Ára: 200 FORINT

69. évf. 1. szám 2014. január 15. Svát 14. 5774.

A Budapesti Zsidó Hitközség a budapesti gettó felszabadításának

69. évfordulója
alkalmából megemlékezést tart
2014. január 17-én (péntek) 10 órakor a Dohány utcai zsinagógában
Beszédet mond: DEUTSCH LÁSZLÓ FÔRABBI
Énekel: SZILÁGYI GÁBOR KÁNTOR
A kegyeletes megemlékezésre tisztelettel meghívjuk.

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Tu bisvát, a fák újéve
Svát hónap tizenötödike, azaz tu
bisvát a fák újéve a Misna szerint1.
A fák újéve (ros hásáná leilánot),
mert Izraelben e naptól számítják a
gyümölcstermô fák2 tizedével kapcsolatos elôírásokat a hároméves
vagy idôsebb fák esetén3.
A fák ünnepének (hág háilánot) is
nevezik, mert Izraelben ekkor
kezdôdik a fák rügyezése, némelyek
virágzása (pl. mandulafa) is. A fák
új életre kelnek, ez újjászületésük
napja. Miként e nap az izraeli parlament, a Kneszet születésnapja is,
mert 1949-ben tu bisvát napján nyitotta meg Hájim Weizmann a
Kneszet elsô ülésszakát és kezdôdött
meg a parlamenti munka a régi-új
államban.
Nevezik még az ültetés ünnepének (hág hánotéá) is, mert Izraelben e napon fákat ültetnek. E szép
szokást Zeév Jeávec író, tanító és
rabbi vezette be, mikor Zihron
Jáákov mosávban 1892-ben elôször
ültetett fákat tanítványaival e napon. A fák ültetésének azután a
Keren Kájemet Lejiszráél (Zsidó
Nemzeti Alap) tevékenysége nyomán egész „kultusza” alakult ki
már azóta.
A nap szokásai, hagyományai a
fák, a természet tiszteletét, az Izrael
földjéhez való ragaszkodást és szeretetet fejezik ki. Szokás enni a hétféle terménybôl, mellyel a Tóra4 Izrael földjét jellemzi. E hétféle termény a következô: búza, árpa,
szôlô, füge, gránátalma, olajbogyó
és méz (datolya). Vannak oly közösségek, ahol tizenötféle gyümölcsöt
fogyasztanak, utalásul a hónap tizenötödik napjára. A tizenötös
számhoz kapcsolódik, hogy ekkor is
szokás elmondani a Lépcsôk énekét
(Sir hámáálot)5.
Újabb keletû szokás, a kabbala
mûvelôinek kezdeményezésére Cfát
városából a XVI. századtól kiindulóan, hogy egy meghatározott rend
(széder) szerint, a peszáchi hággádához hasonló forgatókönyv segítségével, történetek, dalok és négy
pohár bor kíséretében megemlékezünk a fákról, a természet gyönyörûségeirôl, az Örökkévaló csodáiról. E szertartás, melyet tu bisvát
szédernek nevezünk, Izraelben közismertebb, de lassan Magyarországon is teret nyer.
A fák – egy szép magyarázat szerint – hasonlatosak a zsidó emberhez: a fa három fô részbôl áll: gyökér, törzs és a termés. Mindhármójuknak megvan a maguk külön-külön feladata. A gyökér teszi lehetôvé, hogy a növény megkapja a
földbôl az éltetô anyagokat, és kapaszkodóul is szolgál. A törzs a tulajdonképpeni fa, amelyen a növekedés és fejlôdés láthatóan követ-

hetô. A fa azonban csak akkor válik
igazi fává, ha termést hoz, amelyben nemzedékrôl nemzedékre a fajta újjászületésének magva rejtôzik.
Nos, a gyökér hasonló a hithez,
amely kútforrásához köti a zsidó
embert, s amely folyamatosan ellátja szellemi táplálékkal. A törzs
olyan, mint a Tóra és a belôle származó parancsok, amelyek idôvel
egyre nagyobb helyet foglalnak el,
ahogyan a fa törzse és lombozata is
egyre növekszik. A termés az ember
jó cselekedetei, tettei, amelyek másoknak is hasznára vannak, s hasonló jó cselekedetek magvát hordják magukban. Összefoglalva: a zsidó ember gyökerei, amelyek életük
eredetéhez köti ôket, Istenben való
hitük. A zsidók növekedése, fejlôdése és egész mivolta jótetteik, a
Tóra és a belôle származó parancsok betartása által válik láthatóvá.
Beteljesedésüket végül a termés
hozza meg, azaz a többiek javának
szolgálata, az örökség fenntartása.
Az alábbi történet a fa, az idô és a
jövô kapcsolatáról szól:
„Rabbi Honi egyszer az úton jártában látott egy öregembert, ki
szentjánoskenyérfát ültetett.
– Kérdezte tôle: Hány év múlva
fog ez teremni, te öreg?
– Válaszolt az öreg: Hetven esztendô múlva.
– Mondta neki Rabbi Honi: Enynyire biztos vagy, hogy akkor még
élni fogsz és eszel belôle?
– Felelte az öreg: Amikor én születtem, oly világra születtem, melyben voltak ilyen fák. Amint atyáim
ültettek nékem, úgy én is ültetek az
unokáimnak.6
Jesájá próféta jövendölésében is
fontos szerepet kap a fa:,,...mert
mint a fáké, oly hosszú lesz népem
élete...”7 Míhá prófétánál, a Messiás
országáról szóló látomásában pedig
egyenesen az örök békét testesíti
meg: „És sok népek között ítéletet
tészen, és megfedd erôs nemzeteket
nagy messze földig, és fegyvereiket
kapákká kovácsolják, dárdáikat
pedig sarlókká, és nép népre fegyvert nem emel és hadakozást többé
nem tanulnak. Ki-ki nyugszik az ô
szôlôje és fügefája alatt, és senki
meg nem rettenti ôket...”8
Oláh János egyetemi docens
ORZSE
1 Misna, Ros hásáná I, 1.
2 Fa alatt olyan növény értendô, amelynek fás
törzse van; évelô, tehát nem kell újra ültetni
és évrôl évre újra terem, pl. szôlôtô.
3 M.III. XIX,23-25.
4 M.V. VIII,8.
5 CXX-CXXXIV. zsoltárok.
6 Talmud, Táánit 23a.
7 Jesájá LXV,22.
8 Míhá IV,3-4.

Gergely Andrea a Zsidó Diákok
Világszövetségének új elnöke
Heisler András, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetségének
elnöke sikerekben gazdag elnöki
éveket kívánt Gergely Andreának
abból az alkalomból, hogy a Zsidó

Diákok Világszövetségének (World
Union of Jewish Students) elnökévé
választották.
Heisler András kifejezte reményét,
hogy a két szervezet sikeresen mûködik majd együtt a magyar zsidóság
érdekében. Az új elnöknek Ronald S.
Lauder, a Zsidó Világkongresszus
elnöke is gratulált.

Tordai Péter

Zoltai Gusztáv

elnök

ügyvezetô igazgató

Felhívjuk férfi résztvevôink figyelmét, hogy a megemlékezésen fejfedô viselése szükséges.

Veszélyben a holokausztkiállítás
hitele a Sorsok Házában
Schmidt Mária még mindig nem enged – derült ki
a BZSH év végi közgyûlésén
A Sorsok Háza címû kiállítás, a Civil Alapból nyert pályázati pénzek elosztása, a zuglói zsinagóga állapota voltak egyebek mellett a fô vitatémák a
BZSH 2014. évi költségvetésének tervezete mellett a Hitközség decemberi
közgyûlésén.
Félô, hogy a Sorsok Háza címû, fiataloknak tervezett kiállítás tartalmilag nem
fogja hitelesen tükrözni a magyar holokausztot – figyelmeztetett Heisler András, a Mazsihisz elnöke a BZSH decemberi közgyûlésén. A Józsefvárosi pályaudvar épületében helyet kapó tárlat a kormány programjaként valósul meg, a
magyarországi zsidóság legnagyobb szervezete ugyanakkor ragaszkodik hozzá,
hogy a projektben részt vegyen az általa kijelölt ötfôs bizottság. Ennek tagjai
Schöner Alfréd fôrabbi, Lebovits Imre a túlélôk képviseletében, Ungvári Tamás
irodalomtörténész, Vági Zoltán történész és Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó
Levéltár vezetôje. A Sorsok Háza berendezésével a kormány Schmidt Máriát
bízta meg, ám aggodalomra ad okot, hogy a történész eddig nem válaszolt a
megkeresésre.
Külön napirendi pont volt a 2014. évi holokauszt-emlékév témája. Létrejött a
Holokauszt 2014 Emlékbizottság és a Soá 70 Bizottság. A kegyeleti megemlékezésekre az 1,5 milliárdos civil pályázati alapot a kormány 300 millió forinttal
megtoldotta. A programsorozat része a megemlékezés arról, hogy Izrael és Magyarország 25 éve felvette a diplomáciai kapcsolatot. Ennek kapcsán a Dohányzsinagóga elôtti Herzl téren lesz nagy ünnepség – mondta el Tordai Péter, a
BZSH elnöke.
Az elöljáróság tervezi, hogy a holokauszt-emlékév jelentôségére felhívja a
kerületi polgármesterek figyelmét, és bevonja ôket az együttmûködésbe. Ehhez
kérik az érintett rabbik, az ORZSE és a túlélôk segítségét. A II., a III. és a VII.
kerület már aktívan közremûködik. Ugyanígy tesz a békéscsabai és a szombathelyi önkormányzat – a Hitközség a vidéki körzeteknek is ajánlja a kapcsolatfelvételt a helyhatóságokkal.
A Mazsihisz sokat lobbizott a kormánynál azért, hogy a civil pályázati alapba érkezô pályázatok elbírálásában a zsidó szervezetek is részt vehessenek. Az
1073 pályázatot meg is kapták, de az utolsó pillanatban, ezért pár órás rohammunkával kellett megtenniük a javaslatokat, ki milyen projektre mennyi pénzt
kapjon (a 700 millióból 500 jutott a zsidó szervezetek programjaira). A sietség
miatt keletkezhettek olyan anomáliák, amelyek közül egyet Kiss Henriette, éles
hangon bírálva a Mazsihiszt, szóvá is tett. Nehezményezte, hogy a Scheiber
Sándor-gimnázium komplex és maradandó projektjére mindössze 6 millió forintot kaptak, míg a Wesselényi-iskola ennél jóval szerényebb programjára 34
millió jutott. Heisler elismerte a panasz jogosságát, mindamellett azzal védekezett, a javaslatok megtételére összesen pár órájuk volt, aminek során lehetetlen
mélységében átlátni 1073 pályázatot.
A közgyûlésen Tordai Péter röviden összefoglalta a 2013. évi költségvetés
elsô félévének eredményeit. A 2014. évi költségvetésnél számos folyamatban
lévô beruházásról szólt, így a csepeli és a zuglói zsinagógát érintôkrôl, valamint
a Mazsihisz-BZSH-székház energetikai korszerûsítésérôl. Ez érinti a Magyar
Zsidó Múzeumot, a zsinagógát, a Síp utca 12. szám alatti székházat és a Wesselényi utca 17.-et. Tervezik egy bölcsôde építését is.
Lebovits Imre és Lakos András szóvá tették a zuglói zsinagóga helyzetét, ahol
a födém hibája miatt jelenleg lehetetlen használni a gyülekezeti termet. Zoltai
Gusztáv, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazgatója, aki az utóbbi idôben jelentôs összegekért lobbizott sikerrel a kormánynál, elmondta, jelenleg nem volt
másra fedezet, mint a közvetlen életveszély elhárítására, és ezt megtették. Magának a zsinagógának, azaz a hitéletnek a mûködése mindamellett biztosítva
van. Ennek ellentmondott Deutsch László fôrabbi: hangsúlyozta, a Thököly úti
templomban jelenleg szünetel a közösségi élet. Zoltai válaszában kifejtette, a
kultúrház helyreállítására 18 millió forint hiányzik. Schwezoff Dávid javasolta,
biztosítsák a pénzt a BZSH tartaléklapjából, amelynek odaítélése közgyûlési hatáskör. Zoltai ezt azzal hárította el, meg fogják vizsgálni, sikerül-e a kérdéses
összeget a Hitközség megtakarításából elôteremteni – ha nem, akkor szavaznak
majd a felvetett kérdésrôl. Kardos Péter fôrabbi, Zugló vallási vezetôje figyelmeztetett: a kultúrterem használhatósága létfontosságú, hiszen egyetlen közösséget sem csupán az ima tart össze, hanem a rendezvények, a kidusok, a születésnapok, a különbözô évfordulók, összejövetelek. Márpedig ezek a
gyülekezôhely nélkül nemigen tarthatók meg. Kardos fôrabbi reményét fejezte
ki, hogy amint annak idején a Hegedûs-zsinagógánál, a Hitközség most a zuglóinál is megtalálja az anyagi erôforrásokat.
Streit Sándor, a Kozma utcai sírkert igazgatója nagy elôrelépésnek tartja,
hogy rendbe tették a temetô szaniter helyiségét, és kivágták a balesetveszélyes
fákat. Ugyanakkor továbbra is probléma, hogy több mint egy éve nyitva van a
kerítés, a hátsó részrôl ellopják a vázákat, tönkreteszik a sírköveket, az utcáról
a fák rádôlnek a kerítésre, az utak járhatatlanok. Zoltai Gusztáv válaszában elmondta, az utóbbi idôben a temetôi mártíremlékmû rendbetételére összpontosítottak. A tetôszerkezetet kicserélték, miáltal az életveszélyt elhárították, de napirenden van még a márványtáblák cseréje, mintegy 200 ezer betû felvésésével.
A kormánytól ígéretet kaptak 15 millió forint támogatásra – az errôl szóló hivatalos levél tragikomikus módon állítólag elkallódott, jelenleg keresik. A
kivitelezô ugyanakkor már megrendelte Németországból az új márványlapokat.
Az akadályok ellenére a BZSH a megtakarításai terhére el tudja végeztetni a
munkát. Ám ha a minisztérium nem adja oda az ígért összeget, a tartalékalapot
meg kell majd bontani. A temetôre eddig több mint 30 milliót költöttek, a kerítést sajnos nincs mibôl megjavíttatni.
Ismét felmerült a Vasvári Pál utcai zsinagóga kérdése. Az épület a BZSH tulajdona, de a Chábád használja. Most a Chábád 25 éves kizárólagos használati
jogot szeretne kapni az épületre, amelynek fejében azt saját költségén teljesen
felújítaná. Zoltai Gusztáv elmondta, az ajánlat akkor jött, amikor kiderült, az önkormányzat elrendelheti a kényszertatarozást. Ugyanakkor tény, hogy a Vasvári évi 6-7 millió forintos villanyszámláját a BZSH fizeti. Radnóti Zoltán rabbi
és Villányi András küldött szerint vállalni kellene annak ódiumát, hogy ha az
EMIH nem egyenlíti ki a saját energiafogyasztását, akkor azt helyettük ne állja
a BZSH, akár annak árán, hogy az épületben kikapcsolják az áramszolgáltatást.
R.V.
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Tisztelt Barátaink!

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztôség! Nézem késôi
órán a közszolgálati televízióban Az
igazság soha sem késô címû dokumentummûsort. A kommunizmus bûneirôl
szól az adás. Hiteles személyiségek:
egykori áldozat, ill. szakemberek
(Bagdy Emôke pszichológus, Kahler
Frigyes jogtörténész stb.) beszélnek arról, milyen történelmi tévedés volt a
rendszerváltáskor nem néven nevezni a
felelôsöket és nem számon kérni cselekedeteiket. Ám – mint ez várható volt –
felbukkant a mûsorban az ügyeletes antiszemita is. Elôvéve a régi, jól bevált
náci propagandaszöveget, kifejtette,
hogy mindez (az 50-es évek rémtettei)
nem másnak köszönhetô, mint a Spanyolországból elüldözött szefárdoknak,
akiknek leszármazottai (!) a Rockefeller–Rothschild bankárdinasztia, valamint Marx, Engels, Lenin, TrockijBronstein, sôt ebbe a családba tartozik
Rákosi Mátyás és Aczél György is. Ez a
„nagycsalád”, a világot átfogó „kommunista-zsidó” összeesküvés („háttérhatalom”) eredményezte az ÁVO-s terrort
Magyarországon. Illusztrációként jó néhány képbevágást láthattunk Péter Gáborról, Komlós Jánosról, valamint
egyéb zsidó származású államvédelmisekrôl.
Mit mondjak? 70 év alatt nem jutottunk messzire! Az egykori nyilas plakát
szerint „A bolsevista forradalmár: zsidó! A nagytôkés gyártulajdonos: zsidó!
A gazdag bankár: zsidó!” stb., stb. Vagyis: a világban tapasztalható összes negatív jelenség okozója és egyben szinonimája a ZSIDÓ! Ha lenne itt helye a
humornak, hozzátenném: és a BICIKLISTA. De sajnos nincs! Inkább az elképedésnek és a szomorúságnak van itt
az ideje. A holokauszt 70. évfordulójának küszöbén egy európai országban a
közszolgálati médiában elhangozhat
ilyen „tudományos” okfejtés! Nincs ér-

telme észérvekkel felelni a gyûlöletbôl
fakadó irracionális antiszemitizmusra.
Pl. az, hogy Trockij-Bronsteint Sztálin
agyonverette, nem hangzott el az okfejtésben, hiszen rögvest hajszálrepedés
támadt volna a szépen kikalapált, fényesre csiszolt „kommunista-zsidó”
összeesküvés-elméleten. Nem beszélve
a zsidó áldozatokról, akiknek fényképei
a Terror Háza Múzeum falain láthatók.
Kíváncsi lennék, hogy pl. Angyal István, akinek a nôvérét a nácik Auschwitzban felakasztották, ôt magát pedig a
megtorlások idején, az 50-es években
Kádárék juttatták bitófára, hogyan játszott össze a Rockefeller–Rothschildbankházzal, valamint Leninnel és Trockijjal, hogy tönkretegye a szegény, becsületes keresztény magyarokat? Ilyen
kérdéseket persze nem lehet feltenni
gôzös agyú, elvakult embereknek. Arra
viszont szükség lenne, hogy egy történész objektív módon, a tényeknek
megfelelôen feltárja a 20. század történelmének zsidó vonatkozású eseményeit. Ezt megköveteli tôlünk – az utókortól
– a 6 millió zsidó mártír emléke! Soha
többé ne gyalázhassa senki a zsidóságot
náci érvek alapján, amelyeket aztán a
tapasztalatlan, tájékozatlan ifjúság magáévá tesz, s ezáltal megteremti a bûnismétlés lehetôségét.
Már leírtam ezeket a sorokat, amikor
kezembe került egy újság (címét mellôzöm, mert ez itt nem a reklám helye),
amely leplezetlenül a fasiszta-nyilas
eszmerendszert képviseli. Pl. Bárdossy
László szerintük a nemzet hôse... Egy
vallási újságban nem illik idézni olyan
mocskolódó szavakat, melyekkel a
chanukkát gyalázza egy eszement, a
gyûlölettôl majd szétrobbanó újságíró.
Egyébként a lap szinte valamennyi –
zsidóságot érintô – mondata kimeríti a
közösség elleni izgatás fogalmát. Csendesen megkérdezem: hol, hogyan, mi-

kor érvényesül kis hazánkban az antiszemitizmussal szembeni nulla tolerancia? Egy ilyen cikk a Lajtától nyugatra
többévi börtönt eredményezne. Nálunk
az elkövetôk szabadon publikálhatnak,
hiszen nincs szankció. Különben is, a
demokráciában véleménynyilvánítási
szabadság van, nem igaz?
Ami ezt az egész szörnyûséget tetézi,
hogy közben az újság nagy magyar
költôk, Ady Endre, Reményik Sándor
és mások verseit is közli, tovább növelve az eszmei zûrzavart. Hiszen, mint
tudjuk, a költészet nagymértékben hat
az érzelmekre. Nos, az antiszemita
acsarkodást összekapcsolni a legmagasabb rendû mûvészettel – egyszerûen
kútmérgezés.
Ami az újságnak ezt a számát illeti,
engem személyesen érint, hogy egy régi
interjúszöveget közölnek a nemrég elhunyt Szokolay Sándor Kossuth-díjas
zeneszerzôvel, a Vérnász címû klasszikus magyar opera alkotójával. Nem tudom, annak idején (1997-ben) a zeneszerzô tudta-e, kinek, minek nyilatkozik. Ám az interjú ebben az újságban
egyszerûen kegyeletsértés! Szokolay tanárom volt a Zeneakadémián, mûveirôl
többször publikáltam cikket, az utóbbi
idôben leveleztünk is, telefonon beszéltünk. Ismertem ôt jól, és bizton állíthatom, nem vállalt sohasem eszmei közösséget a neonácizmussal. Bár politikailag
a kereszténynemzeti oldalhoz tartozott,
és tett néhány pejoratív megjegyzést a
globalizációra és az Európai Unióra,
mindez elég volt az újfasisztáknak arra,
hogy aljas eszméik erkölcsi fedezetéül
maguk elé tolják ezt a kiváló zeneszerzôt és talpig becsületes magyar embert. Mivel 2013. december 8-a óta ô
már nem tud védekezni, kénytelen vagyok ezt helyette megtenni.
S végezetül feltenni a kérdést: hol
élünk? Merre tartasz, Magyarország?
Király László zeneszerzô

2014
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy megszülettem.
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy Magyarországon nemcsak megjelölve: „izr”, de „idegenként”, kirekesztve jöttem a világra.
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy édesapámat
sohase ismerhettem meg.
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy engem nem vittek Auschwitzba, Buchenwaldba...
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy nem hajtottak Borig, Ukrajnáig.
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy engem nem lôttek a jeges Dunába…
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy sohase ismerhettem meg a nagyszülôi szeretetet...
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy drága édesanyám
egyedül maradt három pici gyermekkel…
Ebben az évben lesz 70 éve, hogy nem tudatosan, de megismerhettem és „otthonom” lehetett a gettó, a csillagos ház…
Ebben az évben lesz 69 éve, hogy az a világ végleg eltûnt... Eltûnt??? Végleg???
Landeszman György rabbi
Toronto

DEUTSCH GÁBOR

Bimbula, a grundok hôse
A háború után a bombázások „eredményeképpen” megnövekedett az üres házhelyek száma. Tehát grund akadt bôven a fôvárosban, ott
nevelkedtek rongylabdával a futballzsenik. A
Rumbach és a Király utca sarkán is találtatott
egy, amelyen a fiúk nagy focicsatákat vívtak
más grundok csapataival. De házon belül is
folytak a küzdelmek. Az ortodox iskolában, a
Dob utca 35.-ben két frakció létezett. Az igen
vallásos Pirché (Aguda) és a Mizráchi ifjú emberei álltak egymással szemben. A különbség
talán annyi volt, hogy a Pirchében a fiúk többnyire kopaszok voltak, csak a tincs, a pajesz fityegett a fülük mellett vagy a mögé rejtve. A
mizráchisok kefefrizurát viseltek, és a csontot
éppen elhagyó oldalszakáll sûrûségébôl soványítva, diszkréten foglalta el a helyét a fül és a
szem között. A Pirché titánjai, fiúk-lányok elszeparálva, elôbbiek a Holló utca 1.-ben, a lányok a Király utca huszonvalahányban tartották foglalkozásaikat. A béjások (a Mizráchi fiatalsága) a Laudon (ma Káldy Gyula) és a Király utca sarkán töltötték szabadidejüket. Gyûléseik témája hasonló volt. Míg a Mizráchiban
mint a cionista szövetség tagjában a jövô Izraeljének perspektíváját tárgyalták behatóan, addig a Pirchében a vallási kérdések nyertek nagyobb teret. De ahogy vezetôjük, Groszberg
Slomó visszaemlékezve közölte, az ereci gondolat sem esett távol tôlük.
Írásunk hôse, Áser a Bimbula elnevezést ba-

rátjával együtt alkotott humoros mûvének köszönhette, amelyet e névvel szignóztak. A sikert
bizonyítja, hogy a két fiú a Bimbula megszólítást nem vehette le magáról. Áser a titulust tovább viselte, mint a társa, mert ô volt focicsapatának kapusa, így a szurkolók harsogó kiáltása miatt erôsebben ragadt rá, mint barátjára,
aki egyébként a labdarúgást tanulmányai miatt
abba is hagyta. Sôt, nemsokára az országot is
elhagyta. Mint írtuk, Bimbula bravúrosan védett, és ez az egyik ellenfelének nagyon nem
tetszett, olyan keményen ment a csínbe, hogy a
fiút négykerekû kocsival szállították haza. Néhány hetes pihenô után továbbra is a csapat
rendelkezésére állt, még akkor is, amikor vendégjátékra Szlovákiába utaztak. Onnan egészen véletlenül Ausztriába „tévedtek”, irányítójuk addig vállalta az utaztatást. A csapat,
amely Ásernak a családot pótolta, mivel szülei
a vészkorszak áldozataivá váltak, szétszéledt.
Bizony nem volt irigylésre méltó helyzetben,
de végül különbözô szervezetek segítségével
Olaszországig jutott. Rómában, majd a tengerparton hónapokon keresztül trógerolt, amíg
egy osztályba sorolhatatlan hajónak csúfolt tákolmányon, rengeteg arab társaságában, Izraelbe érkeztett. A kikötôben nem tudta, merre
menjen. Megkönnyebbült, amikor három fiatalember integetett neki: két egykori társa és B.
Müncz, jeles személyiség, késôbb miniszter,
akik gyakran jártak a kikötôbe, hogy eligazítást
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A magyarországi zsidóság úgy érzi, hogy egész Európában erôsödik a
rasszizmus és az antiszemitizmus.
Hívunk és várunk ezért minden jóakaratú embert a budapesti gettó
felszabadulásának megemlékezésére, 2014. január 17-én (péntek) 10.00
órakor a Dohány utcai zsinagógában.
Örülnénk, ha zsidók és nem zsidók együttes jelenlétükkel kiállnának
közös emberi értékeink mellett. A szavak mellett tettekre is szükség van!
A megemlékezésen való részvétel a kisebbségek melletti szolidaritást fogja kifejezni. Kérjük Budapest polgárait, vegyenek részt rajta!
Tordai Péter
BZSH-elnök

Heisler András
Mazsihisz-elnök

Zoltai Gusztáv
ügyvezetô igazgató

Egy különleges könyv elôdeinkrôl
Hogyan éltek? címmel a magyar
zsidók hétköznapi életérôl 1867 és
1940 között állított össze sok korabeli fotóval illusztrált könyvet
Körner András. Az albumot a Corvina Kiadó gondozta.
A 250 korabeli fotóval gazdagított
229 oldalas kötetrôl a szerzô elmondta az MTI-nek, hogy a könyvben vizsgált idôszak, a 19. század
második és a 20. század elsô fele
egybeesett az ország modernizációjának felgyorsulásával. Mivel 1868
volt a zsidó emancipáció éve, a törvénybe iktatott egyenjogúságé, a
magyar zsidóság az adott lehetôséget
kihasználva, erôteljesen bekapcsolódott az ország megújításába.
Ahogy Körner András kifejtette,
fô célja az volt, hogy megpróbálja
bemutatni a hihetetlen sokféleséget,
amely jellemezte a magyar zsidóságot. Színes világukhoz tartoznak a
szekularizált, kitért zsidók, az asszimiláltak, akiknek a nagy része vallásos volt ugyan, de a gyerekeik állami
iskolákba jártak, nem jiddisül, hanem magyarul beszéltek. Az ortodoxia sem volt egyforma, Kárpátalján
más körülmények között éltek és
gyakorolták vallásukat, mint a Dunántúlon.
A trianoni békeszerzôdés elôtt az
országban az ortodoxok voltak szûk
többségben, 1920 után viszont az
asszimiláltak, mert ezt is várta el
tôlük a többségi nemzet. Az ország
lakosságának 5 százaléka volt zsidó,
és a többséghez viszonyítva nagyobb
százalékban voltak köztük írni és olvasni tudók.
Ennek a korszaknak jelentôs képanyaga van – jegyezte meg a szerzô
–, és azt illusztrálja, hogy milyenek
voltak a mindennapi élet fizikai körülményei, vagyis a külsejük, a lakóhelyük és kenyérkeresô foglalkozásuk. Ez a hármas tagolódás uralja a
könyvet.
A szerzô a saját dédanyját és annak rokonságát is bemutatja a fotókon. Ruházatuk nem különbözött a
magyar polgárság öltözékétôl. Kár-

adjanak az érkezôknek. B. Münczrôl Áser mindig szeretettel emlékezett meg, fényképe nem
került le a falról, bárhová vetette a sors.
Egy kibucba kísérték ôket, nem tudta, hogy
mit kell majd tennie. De nagyon szívélyesen fogadták. Óriási meglepetésére a kibucban több
hangszert talált. A zene volt a foci mellett a
másik nagy szenvedélye. Mindegyik hangszert
meg tudta szólaltatni. Abban az idôben számos
kibucban élénk kulturális élet folyt. Jellemzô
tehetségére, hogy egy idô után több kibuc egyesített zenekara élén Beethoven VII. szimfóniáját vezényelte. B. Müncz választásra késztette.
Maradhat, ahol most van, a Chofész Chájim településen, akkor fél év jesivát biztosítanak a
számára, de ez meghatározza a további életét.
Mivel társai ezt az utat választották, tehát maradt. Jesivába került, majd egy Golán-fennsík
menti vallásos kibucba hívták, ahol a birkákat
gondozta. Kényes feladat: egy rossz mozdulat,
és nincs birka. Tanácsokkal látta el egy idôs juhász. Éjszakánként ôrséget kellett állniuk, vagy
éppen hason feküdve húzódtak meg egy fedezékben. Két fiú és egy lány. Az utóbbi messzelátóval figyelt, a fiúk kezükben fegyvert tartottak. Valamelyik éjszaka a hegyrôl fegyveres
csoport támadta meg ôket. Nem fogadták tétlenül, jött a segítség, visszaverték a „vendégeket”. Elhagyva a fedezéket, meglepve látták
társai, hogy Áser lába csupa vér. Mint késôbb
megállapították, egy golyó pattant a lábának,
csontot nem ért, de így is kórházba kellett szállítani. A lány minden nap meglátogatta.
Sifrának hívták, ô lett a felesége.
Neje javaslatára elhagyták a kibucot, a városban igyekeztek elhelyezkedni, Sifra egy óvodá-

pátalján az ortodoxok vagy chászidok öltözéke viszont megkülönböztette ôket a többségtôl, ugyanis szôrmés kalapot, pajeszt, köpenyt vagyis
streimlt, fehér térdzoknit és fekete
papucscipôt viseltek. Máramaroson
az emberek ruházatán látszik a szegénység, kipát visel az egyik fotón
látható férfi, bô gatyát, mellényt, és
mezítláb van. A rabbik atillát viseltek és csizmát, a szakállukat Kossuth-szakállra igazították.
1910-ben a 12 700 település öthatodában, minden járásban és faluban
éltek zsidók. 1860-ig birtoktilalom
volt, addig nem lehetett saját házuk,
földjük, majd szántóvetôk lettek.
Volt köztük földbirtokos, nyersprémkereskedô, kômûves, asztalos,
faúsztató, vándorköszörûs és üstfoltozó.
A nagyobb városokban orvos,
ügyvéd, patikus, vendéglôs, kávéház-tulajdonos volt a foglalkozásuk.
A fôvárosban voltak szép számmal a
zsidók közt írók, mint Heltai Jenô,
Bródy Sándor, színészek, így Rózsahegyi Kálmán, zenészek, mint Kálmán Imre, a filmesek közt Korda
Sándor, a fotográfusok között például André Kertész, aki leendô feleségével készített önportrét és a mamáját fotózta a lakásuk konyhájában és
egy kávéházban, ahol a mama dolgozott, mert özvegyen nevelte három
fiát.
A 19. században Óbudán élt a legrégebbi zsidó közösség, majd Pest,
Buda, Óbuda egyesülése után Pesten, a Károly körút és a Király utca
közötti területen ott volt a nevezetes
Orczy-ház is. A gazdag bankárok,
gyárosok lakhelye a Belváros, a Rózsadomb volt, de pl. Hatvany báró, a
cukorgyáros Hatvanban levô kastélyában élt.
Körner András bevezetôt írt a
könyvhöz, jegyzeteket a képekhez, a
fotók lelôhelyeit is megjelölte, csakúgy, mint a felhasznált irodalmat,
valamint ellátta a kötetet névmutatóval is.
MTI

ban. Áser az utcán találkozott a már fent említett
Slomóval, aki kérte, segítsen a keletrôl érkezett
bevándorlók beilleszkedésében, nyelvet oktasson és a szakképzésükben vegyen részt. Ez a feladat élete végéig elkísérte. Nem egy városban és
nem egy munkahelyen, de mindenütt megbecsülés övezte, mert megállta a helyét. A közben zajlott háborúkban részt vett. Az egyik ütközet súlyosnak bizonyult. Megfogadta, szakállt fog növeszteni, ha megússza és újra látja a családját.
Túlélte, ígéretét betartotta. Születtek a gyerekek.
Öt lány. Szépek voltak és aranyosak, Sifrával
mégis elmentek Röhovotba a híres rabbihoz,
imádkozzon, mert fiú is jól jönne. A rabbi megnyugtatta, lesz két fiú. De bizony a hatodik is
lány lett, sôt a hetedik is. Már-már úgy hitte nejével együtt, hogy tévedett a rabbi, de korán
vonták le ezt a következtetést, mert a nyolcadik
fiú lett. A kilencedik ugyan lány, de a tizedik fiú.
A türelem nem rózsát termett, hanem fiakat. A
rabbinak mindig igaza van, csak ki kell várni. A
határidôt nem jelölte meg.
Tíz gyermekük született tehát. Sajnos egy kisfiú unoka elment. Azzal vigasztalódott, hogy
jöttek sorba az unokák, száz lett a számuk. A
dédunokákat leider (sajnos) nem volt már módja megvárni. Sifra még most is örvend a család
terebélyesedésének.
Akik ismerték Bimbulát, nem felejtik el. Ha
meghallják ezt a nevet, mindenki felkapja a fejét.
Igen, hallottak róla, de egyre többen kérdezik,
hogy ki is volt ô tulajdonképpen. A válasz: egy
nagy generáció jeles tagja, egyike az elsô téglák
lerakóinak, kezük nyomán épült az ország.
Éppen ezért Bimbula emlékét megidézni kedves kötelesség.
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A kormány megnyitotta a holokauszt-emlékévet
Schweitzer Józsefnek sem
tetszik a Schmidt-projekt
Kavarognak a hírek és olykor az indulatok is a mintegy 5 milliárd forintból épülô Sorsok Háza körül. A nepszava.hu változtatás nélkül közölte Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi levelét.
Noha nem kérdeztek meg, szeretném elmondani a véleményemet a Józsefvárosi pályaudvarra tervezett „Sorsok Házáról”, amely a soá idején a Magyarországról deportált és meggyilkolt zsidó gyerekeknek kíván emléket állítani.
Nézetem szerint a helyszín megválasztása nem megfelelô, mert a Józsefvárosi pályaudvar nem köthetô a hazai zsidóság tömeges deportálásához, beleértve a gyermekek deportálását is. Ha már felvetôdött egy új holokausztemlékezethely kialakítása, erre az egykori budapesti gettó területén fekvô
Rumbach utcai zsinagóga épülete lenne megfelelô.

helyesnek, melyek széles körû vita
után, különbözô álláspontok figyelembevételével születnek meg.
A Mazsihisz ezért felszólítja a
felelôs döntéshozókat: a gyors emlékmûállítás helyett a társadalmi
megbékélés elômozdítását helyezzék
elôtérbe. Úgy gondoljuk, emlékmûállításnak nem a társadalmi párbeszéd kezdeténél, hanem annak lezárásakor lehet helye.
Közleményünket Rogán Antalnak,
Belváros-Lipótváros polgármesterének is elküldtük, azzal a határozott
kéréssel, hogy az emlékmû felállításához ne járuljon hozzá.
Mazsihisz

A szélsôjobb
kegyeleti
zarándokhelye
épül?

Schweitzer a Rumbachot ajánlja
Ez a megoldás véleményem szerint a helyszín szimbolikáján és szakralitásán túl költségkímélôbb is lenne. Csatlakozva Konrád György barátom javaslatához, legalább a költségkülönbözetet fordítsák a Magyarországon élô
nélkülözô gyermekek javára.

A Mazsihisz más
megoldást javasol
A Magyar Kormány 2013. december 31-én határozatban utasította Budapest Belváros-Lipótváros Önkormányzatát egy Magyarország német
megszállására emlékezô emlékmû
felállítására a Szabadság téren.
Mivel ez az idôpont a Magyar
Kormány által indítványozott Holokauszt Emlékév elsô napjaival esik
egybe, a kezdeményezést fájó és
szomorú üzenetnek tekintjük. A felállítandó emlékmûrôl született döntés módja és gyorsasága a hazai és a
nemzetközi zsidó közösségen belül
egyaránt kétségeket és komoly aggodalmat kelt.
Tisztában vagyunk az ügy szimbo-

likus fontosságával, ezért már az emlékév elején fontosnak tarjuk rögzíteni: csak és kizárólag olyan emlékévet tartunk elfogadhatónak, amely
tényleges és érdemi lehetôséget biztosít a nyílt és termékeny társadalmi
vitára. Olyanra, amelynek során a
magyar zsidó közösség tragédiájával kapcsolatos megemlékezésekrôl
nem gyors, hanem érdemi döntések
– ez esetben történészi, mûvészi,
szakmai és közéleti vita – nyomán
határoznak.
Több ezer éves hagyományunk
alapján hiszünk a vita és a közösségi
döntések erejében. Valljuk, hogy
mindig azok a döntések bizonyulnak

Elhunyt Edgar Bronfman

Magyarország német megszállásának 70. évfordulójára emlékmûvet
állítanak Budapest belvárosában. Az
errôl szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.
Eszerint a kormány társadalompolitikai szempontból fontos célnak
tartja, hogy Magyarország német
megszállásának évfordulójára, 2014.
március 19-re elkészüljön az erre
emlékeztetô alkotás az V. kerületi
Szabadság téren. A kormány felkéri
a Miniszterelnökséget vezetô államtitkárt, hogy az egyes kiemelt jelentôségû budapesti beruházásokért
felelôs kormánybiztos bevonásával
az emlékmû Szabadság téren történô
elhelyezése érdekében kössön megállapodást az ingatlan tulajdonosával, vagyis az V. kerületi önkormányzattal.
A kormány egyúttal felkéri az V.
kerületi önkormányzatot, hogy az
emlékmû elhelyezése érdekében a
szükséges önkormányzati döntéseket
hozza meg.
A Magyar Közlönyben megjelent
kormányrendelet értelmében az emlékmû megvalósítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû üggyé nyilvánították. Így
nem kell például építészeti-mûszaki
tervtanácsi véleményt beszerezni, településképi véleményezési eljárást
lefolytatni.
MTI nyomán

JÓZSEFVÁROSI PU.

Heisler: Mi, zsidók nem
értünk egyet a holokauszt
relativizálásával
A Mazsihisz elnöke szerint a felvethetô problémák ellenére fontos és támogatandó a józsefvárosi holokauszt emlékközpont létrehozása. Ennek módja
azonban kulcsfontosságú, hisz a kiállításon mindennek óriási súlya lesz.
„A Schmidt Mária által rendezett kiállítás a Terror Házában a Mazsihisz
történelemszemléletével ellentétes. A Terror Házában egymás mellé helyezik
a nyilas és a kommunista diktatúrákat, ami azonnal elvezet a két rendszer öszszehasonlításához, a kommunista tömeggyilkosságoknak és a holokausztnak
a relativizálásához.
Mi, zsidók ezzel nem értünk egyet! Meggyôzôdésünk, hogy a holokauszt
egyedi, unikális történelmi
jelenség, semmivel nem
összevethetô, semmivel
nem összehasonlítható.
Minden összevetés, minden hasonlítgatás a törté- Schmidt Mária. Nem érdeklik a túlélôk érvei
nelem relativizálása. A józsefvárosi projektben ezt el kell kerülnünk. „Véleményünket közvetítettük
Schmidt Mária fôigazgató asszony felé” – magyarázza Heisler András. Hangsúlyozza: Schmidt tud ezekrôl az aggodalmakról. Szervezetünk, a Mazsihisz
emiatt is szeretné, hogy megbízásukból egy, a szervezet számára hiteles
emberekbôl álló csapat dolgozhasson a projekt társadalmi kontrollján. „Nem
szeretnénk, ha a sok látogató, a sok gyerek a kiállításról hamis történelemtudattal jönne ki: lám, milyen rossz emberek voltak ezek a csúnya nácik, még
szerencse, hogy a derék magyarok megmentették a zsidókat.”
A létesítmény központi üzenete szerint minden korban, még a legnagyobb
tragédiák idején is volt és van lehetôség a jó választására. Ezzel a
Mazsihisznek nincs semmi problémája. A Dohány utcai zsinagóga kertjében
az embermentôkrôl külön megemlékezik a zsidó közösség: kegyelettel, hálával. „Mégis úgy érezzük, a helyes arányok kialakításának döntô jelentôsége
lesz a kiállításon. Azért lássuk be: nem az embermentés jellemezte a korabeli magyar társadalmat, s a holokauszt nem 1944. március 19-én kezdôdött” –
mondta Heisler András.
A nemzetközi tanácsadó testület munkájáról annyit tudtunk meg a
Mazsihisz elnökétôl, hogy nagyon nehéz egy ilyen „sokszínû”, tagjait illetôen
sok országban dolgozó testületet egy irányba mozgatni. A tanácsadó testületet hasznosnak véli, de tudomásul kell venni, természetébôl adódóan reakcióideje lassúbb, mint a projekt haladásának mértéke.
mazsihisz.hu

Kövér László tévedése
A Ház elnöke azt nyilatkozta, 40 év kell ahhoz, hogy végleg megszûnjön a
kommunizmus szelleme az országban, addigra kihal az a nemzedék, amelyik
szenvedôje/élvezôje volt az elmúlt rendszernek satöbbi, satöbbi. (A Tóra is
hasonlóan vélekedik a pusztai nemzedéket illetôen, akik visszasírták az
egyiptomi „rendszert”.)
De a Ház elnöke téved. A fasiszta eszmék pusztulásához 70 esztendô is kevésnek bizonyult!

Huszonöt éves a Raoul Wallenberg Egyesület

A kelet-európai zsidó bevándorlók
gyerekeként a kanadai Montrealban
született, de késôbb amerikai állampolgárságú Bronfman a Seagram
családi likôrbirodalom révén szerzett
hatalmas vagyont. Késôbb kiterjesztette vállalata tevékenységét az olajüzletre, a vegyiparra, s a DuPont, az
egyik leghatalmasabb amerikai
vegyipari cég legnagyobb kisebbségi
részvényese lett.
Ô volt a Zsidó Világkongresszus (ZSVK) elnöke 1981-tôl 2007-ig. Ez idô
alatt az amerikai kongresszus növelte a nyomást az akkori Szovjetunióra,
hogy lazítson az országban élô zsidók kivándorlási szabályain. Bronfman azt
is elérte, hogy az amerikai törvényhozás tárja fel az egykori ENSZ-fôtitkár,
késôbb osztrák elnök, Kurt Waldheim második világháborús múltját.
A ZSVK elnöksége alatt bekapcsolódott azokba az erôfeszítésekbe, amelyek eredményeképpen kivívták, hogy a svájci bankok 1 milliárd dollár kárpótlást fizessenek a náci haláltáborok azon áldozatai hozzátartozóinak, akik
javaikat a második világháború elôtt Svájcban helyezték el.
1999-ben Bill Clinton elnök a polgári személynek adható legmagasabb
amerikai állami díjjal, az Elnöki Szabadság Érdeméremmel tüntette ki a zsidók alapvetô jogainak világszerte történô érvényesülése érdekében végzett
munkásságáért.
Edgar Bronfman ötször nôsült, kétszer ugyanazt a nôt (harmadik feleségét)
vette el. Hét gyermeke született. Fiát, Samuelt 1975-ben elrabolták, és szabadulása érdekében Bronfman kétmillió dollárnyi váltságdíjat fizetett. A túszejtôket késôbb elfogták, és más, kisebb súlyú vádak alapján elítélték ôket – írta a New York Times. Edgar Bronfman családja körében hunyt el.
MTI

„Az okok, amiért huszonöt éve
létrehoztuk a Raoul Wallenberg
Egyesületet, ma talán még fokozottabban fennállnak, mint 1988
decemberében” – jelentette ki
Orosz Ferenc, a negyed évszázados fennállását ünneplô egyesület
ügyvivôje megnyitójában az ELTE jogi karán, az évfordulóra rendezett konferencián. Az elôadók
egyetértettek abban: Magyarországon az elmúlt évtizedekben nôtt
az antiszemitizmus, bár a lakosság
többsége mégsem antiszemita.
Huszonöt éve az ELTE jogi karán
alakult meg a Raoul Wallenberg
Egyesület. „Az volt az egyik cél,
hogy a kisebbségi érzékenység össztársadalmi érzékenységgé váljon” –
szögezte le Bíró András, az egyesület elsô elnöke, alternatív Nobel-díjas. Az ismert jogvédô hiányolta,
hogy Magyarországon a rendszerváltás után elmaradt a szembenézés a
holokauszttal – mint mondta, ezt sohasem késô megtenni. Bíró arról is
beszélt, felháborítja, amikor a magyar parlamentben nyíltan zsidózik
egy jobbikos képviselô, de az sem
tetszik neki, hogy ezután az MSZPben, illetve a Fideszben mindig
ugyanaz a képviselô ítéli ezt el – a

személyesen érintettek bírálják az
antiszemita kijelentéseket.
Ezután Krekó Péter, a Political
Capital igazgatója ismertette „Anti-

Orosz Ferenc
szemita bestiárium – hét állítás a magyarországi antiszemitizmus természetérôl” címû munkáját. A politológus beszélt két káros irányzatról:
ahogyan elítélendô az antiszemitizmus bagatellizálása, a hiszterizálás is
nagyon kontraproduktiv. Egy, a magyar internetezôk körében (ôk a társadalom 60 százalékát jelentik) végzett
felmérés szerint a magyar lakosság
többsége nem antiszemita, ugyanakkor az elmúlt évtizedben megduplázódott a nyílt antiszemiták aránya.
Krekó szerint az antiszemitizmus
nincs egyenes összefüggésben a gazdasági válsággal, inkább a politikai

kontextustól függ. A Jobbik szavazóinak 70–80 százaléka egyértelmû antiszemita kijelentéseket tesz, az MSZP
és a Fidesz táborában azonos a zsidókkal „nem rokonszenvezôk” száma.
„Magyarországon valóban erôs az antiszemitizmus, de nem kiugró, belesimul az európai közegbe, de a tendenciák nem kedvezôek” – jelentette ki a
Political Capital igazgatója.
Ezután Pécsi Tibor, a Holokauszt
Emlékközpont oktatással foglalkozó
munkatársa szólalt föl. Elmondta: a
diszkrimináció soha nem fog megszûnni a társadalomban, hiszen a
gazdasági jólét és a pluralitás (lásd
Hollandia vagy Norvégia) sem képes
azt visszaszorítani. „Elsôsorban a fiatalokat kell formálni, az ô attitûdjükön kell változtatni, hogy túllépjenek az általánosításokon” – szögezte
le Pécsi Tibor, arra utalva, hogy a
Holokauszt Emlékközpont ötödik
éve támogatja az egyesület középiskolásoknak szóló, a holokauszt témakörével foglalkozó vetélkedôjét.
Ezután Sebes József, az egyesület
ügyvivôje sorolta fel a Raoul Wallenberg Egyesület elmúlt huszonöt
éves tevékenységének jelentôsebb
állomásait.
Török Katalin
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Egy falnyira Szálasitól és Péter Gábortól
Márton János gyermekként költözött az Andrássy út 58.-ba, és az
azt követô tizenhat évben végignézte a nyilasok hatalomra jutásának
elôkészületeit, majd késôbb a kommunisták politikai rendôrségének
térfoglalását a lakótömbben, Budapest napjainkra talán legvéresebb
múltú épületében. „A szó szoros értelmében rálátásom volt az ott zajló
eseményekre” – meséli a már nyugdíjas éveit taposó magyar–történelem szakos tanár, aki néhány évvel
ezelôtt ellátogatott a Terror Házába, hogy megnézze, hogyan dolgozták fel a két diktatúra idôszakát a
2002-es választások finisében megnyíló múzeum szakértôi.
A kétéves Jancsi 1934-ben költözött szüleivel az Andrássy út és a
Csengery utca saroképületének Oktogon felôli házába, az 58-as szám alá.
A környéken akkoriban jómódú polgárok laktak.
A magyar nemzetiszocialista mozgalom Szálasi-féle szárnya 1937-ben
bérelt egy lakást a szomszéd épület
egyik emeletén. Nem sokkal késôbb
egyesültek a Festetics gróf által vezetett másik szárnnyal, és az antiszemita arisztokrata magánvagyonának
köszönhetôen az egész épületet birtokba vették, amely az idôközben
többször is bebörtönzött Szálasi
Ferenctôl a Hûség Háza nevet kapta.
Jancsi sokszor megszámolta a homlokzat ablakait, amelyekben innentôl
kezdve megjelentek a nyilasok emblémái, plakátjai („Jön Szálasi!”, „1938 a
mienk!”), zászlói, a kapuban pedig
egyenruhás ôrök feszítettek fekete
nadrágban, bilgericsizmában és a jellegzetes zöld ingben, karjukon nyilaskeresztes árpádsávos karszalaggal.
Errôl a bázisról spricceltek szét aztán
a következô években az egyre terebélyesedô antiszemita propagandagépezet aktivistái a fôváros különbözô
pontjaira tüntetni vagy atrocitásokat
provokálni.
Mivel az Andrássy út már akkoriban is a belvárost a Hôsök terével
összekötô ünnepi felvonulások színtere volt, Jancsi és családja mindig az
ablakból nézték a menetelôket, különös tekintettel egyik oldalági rokonukra, Béla bácsira, aki az elsô világháború frontharcosai között masírozott. De erre haladtak a kormányzó és
számos külföldi vendégének nyitott
autóiból álló konvojok is. A kínálkozó alkalmakat botránykeltésre használták fel a nyilasok: kitették megafonjaikat az utcafronti ablakokba, és
indulóikat bömböltették („Egy a zászlónk, egy a célunk, egy vezérünk:
Szálasi”), valamint szórólapokat szór-

A 20. század szégyene
tak, osztottak a tömegben, miközben a
„Hitler! Duce! Szálasi!” szöveget
skandálva éltették vezérüket.
Márton úr úgy emlékszik, hogy számára gyerekként ezek az élmények
nem okoztak traumát, környezete pedig egy idô után belefásult a nyilasok
handabandázásába. A többség egy darabig úgy élte meg, hogy ez is része a
városképnek. Visszagondolva úgy látja, hogy tulajdonképpen apró, egyenként jelentéktelennek tûnô lépésenként szoktatták hozzá a népirtást
elôkészítô retorikájukhoz a passzív
tömegeket. Akkor sem szólt senki
semmit, amikor az utcából váratlanul
és nyomtalanul eltûnt a sarki hírlapárus, Slézinger bácsi, akitôl Jancsi
apukája is rendszeresen vásárolta a
polgári liberális újságokat. Helyét az
olyan jellegzetes szélsôjobboldali lapok rikkancsai vették át, mint az Öszszetartás, a Virradat vagy a Rajniss
Ferenc-féle Magyar Futár.

Horthy és a nyilasok
Horthy nem nagyon méltatta figyelemre Szálasiékat, ám az Operában
megrendezett 1939. március 15-ei ünnepséget, s így a díszpáholyban helyet
foglaló kormányzót és vendégeit nyilasok zavarták meg a Himnusz eléneklése után: a Csillag börtönben raboskodó
Szálasi szabadon bocsátását követelték. A másnapi sajtóban, illetve a városi legendákban is az köszönt vissza,
hogy a rendôrök felsorakoztatták a
provokátorokat Horthy Miklós elôtt,
aki alaposan legorombította ôket, és
egyes pletykák szerint fel is pofozta
vezetôjüket.
A kormánynak azonban reagálnia

kellett valamit a hungaristák által gerjesztett sorozatos botrányokra. Imrédy
Béla így nyilatkozott róluk: „A Nyilaskeresztes Párt célkitûzései és programja tagadhatatlanul helyesek, azonban a
párt többsége csôcselék, és vezetôje
ôrült. Ezért a csôcselék megsemmisítése azzal érhetô el, ha az ô elveit hirdetjük.” Ez azért minôsült már akkor is
veszélyes politikai hazardírozásnak,
mert Szálasiék egyebek mellett az antiszemitizmus problematikáját is továbbgondolták, és arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarországnak
aszemita, vagyis zsidómentes jövôre
van szüksége.
Az 1939-es választásokat ugyan
nem nyerték meg, de az egymással
részben rivalizáló, részben együttmûködô szélsôjobboldali, antiszemita,
fajvédô pártok annak ellenére értek el
óriási sikert és szereztek meg csaknem
50 mandátumot a parlamentben, hogy
a regnáló hatalom minden lehetséges
jogi és egyéb eszközzel megpróbálta
azt megakadályozni. Alapos okkal
feltételezhetô, hogy ezen korlátozások
hiányában a szavazatok többségét szélsôjobboldali és a hozzájuk húzó radikális pártok képviselôi szerezték volna
meg. (Itt jegyezzük meg, hogy miként
akkor a Nyilaskeresztes Párt mandátumot szerzett képviselôi „alakzatban” és
formaruhában vonultak be az ülésterembe, ugyanígy cselekedtek az 1998as választásokon parlamentbe jutott
MIÉP frakciójának tagjai, valamint a
2010-es választásokon megalakult
Jobbik-frakció képviselôi is.)
Jancsi rádión hallgatta végig Horthy
proklamációját a háborúból való kiugrásról, mivel Szálasi 1944. október 15-

„Mondd el fiaidnak”
Könyvbemutató a Püspöki Palotában
Kiss Károly „Mondd el fiaidnak” címen
gazdag tartalmú és gyönyörû kiállítású
mûvet szerkesztett a Honvédelmi Minisztérium, az OTP Bank és a szombathelyi
polgármesteri hivatal támogatásával a
holokauszt helyi történéseirôl. A megrendítô témában a hitközség és Veress
András püspök kezdeményezésére közös
konferenciát tartottak a városban.
Kiss Károly Radnóti Miklós szívszorító soraival kezdi, mintegy mottóként:
„Oly korban éltem én e földön, amikor az ember úgy elaljasult, hogy önként,
kéjjel ölt, nemcsak parancsra...” A könyvet unokáinknak ajánlja.
A hajdani drámai eseményeket taglaló elôadásokat és hozzászólásokat a házigazda, Veress András meghívása folytán a Püspöki Palota egyik díszes termében tartották meg. Megjelentek a konferencián a hazai zsidóság vezetôi,
világi részrôl Feldmájer Péter és Zoltai Gusztáv, a felekezeti szolgálattévôk
közül Schweitzer József, akik különféle tekintetben szóltak hozzá a tragikus
tárgyhoz. Felszólalt az egykori katolikus oldalról megmentett kisfiú, Görög
Sándor Széchenyi-díjas professzor, az MTA tagja is.
A számos elôadás között Katona Attila egyetemi docens Kovács Sándor
püspök életmentô tevékenységét, akkori lehetôségeit ismertette. Ugyanerrôl a
korszakról szólott Sill Aba Ferenc ferences szerzetes, aki két évtizeden át élt
Kovács Sándor mellett, valamint Dobos Marianne írónô is.
A jelenlegi konferenciát, valamint az egykori deportációba indulást, általában az elôadott anyagot sokoldalú fénykép-illusztráció teszi szemléletessé.
A holokauszt kezdeti szakaszának részletes és fotókkal bizonyított alátámasztását széles körben segíti elô Kiss Károly könyve, nemkülönben a konferencia, amely a maga nemében egyetlen volt arról a tragikus történelmi korszakról.
A forrásértékû mû összeállításáért, a hatalmas képanyag beillesztéséért köszönet illeti a szerkesztô Kiss Károlyt, valamint a konferenciát összehívó püspökséget és hitközséget.
A kötet a Szülôföld Kiadó kitûnô gondozásában jelent meg.
Schweitzer József, ny. orsz. fôrabbi

ei hatalomra kerülése elôtt mindenkivel tudatták, hogy a kormányzó nagy
horderejû bejelentésre készül. A tizenkét éves fiú csak mondatfoszlányokra
emlékszik a beszédbôl, arra viszont
tisztán, hogy a kormányzó Bismarckot
idézte: egy vesztes szövetségeshez hûnek maradni hazaárulás.
Horthy saját mentségére hozta fel,
hogy a szövetségi hûséget a németek
már régen megszegték azzal, hogy tudta és hozzájárulása nélkül rendelkeztek
a magyar csapatok felôl. Mint meséli, a
rádiós beszéd alatt az Andrássy út
megtelt a Keleti Arcvonal Bajtársi
Szövetség teljesen fekete egyenruhás
tagjaival, és a rádió félóránként bemondta, hogy Beregfy Berger Károly
azonnal jöjjön Budapestre (ô lett
késôbb a nyilas honvédelmi miniszter).
Utólag tudták meg, hogy egy SS-különítmény idôközben elrabolta Horthy
fiát, és Németországba szállította azzal, hogy testi épsége nagyban függ a
kormányzó lemondásától. Addigra a
Hûség Háza csak egy volt a városszerte elszaporodott nyilas házak közül, viszont méretei folytán begyûjtôhelyként
és börtönként is funkcionált, ahol a keretlegények szabad utat engedhettek
faji alapú gyûlöletüknek és gyilkos indulataiknak.

ÁVO és az ÁVH
a szomszédban
1945 tavaszán bevonultak a szovjet
csapatok, és véget ért a nyilas rémuralom. „Amikor a demokratikus
rendôrség beköltözött az Andrássy út
60.-ba, tizenhárom éves voltam” –
meséli Márton János, és megemlít
egy vitát egyik kommunista meggyôzôdésû barátjával, amely arról
szólt, vajon mennyire jó az optikája
annak, hogy a Péter Gábor vezette politikai rendôrség pont az egykori nyilas központot vette birtokba. Mivel
akkor még koalíciós kormány volt,
csak a késôbbiekben vált világossá,
hogy milyen funkciót is tölt majd be
az épület. A Horthy alatt illegalitásban tevékenykedô kommunista mozgalom egyik vezetôje, Péter Gábor hatalomhoz jutva elsô lépésként letartóztatta a konkurens kommunista
frakció vezetôjét, Demény Pált. A
helyzet abszurditását mutatja, hogy a
fogoly és rabtartója mint a háború
nyertes elvtársai, együtt nézték az elsô
május elsejei felvonulást az Andrássy
út 60. erkélyérôl. Aztán Deményt
,
koncepciós perekben egészen 56-ig
megfosztották a szabadságától.
A világra egyre nagyobb érdeklôdéssel tekintô Jancsinak feltûnt,

hogy mennyire megnôtt a szomszéd
ház forgalma. Eleinte csak nappal érkeztek a letartóztatott nyilas csoportok, akik a fejük fölött „Én is nyilas
vagyok!” feliratú táblát tartottak.
Késôbb aztán sötétedés után a
Csengery utcai gépkocsibeállón hajtottak be a rabszállító kocsik. Arról
akkor nem lehetett tudni, hogy
mennyien raboskodtak mellettük, illetve konkrétan mik zajlottak a nyilasok által már jól bejáratott pincékben
– mondja Márton úr –, viszont egy
közszájon forgó pesti vicc megörökítette a sejtéseket: „Az Andrássy sarkán áll egy pasas, és számol. Mikor
megkérdezik tôle, hogy mit csinál, azt
feleli: Olvasom a Szabad Népet.”
Az ÁVO-nak, majd késôbb az
ÁVH-nak egyre több helyre volt
szüksége a fogva tartottak nagy létszáma és az adminisztráció felszaporodása miatt, ezért a környezô épületeket is birtokba vették – pincebörtönlabirintust alakítva ki alattuk –, és az
ott lakóknak másik ingatlant ajánlottak fel. Így jártak Jancsiék is, akik
1950 elején választhattak más belvárosi címek közül. Mivel a fiatalember
abban az évben érettségizett, a vizsgára már a Margit híd pesti hídfôjénél
található új lakásukból ment.
A munkásosztály öklének aposztrofált , Államvédelmi Hatóság egészen
az 56-os forradalom megkezdéséig
használta az Andrássy út 60.-at, amikor is október 29-én Münnich Ferenc
belügyminiszter feloszlatta a szervezetet. A forradalom leverése után átalakították az épületet, eltüntették a
terror nyomait, és állami cégek székházaként üzemelt, melynek pincéjében a Kommunista Ifjúsági Szövetség
klubhelyisége mûködött.
Márton úr néhány éve ellátogatott
egykori lakhelyének szomszédságába,
a Terror Háza Múzeumba, melynek
megnyitóján (2002. február) demonstratíve vegyültek a több tízezres tömegbe az MSZP Köztársaság téri
székháza elôl érkezô MIÉP-szimpatizánsok. Gyerekkori emlékei és
késôbbi tanulmányai alapján az a benyomás alakult ki benne, hogy bár az
épület mai rendeltetése szerint „a 20.
századi diktatúrák áldozatainak állít
emléket”, a nyilas rémuralom nyolcéves elôtörténetérôl nem esik benne
szó, míg az ÁVO és az ÁVH tizenegy
évig tartó szörnyûségei és a kommunista elnyomás azt követô (egyébként
az épülethez nem köthetô) idôszaka a
múzeum döntô hányadában sokkal
részletesebben kerül bemutatásra.
Hetek / Szobota Zoltán

Körzeti kitekintô
Gyôr
Zsúfolásig megtelt az egykori zsinagóga több mint kétszáz fôt befogadó imaterme a chanukkai gyertyagyújtás alkalmával. Az egykori
jelzôt azért használjuk, mert az épület sajnos már nem a hitközségé, de
jeles napokra kölcsönkapjuk az itt
mûködô egyetemtôl. Az idei ünnepet
együtt szerveztük az Öt Templom
Fesztivál megalkotóival, a Karzat
Alapítvánnyal. Úgynevezett nyitott
chanukkát csináltunk, melyre eljöttek nemcsak a zsidó szabadegyetem
hallgatói, de a kapu nyitva állt a város lakossága számára is, így összekötöttük az ismeretterjesztést a színvonalas szórakoztatással.
Villányi Tibor elnök köszöntötte a
közönséget, köztük mosonmagyaróvári, dunaszerdahelyi, galántai hittestvéreinket és minden kedves
érdeklôdôt. Fekete László fôkántor a
gyerekekkel meggyújtotta a gyertyákat, akik utána boldogan bontogatták
az ajándékcsomagokat. Ezt követôen
Totha Péter Joel rabbi tetszést arató
beszédében ismertette az ünnep történelmi és szakrális jelentôségét. Az est
további részében az Ágoston Quartet
kíséretével Fekete László kápráztatta
el csodálatos hangjával a hallgatósá-

Fekete László fôkántor
got. Ízelítôt kaptunk a zsidó dallamvilág különbözô területeirôl, a templomi zenétôl a klezmerig.
Természetesen a hagyományos
fánk sem maradt el, kiegészítve a
dunaszerdahelyi hittestvéreinktôl kapott finom rétessel.

Igaz, mi nem a város közterén
gyújtottuk meg a chanukiját, de a velünk rokonszenvezôk így is sok ismerettel gazdagodhattak e szép
ünnepünkrôl. Közülük többen kifejezték köszönetüket, és nagy élménynek tartották az eseményt.

2014. JANUÁR 15.
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IZRAELI SZÍNES
Izraeli hozzájárulással
tovább gyilkolhatnak

A december 31-re virradó éjfél után Izraelben szabadon bocsátották az oslói egyezmény elôtt gyilkosságért hosszú fogházbüntetésre ítélt 104 arab terrorista harmadik, 26 fôs csoportját. A szabadon bocsátási aktus a júliusban,
az Egyesült Államok kezdeményezésére újraindult izraeli–palesztin megbeszélés feltétele volt, amit Izrael elfogadott.
A szabadon bocsátottak közül hárman az Erez átjárón a Gázai övezetbe,
öten Kelet-Jeruzsálembe, míg tizennyolcan a Ramallah felé vezetô Bituniaátjárón át a Nyugati Partra távoztak. Ôket az éjjeli órák és a hûvös idô ellenére mintegy 1500 fôs tömeg fogadta. A gépkocsisor diadalmenetben vonult
Ramallahba, ahol Abu Mázen, a Palesztin Autonómia elnöke a Mukatanegyedben lévô kormányzati központban hôsöknek járó fogadtatásban részesítette a tizennyolc gyilkost.
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma elismerését fejezte ki, amiért
Izrael a fokozódó palesztin terrortevékenység és az izraeli–palesztin megbeszélésekben mutatkozó nehézségek ellenére végrehajtotta a szabadon bocsátás harmadik ütemét is.
H. L.

A legrégebbi királyi
borpincére bukkantak
A régészek az eddig ismert legrégebbi közel-keleti királyi borospincére
bukkantak Izrael területén. A raktárépületben legalább háromezer mai palacknak megfelelô mennyiségû alkoholos italt tároltak kerámiaedényekben – jelentették be amerikai kutatók Baltimore-ban. Az elemzések szerint az ôsi bor
egy kicsit a mai bordeaux-ira és a toscanai Chiantira emlékeztet; a kánaániak
gyantával és gyógynövényekkel, borókával, mentával és mirtusszal fûszerezték ôket.
Az ízben és elkészítési módszerben legközelebb álló modern párhuzam a
fenyôgyantával ízesített görög retsina, magyarázta az újságíróknak Asszaf
Jaszur, a Haifai Egyetem kutatója. „Ha egy kis retsinához egy mai köhögés
elleni szirupot töltünk, valószínûleg ízvilágban a kánaáni változatot kapjuk
meg” – mondta a szakértô.
Maga a régészeti felfedezés nem is annyira a helyszín miatt fontos, hanem
mert a kutatók igen kevés információval rendelkeznek a három-négyezer évvel ezelôtt a mai Líbia és Izrael területén élt kánaániak kultúrájáról. A tudósok már találtak szöveges feljegyzéseket a gyógynövényekkel ízesített borokról, azonban a kémiai bizonyítékok eddig még várattak magukra.
Magára a tárolóhelyiségre a szakemberek az észak-izraeli Tel Kabri nevû
lelôhelyen, egy i. e. 1700 körül épült palotában bukkantak rá, amelyet késôbb
elfoglaltak a kánaáni törzsek. A királyi palota i. e. 1600 körül egy természeti
katasztrófa, valószínûleg egy nagyobb földrengés következtében elpusztult.
A borospince tetôszerkezete is beszakadt, s a tartóedények eldôltek.
A kutatók még júliusban kezdtek el ásni a helyszínen, s akkor egy nagyobb,
egy méter magas kerámiaedényt találtak, amelynek annyira megörültek a régészek, hogy el is nevezték „Bessie”-nek. A következô hetekben 39 újabb
edény bukkant elô a föld alól. A vizsgálatok szerint a borospince egy ötször
nyolcméteres terem lehetett, s a negyven edényben összesen 2000 liter ízesített bor állhatott.
„Minél hamarabb ki kell ôket vinnünk a pincébôl, ugyanis a telet nem élnék
túl” – mondta korábban Eric Cline, a George Washington Egyetem munkatársa, a kutatásról készült tanulmány egyik szerzôje. A terepmunkások, köztük több diák, dupla mûszakban dolgoztak a feltáráson, ám az utolsó korsót
így is csak a régészeti szezon befejezése elôtt két nappal sikerült a felszínre
hozni.
Andrew Kohnak, az amerikai Brandeis Egyetem munkatársának vezetésével a kutatócsapat minden egyes edényt elemzés alá vett, hogy pontos képet
kapjanak az ôsi borról. Az eredmények azt mutatták, hogy valószínûleg egy
luxusitalról van szó. A borkôsav és a sziringsav jelenléte arra utalt, hogy valóban bort tárolhattak a kerámiákban; a gyanta maradványait is azonosították,
amely az alkoholos ital tartósítására szolgált, s különleges ízt kölcsönzött neki. Mindezek mellett a kánaániak még mézet, borókát, mentát, fahéjkérget és
egyéb gyógynövényeket is tettek az italba. Az ôsi borászok következetesen
kitartottak a receptjük mellett, ugyanis az összes korsóban ugyanolyan összetételû alkoholt találtak a szakemberek, azonban címke vagy bármilyen eredetre utaló felirat nem volt a tárolóedényeken.
Mivel a borpince egy nagyobb terem mellett állt, a kutatók úgy vélik, a boros edényeket ünnepek vagy egyéb mulatságok alkalmával verhették csapra.
A húsfogyasztásra utaló jelek és egyéb vizsgálatok arra engedtek következtetni, hogy a palota nagytermét, illetve a borpincét külföldi vendégek, követek, kereskedôk szórakoztatására, illetve igényeinek kielégítésére tervezték.
A pincébôl egy rejtélyes ajtó egy másik terembe vezet, azonban errôl még
semmit sem tudnak a régészek.
Múlt-kor

Izraeli aggodalmak
Obama miatt
Ron Ben-Jisáj, a Jediot Áháronot vezetô publicistája, veterán katonai szakértô, aggódó hangú vezércikkben fejti ki véleményét az USA elnöki székében második ciklusát töltô Barack Obama közel-keleti politikájáról. Meglátása szerint az Egyesült Államok elnökét egy kicsiny, zárt szakértôi csoport
veszi körül a Fehér Házban, amely arra ösztönzi, hogy mindenáron jusson
megegyezésre Iránnal. Ez a politikai vonal pedig végül ahhoz vezet, hogy az
USA elveszíti jelenlegi vezetô pozícióját a nemzetközi porondon.
E szituáció tükrében a legtöbb döntési helyzetben lévô izraeli politikus úgy
vélekedik, hogy Izrael kapcsolatai az Egyesült Államokkal az utóbbi húsz év
legsúlyosabb válságában vannak. Ebben a helyzetben pedig Izrael nem képes

többé hatást gyakorolni a Fehér Házra az Iránnal folytatott alkudozás tárgyában.
Természetesen fennállnak a kommunikációs csatornák a két állam között, de az izraeli vezetés egyre inkább azt tapasztalja, hogy a valós
kontaktus Washington és Jeruzsálem
között valahol megszakadt. A genfi
megbeszéléseken követett amerikai
vonalvezetés Izrael szerint ezt bizonyítja.
Nem mindenki osztja ezt a véleményt. Jair Lapid pénzügyminiszter,
a Netanjáhu-kormány egyik legbefolyásosabb személyisége a héten kijelentette: Izrael még mindig „stratégiai érték” (strategic asset, az angol
szóhasználat szerint) az Egyesült Államok számára. Mose „Bugi” Jáálon
honvédelmi miniszter szerint Izrael
és az USA viszonya az iráni fegyverkezéssel kapcsolatos nézeteltérések
ellenére kitûnô, mert a két ország
azonos értékeket és elveket vall magáénak.
A legmagasabb körökben azonban
vannak, akik szerint Obama elnök
politikája a közel keleti régiót egyenesen a katasztrófa felé vezeti.
Izraelben úgy látják, hogy Obama
elnök egy kicsiny, zárt szakértôi csoport ideológiájára támaszkodik,
amelynek lényege a benemavatkozási politika Amerika részérôl.
Mindez korántsem korlátozódik a
Közel-Keletre: ugyanez a politika a
délkelet-ázsiai válságövezetet is
érinti. A jelenlegi amerikai külpolitikát számos megfigyelô a „leading
from behind”, vagyis a háttérbôl
történô vezetésként jellemzi.
Ami pedig Iránt illeti, ez a tanácsadói csoport úgy gondolkodik, hogy
egy jövôbeni állandó egyezség megengedi Iránnak, hogy elérjen az
atomfegyver birtoklásának küszöbére, de azt ne léphesse át a nyugati hatalmak tudta nélkül. Amerikai és
más megfigyelôk szerint ebben az
ideológiai boszorkánykonyhában a
Demokrata Párt legbaloldalibb elemei foglalnak helyet, és céljuk, hogy
az Obama második elnöki ciklusából
hátralévô három év a lehetô legzavartalanabbul teljék le.
Izraeli becslések szerint ez a politika nagyon is hamar katasztrófához
vezethet: Irán egy ilyen egyezménytôl számított három hónapon
belül már képes lenne elôállítani az
atombombához szükséges anyagot.
Hivatalos amerikai információk
szerint az iráni atombomba prototípusán dolgozó mérnök- és tudóscsoport egyelôre nem tudott elôrelépni
sem a nukleárisfegyverzet-technológia, sem a robbanófej fejlesztésében.
Ez azonban keveseket nyugtat meg
az Iráni Iszlám Köztársasághoz közeli és általa fenyegetett országokban.
Izrael azt követeli a nemzetközi
közösségtôl, hogy Iránt teljességgel
akadályozzák meg abban, hogy uránt
tudjon dúsítani és plutóniumot legyen képes elôállítani. Izrael minimális követelése Irán visszavetése
legalább két-három évvel nukleáris
fegyverkezési programjában.
A Roháni nevével fémjelzett „mosoly-politika” a jelek szerint sikerrel
jár. Az agresszív bel- és külpolitikát
követô iszlám köztársaság kitört az
elszigeteltségbôl – helyette viszont
Izrael szigetelôdik el.
Hogy az Izrael és az Egyesült Államok közötti bizalmi válság meddig
fog tartani és milyen következményekkel jár – a jövô dönti el.
H. L.

Disznóság

Simon Peresz államelnök hivatalos látogatása Mexikóban kínos helyzetbe
hozta a helyi zsidó vezetôket.
Amint azt Mati Tuchfeld, a Jiszráél hájom címû napilap tudósítója riportjában megszellôztette, Izrael államelnöke kíséretével együtt ellátogatott a mexikóvárosi szállodájában lévô „Au Pied de Cochon” étterembe, ahol bôven fogyasztottak a menük által kínált ételkülönlegességekbôl.

Peresznek nem kellett mesgiách
Hogy ebben mi volt kínos a helyi zsidó vezetôknek, és Izraelben is igen sokaknak?
Az elôkelô étterem francia nevének fordítása: „A disznó lába”. Az étlap kínálata élén is egy ilyen nevû fogás áll. Az étterem logóján két, egymást bámuló malac látható.
Mint ismeretes, a zsidó vallás egyik ikonikus tilalma a sertéshús fogyasztása. A zsidó történelem mártíriumában nem is kevésszer szerepel, hogy zsidók
inkább vállalták a halált, mintsem tiltott ételt fogyasszanak.
Simon Peresz, aki anyanyelvi szinten ért franciául, tudhatta, milyen étterembe lép be kíséretével. És bár köztudottan nem vallástartó ember, de mint a zsidó állam elnöke, aki megbízatásában egy sok ezer éves népet, annak kultúráját,
hitbeli hagyományait is reprezentálja – mondhatni, ízetlenül viselkedett.
H. L.

Szupervírussal Irán ellen
Az iráni Fársz hírügynökség értesülései szerint Szaúd-Arábia, valamint az izraeli Moszad azon dolgozik, hogy a korábbi Stuxnet féregnél még károsabb számítógépes vírussal bénítsák meg az iráni atomprogramot, mely Jeruzsálem szerint a
genfi megállapodás óta még közelebb került az atombomba létrehozásához.
Szaúd-Arábia és az izraeli Moszad „közösen fejleszti ki a pusztító Stuxnet nevû számítógépes vírus utódját, hogy azzal szabotálja az iráni atomprogramot” –
idézi az iráni Fársz hírügynökség értesüléseit a Debka biztonságpolitikai hírportál. A hírügynökség az iráni külügyminiszter, Dzsavad Zarif Öböl menti országokba történt látogatása idején számolt be információiról. Az iráni diplomácia
vezetôje azért érkezett ide, hogy enyhítse a feszültséget a szunnita országok és
Teherán között. Rijádba, Szaúd-Arábia fôvárosába ugyanakkor nem utazott el
az iráni külügyminiszter.
2010-ben az állítólag izraeliek és amerikaiak által kifejlesztett Stuxnet számítógépes vírus megtámadta az iráni atomprogram létesítményeit. A féreg bejutott
az iszlám köztársaság urándúsító központjának a szoftvereibe és megzavarta a
bushehri reaktor mûködését.
A Fársz hírügynökség most azt állítja, hogy a genfi megállapodást követôen,
november végén Bécsben találkozott a szaúdiak és az izraeliek titkosszolgálati
vezetôje, Bandar Bin Szultán herceg, valamint Tamir Pardo. A Fársz szerint
Szultán és Pardo szaúdi, valamint izraeli kibernetikai szakértôk segítségével
egyeztetett arról, hogyan lehetne „megírni egy Stuxnetnél is károsabb férget,
amely nemcsak kémkedne, de elpusztítaná az iráni nukleáris program szoftverinfrastruktúráját”. A hírügynökség szerint Rijád akár egymillió dollárral támogatná az új szuperféreg létrehozását.
A Fársz szerint azt követôen vette fontolóra az újabb informatikai csapás
elôkészítését Rijád és Jeruzsálem, hogy Genfben elfogadták az amerikai közremûködéssel tetô alá hozott megállapodást Irán vitatott atomprogramjáról. Szaúd-Arábia szerint Irán jogának elismerése az urándúsításra „nyugati árulás”, míg
Benjámin Netanjahu izraeli kormányfô szerint „történelmi hiba” volt a genfi
döntés, amely közelebb juttatta Iránt az atombombához.
Az iráni hírügynökség tudósításában azt sugallta, hogy Barack Obama amerikai elnök, aki – mint írják – 2010-ben hajlandó volt a Stuxnetes támadásra Irán
ellen, most megváltoztatta álláspontját, és nem támogat további kibernetikai akciót Teheránnal szemben. Éppen ezért – állítja a Fársz – az izraeli hírszerzés inkább a szaúdiakhoz fordult, akikkel közösen osztják az aggodalmat az iráni
atomprogram miatt.
Arra is kitért az iráni hírügynökség, hogy forrásai szerint a szaúdi titkosszolgálat feje és az izraeli Moszad-igazgató többször találkozott a jordániai
Akabában. (Miután Rijád tudomására jutott a szoros és közvetlen együttmûködés, Szalman bin Abdulaziz koronaherceg arra hívta fel Bandar figyelmét, hogy
a szaúdi és izraeli ügynökség kooperációja aggodalmat kelt a királyi udvarban.)
Egy másik beszámolójában a Fársz hírügynökség arról írt, hogy Bandar herceg titokban Izraelbe is ellátogatott, egy idôben François Hollande francia
államfôvel, november 17–18-án. A genfi megállapodást megelôzô eseményen
az izraeli miniszterelnök és a francia államfô között téma volt az iráni nukleáris
program is. A Fársz értesülései szerint a Tel-Avivban tartott izraeli–francia
csúcstalálkozón részt vett a szaúdi titkosszolgálati vezetô is, hogy megvitassák
a teheráni atomprogram megfékezésének lehetôségeit.
Az izraeli–szaúdi együttmûködésrôl a tekintélyes Sunday Times is cikkezett.
A brit lap 2013. november 17-i írása szerint Szaúd-Arábia beleegyezett például
abba, hogy izraeli gépek használhassák légterét egy Irán elleni támadáshoz. A
szaúdiak állítólag hajlandók drónokat, mentôhelikoptereket és tankergépeket is
Izrael rendelkezésére bocsátani. „A genfi egyezmény aláírásával újra napirendre kerül a katonai beavatkozás lehetôsége. A szaúdiak dühösek, és készek minden szükséges segítséget megadni Izraelnek” – közölte a Sunday Times munkatársával egy meg nem nevezett diplomáciai forrás.
atv.hu / Debka / ml
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MAGÉN ISTVÁN

Már megint rossz oldalon álltunk...

Olvasónapló

Izrael Állam története (8.)
1973 áprilisában Móse Dáján had- Szuezi-csatorna nyugati partján leügyminiszter külföldi zsidó vezetôk zajló egyiptomi csapatmozgásokat
csoportját kalauzolta az országban. elemezte. Megállapította, hogy a
A Szuezi-csatorna keleti partján lévô csapatmozdulatok nem egyebek,
védelmi vonalakhoz érve a vendégek mint háborús elôkészületek. Szimánmegkérdezték a minisztertôl, hogy tov két nappal késôbb újabb jelentést
vajon az egyiptomiak képesek lennéküldött. Azt bizonyította, hogy a
nek-e meglepetésszerû támadást indítani a túlpartról. Dáján a következô hadgyakorlat csupán a háborús készellemes választ adta: „Most látjuk születek elfedésére szolgál. Sajnos
szemükben a harci lázat, de majd ki- Gedalja alezredes mindezt nem közölte feletteseivel. Zeira tábornok, a
oltjuk ezt a tüzet.”
1973. október 5-én, pénteken este katonai hírszerzés fônöke csak öt hónappal a háború befejezése után, az
az izraeli templomokban felcsendült a Kol
Nidré csodálatos dallama, jelezve a zsidóság
legfélelmetesebb
és
egyben legemelkedettebb ünnepének, a jom
kippurnak beköszöntét.
Ilyenkor az emberek
késô estig imádkoznak a
templomokban, böjtölnek és elmélkednek
másnap is egész nap,
bûnbánó imákat mormolva vallatják lelkiismeretüket az Örökkévaló elôtt. „Izraelben a sötétség beálltával, mint Móse Dáján
minden évben, most is
vizsgálódásai
eljött a zsidó naptár legszentebb nap- Agranat-bizottság
jának különös nyugalma és mély közben értesült a jelentésekrôl, amicsöndje” – írja Martin Gilbert Izrael kor a bizottság meghallgatta
története címû könyvében. A jeles Szimántovot, akit idôközben elboangol történészprofesszor, a Merton csátottak a déli parancsnokság hírCollege tanára, 1996 októberében szerzô szolgálatától. A tábornok
tett pontot a modern Izrael Állam Szimántovot visszahelyezte hivatatörténetérôl szóló, majdnem hatszáz lába, és kapitánnyá léptette elô.
A fôhadiszállás még egy fontos,
oldalas könyvének végére. A jom
kippuri háborúról szóló fejezetben figyelmeztetô jellegû jelentést viszírja, hogy október 6-ának hajnalán 2 szadobott, és nem küldte le azt Dáóra 30 perckor az izraeli rádió, a vid Elázár vezérkari fônöknek.
„siduréj Jiszraél” a következô héber „...október 4-én váratlanul visszahívnyelvû közleményt adta: „A szirénák ták Port-Szaíd és Alexandria kinem tévedésbôl szóltak. Amikor kötôjébôl az ott állomásozó szovjet
még egyszer megszólalnak, minden- hadihajókat.” – írja Gilbert, majd így
kinek az óvóhelyre kell vonulnia.” A folytatja: „Dávid Elázárnak azonban
közlemény után Beethoven Hold- a hatodik érzéke azt súgta, hogy a
fény szonátáját játszották. Alig egy szíriai és az egyiptomi csapatmozgáóra elmúltával, hajnali fél négykor sok mögött valami más szándék áll.
ez hallatszott az ismert rádióbemon- Ezért október 5-én utasítást adott,
dó hangján: „Egyiptom és Szíria hogy a hadsereget a legmagasabb kémegtámadott minket. Részleges szültségbe kell helyezni. Ezzel egyimozgósítást rendeltünk el.” Fel- dejûleg bizonyos egységeknél, így a
üvöltöttek a szirénák, és az izraeliek légierônél is, korlátozott mozgósítást
százezrei az óvóhelyekre siettek. rendelt el. Ez azonban elmaradt a táUgyanaznap délután 16 óra 45 perc- madás visszaveréséhez szükséges
kor a bemondó tudtul adta: „Az teljes körû mozgósítás mértékétôl.”
Azt hiszem, Izrael Állam izgalmas
egyiptomiak több ponton átkeltek a
csatornán. Harcok folynak a levegô- történelmének legidegfeszítôbb lapjához értünk. Az országra nehezedô
ben és a földön is.”
Ugyanezen a napon délután 2 óra- roppant lelki, erkölcsi, szellemi,
kor az egyiptomi és szíriai egységek anyagi, kül- és belpolitikai nyomás,
összehangolt támadást kezdtek Izra- megterhelés már-már meghozta mérel ellen. Az izraeliek által késôbb gezô gyümölcsét. De Izrael ellenséfoglyul ejtett egyiptomi tisztek el- gei gyatra pszichológusoknak bizomondták, hogy csak abban a délutáni nyultak. Izraelben mûködött az az
órában tudták meg, hogy a „hadgya- öntisztító erô, mely a hazája sorsáért
korlat”, melyen részt vesznek, való- aggódó népbôl és vezetôibôl sugárjában háború.
zott. A történész is megérzi ezt, még
A háború befejezése után vizsgá- akkor is, ha bizonyos érzelmektôl
lódó ún. Agranat-bizottság jelentése tartózkodik. A modern történészek
szerint az izraeli vezérkar „koncepci- nem engednek meg maguknak kaója”, mondhatni „fixa ideája” volt, landozásokat a lélek útvesztôiben.
hogy az egyiptomiak nem merik Így van ez a modern Izrael Állam
megtámadni Izraelt a légierô nélkül, történetírója, Martin Gilbert esetémelyet még az elôzô háborúban el- ben is. Pedig semmi sem tiltja a valvesztettek, és csak részben sikerült lásos érzelmek, a hazaszeretet, némi
pótolniuk, és Egyiptom nélkül Szíria szkepticizmus és önirónia fanyar hásem támad. Azokat a titkos informá- zasságát. Maguk az izraeliek nem téciókat, melyek a háború kitörése vedtek az illúziók térségébe, miközelôtt negyvennyolc órával érkeztek, ben mások számára felfoghatatlan
komoly figyelmeztetô jelnek kellett álmokat tûztek maguk elé és valósívolna tekinteni – állapította meg az tottak meg.
Agranat-bizottság.
Október 6-án, az év legnagyobb
A jom kippuri háború kitörése szombatján a hírszerzés jelentést
elôtt néhány nappal Benjámin küldött Zeira tábornoknak, mely arSzimántov fôhadnagy, a déli hadse- ról szólt, hogy még aznap kitör a toreg-parancsnokság egyik hírszerzô tális háború.
tisztje jelentést juttatott el Dávid
Zeira telefonált Dájánnak, ElázárGedalja alezredeshez, melyben a nak és a vezérkari fônök helyettesé-

2014.
1998.
JANUÁR
MÁJUS15.
1.

nek, a legendás Jiszraél Tal tábornoknak. Biztosra vehetô volt, hogy a
hír hitelességéhez nem férhet kétség.
A kódolt információ a Moszád
fônökétôl, Cvi Zamírtól származott,
aki az ünnep elôtt egy-két nappal titkos utazást tett Párizsban, hogy elsô
kézbôl származó, megingathatatlan
adatokhoz jusson.
A hadászatban közismert, hogy aki
elsônek támad, annak nagyobb az
esélye a gyôzelemre. Elázár engedélyt kért a hadügyminisztertôl egy
Szíria elleni megelôzô csapás megindítására. Mivel azonban az USA szankciók
kilátásba
helyezése
mellett figyelmeztette
Izraelt, hogy ne támadjon elsôként, Dáján nemet mondott. Ezután
Elázár csak annyit kért,
hogy általános mozgósítást rendelhessen el,
hogy szükség esetén
ellencsapást tudjon indítani. Dáján, szintén
amerikai nyomásra, ezt
sem engedélyezte.
Emlékszünk arra a
dühödt
csaholásra,
mellyel a Szovjetunió
és szövetségesei Izraelt agresszornak
bélyegezték, miközben minden józan gondolkodású ember elôtt nyilvánvaló volt, hogy Izrael élethalálharcát vívja. Az arab országok az ún.
„béketábor” támogatásával az alig
negyedszázada létezô zsidó államot
a tengerbe akarták szorítani. Az évszázados, megszokott elôítéletek idiómái még a nyugati világ bizonyos
megnyilatkozásaiból is kihallhatók
voltak. Megrendült a zsidókra kiosztott szerep. A kiemelt kategóriájú
bûnbakból, üldözöttbôl, siránkozóból és esedezôbôl, az ellenségeinek
is megbocsátó jámborból, az Auschwitzban elégetett mártírok gyermekeibôl és unokáiból acélos idegzetû, megalkuvást nem ismerô harcos lett. A „bukás” és a „vereség”
szavak, hála az Örökkévalónak, ma
sem szerepelnek Izrael szótárában.
A világ közvéleményében folytonos „szálka” Izraelnek nem volt szabad elsôként támadnia. Elázár csak
annyit kért a hadügyminisztertôl, engedélyezze a teljes mozgósítást,
hogy támadás esetén azonnali ellencsapást tudjon mérni. Dáján nemet
mondott. Egy ilyen lépésnek, vélekedett, az lenne a következménye, azt
az érzetet keltené a világban, hogy az
„agresszor” provokálja a békés arabokat. A világ ún. közvéleménye, a
sajtó, a médiák, a szájukat rongyosra
kiabáló kibicek hadának véleménye
túl fontosnak látszott. A világ mind
ez idáig csak vesztes zsidókat ismert.
A gyôzelmes zsidó szinonimáit képtelen volt megemészteni.
Dájánnak és az izraeli politikusok
legtöbbjének a véleménye ez volt:
„Kristálytisztán tudatni kell a világgal, hogy Izraelt megtámadták, és
nem ô a támadó” – írja Gilbert.
Elázár nem fogadta el Dáján véleményét, ezért mindketten Izrael miniszterelnökéhez, Golda Meirhez fordultak tanácsért. A megbeszélésen
Dáján 50 ezer ember mozgósítását
javasolta, Elázár 150 ezer emberét.
Golda Meir 100 ezer ember mozgósításának engedélyezésével tett pontot a vitára. Az alku megköttetett.
„Délután 2-kor – legalább három
órával korábban, mint ahogy Zeira
tábornoknak az izraeli hírszerzés aznap reggel megüzente – 240 egyiptomi harci repülô szállt a Szuezi-csatorna fölé, és megtámadta a Sínaifélszigeten lévô izraeli állásokat.”
(folytatjuk)

Magyar repülôtisztek is voltak az egyiptomi front túloldalán a hatnapos háború idején – állítja egy Budapestrôl elszármazott volt izraeli katona az MTI-nek nyilatkozva.
Az 1967-es hatnapos háború idején a Beér-Seván élô Móse (Tomi)
Schweitzer rádiósként sorkatonai szolgálatát töltötte az izraeli hadseregben.
Gyakran hallott orosz beszédet az egyiptomiak oldaláról, ám egyszer – legnagyobb meglepetésére – magyar beszélgetésre lett figyelmes.
„Rádiós voltam, és kerestem mindenféle dolgokat, amikor meghallottam,
hogy magyarul beszélnek a rádión. Beleavatkoztam a beszélgetésbe, és egy
ideig szépen beszélgettem egy magyar tiszttel, aki a légierônél szolgált. Elmondta, hogy Magyarországról van kiküldve, segíteni az egyiptomi hadsereget” – mesélte Schweitzer az MTI tudósítójának.
„Amikor rájött, hogy izraeli katona vagyok, akkor kikapcsolódott, nem volt
hajlandó tovább beszélni velem. Sajnos nem emlékszem a nevére, az is lehet,
hogy nem is hangzott el. Nem lepôdtem meg, mert tudott dolog volt, hogy a
kommunista országokból vannak kiképzôk Szíriában, Egyiptomban, mert
szovjet repülôik, tankjaik voltak, ezek használatát tanították” – tette hozzá.
Schweitzer a magyar beszélgetést azonnal jelentette feletteseinek, és úgy
véli, hogy az információ akkoriban „a legmagasabb helyeket is elérte”.
Késôbb a történetnek folytatása is lett, amikor Móse Schweitzer szülei a
nyolcvanas évek végén megismerkedtek egy frissen Izraelbe költözött, BeérSeván letelepedett magyar családdal. A férfi Magyarországon a légierônél
szolgált, és elmondta, hogy egy barátja 1967-ben Egyiptomban egy izraeli
magyar rádióssal beszélgetett. Mósét elhívták, és neki is elmesélték a régi váratlan beszélgetést, ezúttal a túlsó oldal szemszögébôl.
Schweitzer 1948-ban született Budapesten, és szüleivel 1956-ban hagyta el
Magyarországot, Baross utcai lakásukat. Édesapja a Csepel Mûvekben volt
hegesztô, majd Izraelben a beér-sevai városháza vízügyi osztályán lakatos,
édesanyja Magyarországon a Goldberger-gyárban volt többszörös sztahanovista szövônô, majd Izraelben a háztartást vezette. Leszerelése után Móse évtizedekig bérelszámolóként, késôbb kereskedôként dolgozott Beér-Seván.
Közben szinte mindegyik háborúban harcolt, és békeidôben is rendszeresen
részt vett a tartalékos szolgálatban.

Olvasói levél
Ikertestvérek, igaz emberek
A Ferenczy családról szeretnék megemlékezni.
Ferenczy Károlynak, a híres festômûvésznek (1862–1917) ikergyermekei
születtek 1890. június 18-án: Noémi és Béni.
Szüleimtôl örököltem Ferenczy Károly egyik festményét. Amikor bátyám
z”l lemondott róla, megmagyarázta az értékét, és megkért, hogy nagyon vigyázzak rá. Azóta díszíti házunkat a kép,
bár igazi fontosságát
csak pár nappal
ezelôtt fedeztem fel.
Errôl szeretnék beszámolni.
Úgy a nyolcvanas
évek vége felé Magyarországon jártam, Szentendrén.
Ekkor meglátogattam
a nagy festô múzeumát.
Elmeséltem,
hogy van egy képem
Ferenczy Károlytól.
Kértek egy fényképet,
amit azonnal elküldtem nekik.
Négy év csend következett. Végre 1992
augusztusában megérkezett a válasz a megyei igazgatótól. A levélben megírja, hogy a kép címe Cipôgomboló. Az 1898-ban készült festményen Noémi látható nevelônôjével, aki segít befûzni a 7-8 éves, piros ruhás kislány cipôjét.
Végül udvariasan megköszöni a már elveszettnek hitt alkotás felfedezését.
Évek teltek el. 2008-ban megkaptam az itteni konzul, Nagy Bálint úr jóvoltából Lebovits Imre Zsidótörvények és zsidómentôk címû könyvét. Azonnal végigolvastam. A 217. oldalon találkoztam képem fôszereplôjének ikertestvérével, Ferenczy Bénivel, aki szobrászmûvész volt. A Világ Igaza kitüntetést a
Jad Vasemtôl 1990-ben kapta meg. Béni nem kevesebb, mint egy tucat gyereket mentett meg a holokauszt során. Bár ezekben az idôkben halálbüntetés
járt zsidók bújtatásáért, Béni és felesége az életüket kockáztatták ezekért a kicsinyekért. Nyugodjanak békében. Hôsök voltak.
De menjünk vissza festményem fôszereplôjéhez, Noémihez. Pár nappal
ezelôtt egy fontos munka megírásánál kivettem a könyvtárból Farkas Hajnalka munkáját: „A zsidóság megpróbáltatása az elsô és második világháború
között”. Ebbôl értesültem az elsô zsidótörvény részleteirôl, melyet 1938. május 29-én bocsátottak ki Magyarországon. 59 nem zsidó mûvész és politikus
írt ekkor alá egy tiltakozó kiáltványt, többek között Bartók Béla, Csók István,
Kodály Zoltán, Móricz Zsigmond, Szakasits Árpád – és Ferenczy Noémi. A kiáltvány tanúsítja, hogy a törvény még a zsidóságot sem alázza meg annyira,
mint a keresztény középosztályt. A vallás szerinti megkülönböztetés, a polgári jogok elvonása elfogadhatatlan, írták alá ezek a büszke igaz emberek.
Én pedig bementem a szobába, ahol Noémi édesapjának festménye díszíti a
falat, és elgondolkoztam.
Azóta melegebb a hangulat, amikor feleségemmel, gyermekeimmel, unokáimmal és dédunokáimmal megnézzük a képet. Mert egy hôs van lefestve gyermekkorában.
Nyugodjanak békében az ikertestvérek.
Arje Singer, Sydney
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. Telefon:
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz megyek. 06-20-551-4580.
Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakorvosi ellátással és gyógyászati segédeszközök
helyszínre telepítésével. Együttmûködünk
a háziorvossal, kórházi szakorvosokkal.
Kóser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai
mûködési engedéllyel és felelôsségbiztosítással rendelkezünk. Tartós megrendelés esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24
órás telefon: +36-30-443-1016.
Licites eljárással eladó ingatlanok!
Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30 m2es 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. Kikiáltási
ár: 3 900 000 Ft.
Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken
53 m2-es, kétszobás, összközmûves, telkes
lakóingatlan melléképülettel (9,4 m2). Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.
Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy a
30-217-3460 telefonszámon lehet érdeklôdni munkaidôben.
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított. Szolid
árak. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013 Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli pályaudvarhoz
közel. 06-30-222-3016, 06-1-356-9372.
Budapest belvárosában üdüljön fél áron.
+36-20-935-4867.
A Hunyadi téri zsinagógakörzet (Hunyadi
tér 3.) tóraolvasót (lejnolót) keres. Jelentkezni a 342-5322 telefonszámon vagy a
bzsh.hunyaditer@hdsnet.hu e-mail címen
lehet.
Idôs személy gondozását vállalom itthon
és külföldön. 06-20-229-9579.
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása,
esetleg oda-vissza szállítással. Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra is)
nagy választékban. Tel.: 06-70-505-5620,
napközben. VII., Garay u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter. Web:
www.jungoras.hu

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft
Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év
Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:
(BIC) OTPVHUHB
IBAN:
HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes
zöldszámon.
Szedés, tördelés:
WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomdai munkák:
mondAt Kft . , www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

GÁBOR ESZMERALDA becsüsmûgyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá
festményeket, csillárt, bronztárgyat, bútorokat, ezüsttárgyakat, tört vagy fazonaranyat, porcelánokat, herendit, meissenit, Zsolnayt, Kovács Margit, Gorka Gé-
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za alkotásait is. Egyebeket, órákat, teljes
hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan, vidékre is. Üzletünk: II., Fô u. 67.
Tel.: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.
Gyere velünk önkéntesnek Izraelbe
polgári munkára! Púrimkor is indulnak csoportjaink. Idôpontok: 2014.
február 23.–március 16., március
16.–április 6., május 11.–június 1.
Jelentkezés: Deutsch János, 06-20-2338454, lljano@freemail.hu, illetve keddenként 16–17 óra között az Izraeli
Kulturális Központban.

Példás együttmûködés

A második világháborús magyar
razzia áldozataira emlékeztek
Az 1942-es magyar razzia áldozataira emlékeztek a vajdasági Csúrogon. A
72 évvel ezelôtti mészárlásnak a szerb történészek szerint legalább 1300 ártatlan szerb és zsidó áldozata volt.
A Razzia 1942 Emlékbizottság által szervezett megemlékezésen a szerb
részvevôk és az áldozatok családtagjai mellett a magyar kormány és a vajdasági magyarság képviselôi is jelen voltak.
Jasmina Jurisin, az emlékbizottság titkára kiemelte, hogy Csúrog történelmi szempontból is különleges, hiszen a ma már alig tízezer fôs településnek
a második világháborúban és azt követôen magyar és szerb áldozatai is voltak. „Mindkét oldalon voltak ártatlan áldozatok, akiket csak azért gyilkoltak
meg, mert más nemzethez tartoztak, vagy más volt a vallásuk” – tette hozzá.
Az azóta eltelt idô alatt viszont a két nemzet jó kapcsolatot épített ki egymással, így megtörténhetett a történelmi megbékélés – magyarázta.
A magyar kormányt a megemlékezésen Nikowitz Oszkár belgrádi nagykövet képviselte. Hangsúlyozta, hogy ezúttal a korábbiaknál is fontosabb a szerb
áldozatok elôtti tisztelgés, júniusban ugyanis éppen Csúrogon hajtott fejet a
második világháborúban és azt követôen ártatlanul kivégzett magyar és szerb
áldozatok emléke elôtt Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb elnök. A
nagykövet emlékeztetett az akkor is elhangzott szavakra: „nincsenek bûnös
nemzetek, a bûntetteket egyének követték el”. Hozzátette, hogy mindkét oldalon megtörtént a bûnök elismerése, habár a júniusi gesztus még nem a megbékélési folyamat vége volt, csak annak egyik elsô lépése. A szerb áldozatok
emlékének szentelt múzeumot az úgynevezett Topalov-raktárban alakították
ki, azon a helyen, ahol a csúrogi szerbeket kivégezték. A múzeum létrehozását a magyar kormány támogatta, ahogyan a magyarok emlékmûvét a szerb
kormány – emelte ki Nikowitz.
Pásztor István, a vajdasági képviselôház és a legnagyobb vajdasági magyar
párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke hangsúlyozta: „ameddig
nem zárjuk le a múltat, addig nehezen tudunk a jelenben úgy gondolkodni,
hogy a jövôt építhessük”. Hozzátette, hogy ilyen távlatból már egyfajta higgadtsággal kell a múltra nézni. A bûnöket nem lehet meg nem történtként bemutatni, de „az emberi méltóság parancsa azt diktálja, hogy a múltat le kell
zárni” – fogalmazott a pártelnök. Véleménye szerint a végleges megbékélés
lehetséges, de idôigényes feladat, még évek és évtizedek kellenek ahhoz,
hogy a történtek nyugvópontra kerüljenek.
A magyar razzia 1942. január 4-én kezdôdött Csúrogon, közel egy hónap
alatt Vajdaság-szerte több ezer áldozata volt. Az úgynevezett „hideg napok”
egyik kicsúcsosodása az újvidéki mészárlás volt, amikor a szerb történészek
szerint három nap alatt összesen 1800 szerbet, zsidót és romát gyilkoltak meg
a magyar csendôrök. A csúrogi mészárlás fô felelôseit a háború után kiadták
a Josip Broz Tito vezette Jugoszláviának, ahol háborús bûnösökként kivégezték ôket.
MTI

Péntek
este
Jan. 17.

Templomok
Hôsök
Frankel L. út 49.
Hegedûs Gy. u. 3.
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi)
Thököly út 83.
Hunyadi tér 3.
Bethlen tér 2.
Nagyfuvaros u. 4.
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.)
Kazinczy u. 27.
Alma u. 2.
Kórház
(Amerikai u. 53.)
Páva u. 39.
Dózsa Gy. út 55.
Berzeviczy u. 8.
Károli G. tér 5.
Visegrádi u. 3.
Dessewffy u. 23.
Teleki tér 22. (szefárd)
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.)

Péntek
este
Jan. 24.

Szombat
reggel
Jan. 25.

17.00
18.00
17.30
17.30
17.30
17.00
17.30
16.20

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

17.00
18.00
17.30
17.30
17.30
17.00
17.30
16.30

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
16.20
16.30

9.00
8.00
8.45

18.00
16.30
16.30

9.00
8.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

16.20
17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
16.10
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
16.10
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
16.15
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

16.30
17.30
17.00
17.00
18.00
18.10
18.00
17.00
16.20
16.20
16.30
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Január 16. csütörtök
Január 17. péntek
Január 18. szombat
Január 24. péntek
Január 25. szombat
Január 30. csütörtök
Jan. 31.–febr. 1. péntek, szombat

Svát 15.
Svát 16.
Svát 17.
Svát 23.
Svát 24.

Tu bisvát
Gyertyagyújtás: 4.04
Szombat kimenetele: 5.14
Gyertyagyújtás: 4.14
Szombat kimenetele: 5.23
Újholdhirdetés
Svát 29.
Jom kippur kátán
Svát 30.–Ádár 1. Újhold, Gyertyagyújtás: 4.25
Szombat kimenetele: 5.30

FELHÍVÁS
A gyôri hitközség 2014-ben az
egykori Menház felújított épületében
zsidó múzeumot és állandó kiállítást
hoz létre abból a célból, hogy ne merüljön feledésbe a második világháború elôtti zsidóság élete.

Megújul az ORZSE könyvtára

Felbecsülhetetlen érték
A Miniszterelnökség támogatásával 70 év után újra használhatók és kutathatók lesznek az Országos Rabbiképzô –
Zsidó Egyetem könyvtárának rég elfeledett kiadványai,
iratai, dokumentumai.
Mintegy 150 ezer darab folyóirat és periodika katalogizálásával, állományvédelmével a helyreállítási munkálatok
elsô szakaszának vége felé közelednek az egyetem könyvtárában – mondta el az MTI-nek Bartha Anita, a könyvtármentési projekt irányítója. A régóta érintetlen raktárakban
további 200 ezer könyv, többfajta nyomtatvány, kônyomatok várnak még feldolgozásra, a restauráláshoz a Miniszterelnökség nyújt segítséget – tette hozzá.
A jelentôs tudományos anyag mellett több, a hazai kultúrtörténet szempontjából is fontos levélváltást ôriznek,
ilyen például Szép Ernô író és Heller Bernát irodalomtörténész, héber mesekutató levelezése. Elôkerült Radnóti
Miklós költô több számozott és dedikált verseskötete, Jávor Bella költônô dedikált könyvei és Abel Pann európai
zsidó festômûvész, nemzetközi hírû Chagall-tanítvány saját kezûleg szignált, bibliai témájú, nagyméretû litográfiái.
Már most jelentôsnek mondható az a több láda liturgikus
kottagyûjtemény, amelyre eddig rábukkantak. Az egyetemen ugyanis kezdettôl fogva volt kántorképzés is, így az
anyag szinte teljesen lefedi az európai zsidó zenei hagyomány egészét – emlékeztetett Bartha Anita.
Az elmúlt fél évben fellelték többek között Löw Immánuel szegedi fôrabbi, orientalista és Singer Leó rabbi, Falk
Miksa újságíró, lapszerkesztô és Trefort Ágoston publicista,
közoktatási és vallásügyi miniszter személyes levelezését is.
Az eddigi munka során sikerült rekonstruálni és jelzettel
egyben tartani Weiss Miksa magyarországi születésû osztrák sakkozó és Heller Bernát hagyatékának eddig megtalált
részeit, illetve Komoly Ottónak, a Magyarországi Cionista
Szövetség elnökének rég elveszettnek hitt könyvtárát,
amelybôl fontos dokumentumok kerültek elô a háború alatti és utáni Palesztinába való kivándorlás körülményeirôl.
Elôkerültek olyan, 1945/1946-ban kéziratban megjelent
kiadványok, amelyek a már Palesztinába megérkezettek
életérôl és a magyarországi zsidó élet újjászervezésérôl tudósítanak. Ezekben többek között olyan beszámolók olvashatók, mint egy, az Exodus nevû hajóról az itthon maradot-

Szombat
reggel
Jan. 18.

taknak írt levél vagy a 30-as, 40-es években Palesztinába
kivándorolt, ott az angol hadsereghez csatlakozott magyar
zsidó fiatalok története. Ôk Szenes Hannához hasonlóan
1944-ben Jugoszláviába kerültek, beépültek a partizánokhoz, majd Magyarországra mentek, hogy segítsenek társainak kijutni az országból. A legtöbbjük azonban a Gestapo
kezére kerül.
Mindebbôl is látszik, hogy a könyvtári anyag megmentése nemcsak zsidó, de össznemzeti érdek is, hiszen nagyban
hozzájárulhat a századfordulós Magyarország szociológiai
változásainak mélyebb megértéséhez, illetve a közvetlenül
a háború utáni újjáépítés történetének feltárásához.
A könyvtárat az egyetemmel együtt Ferenc József alapította 1877-ben; jelentôsége, hogy a Monarchiában ez volt
az egyetlen olyan zsidó felsôoktatási intézmény, amely
egyetemi rangot kapott. Könyvtárának kiépítése az alapítás
pillanatától kezdve központi fontosságú volt – magyarázta
a projektkoordinátor.
Elsôsorban a 19. századi zsidó felvilágosodással, a
haszkalával, majd késôbb a zsidó tudományos, rabbinikus
irodalomkritikai mozgalommal kapcsolatos anyagokat, illetve különbözô homiletikai, vagyis egyházi retorikai anyagokat, ritka Talmud- és Misna-kiadásokat gyûjtöttek egészen a
második világháborúig. Akkor az épületet bombatalálat érte,
ennek következtében a raktári rész összeomlott.
A felszabadulást követôen többször megkísérelték a
könyvtári állomány helyreállítását, katalogizálását, de mivel ez egy embernek napi nyolc óra munkával húsz évbe
telt volna, ezért ez eddig lehetetlen vállalkozásnak bizonyult a szükséges feladatok ellátása mellett.
A legalább 12 nyelvû anyag helyreállítását jelenleg egy
levéltárosi, könyvtárosi tapasztalattal rendelkezô, héttagú
professzionális csapat végzi, vannak köztük történészek,
hebraisták, könyvtárosok és katekéták (lelkipásztori munkatársak) is.
Komoróczy Géza Széchenyi-díjas professzor, történész,
hebraista arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a gyûjtemény
a katalogizálás után benne lesz a világ tíz legfontosabb
judaikagyûjteményében.
MTI

Kérjük helyi, valamint városunkból elszármazott hittestvéreinket, éljenek bárhol a világban, hogy ha családjukról bármilyen anyag – fénykép, leírás, esetleg tárgyi emlék –
van, küldjék el a leendô kiállítás részére, Természetesen nem kérjük az
eredetit, másolatok is megfelelnek.
Postacím: 9025 Gyôr, Kossuth Lajos u. 5.
E-mail:
gyorihitkozseg@freemail.hu
gyorihitkozseg@businesstel.hu
vitibor@t-online.hu

A FIR ülése
Rómában
Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) következô ülését Rómában
tartja január 17–19-én, a jelentôs olasz
antifasiszta szervezet, az APNI vendégeként. Napirendként fog szerepelni
több ország javaslatára a magyar kormány azon képtelen terve is, amely emlékmûvet kíván állítani a hitleri német
megszállás 70. évfordulójára. A franciáknak eszükbe sem jut a Diadalívük
mellé hasonló emlékmûvet állítani.
A FIR tagszervezeteit felháborította a
magyar kormány terve. A FIR vezetését
fogadja Róma polgármestere, majd a
polgármesteri hivatal Carroccio termében sajtónyilvános antifasiszta gyûlést
tartanak. A város elsô emberének bevezetô szavai után Hanti Vilmos, a FIR elnöke tart beszédet az európai szélsôjobb
erôsödésével szembeni fellépés lehetôségeirôl, a FIR ez irányú munkájáról.
Vasárnap a FIR vezetôi a Róma melletti Ardeatine barlangoknál a náci mészárlás áldozataira történô megemlékezéssel zárják programjukat.
– Programajánlat. A Generációk
Klubjában (VI. ker. Hunyadi tér 3. félemelet) február 3-án, hétfôn, 15 órakor
„Elveszett évek” témában Hunvald
Györggyel, Erzsébetváros volt polgármesterével Kaczvinszky Barbara beszélget. Pontosan kezdünk, és pontos
érkezést is kérnénk.
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Újabb náci akadt fenn
az Utolsó esély 2-n
Gyilkosság gyanújával nyomozást
indított a berlini ügyészség az egykori dachaui náci koncentrációs tábor egy volt ôre ellen, akit a Simon
Wiesenthal Központ Utolsó esély 2
elnevezésû akciója révén találtak
meg.
A Bild címû német lap beszámolója szerint a 87 éves, Berlinben élô
férfi számos alkalommal büszkélkedett azzal, hogy meggyilkolt foglyokat Dachauban, errôl pedig tanúk bejelentést tettek a Simon Wiesenthal
Központnál.
A férfi 1943 végétôl 1945 áprilisáig volt ôr a táborban. Az újságnak elmesélte, hogy már tizenéves fiatalként jelentkezni akart az SS-be, mert
azt hallotta, hogy „jó mulatság” a náci párt fegyveres alakulatában szolgálni. A koncentrációs táborban végzett munkájáról egyebek közt elmondta, hogy az ôrök és a foglyok
között „bizonyos értelemben bajtársi
kapcsolat” alakult ki, hiszen állandóan együtt voltak és ugyanazt ették.
Emberölésrôl, tömeggyilkosságról
szavai szerint nem szerzett tudomást.
„Amikor a bûnözôk közül valaki bajt
csinált, jelentettem az esetet, és az
illetôt elvitték a különtáborba. Néhányukat soha nem láttam többé, de
nem érdeklôdtem utánuk, mert nem
akartam azt a benyomást kelteni,
mintha bármi közöm lenne hozzájuk” – mondta a férfi a lapnak. Hozzátette: „Aki annyira buta, hogy nem
engedelmeskedik, azon nem lehet
segíteni. Én nem is akartam segíteni.
Élni akartam” – idézte a Bild az egykori koncentrációs tábor ôrét.
A még élô náci háborús bûnösök
felkutatásán
dolgozó
Simon
Wiesenthal Központ júliusban indított köztéri plakátkampányt Németországban. A plakáton az auschwitzi
haláltábor bejárata látható egy fekete-fehér felvételen, valamint egy
szöveg, amely szerint „késô, de nem
túl késô” felelôsségre vonni a náci
háborús bûnösöket. A nyomravezetôk 25 ezer euró jutalmat kapnak – olvasható a hirdetéseken.
A központ szerint az Utolsó esély
2 program a vártnál eredményesebb,
a bejelentések alapján 111 személyt

Zuroff
azonosítottak. Legnagyobb részük,
több mint nyolcvan ember, Németországban él. A központ kutatói négy
ügyet átadtak az illetékes német nyomozóhatóságnak. Ezek egyike a
dachaui koncentrációs tábor Berlinben élô egykori ôrének esete.
A dachaui volt az elsô állandó
koncentrációs tábor a Harmadik Birodalomban. 1933 márciusában, Hitler hatalomra jutása után néhány héttel egy volt lôszergyár területén hozták létre Münchentôl 20 kilométerre.
MTI

A FIFA nem MLSZ

Kemény büntetés
Tíz mérkôzésre eltiltotta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA)
a horvát Josip Simunicot, így nem lehet ott a 2014-es brazíliai világbajnokságon. Simunic azért kapta a
büntetést, mert az Izland ellen sikeresen megvívott novemberi pótselejtezô után a nácibarát usztasák egyik
jelmondatával köszönte meg a szurkolóknak a biztatást.
A védôt egy horvát bíróság is elmarasztalta: 25 ezer kunás (mintegy
950 ezer forint) bírságot szabott ki
rá, mert a lefújást követôen Za dom
(a hazáért) felkiáltással ragadott
mikrofont, a nézôk pedig azt válaszolták neki: spremni (készen állunk). A nácibarát – szerbek, zsidók,
cigányok és antifasiszta horvátok lemészárlásáért felelôs – usztasáknak
ez volt az egyik jelmondatuk.
Simunic szerint semmi rosszat nem
követett el, ôt csak a hazája iránti
szeretet vezérelte.
A Horvát Labdarúgó Szövetséget
(HNS) „sokkolta” a FIFA szigorú
döntése. „Minden támogatást megadunk játékosunk valószínûsíthetô
fellebbezéséhez, ugyanakkor ôszintének kell lennünk és el kell ismernünk, hogy ez a döntés azt jelenti:
nem lehet majd ott a brazíliai világbajnokságon” – kommentálta a FIFA
fegyelmi
határozatát
Damir
Vrbanovic, a HNS elnöke. A horvátok a házigazda brazilokkal játsszák
a vb nyitómeccsét, az A csoportban
rajtuk kívül Mexikó és Kamerun szerepel még.
MTI nyomán

...és ideje van a nevetésnek
Egy fickónak szívátültetésre van
szüksége, és 3 lehetséges donor jön
szóba.
1. Atléta: fiatal, egészséges, autóbalesetben halt meg.
2. Egy üzletember: középkorú,
nem dohányzó és antialkoholista
volt.
3. Egy ügyvéd, 10 évig praktizált,
beteges volt, agyvérzésben halt meg.
– Nos, hogyan döntött? Melyikük
szívét választja? – kérdezi a doki.
– Az ügyvédét!
– Miért?
– Mert olyan szívet akarok, amit
még nem használtak!

– Nekem eddig csak egyetlen nô
mondott nemet – meséli a szoknyavadász a barátjának.
– Komolyan? Ki volt az?
– A bírónô, amikor az ügyvéd a
felmentésemet kérte.
– Hát magával mi történt? –
érdeklôdik Szabó a szomszédjától,
aki mankóval ballag ki a lakásból.
– Közlekedési baleset ért.
– És mankó nélkül egyáltalán nem
tud járni?
– A fene tudja! Az orvos szerint tudok, az ügyvédem szerint viszont
nem tudok...

SPÁNN GÁBOR

Inkognitó
Hogy ez a történet mirôl szól, döntsék el Önök, de
szerintem a világról, amelyben élünk. A lakásomtól
nem messze a legnagyobb lakossági bank egyik, egyébként gusztustalan Sztálin-barokk stílusban épült fiókja arról híresült el, hogy csak az utóbbi öt évben háromszor rabolták ki. Mivel az ilyesmi ma már nem hír,
csak része valaki hétköznapi programjának, nem is
nagyon figyeltem oda rá. Valamelyik nap csip-csup befizetnivalóm volt. Reggel korán elzarándokoltam az
inkriminált pénzintézeti üzemegységbe, jó korán,
megelôzendô az órákig tartó sorban állást. Nem borotválkoztam, egy sima melegítôben mentem, gondolván,
ha az ember pénzt ad ki és ilyen kis összeget, ahhoz
nem kell elegancia. Csekkemet szorongattam és számolgattam a kedveskedô tranzakciós illetéket, amikor
bekövetkezett az, ami minden pénzintézet dolgozójának, sôt ügyfelének rémálma, belépett a fiókba az úgynevezett „rossz arcú ember”. Szôrös volt, ápolatlan, de
nem amúgy macsósan, hanem mocskosan. Szeme alatt
kék monokli, felsôtestén egy koszos póló, rajta az amerikai zászlón a jól olvasható felirat: no school, no job,
no problem. Megállapíthatatlan színû rövidnadrág, lábán vietnami papucs, kezében egy reklámszatyor, rajta
a felirattal: hülye azért nem vagyok. A szatyor erôsen
kitömve... Arra gondoltam, magával hozta a visszaváltandó piásüvegeket is. A biztonsági ôr kinyitotta pisztolytáskája zárját, sorstársaim meg azon imádkoztak,
hogy ez az „ügyfél” ne mögéjük kerüljön. Amilyen a
formám, ô következett utánam.
Ellazítottam magam, és végigfutottam gondolatban,
amire biztonságtechnikában jártas fiam tanított: ha
bankrablás akaratlan tanúja vagyok, azonnal le kell

feküdni a földre, és nem mozdulni. Sorra kerültem, befizettem Péter-filléreimet, és az ajtókilincset fogva kíváncsian vártam, mi következik a kétes külsejû ügyféllel. Borízû hangon megszólalt: Számlát szeretnék nyitni, gyönyörûm! Mielôtt a beijedt dolgozó felugorhatott
volna a székérôl, a fickó felemelte a reklámszatyrát, és
kiöntött a hölgy elé egy nagy halom, befôttes gumival
átkötött 20 000-es köteget. A munkaerô pupillatágulás
mellett halkan annyit nyögött ki: uram, ehhez papírok
kellenek!
A lábán bizonytalanul álló ügyfél beadott egy csomó
kitöltött nyomtatványt, majd szemeit lehunyva elkezdte
kialudni mámorát. Kisvártatva megjelent egy talpig
Bossba öltözött boss – a tisztviselônô nyilván megnyomott valami gombot –, aki lehelet-távolságon kívül
megállt, és így szólt: Uram! A papírjai rendben vannak, a cége létezô, igazolásaival sincs baj. Elnézését
kérem a bizalmatlanságért. Sajnálom, de a megjelenése nem sugallt bizalmat. Erre a züllött külsejû fickó
fölébredt, és borízû hangon ennyit mondott: Na idehallgasson, maga Túró Rudi! Nem képzeli, hogy egy
bankfiókba, amit eddig háromszor kiraboltak, 70 millióval a szatyromban majd elegánsan öltözve eljövök.
Ide mindenféle mocsadék nép járhat – tette még hozzá. Nekem az volt az érzésem, hogy a tekintete legtovább rajtam idôzött.
Szegény nyugger vagyok, nem túl harcias típusú zsidó, de elhatároztam, hogy legközelebb ha csak egy illeték befizetéséért idejövök, estélyi ruhába öltözöm,
annak ellenére, hogy a bankfiókban a falon nagy tábla hirdeti: No Smoking!
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