo-
kausztért, ugyanakkor úgy látja,
hogy az Orbán-kormány az utóbbi
években „támogatta a történelem
problémás átpolitizálását”.

A szerzô szerint az emlékmû körü-
li vita ezért a kormány „meghason-
lottságát” példázza, hiszen nem az
emlékmû bírálóinak javaslatait vet-
ték fontolóra, hanem az áprilisi vá-
lasztások utánra halasztották az át-
adást.

Orbán Viktor biztosította a
Mazsihiszt arról, hogy a „zéró tole-
rancia” politikáját folytatja az anti-
szemitizmussal szemben. Eljárása
ugyanakkor azt a benyomást kelti,
hogy a választási küzdelem kényes
szakaszában igyekszik elkerülni,
hogy elijessze a jobbszélen a kor-
mány történelemfelfogásával szim-
patizáló potenciális szavazókat – írta
az NZZ.
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Aki feljelentette Szakály Sándort 
Interjú Oláh Lajos képviselôvel

zésû magyar embereket,
hogy ez nem része a
Holokauszt Emlékévnek,
ezt csak úgy „oldalágon”
építik fel.

– Ön Erzsébetváros-
Terézváros országgyûlési
képviselôjelöltje. Nem
fél, hogy egy ilyen meg-
osztó ügyben ha állást
foglal, akkor nemcsak
szavazatot nyerhet, ha-
nem esetleg veszthet is?

– Ebben a kérdésben
nem érdekel, hogy hányan
állnak itt vagy ott. Hiszek
persze abban, hogy a jó-
zan, jóérzésû emberek
többségben vannak. A
rasszizmus elleni harcban
azonban kérlelhetetlennek
kell lenni. Van egy gyerek-
kori barátom, aki nagyon
régen elmesélte nekem,
hogy a családjának kéthar-
madát meggyilkolták a ná-
cik, majd megmaradt érté-
keiket a kommunisták. Én akkor hal-
lottam elôször errôl a szörnyû korról
és a céltábláról, a zsidó emberrôl.
Sok idônek el kellett telnie, hogy
megértsem mirôl beszélt, hogy ilyen
szörnyûségek megakadályozására
nem elég egy ember akarata, ehhez
egy egész közösség óvó-védô ereje
kell, illetve azt, hogy miért is történ-
hetett meg ez a tragédia. Érdemes ez-

zel kapcsolatban elolvasni például

Ungváry Krisztián könyvét, a Hor-

thy-rendszer mérlegét. Szörnyen pri-

mitív a magyarázat: kellett bizonyos

zsidó emberek vagyona, és ehhez az

egész zsidóságot üldözni kezdték.

Nem mintha az a megoldás, hogy

bárkit is kitegyenek a vagyonából,

bármilyen módon elfogadható lenne.

Azt a zsidóságot üldözték Magyaror-

szágon, amelynek nagy része addig-

ra már asszimilált magyar lett. Így

azok a tudósok például, akiket a hú-

szas években megakadályoztak ab-

ban, hogy itt tanulhassanak, külföl-

dön kapták meg a Nobel-díjat. És ha

1944-ben félmillió embert nem gyil-

kolnak meg szörnyû, galád módon,

akkor jobban meg lehetett volna vé-

deni a polgári értékeket is.

– Azt állítja, hogy az antiszemi-
tizmus alapja a gazdasági irigy-
ség?

– Ezt nem én állítom, hanem ko-

moly történészek, akiknek a magya-

rázata kellôen hiteles számomra.

Persze itt volt azért tartalmi változás,

hiszen régen konkrétan láttak gazdag

zsidó tôkéseket, akik egyébként sok-

szor a legnagyobb mecénások vol-

tak, támogatói a szegényeknek, míg

ma a zsidózás sokszor minden gaz-

dag embert jelent, tekintet nélkül a

vallási hovatartozására. Azt pedig

oktatási szakértôk állítják, hogy az

antiszemitizmus csökkentéséért az

iskola és a szülôk együttmûködése

nagyon sokat tehet. Nekem két lá-

nyom van, és ahogy Erdélybe elvit-

tem ôket, úgy Auschwitzba is.

– Milyen hatással volt a család-
ra?

– Azt gondolom, hogy életre szó-

ló. Még akkor is, ha kisebbek voltak

a gyerekek, és az utolsó pillanatban

feleségemmel úgy döntöttünk, hogy

belülre már ne jöjjenek. Mondtam

nekik, hogy amit látnak, az a legna-

gyobb magyar temetô, ahol a legtöbb

magyar ember halt meg. Mi láttuk a

gyermekjátékokat, a cipôket, a szo-

bát tele lenyírt hajakkal. Kikérem

magamnak, hogy bárki is ebben a

kérdésben kettôs beszédet folytas-

son. Nem lehet egyszerre Rogán An-

talnak, egyébként nagyon helyesen,

a nácik ellen szónokolnia Bajnai

Gordon és Mesterházy Attila társasá-

gában, majd engedélyt adni az 1944-

es emlékmû felépítésére, ahol az ad-

digi államot angyalként mutatják be,

illetve együtt mosolyognia Szakály

Sándorral. Vagy egyik, vagy másik.

Itt nincsen középút.

F. R.
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Ádár hónap tizennegyedikén, ha
kettô ádár hónap lenne az évben
(szökôév), akkor mindig a második
ádár hónap (ádár séni) tizennegye-
dik napján tartjuk púrim ünnepét.

Púrimot Eszter böjtje (táánit
Esztér) elôzi meg, és Susán púrim
napja követi.

A púrim szó jelentése: kockavetés
(kockajáték) vagy sorsvetés (sorsjá-
ték).

A púrim történelmi hátterét Eszter
könyvébôl (Megilát Esztér) ismer-
hetjük meg, mely szerint az ante
470-es években, Áhásvéros (görögö-
sen: Xerxes) király uralkodásának
idejében az ámálék népbôl származó
fôminiszter, kinek neve Hámán volt,
el akarta pusztítani a Perzsa Biroda-
lom minden zsidó lakóját. Azonban
a zsidó Mordeháj nevelt lánya
(Eszter) meghiúsította Hámán go-
nosz tervét, és megmentette népét a
pusztulástól. A kockavetéssel megál-
lapított napon (ádár 13.) nagyot for-
dult a kocka, és a zsidók fegyverrel a
kézben védték meg magukat és szá-
moltak le ellenségeikkel, majd aho-
gyan Eszter könyvében olvashatjuk:
,,...a vidéki zsidók, kik nyílt városok-
ban laknak, megülik ádár tizenne-
gyedik napját örömmel, lakomával,
ünnepnappal s ajándékokat küldve
egymásnak.”1

A púrim a sok gyásznap mellett,
mely a zsidóság több évezredes tör-
ténelmét kíséri, egy igazi, hamisítat-
lan örömnap. E tény a zsinagógában
is meglátszik, hiszen mikor Eszter
könyvét felolvassuk a hagyományos
tekercsbôl (megilá), akkor a rosszat
akaró, de mégis pórul járó Hámán
nevének meghallása esetén megen-
gedett dolog zajongani, kereplôzni,
kézzel vagy lábbal dobogni. A
megilát az esti (mááriv) és reggeli
imában (sáhárit) is felolvassuk, s az
elôírás szerint a nôk is meghallgat-
ják, mert nekik ugyancsak részük
volt a megmenekülésben, no meg a
történet fôhôse egyenesen egy nô:
Eszter királynô.

A sáhárit ima keretében Tórát ol-
vasunk, melynek szövege a zsidó
törzsek egyiptomi kivonulását
követô ámálékita orvtámadásról
szól2. Az imarendben is van némi
változás, néhány imát nem mondunk
ekkor, de mondjuk „A csodákért...”
(Ál hániszim...) kezdetû imabetoldást
az ún. „Tizennyolc áldásban”
(Smóne eszré) és az étkezések utáni
asztali áldásban (bencsolás/jiddis),
ugyanúgy mint hanuká napjaiban.

Elôírás, hogy púrim napján meg
kell ajándékozni legalább egy em-
bertársunkat kétféle dologgal, olyan-
nal, amely rögtön alkalmas az elfo-

Kanada
A Canadian Jewish News jelentése

szerint ha a következô választásokon
a francia nyelvû Québec tartomány-
ban a nacionalista és szeparatista Par-
ti Québecois (PQ) gyôz, a zsidó fiata-
lok jelentôs része távozik a régióból.
Jack Jedwab, a Kanadai Zsidó Kong-
resszus québeci részlegének volt igaz-
gatója kijelentette, hogy a PQ 1976-
ban kezdôdött elsô kormányzását
követôen mintegy harmincezer zsidó
hagyta el a tartományt, akiknek a
többsége Torontóba költözött. Az
utóbbi idôben a régióban megszapo-
rodtak az antiszemita jelenségek is.
Nagy felháborodást váltott ki, hogy a
nacionalista párt elképzelései között
szerepel a vallási jelképek közintéz-
ményekben történô viselésének meg-
tiltása, ami sok hívô érzékenységét
sértené. Kanadában mintegy 350 000
zsidó él, közülük 90 000-en Québec
székhelyének, Montrealnak a lakosai.

Ukrajna
Natan Saranszkij, a Jewish Agency

Végrehajtó Bizottságának elnöke ki-
jelentette, hogy a szervezet folyama-
tosan figyelemmel kíséri az ukrajnai

A megmenekülés napja: púrim
gyasztásra. Ezt az ajándékküldést
hívjuk a közismert jiddis szóval sláh-
mónesznek (héberül: misloáh
mánot). E kedves figyelmességre,
kötelességre Eszter könyvében van
utalás: ,,...megülik ádár tizennegye-
dik napját (...) ajándékokat küldve
(misloáh mánot) egymásnak.”3

Azonban nemcsak egy ajándékot
kell küldeni, hanem a rászorulókat is
meg kell ajándékozni. Legalább kettô
embertársunknak kell adni ajándékot,
mely ez esetben lehet pénz is. E fon-
tos elôírást bölcseink az alábbi mon-
datokra alapozzák: „Mint azon napo-
kat, melyekben a zsidók megnyugod-
tak ellenségeiktôl, s azon hónapot,
mely megváltozott nekik búból öröm-
re s gyászból ünnepnapra; hogy meg-
üljék azokat lakoma és örömnapnak,
ajándékokat küldve egymásnak és
adományokat a szegényeknek (mátá-
not láevjonim).”4

Púrimkor ünnepi étkezést, lakomát
(miste) kell tartani, miként ôseink is:
,,...megülték azt lakoma (miste) és
örömnapnak.”5 A lakoma kapcsán
különös jelentôséggel bír, mert Esz-
ter könyvében tizenhétszer fordul
elô ez a szó, míg az egész Tanahban
csak huszonnégyszer. Ezeken a lako-
mákon mindig fontos dolgok történ-
tek, ekkor határozták el a zsidók el-
pusztítását, de ekkor határoztatott el
megmenekülésük is.

E lakomákon bort is ittak, talán
ezért rendelték el bölcseink, hogy
„Minden ember köteles annyi bort
inni, hogy ne tudjon különbséget
tenni (ád delo jádá) az átkozott
Hámán (árur Hámán) és az áldott
Mordeháj (báruh Mordeháj) kö-
zött!” – írja a Talmud6. Ez egy igen
különleges utasítás, mert oly tör-
vényt már számtalant hoztak, hogy
mennyit szabad inni, de olyat, hogy
mennyit muszáj, még nem hoztak a
történelem folyamán. A lakomák ve-
lejárója a bor, ám a púrimnak vannak
különleges ételei is, melyek fôként a
süteményekben mutatkoznak meg.
Szokás ekkor valamilyen fôzeléket is
enni, amivel jelezzük, hogy Eszter
megtartotta a rituális étkezés (kásrut)
szabályait még a számûzetésben, a
perzsa királyi udvarban is. Gyakran
tálalnak fel töltött káposztát is, vala-
mint a levesbe krepláhot (jiddis) szo-
kás fôzni, amely egy darált hússal
töltött derelyeféle. Néhol szokásban
van, hogy pulykát (tárnegol hodu)
esznek, utalásul Áhásvéros birodal-
mára, mely Indiától (Hodu) Etiópiá-
ig tartott7.

A sütemények között hagyomá-
nyosan megtalálható a flódni (mák-
kal, almával, dióval és /szilva/lek-
várral; vagy dióval, almával, mákkal

és /szilva/lekvárral rétegezett „le-
pény”), a kindli (mákos vagy diós te-
kercs „pólyásbaba” formában), a
kráncli (tésztakarika, tojásfehérjébôl
készült habbal a tetején), a gyömbé-
res sütemény, a lékoh (mézes, diós
sütemény, melybôl meg lehetett for-
mázni a megilában szereplô szemé-
lyeket), sok helyütt a fánk, valamint
a legközismertebb púrimi étek: a
hámántáska (homentás, ozné
Hámán). A hámántáska mákkal vagy
/szilva/lekvárral megtöltött három-
szögletû sütemény. Alakjának és el-
fogyasztásának több magyarázata
van. Az egyik magyarázat szerint a
német mák (Mohn) és a táska
(Taschen) szavak összevonása, hé-
ber névelôvel ellátva (Há-Mohn-
Taschen), melyben így szerepel a
Hámán (Há-Mohn) szó is. Van oly
vélemény is, mely szerint Hámán sü-
vegének volt ilyen alakja; mások
szerint a halálra ítéltek fülét akkori-
ban levágták (ozné Hámán = Hámán
füle). Vannak, kik úgy vélik, hogy a
három szöglet a zsidóság három
ôsatyját jelzi, mert az ôsök: Ábra-
hám, Jichák/Izsák és Jákob érdemé-
ben jött púrimkor a segítség Istentôl.
A mákkal vagy a /szilva/lekvárral
megtöltött háromszögletû sütemény
jelképezheti a púrim alaptörténeté-
nek, a megilának az egyik jellegze-
tességét is, miszerint mindegyikben
el van rejtve a lényeg: a sütemény-
ben a töltelék, a megilában a minde-
nütt jelen lévô, de ott nem említett
Isten neve.

A megilá olvasásának, a mistének,
a misloáh mánotnak és a mátánot
láevjonimnak ismeretes olyan meg-
okolása is, hogy mivel Eszter köny-
ve három különbözô kifejezést hasz-
nál Hámán szándékára („elpusztíta-
ni, megölni, elveszíteni”), ezért tar-
tozunk mi is háromféleképpen kife-
jezést adni hálánknak és örömünk-
nek, hogy Hámán tervei meghiúsul-
tak. Az „elpusztítani” alatt bölcseink
azt értették, hogy Hámán meg akarta
gátolni a zsidókat a Tóra tanulásában
és parancsai betartásában, ezért ol-
vassuk a megilát. A „megölni” azt je-
lentette, hogy fizikailag kívánta
Hámán megsemmisíteni a zsidókat,
ezért készítünk lakomát (miste) és
örülünk testileg-lelkileg. Az „elve-
szíteni” pedig a zsidók vagyonának
elvételét, az anyagi tönkretételt fog-
lalta magában, ezért ajándékozzuk
meg egymást (misloáh mánot) és se-
gítünk a rászorulókon, a szegénye-
ken, nincsteleneken (mátánot láev-
jonim).

Púrimkor szokás maskarákba, jel-
mezekbe öltözni, másnak látszani,
mert ahogyan Eszter könyvében ol-

vassuk, ,,...a bánat örömre, a gyász
ünnepre fordult”8.

E jelmezek voltak a kellékei a púri-
mi játékoknak (jiddisül: pürem-
spíl/purimspiel), elôadásoknak is, a
kimondottan e napra írt tréfás színda-
raboknak. A púrimi tréfák (stiklik)
szinte elôírásszámba mentek e napon.
Ekkor választották a púrimi rabbit is,
ki egészen „szokatlan” módon magya-
rázta a közösségnek a Szentírást. Egy-
szóval púrimkor majdnem minden
meg van engedve, ami jólesik (böjtöl-
ni tilos e napon!), még a kártyázás is
bocsánatos bûnnek számít.

A púrim szó és a hozzá kapcsolódó
események a zsidó történelem oly
szerves részévé váltak, hogy a külön-
bözô városok zsidó közösségei saját
megmenekülésük napját is púrimnak
nevezték. Például: anconai púrim
(megmenekültek a földrengés pusztí-
tásától 1690-ben), budai púrim
(Páduában tartották annak emlékére,
hogy 1684-ben a budai vár ostromá-
nak hírére a csôcselék megtámadta
házaikat, de szerencsésen életben ma-
radtak), tripoliszi púrim (1793-ban a
kalózok rabszolgákká tették a zsidó-
kat, de csodásan kiszabadultak) stb.

eseményeket, és a rendkívüli helyze-
tekre létesített alapból azonnali segít-
séget nyújtott a zsidó intézmények
biztonságának megerôsítéséhez. Sa-
ranszkij kijelentette, hogy „erkölcsi
kötelezettséget” jelent az ukrajnai kö-
zösség támogatása, ahogy ezt más or-
szágok esetében is megteszik. A Ke-
let-Ukrajnában lévô Zaporizhia város-
ban ismeretlen tettesek a napokban
gyújtóbombát dobtak a 2012-ben fel-
avatott zsinagógára, ami súlyos káro-
kat okozott az épületben. 200–250
ezer zsidó él az országban, akik szá-
mos vallási, kulturális és oktatási in-
tézményt tartanak fent.

Marokkó
Az Observateur du Maroc újság tá-

jékoztatása szerint a muzulmán egye-
temi hallgatók által alapított Mi-
mouna civil szervezet a Casablancai
Zsidó Múzeum és az A1 Akhawayn
Egyetem támogatásával több város-
ban mozgó vándorkiállításon mutatta
be a zsidó élet és hagyományok jel-
legzetes vonásait. A rendezôk panel-
beszélgetéseket szerveztek, és filmve-
títéseket is tartottak. Külön témaként
szerepelt a történelmi emlékek, a zsi-
dó konyha és a tradicionális marokkói
zsidó zene bemutatása. A kezdemé-
nyezés célja a vallási ellentétek csök-
kentése, valamint a lakosság külön-
bözô csoportjai között a kölcsönös
megértés és tisztelet elôsegítése volt.
Marokkóban kb. hatezer zsidó él, túl-
nyomó többségük Casablancában la-
kik. 1948 óta közel 300 000 személy
alijázott.

Csehország
Az 1400 lakosú Brenenec települé-

sen vita folyik, hogy mi legyen Oskar
Schindler egykori gyárának a sorsa,
ahol a német-cseh vállalkozó hét hó-
napon át, az 1945. május elején tör-
tént felszabadulásig 1200 zsidó életét
mentette meg. Az üldözöttek koráb-
ban Schindler krakkói üzemében dol-
goztak, amit a szovjet csapatok elô-
nyomulása miatt ki kellett üríteni. A
breneneci gyárat 1948-ban államosí-
tották, 1988-ban privatizálták, és
2004-ben csôdbe ment. Blahoslav
Gaspar polgármester a részben már
romos épület eladását tervezi, hogy új
munkahelyek létesüljenek a telepen.
Thomas Klaus, a Csehországi Zsidó
Hitközségek Szövetségének igazgató-
ja viszont egy holokauszt-emlékhely
kialakítását javasolja az egykori gyár-
ban. Steven Spielberg, az 1993-ban
készült Oscar-díjas Schindler listája
rendezôje is felkereste Brenenecet, de
nem tartotta felvételekre alkalmas
helyszínnek.

kovács

Púrim és a zsidó történelem szoro-
san összefonódik, mert púrim napjá-
ban egy picit bent foglaltatik a zsidó-
ság eddigi sorsa, történelme is.

Dr. Blau Lajos, az Országos Rab-
biképzô Intézet hajdani növendéke,
tudós professzora, majd igazgatója
írta: „Hámán vérfürdôjétôl a zsidók
megmenekültek, de hány Hámán
elôzte meg és követte, kikkel szem-
ben a zsidók a rövidebbet húzták?
Hogy a szétszórtságban hány zsidó
esett a gyûlölet áldozatául, sehol
sincs feljegyezve. Ezen üldözések
folytán a zsidók erôsebb összetartás-
ra szorultak, mint más népek, és bi-
zonyos mértékben külön világot él-
tek. E külön világnak szerves része a
púrim örömünnepe is.”

Oláh János egyetemi docens 
ORZSE

1 Eszter IX,19.
2 M.II. XVII,8-16.
3 Eszter IX,19.
4 Eszter IX,22.
5 Eszter IX,17.
6 Talmud, Megilá 7b.
7 Eszter I,1.
8 Eszter IX,22.
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(Tudózsidó és más forrásokból)

Púrimi összeállításunk

Szaudi szépségkirálynôk

Magyar-zsidó együttélés

Izraeli metakommunikáció

Revans

A Gyôzelem Napja Jeruzsálemben

Honvágy vagy olvasztótégely?

Parkolás Jeruzsálemben

Figyelem! Ez a hal nem kóser!

Rakéta-mezuza
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MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló
Izrael Állam története (11.)

Áriél Saron tábornok hadvezéri
zsenialitása elôrelátásában kere-
sendô. Gondosan elôkészített és csak
általa ismert utat követve, meglepte
az egyiptomiakat, áttörte azokat az
erôdítményeket, melyeket ô épített
korábban, melyeknek csak ô ismerte
a titkát. Vakmerô módon átkelt a
Szuezi-csatornán lerakott pontonhí-
don, és bekerítette a csatorna nyuga-
ti oldalán állomásozó egyiptomi
Harmadik Hadsereget. A jom kip-
puri háború menetét megfordította,
az egyiptomi fronton gyôzelemre ve-
zette országát, tankjai feltartóztatha-
tatlanul haladtak Kairó irányába.

Október 15-én, a kilencedik napon
újabb, fôleg a városiakat fenyegetô
veszélyhelyzet kezdett kialakulni Iz-
raelben. Az ételkészletek kiapadtak,
a szállítójármûveket a hadsereg szol-
gálatába állították, egyre nehezebbé
vált az élelmiszerek elhozatala a vi-
déki gazdaságokból. A rádió közle-
ményben tájékoztatta a lakosságot,
hogy az elsötétítések miatt a tyúkok
gyakorlatilag nem tojnak... A fôhadi-
szállást az is aggasztotta, hogy az
Egyiptomba és Szíriába irányuló ha-
diszállítmányok nem csökkentek, a
Szovjetunió ontotta a legmodernebb
fegyvereket. Franciaország is szállí-
totta Izrael ellenségeinek a Mirage
repülôgépeket, de a legnagyobb fel-
háborodást Nagy-Britannia váltotta
ki, amely kijelentette, hogy a harco-
ló felekkel „egyformán” bánnak;
megvonják tôlük a katonai támoga-
tást. Ez azt jelentette, hogy Izrael
nem kapja meg a Centurion tankok-
hoz szükséges alkatrészeket.

Nagy-Britanniában folyt az egyip-
tomi pilóták kiképzése. Mint az Izra-
elbe akkreditált brit nagykövet cini-
kusan megjegyezte: „Jobb Izraelnek,
ha ezek a pilóták Angliában vannak,
mintha Izraelben lennének a fron-
ton.”

A fôhadiszálláson mûködô „agy-
tröszt” úgy számolt, hogy az izraeli
erôk még akkor is képesek a
gyôzelemre, ha az ellenség túlsúlya
négy az egyhez, vagyis negyven
egyiptomi tank kilövéséhez tíz izrae-
li tank elegendô, és ezt az arányt
„fent lehet tartani”.

A csatornától keletre elterülô terü-
leten lévô, az izraeliek által csak „Kí-
nai farmnak” nevezett erôdben az
egyiptomiak még mindig erôs ellen-
állást tanúsítottak. (A hatnapos há-
ború elôtt itt az egyiptomiakat japán
katonai szakértôk képezték ki, akiket
az izraeliek kínaiaknak néztek.) Az
egyiptomiak még túl erôsek voltak,
ezért Bár Lév, katonái életét féltve,
ellenezte további harcosok átszállítá-
sát a nyugati oldalra, mert attól tar-
tott, hogy bekerítik ôket és lemészá-
rolják. Saron azzal érvelt, hogy a
csapatokat az éj leple alatt, tutajokon
kell átdobni, de Bár Lév továbbra is
ellenezte Saron javaslatát.

Október 16-án Szadat elnök fel-
kérte a Kairóban tartózkodó szovjet
miniszterelnököt, Alekszej Koszi-
gint, hogy hívja össze az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsát, és kérjen tûzszüne-
tet. A szovjet diplomácia nem titkolt
aggodalommal figyelte hatalmas
fegyverarzenáljának pusztulását,
csôdjét. Nagy mennyiségû szovjet
fegyver vándorolt Izraelbe hadizsák-
mányként.

Izraelben fellángoltak a szovjetelle-
nes érzelmek. Egy külügyminiszté-
riumi tisztviselô, Aluf Hár Even
írta: „1955 óta a Szovjetunió hatha-
tósan elzárta a közel-keleti béke útját.
Mind a négy háború ebbôl fakadt:
az 1956-os háború, mely után enged-
tünk az amerikai nyomásnak, és
visszavonultunk a bizonytalan hatá-
rokhoz, az 1967-es háború, amikor
blokád alá vettek minket (...), a kiful-
lasztó háború, melyben az állandó
határ menti bombázásokban többeket
öltek meg, mint a hatnapos háború-
ban, és végül ez a mostani háború. (...)

Ukrajnával is foglalkozik
az EZSK

Az Európai Zsidó Kongresszus bécsi ülésén kiemelten vizsgálta az ukrajnai
helyzetet, a Szlovákiában és Magyarországon tapasztalható szélsôjobboldali
jelenségeket.

Ukrajna fôrabbija, Jaakov Bleich részletesen beszámolt az ukrán zsidóság
helyzetérôl. Bleich szerint az ukrajnai zsidó lakosság nincsen közvetlen
veszélyben, ugyanakkor történtek antiszemita támadások, amelyek miatt az
ukrán zsidó közösség megerôsíti saját védelmét. Az Európai Zsidó
Kongresszus napi szinten figyelemmel követi az eseményeket, és az ukrajnai
zsidóság számára segítséget kíván nyújtani.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke és Feldmájer Péter, a Mazsihisz alel-
nöke tájékoztatta az európai zsidó közösségek vezetôit az elmúlt hónapok
fejleményeirôl: a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mivel kéré-
seinek a magyar kormány mindeddig nem tett eleget, távol marad a kormány
által szervezett holokausztmegemlékezésektôl és nem tart igényt a Civil
Pályázati Alap összegeire mindaddig, míg a kormány nem változtat
emlékezetpolitikai gyakorlatán.

Az Európai Zsidó Kongresszus támogatásáról biztosította a Mazsihiszt,
képviselôi különös hangsúlyt helyeznek minden országban a történelem hite-
les bemutatására.

Az EZSK megvitatta az európai parlamenti választások várható ered-
ményeit, valamint részt vesz a világon egyre inkább terjedô Izrael elleni
bojkottfelhívás visszaszorításában.

mazsihisz.hu

könyvelô, Dán Bávli, október 19-én

sajtótájékoztatót tartott a Ginosszár

kibuc vendégházában a Kineret part-

ján. Szenvedélyes szavakkal idézte

fel a harcoló katonák mondatait:

„Elôször a szíriaiakkal számolunk el,

aztán a saját vezetôinkkel.”

A katonák körében uralkodó elke-

seredettségrôl beszélt, amiért a kor-

mány nem mozgósította a hadsereget

idôben.

Igen, az izraeli vezetés képes volt

saját gyermekeit feláldozni azért,

hogy Izrael a világ szemében ne tûn-

jön agresszornak! Mint láttuk azon-

ban, a „világnak” ez sem volt elég.

Október 19-én masszív szíriai tü-

zérségi támadás zúdult az izraeliek-

re, nem lehetetlen, hogy a legmoder-

nebb szovjet fegyverek mielôbbi be-

vetésének szándékával, melyeket a

Szovjetunió ömlesztett Szíriába. A

szírek a Szassza falu elôtt húzódó or-

szágútra összpontosítottak, melyet

az izraeliek tartottak a kezükben. A

szíriai repülôgépek az izraeli álláso-

kat támadták, de az izraeliek lelôtték

valamennyit. Az izraeli repülôgépek

viszont a Hermon hegyen lévô volt

izraeli megfigyelôpontot tartották

tûz alatt, melyet a szíriaiak a háború

elsô napján elfoglaltak. Az izraeli

messze hordó ágyúk már Damasz-

kuszt fenyegették, és a Jordániába

vezetô úttól is csak mindössze négy-

mérföldnyire voltak.

A Golánon elszenvedett szíriai ka-

tonai veszteségek hatására a szíriai

kormány kivégeztette a goláni

haderôk egyik drúz parancsnokát,

Rafik Hilavi ezredest. Az Izraelben

élô drúzok kifejezték meg-

gyôzôdésüket, hogy Hilavit nem

azért fokozták le és lôtték agyon,

mert a csatatéren egy szíriai dandár

parancsnokaként hibázott, hanem

bosszúból tették az Izraelben élô

drúzokkal szemben, akik mindvégig

a zsidó állam katonai erôfeszítéseit

támogatták.

(folytatjuk)

Ajándékot visszautasítani sértés.
Mégis meg kell tennem, sajnálat-
tal, mert feltételezem, hogy akik
adták, azok jó szívvel adták. Pá-
lyázaton nyerni, számomra jelen-
téssel bír. Olyan természetû dolog
ez, aminek örülni szoktak. Pályá-
zaton nyerni kiváltságos dolog,
megvalósítani álmainkat, szenve-
délyes törekvéseinket. A zsidó-ke-
resztény bölcsességhorizonton
tündökölni, mint a nap, a dolgok
élô dialektikájához folyamodni,
megszorítani egymás kezét és azt
mondani, hogy: Áldás, békesség!
Shalom!

Sajnos azonban, nem fogadha-
tok el ajándékot azoktól, aki az el-
múlt évszázad ordas filozófiáját
nem taszítják el maguktól állhata-
tosan, kapcsolódásait is megvetve,
összefüggéseit visszautasítva, fo-
lyamodványait lerombolva és nem
utálják, nem gyûlölik, és nem vetik
meg azokat szôröstôl, bôröstôl,
mindenestôl, oldalazások, falazá-
sok, alakoskodások nélkül.

Ezért visszaadom a Civil Alap
2014. pályázaton Héber betûk cí-
mû kiállításra megpályázott és
megnyert egymillió forintot. Erre
kötelez a lelkiismeretem.

Magén István

...a háború kirobbantásának pillana-
tától csak szították a feszültséget, és
most is azt teszik, miközben itt be-
szélgetünk” – írta Hár Even, majd
így folytatta: „Milyen kézzelfogható
elônyökhöz jutott a Szovjetunió a
Közel-Keleten 1955 óta? (...) Mit ka-
pott például óriási, több mint tízmil-
liárd dollár értékû fegyverszállításai-
ért cserébe? (...) A háború elôtt
Egyiptomnak több mint 800 ezer fôs
hadserege volt. Ezek a férfiak mû-
velhettek volna földet, betakaríthat-
ták volna a Nílus partján a termést,
békés technológiát sajátíthattak vol-
na el, ahelyett, hogy napi huszon-
négy órában fegyverben álltak, és
megtanulták, hogy az Izrael elleni
háborúra várjanak.”

Október 16-án két tankcsata zajlott
a Golán-fennsíkon. Az egyiket egy
jordániai hadtesttel vívták, amely
brit gyártmányú tankokkal érkezett
Szíria megsegítésére, és a Damasz-
kuszt fenyegetô izraeli erôk déli
szárnyát támadta meg. A harc elsô
negyedórájában már huszonnyolc
jordániai tank lángolt, mire a jordá-
niai dandár visszavonult. Négymér-
földnyire innen kelet felé iraki tan-
kok vonultak Tel-Anter irányába.
Azt remélték, hogy be tudnak törni
az izraeli arcvonalba. Miután az izra-
eliek hatvan tankot hatástalanítottak,
az irakiak is takarodót fújtak. A Da-
maszkusztól mindössze tizennyolc
kilométerre lévô izraeli frontvonal
sértetlen maradt.

Október 17-én Henry Kissinger fi-
gyelmeztette a Szovjetuniót, ha csa-
patokat küld a térségbe, akkor az
Egyesült Államok is ezt teszi.

Izraelben egyre inkább elmélyült a
vita arról, hogy miért nem volt az or-
szág felkészülve a háborúra az elsô
pillanattól. Az izraeli ember, aki
gyermekeiért, férjéért, apjáért aggó-
dott vagy ôt vesztette el a háborúban,
nem mérlegelhette azt a kötelezettsé-
get, melyet Dáján a háború elsô nap-
jától hangoztatott: kristálytisztán
megmutatni a világnak, hogy békét
akarunk, hogy nem mi támadtuk
meg az arabokat! Az izraeli vezetôk
és az izraeli nép közötti párbeszéd
hangja egyre keserûbbé vált. Októ-
ber 17-én egy angol író, bizonyos
David Price-Jones elôadást tartott Je-
ruzsálemben. Elmondta, hogy a há-
ború elsô napján az északi fronton
katonákat látott. „Lezúdultak a
Golán-fennsíkról, még fegyvereik
sem voltak, és nagyon dühösek vol-
tak az izraeli kormányra, mert hagy-
ták, hogy az országot felkészületle-
nül és váratlanul érje a támadás.”

Még ugyanezen a napon a
Sínaiban egy egyiptomi kommandós
osztag, melynek feladata volt gerilla-
tevékenységet kifejteni az izraeli
csapatok mögött, a sivatagban való
többórás kóborlás után megadta ma-
gát. A csatorna mindkét oldalán vol-
tak egyiptomi „próbálkozások”, de
ezeket visszaverték. Megsemmisítet-
tek még 110 egyiptomi tankot és
húsz repülôgépet.

Október 18-án éjfélkor újabb ösz-
szeszerelt pontonhíd érkezett a Szue-
zi-csatornához. A különleges egysé-
get, mely a hidat odaszállította,
Jackie Even utász ezredes vezette.
Az egyiptomi tüzérség és légierô ál-
tal támadott útvonalon mintegy száz
izraeli utászkatona halt hôsi halált.
Az elôzô háborúktól eltérôen az ok-
tóberi háborúban gyakran adódtak
helyzetek, amikor a szerencse az iz-
raeliek ellen fordult, vagy fordulha-
tott volna. Gyakran csak emberfelet-
ti erôfeszítéssel és szívós kitartással
voltak képesek a harcok menetét
megfordítani. A keleti parton rekedt
egyiptomi erôk úgy harcoltak, mint a
sarokba szorított tigris, legtöbbjük
ha életben maradt, a fáradtságtól vé-
gül már képtelen volt ellentámadást
indítani és megadta magát.

Egy izraeli ôrnagy, civilben

Segítség
az ukrajnai zsidóknak
Azonnali segélyt küld Ukrajnába

az izraeli székhelyû Zsidó Ügynök-

ség a zsidó intézmények védelmének

megerôsítéséhez – közölte a Maariv

címû izraeli napilap.

Az újság értesülése szerint a nem-

zetközi diaszpóra és Izrael kapcsola-

tait ápoló Zsidó Ügynökség veze-

tôsége rendkívüli ülésen értékelte az

ukrajnai helyzetet. Ezt követôen

Natan Scsaranszkij elnök bejelentet-

te, hogy azonnali segélyben részesí-

tik az ukrajnai közösségeket.

A sajtóbeszámolóból kiderül, hogy

az ülésen voltak, akik az ukrajnai

zsidók azonnali tömeges Izraelbe

vándorlását szorgalmazták.

Jakov Hagoel, a szervezet egyik

vezetôje levelet is írt Benjámin

Netanjahu miniszterelnöknek, és eb-

ben közbenjárását kérte a közösség

zsidó államba költöztetésének támo-

gatásához.

„A megrázó helyzet nyomán foko-

zódik az ukrajnai zsidókért érzett ag-

godalom” – fogalmazott Hagoel.

„A tüntetôk egy része már eljutott

a zsidó közösség lakónegyedébe,

ahol üzleteket tettek tönkre. A lakók

közül sokan elhagyják a várost a

közlekedés és a gazdaság teljes meg-

bénulása miatt” – tette hozzá, megje-

gyezve, hogy „sajnálatunkra a jelen-

legi helyzet elôtt is veszélyes volt

Ukrajnában kipával vagy más zsidó

jelképpel járni”.

MTI

M E G H Í V Ó
A MÚOSZ Életmód Szakosztály

szeretettel meghívja

újságíró-kollégáit és a Komlósi Oktatási Stúdió, 

a Bálint György Újságíró Akadémia hallgatóit, tanárait

2014. március 23-án (vasárnap) 17 órára 

a Komlósi Oktatási Stúdió elôadótermébe

(1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a).

Téma: „Holokauszt Magyarországon, embermentôk” 

elôadás és filmbemutató.

Elôadók: Kardos Péter fôrabbi, 
az Új Élet fôszerkesztôje 

és Haraszti György, 
az Országos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem történészprofesszora.

Túlélôk, embermentôk is megszólalnak, akiket dr. Szalontai Éva mutat be:
Várkonyi Endre, Szemes Erzsi, dr. Kertész László, dr. Nyéki József.

Filmbemutató: Nádorfi Lajos SZOT-díjas, MÚOSZ Nívódíjas operatôr.

A rendezvény regisztrációköteles!

Jelentkezés március 20-ig a MÚOSZ recepcióján: +36-1-478-9040

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Dr. Szalontai Éva
az Életmód Szakosztály elnöke

külföldi, svéd tudósító
Aranytollas újságíró



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

Mûfogsorrögzítés miniimplantátu-
mokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
Telefon: 320-4778. www.drviragden-
tal.hu és www.mini-implantatum.hu 

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

Otthoni szakápolást vállalunk Buda-
pest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati
segédeszközök helyszínre telepítésé-
vel. Együttmûködünk a háziorvossal,
kórházi szakorvosokkal. Kóser étkez-
tetést is biztosítunk. Szakmai mûködé-
si engedéllyel és felelôsségbiztosítás-
sal rendelkezünk. Tartós megrendelés
esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu,
24 órás telefon: +36-30-443-1016. 

Bp. XIII. ker., Tátra utcában kiadó
egy 59 m2-es, kétszobás, távfûtéses la-
kás. Érdeklôdni lehet: munkaidôben a
06-30-217-3460 telefonon. 

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, ja-
vítása soron kívül. Fogszabályozó,
fogfehérítô. Fogászati háttér biztosí-
tott. Szolid árak. Mozgáskorlátozot-
takhoz házhoz megyünk. Hétvégi
ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Déli pályaudvarhoz közel. 06-
30-222-3016, 06-1-356-9372.

Licites eljárással eladó ingatlanok!

Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30
m2-es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000
Ft.

Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398
m2-es telekkel és 9758 m2-es kerttel.
Kikiáltási ár: 95 000 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 604
m2-es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 603
m2-es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 620
m2-es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.

Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es,
egyszobás, komfortos öröklakás. Kiki-
áltási ár: 3 900 000 Ft.

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es
telken 53 m2-es, kétszobás, össz-
közmûves, telkes lakóingatlan mel-
léképülettel (9,4 m2). Kikiáltási ár: 
12 000 000 Ft.

Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy
a 30-217-3460 telefonszámon lehet
érdeklôdni munkaidôben.

Gyere velünk önkéntesnek Izraelbe
polgári munkára május 11.– június
1-jéig. Jelentkezés: Deutsch János,
tel.: 06-20-233-8454, lljano@free-
mail.hu, illetve keddenként 16–17
óra között az Izraeli Kulturális
Központban.

Épületek hôtérképezése, vizes falak
utólagos szigetelése. 06-70-550-9531,
www.szigeteles.net

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû, kismére-
tû festményeket, EZÜSTTÁRGYA-
KAT, 12 vagy 6 személyes (akár hiá-
nyos) evôeszközkészletet, cukordobo-
zokat, gyertyatartókat, tálcákat stb.,
Kovács Margit, Gorka kerámiáit, he-
rendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat,
régi álló, fali, asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot,
szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibása-
kat is). Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés, vidékre is. Üzlet tel.:
201-6188, 06-20-323-4104.

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

Vígszínházhoz közel turistáknak lakás
kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.

Kiadó hosszú távra Budapest zöld-
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Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft
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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
Március 21. péntek Ádár 2. 19. Gyertyagyújtás: 5.39
Március 22. szombat Ádár 2. 20. Szombat kimenetele: 6.44
Március 28. péntek Ádár 2. 26. Gyertyagyújtás: 5.49
Március 29. szombat Ádár 2. 27. Szombat kimenetele: 6.55

Újholdhirdetés
Sábbát háchodes

Március 31. hétfô Ádár 2. 29. Jom kippur kátán
Április 1. kedd Niszán 1. Újhold

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Márc. 21. Márc. 22. Márc. 28. Márc. 29.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.45 9.30 17.45 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.00 9.00 17.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 17.40 8.00 17.50 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 17.50 8.00 18.00 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 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. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 17.50 9.00 18.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
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.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.40 8.00 17.50 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 16.30 16.30

VEGYES

Hírek, események
röviden

övezetében, Zuglóban kertes, két szo-
ba plusz nappalis luxuslakás klímá-
val. Gépkocsitároló. Kiváló közleke-
dés. Bérlet: 350 euró/hó. +36-30-431-
2080, e-mail: heritage44@t-online.hu

Idôs személy gondozását vállalom itt-
hon vagy külföldön. 06-20-229-9579.

Nyugdíjas hölgy idôsgondozást vagy
bármilyen munkát vállal. 06-20-241-
9450.

Társasházak közös képviseletét mû-
szaki háttérrel (kômûves, festés), pad-
lások, pincék, lépcsôházak takarítását
vállalom. 06-70-216-0234.

Magángyûjtô vásárolna régi könyve-
ket, kéziratokat, beleértve idegen nyel-
vûeket is. 06-70-665-2105.

Beteggondozást, családlátogatást,
gyermekfelügyeletet vállal megbíz-
ható egészségügyi végzettséggel ren-
delkezô volt körzeti nôvér. 06-30-
469-9411.

Rehabilitációs terápia otthonában!
Stroke, mûtétek utáni utógondozás,
depressziós és dementálódó idôsek te-
rápiáját vállalja egészségügyi gyakor-
lattal rendelkezô mentálhigiénés szak-
ember. 06-30-739-6326

Eladó Újlipotvárosban 84 m2-es
kétszoba-hallos, összkomfortos felújí-
tandó, polgári öröklakás. Érdeklôdés:
06-30-961-9530.

Kanadában élô, de idôjárási okokból
hazaköltözni készülô, jó anyagi hely-
zetben lévô nyugdíjas férfi korban
hozzá illô hölgyet kerekes.tamas-
foldes@hotmail.ca

HÁZASSÁG

Sipos András: 
Párhuzamos emlékezések

– Adományok. K. D. 500-500 eurót
küldött a Szeretetkórháznak és az
újpesti szakszociális otthon részére.
Szántó Péter 30 000 Ft-ot küldött az
Igaz Emberekért Alapítványnak a
Jad Vasem-kitüntetettek megsegítése
céljából. Zobor Zsuzsanna 100 000
Ft-ot adományozott a Szeretet-
kórházért Közhasznú Alapítvány
részére.

Tanulmányi verseny
Az ORZSE Módszertani Csoportja, tanulmányi versenyt hirdet „Zsidó kör-

nyezetünk védelme” címmel egyetemi hallgatóknak, valamint oktatási intéz-
ményeink pedagógusai számára.

A feladat egy-egy a zsidóság számára fontos objektumba való egyéni, vagy
közös látogatás, ott fotókészítés, valamint egy 5-6 oldalas írásos dolgozat be-
adása, mely tartalmazza a forrásokat, és olyan javaslatokat, melyek, azok
fenntartására irányulnak.

A munkák beadási határideje 2014. május 28-ig.
A dolgozatok értékelése, 2014. szeptember 15-ig.
Az alkotómunkát beadó pályázók, részt vehetnek a Mazsihisz támogatásá-

val szervezett 3 napos kiránduláson (Budapest–Keszthely–Zalaegerszeg– Tri-
eszt).

Információ: Sommer László pedagógiai tanácsadónál 
Tel.: 318-7049/105, 122m

E-mail: sommer@or-zse.hu

Életérôl halálára
Azoknak, akik nem ismerték... [László József tanár úr]

Higgyék el nekem, vele kapcsolatban nem lehet túlozni, ami a szakmaisá-
got és elhivatottságot, a tudás és tudományosság tiszteletét illeti. Az ô szintje
a felejthetetlen pedagógusok kategóriája, függetlenül attól, hogy kedvelte
avagy sem a diákja. Hogy miért? Nos, ha van kedvük hozzá, íme!

Azoknak, akik ismerték
Lôwi József, László József, Tyukodi, Tyukszi TANÁR ÚR! Vicces. Vajon

miféle karakter? A gimnáziumi éveket meghatározóvá tevô, az élményszintû
magyar- és történelemórák, filozófia szakköri foglalkozások nagymestere,
rendhagyó órák elkötelezettje, rendezô: az egész osztály Antigonét játszik
(fantasztikus élmény, mennyi nevetés), mûsor mûsor hátán, irodalomtörténé-
szek karnyújtásnyira (pl. Czine Mihály).

Minden tanuló lehet akár elôadó is a következô órán, és lett is.
Nem nélkülöztek diákjai. Mindent adott és megmutatott, irányított, terelt a

kultúra birodalmába, és azon belül is. A tudás hatalmával legyen felvértezve
minden tanítványa. Nem rajta múlt, ha nem így lett. És az az izgatott büszke-
ség az érettségizôk magas szintû felkészültsége láttán!

Merthogy mi is meg akartuk mutatni neki, magunknak, mindenkinek. Volt
értelme – mi esetleg sejtettük, ô tudta.

Négy fogékony év, rengeteg élmény és emlék, melyekhez ô is kitörölhetet-
lenül hozzátartozik, hiszen olyan találékony volt, hogy elûzze a tanítási órák
esetleges egyhangúságát, hogy mindenhez hasonlítottak órái, csak a megszo-
kotthoz és elvárthoz nem.

A gyakorlati érzék teljes hiánya miatt technikai segítségre kiszemelt diákja
volt minden osztályban: töltôtollszerelésre, magnetofonhasználatra, és pl.
„kérem kiszellôztetni az ablakokat” alkalmakra.

Röpdolgozatírás során egész órán át tartó a, b, c, d, e, f, g, h csoportbeosz-
tással próbálkozott (csak saját kútfôbôl), minek következtében nem maradt
idô a dolgozatírásra.

A tévében látható játékokat elôszeretettel dolgozta át, hogy alkalmazhassuk
tanulás helyett. Hogy mit akart ezzel fejleszteni, fogalmam sincs, de ô mér-
hetetlenül komolyan vette, élvezte, mi pedig halálosan jól éreztük magunkat.

Szójátékok tömkelege volt a tarsolyában, idôrôl idôre azért mégis ismétlé-
sekbe bocsátkozott, amire vagy nem akart, vagy tényleg nem emlékezett, ez
persze újabb nevetések forrása lett. A csokoládéjutalmak egyáltalán nem ösz-
tönöztek bennünket; azért voltunk rendkívül lelkesek, mert a felelések esélye
valahol a 0 és az 1% között mozgott, valamint olyan komikus is volt az egész.
Míg más osztályok szó szerinti betanulásokkal állandóan feleltetôs tanárok-
kal küzdöttek, mi a legnagyobb szerelemmel voltunk az irodalom-, a nyelv-
tan- és a történelemórák iránt. Szinte soha, semmiben nem hasonlítottak ezek
a normális – az összes többit viszonyítási alapul véve – órákhoz, mégis tudo-
mányos értékû, mély mûveltséget adó és felemelô 45 percek voltak.

Elfogult volt minden osztálya iránt, és személyes tapasztalatból tudom,
nem felejtett el senkit.

Mindenkinek
A második világháború kegyetlensége életét végigkísérô stigmaként látha-

tó nyomokat hagyott rajta. A könyv népéhez tartozott, ezért büntették ártatla-
nul.

Osztályomból aránytalanul sok középiskolai és általános iskolai humán pe-
dagógus került ki. Nélküle nem lett volna ez így.

Jó ember volt, mi nagyon szerettük. Elfogult vagyok.
Dr. Lázár Erika

* * *
László József hosszú évekig küldte cikkeit az Új Életnek, azok közlésével ol-

vasóinknak kívántunk élményt nyújtani. A szerk.

1944. március 19-én kezdôdött a

német megszállással. Osztálytársaim

– akkor nyolcesztendôs gyerekek –

mondják el emlékeiket. Volt, akinek

egy hosszú vakációt, másnak a ki-

bombázást, harmadiknak életre szóló

emléket (kezének elvesztése) jelen-

tett. Más sárga csillagot viselt és vé-

dett házban volt szemtanúja gyilkos-

ságnak. Éles és homályba veszô él-

ménytöredékek. A szereplôk között

van Kézdy György, Ungváry Rudolf,

dr. Kárpáti Pál, Kende János. Elsô

vetítése az Uránia Nemzeti Filmszín-

ház Fábri-termében lesz március 18-

án, este hétkor. Következô a Páva ut-

cai Emlékközpontban március 20-

án, délután ötkor.

Ôszinte megrendüléssel értesültünk
Verô Gábor bajtársunknak, mindmá-
ig a „NÜB” Egyesület vezetôségi
tagjának, a Magyar Auschwitz Ala-
pítvány alapítójának elhunytáról.
Számunkra Ô még nagybetegen is
irányt mutatott „Mondjátok el, mi
történt” programjával. A nácizmus
elleni harc eszméje töltötte ki életét,
múlhatatlan érdemeket szerzett az
emlékezés ügyének felkarolásával.

Frisch György elnök
NÜB

VERÔ GÁBOR
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...és ideje van 
a nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

Madeira
A Bosnyák téri piacon felfigyeltem valakire. Az épület egyik sarkánál

hónapok óta ül ugyanazon a helyen egy parasztasszony. Talpig népvise-
lete alapján – hiányos ilyen jellegû ismereteimmel – valahova Erdélybe
képzeltem el szülôhelyét. Színes fôkötôt hord a fején strasszal díszítve,
rengeteg szoknyája alatt valami faládikón ül, és elôtte egy gyümölcsös-
ládára kiterítve gyönyörû abroszok. Messzirôl látható, hogy ez a hófehér,
apró lyukakkal díszített asztalterítô az, amit a szaknyelv „madeirának”
nevez. Az aprólékos gondosság, a csipkeszerû mintázatok mind-mind
arra utalnak, hogy a hagyományos népi kézimunka gyöngyszemével
állunk szemben. Az asszony nem erôszakos típus, egy szót sem szól, csak
várja vevôjét. Megítélésem szerint tudja, hogy ilyesmit csak igényes
vásárló vesz, annak, akit nagyon szeret. Valamelyik nap erôt vett rajtam
a kíváncsiság, és megszólítottam: Asszonyom! Amit árul, ugye ez
madeira? Felnézett, tengerkék szemében a tiszta hegyi patak fénye
tükrözôdött, barázdált arcán a ráncok a havasok völgyeire emlékeztettek.
Bizony az, édes uram – felelte –, ha tetszik, vegyen egyet, nem drága, csak
8000 forintok. Még az érdekesen megfogalmazott ár is tetszett. Lenéztem
dolgos kezére, és elképzeltem, milyen nehéz lehet ezekkel a bütykös, föld-
munkában eldurvult kezekkel ezt a leheletfinom munkát végezni. Na és
nehezen, lassan készül egy ilyen terítô? – kérdeztem.

Tudja, kedves úr, ezt a tudást mink nemzedékrôl nemzedékre adjuk át.
Nagyszülô a szülôre, az pedig gyermekére hagyja. Ez nem munka, ez
szenvedély. Csak tiszta szívvel lehet készíteni. Én is écsanyámtól örököl-
tem az ismeretit. Nézze ezt a megsárgult, megkopott papírmunkát,
sablonnak nevezik – mutatott egy lyukacsos papírdarabot. Egy ilyen
abrosz hetekig készül, nagyon sok munkával. Kiülünk vele a ház elé, vil-
lanyfénynél ezt nem is lehet ilyen szépre csinálni, mi naponta sötétedésig
dolgozunk. Megnéztem az egyik abroszt, és szívem facsarodott a gondo-
latra, hogy a „8000 forintokért” ma már milyen kevés élelmiszert vihet
haza ez az asszony a családjának. Ugyan én csak egy nyugger vagyok, de
eljátszottam a gondolattal, hogy veszek egyet, és majd valaki arra
érdemesnek nagy alkalomra odaajándékozom. Ekkor érkezett futva egy
lány, vélhetôleg az erdélyi asszony lánya. Térdig érô kirongyosított hasí-
tott farmernadrágban, kezén egy hatalmas órával, övén egy okostelefon-
nal dobbant közénk. Egy reklámszatyorból kiöntött a ládára még vagy 20
ilyen madeirás abroszt, és még mielôtt bármelyikünk megszólalt volna,
már hadarta is: Most jövök a Dob utcából ezekkel a vackokkal, és a
Schlesingerné azt üzeni, hogy holnap bejön neki valami sábesz, ezért két
napig écsanyám ne várjon újat, mert ô akkor nem dolgozik.

Eltettem a pénztárcámat, és magam elé képzeltem a Dob utcai
Schlesingernét a havasokban, amint egyik kezével kergeti maga mellôl a
farkasokat, a másikkal a több száz éves minta alapján slinglizik. Sehogy
sem akart összeállni a kép. Eltettem a pénztárcámat, és miután megáll-
tam a szituációt nevetés nélkül, azért a kisördög csak kiszólt belôlem.
Jóasszony! Lehet, hogy késôbb visszajövök és veszek egyet, de elôbb be-
megyek a piacra, ahol eredeti háztájiban nevelt bernáthegyi talpas med-
vét hirdetnek jó áron.

Volt egyszer egy pásztor, aki egy
magányos helyen a juhait legeltette.
Egyik nap megáll mellette egy vado-
natúj metálszürke Audi. A vezetôje
egy Armani öltönyös, magabiztos fi-
atalember. Megkérdezi a pásztort:

– Ha megmondom magának, hány
juha van, nekem ad egyet?

A pásztor ránéz a fiatalemberre,
aztán a békésen legelészô nyájra, és
nyugodtan azt mondja:

– Rendben.
A fiatalember odamegy az

Audihoz, összeköti a mobiltelefonját
a notebookjával, az interneten fel-
megy a NASA oldalára, GPS hely-
meghatározójának segítségével le-
tölt egy megfigyelô mûholdképet a
környékrôl, megnyit egy adatban-
kot, egy szkennelôprogrammal ösz-
szeszámolja a juhokat, majd egy 15
oldalas jelentésben kinyomtatja, az-
tán odafordul a pásztorhoz, és azt
mondja:

– Pontosan 87 juha van itt a kör-
nyéken.

– Igaza van – válaszolja a pásztor.
Válasszon ki egy juhot magának.

A fiatalember kiválaszt egy nem
túl nagy, de szép bundájút, beteszi az
Audi csomagtartójába.

A pásztor ránéz, egy kicsit gondol-
kozik, aztán megszólal:

– Ha megmondom magának, hogy
mi a foglalkozása, visszaadja? A fia-
talember nagyképûen rábólint. A
pásztor erre azt mondja: 

– Maga tanácsadó.
– Honnan jött rá? – kérdezi.
– Nem volt nehéz. – feleli a pász-

tor. – Elôször is: idejön anélkül,
hogy bárki is hívta volna. Másod-
szor: egy juhot akart fizetségül, hogy
megmondja nekem azt, amit úgyis
tudtam. Harmadszor: fogalma sincs
arról, amivel én foglalkozom. Úgy-
hogy most adja szépen vissza a puli-
kutyát!

Ezzel a címmel láthatják Michal
Gavish új, igényes, és állítom, hogy
sokáig emlékezetes kiállítását – a
magyarországi holokauszt 70. évfor-
dulója alkalmából – a Zsidó Mú-
zeum második emeletén.

A hivatalos megnyitás – melyen
Ilan Mor, Izrael Állam magyarorszá-
gi nagykövete, Heisler András
Mazsihisz-elnök, valamint Zoltai
Gusztáv ügyvezetô igazgató osztotta
meg gondolatait – elôtti délelôttön
jártam be a termeket (néha kicsit
útban voltam), csodáltam a fest-
ményeket, grafikákat, valamint az
alkotásokat körülölelô míves
matériákat.

Éltem a lehetôséggel, és sikerült
egy rövid interjút készítenem az
alkotóval, Michallal, aki elmondta,
hogy Izraelben például San
Franciscóban élô zsidó mûvészként
tartják számon; kifejezési módját,
mondandóját, eszközét értik és elis-
merik zsidók és nem zsidók számos
európai országban is.

Negyedik alkalommal hazánkban
járva, a már megtalált gyökereibe
kapaszkodva, szülei-nagyszülei
alakját egykori környezetükbe, sajá-
tos miliôbe helyezve láttatja a
közönséggel. Michal koncep-
cionálisan dokumentálisnak nevezte
a termeken végigvonuló látványt,
melynek utolsó állomása egy
jövôkép-installáció, egy fikció... ha
életben maradhattak volna...

Tematikusan a család bemutatásá-
val kezdôdik a kiállítás, majd a
nagyteremben szinte megelevenedik
az a kifinomult technika, mellyel
Michal mintegy lebegteti az ábrázolt
alakokat, továbbhaladva „boldog
békeidôket” idézô a látvány...

Mengelével a moziban
Négy ország hozta létre A német doktor c. filmet. Nem egy szájbarágós al-

kotás. Másfél órán keresztül figyeljük az orvostudomány iránt elkötelezett tu-
dós küzdelmét egy kislányért, aki kisebb kortársainál, pontosabban alacso-
nyabb. Injekciók, orvosságok vannak hívatva „felnöveszteni” a gyermeket a
többiekhez. A doktor idônként az ajtófélfán ceruzával jelöli a centimétereket,
és közli a jó hírt: most 1-2-3 cm az eredmény. Drukkolunk neki.

Néha elhangzik egy-egy mondat Eichmannról, annak elrablásáról. Az egyik
hölgy, aki a doktor környezetében dolgozik, egy alkalommal ivritül beszól a
telefonba: itt van! Ne másutt keressétek! Lehet, hogy a Moszad rezidense
volt. De mivel a film, mint írtam, nem a szájbarágósok közül való, errôl sem
tudtunk meg többet.

Mint ahogy arról sem, hogy ki az illetô orvos. Még szerencse, hogy elôzete-
sen elolvastuk a film tartalmát, merthogy a „Mengele” név egyetlen egyszer
sem hangzik el a másfél óra alatt.

Abban a filmben, ami róla szól...
kápé

„A múlt jelene...”

Az alkotómûvész úgy érzi: minél
inkább megismerte a kort, melyben
ôsei éltek, annál biztosabb volt
abban, hogy nem tud pontos
tükörképet láttatni róluk. Ezért alkal-
mazta a képzeletet, az alternatív
történetiséget. Tette mindezt
kizárólag pasztellszínekben, a tüll, a
selyem segítségével, a szinte fotóhû
ábrázolástechnikával.

Alakjait szinte megérinteni vágyik
majd a látogató, s ahogyan jómagam

is, nyilván sokan azonosulnak egy-

egy gyermekalakkal vagy valame-

lyik leheletfinom képpel...

A kivételesen szép látványért az

alkotón, Michal Gavishen kívül

felelôs még Rusznák Rita, a kiállítás

kurátora és segítôje, Steffanits

István.

Megtekinthetô: 2014. április 20-
áig.

-gáljuli-


