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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Bethlen tér
A zsúfolásig megtelt zsinagógában

Deutsch Róbert fôrabbi köszöntötte
az egybegyûlteket, és sok-sok gyer-
mekkel körülvéve meggyújtotta az
elsô gyertyát. A Benjámin Óvoda
elbûvölô mûsoráért köszönet illeti a
felkészítô pedagógusokat, köztük
vezetôjüket, Rádainé Somosi Évát is.

Ezt követôen rendhagyó (reméljük,

hagyományteremtô) kántorkoncertre
került sor, ahol a körzetek cházán-
jainak sokszínû elôadását hallhattuk
Biczó Tamás, Fekete László, Jakal Zol-
tán, Kardos László, Kerekes Béla,
Schwezoff Dávid, Szilágyi Gábor, Tóth
Emil és Zucker Immánuel tolmácsolá-
sában. Zongorán Mátrai László és
Neumark Zoltán kísért. Az estet
Keszler Gábor elöljáró vezette, aki a
közösségre jellemzô közvetlen, barát-
ságos és családias hangulatot teremtett.

A zsinagógai programot követôen
díszvacsorán folytatta ünnepi tanítását
Deutsch Róbert fôrabbi. A hangverse-
nyen és a díszvacsorán is jelen volt
Vattamány Zsolt polgármester, akinek
a fôrabbi köszönetet mondott a templo-
mi fûtésrendszer megújításának támo-
gatásáért. Köszönetet mondott továbbá
az ünnepség és a vacsora valamennyi
szervezôjének, résztvevôjének és házi-
gazdájának, Nagy Gergelynek is.

Salgótarján
Nagy sikerû ünnepséget rendezett a

hitközség az elegáns rendezvényköz-
ponttá átalakult Tarjánban, amelyen a
közösség kis létszámához képest
örömtelien sokan, mintegy félszázan
vettek részt, a helyieken kívül Pásztó-
ról és Budapestrôl is. Tóth Klára el-
nök köszöntötte az ünneplôket, és be-
mutatta a változatos zenei repertoárral
érkezô fellépôket, így Cser Erzsébet
énekmûvészt, akinek több CD-je je-
lent meg; Kotogány-Berger Andreát,
aki egyébként a fôvárosi Goldmark
Kórusnak és az EzJazz énekkarának is
tagja; Székelyhidi Hajnalt, az ORZSE
énektanárát, aki a Magyar Állami
Operaháznak is tagja; Tóth-Takáts Ju-
ditot, aki diplomáit a gyôri Zenemû-
vészeti Fôiskolán, majd a budapesti

Államtitkári elismerés
a Scheiber-iskolának
Hoffmann Rózsa köznevelésért

felelôs államtitkár az Önkéntesség
Világnapja alkalmából államtitkári
elismerésben részesítette a BZSH
Scheiber Sándor Gimnázium, Szak-
középiskola és Általános Iskola pe-
dagógusait és diákjait.

„Az iskolai közösségi szolgálat ke-
retében nyújtott kiemelkedôen
kezdeményezô és aktív szerepválla-
lásáért, az iskola tanulóinak példa-
mutató segítôkészségért a BZSH
Scheiber Sándor Gimnázium, Szak-
középiskola és Általános Iskola pe-
dagógusait és diákjait államtitkári el-
ismerésben részesítem” – áll az okle-
vélen.

Körzeti kitekintô

Szeretetkórház: A bûvész és a fôrabbi

(illusztráció)

A Budapesti Zsidó Hitközség a budapesti gettó felszabadításának

69. évfordulója alkalmából megemlékezést tart 
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A kegyeletes megemlékezésre tisztelettel meghívjuk.

Tordai Péter Zoltai Gusztáv
elnök ügyvezetô igazgató

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

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyete-
men szerezte, itt készül most doktori
disszertációja megvédésére. Tóth Klá-
ra még elmondta, hogy ebben a for-
mációban a mûvészek folyamatosan
koncerteznek Budapesten és vidéken
egyaránt. Legutóbb a IX. Szegedi Zsi-
dó Kulturális Fesztiválon adtak emlé-
kezetes mûsort.

Ezután Tóth Sándor, az ORZSE ok-
tatója szólt chanukka történetérôl,

A chanukka jegyében

csodáiról, nem utolsósorban tartalmi
gazdagodásáról az idôben, s az ünnep
hangsúlyváltozásairól. A gyertyákat
Keszler Árpád elnökhelyettes gyújtot-
ta meg, majd ennek liturgiája után a
mûsorvezetôi tisztet is ellátó Tóth
Sándor ismertette a tartalmát az el-
hangzó chanukkai, izraeli, jiddis és
héber daloknak, valamint a népszerû
opera- és operettrészleteknek.

A mind emelkedettebb hangulatú ün-
nepség ebéddel és a fánk elfogyasztásá-
val folytatódott. Nagy öröm volt a sok
gyermek jelenléte, akik ajándékuk át-
vétele után külön mûsorral lepték meg
a jelenlévôket. Igaz, a legkisebbek,
Stahl Omri és Tóth Rafi Tóth-Takáts Ju-
dit vezette közös éneklése a lámpaláz
miatt még kicsit akadozott, de a vala-
mivel „idôsebb” Stahl Royi már elkérte
a mikrofont, és hatalmas sikert aratott
egy chanukkai dal elôadásával.

Az ünneplôk még hosszú ideig bará-
ti eszmecserét folytattak, a jó hangulat-
ban szinte alig vették észre az idô mú-
lását. Talán azért is, mert sajnos ritkán
van így együtt ez a kis közösség.

Bódi Tóth Elemér

Pécs
Még soha nem várták oly sokan a

gyertyák meggyújtását a Fürdô utcai
székház dísztermében, mint idén.
Schönberger András fôrabbi Gold-
mann Fanni „segítségével” lobbantotta
fel a lángokat, melyeket a jelenlévôk a
hagyományos ünnepi énekkel köszön-
töttek. Jelképes volt a kislány közremû-
ködése, hiszen ennyi gyerek még soha
nem vett részt a chanukkán. Goldmann
Tamás elnök mindegyiküket egy-egy
tábla csokoládéval ajándékozta meg.
Ezt követôen a Jazzrael együttes szóra-
koztatta a közönséget, majd a Kürti Mi-
hály fotómûvész által készített képösz-
szeállítás megtekintése – mely a közös-
ség életének kiemelkedô eseményeit
örökítette meg – zárta a programot. A

feltálalt sütemények elfogyasztása mel-
lett még sokáig jó hangulatban együtt
maradtak az ünneplôk.

Mitzki Ervin

Hunyadi tér
Az ünnep beköszöntekor a felnôt-

teken kívül harminc kisgyermek, köz-
tük a Benjámin Óvoda sárga csoport-
ja is részt vett a szertartáson. Remek
hangulat, „gyermekbarát” ajándékok
(köszönet egy szülôi adományért),
színes ceruzák, „chanukkageld” és
trenderlik varázsolták el a kicsiket.
Óvónôjük vezetésével pedig komoly
mûsorral készülve ôk derítették jó-
kedvre a nagyobbakat.

A második program keretében a
szombat kimenetele után az ötödik
lángot gyújtották meg, mintegy száz
résztvevô jelenlétében. A közös ének-
lést (köszönet a kántornak) Domán
István fôrabbi ünnepméltatója követ-
te, majd a Scheiber Sándor-iskola drá-
matagozatosai Nagy Ágnes betanítá-
sában a debreceni fesztiválon elhang-
zott, elismerést és díjakat nyert verse-
ket adták elô. Garai Róbert
elôadómûvész keserédes Királyhegyi-
novellákat olvasott fel, és nagy
színészelôdökkel kapcsolatos vidám
anekdotákból adott ízelítôt.

Prózák után zene, a Jazzreal zene-
kar duóformációja: Jáger Bandi (zon-
gora) és Bíró Nóra (ének) az ünnep-
hez kapcsolódó dalokkal bûvölte el a
közönséget.

Varga Ferenc József (Mikroszkóp,
Hócipô, Comedy C.) humorista ferge-
teges jókedvrôl és vastapsról gondos-
kodott. Végül a Dina Music az énekes
Dina Pandzarisz és gitárosa, Lamm
Dávid elôadásával zárta a valóban
színvonalas programot.

A dúsan terített asztalokon (köszö-
net a segítségért Mayer Áginak)
díszelgô többféle sütemény a Laky
Konyha cukrászainak érdeme volt.

Szeged
Ez évben chanukka szinte minden

napjára jutott valamilyen program. A

Fény ünnepének második napján
Zucker Immánuel kántor mutatta be
édesapja, a fiatalon elhunyt szegedi
rabbi kötetbe foglalt beszédgyûjtemé-
nyét, majd Neumark Zoltán zongora-
mûvész kíséretében liturgiai dalokat és
zsoltárokat adott elô, fôleg hajdani val-
lási irányítónk idôszakából, örömet
szerezve a közönségnek. A hagyomá-
nyos vacsorát, amelyre közel 80-an je-
lentkeztek, valamint az azt követô ze-
nekari mûsort vasárnap rendeztük.

L. A.

Szeretetkórház
A kórházban az ünnep mind a nyolc

napján felgyulladtak az egykori Szen-
tély-avatást felidézô gyertyák fényei.
Az ünnep történelmi jelentôségén túl
betegeink az álmokon, a vágyakon, a
reményeken kívül fôleg egy dologra
összpontosítanak, mégpedig a gyó-
gyulásra. Gyakran tapasztalható, hogy
sokszor egy jó szó többet jelent szá-
mukra, mint bármilyen ajándék. A
chanukka napjaiban még többet sze-
rettünk volna tenni érettük. Ezért ren-
deztünk közös énekléseket, zenehall-
gatásokat, trenderlizéseket és beszél-
getéseket. És itt volt nálunk Ungár
Anikó, aki nemcsak bûvészetével, de
egyéniségével is elvarázsolt minden-
kit. A Scheiber-iskola kórusának éne-
ke emelte az ünnepi hangulatot. Itt je-
gyezném meg, hogy szép tevékenysé-
get folytat a kórházunkban mûködô
Hospice Csoport, melynek tagjai még
az ágyhoz kötött betegeket is elhozták
chanukkai programjainkra. A sok jó
szó mellé természetesen az idén is
kaptak betegeink a hagyományos ün-
nepi fánkból, de részesültek gyümöl-
csökbôl és édességekbôl is.

Deutsch László

Kecskemét
Szenes Hanna 1933-ban írott

Chanukka címû verse volt a nyitó pro-
dukciója a hitközség által rendezett ün-
nepségnek. A finom fánkokat Bánóné
Sárika varázsolta elénk férje, Péter és

Geletáné Szôke Ágnes segítségével.
Prof. dr. Grósz Andor elnök köszöntöt-
te a megjelenteket, drósét Róna Tamás
rabbi tartott. A mûsor elsô felében a
talmud-tóra növendékei megérdemelt
tapsot aratva adtak elô verseket, ki
hosszabbat, ki rövidebbet. Produkció-
jukért csokoládét kaptak, amivel azon-
nal szaladtak a trenderli-asztalhoz,
amit Lengyel László és Daniel Balogh
Lopez felügyelt. Mire a fánkok elfogy-
tak (ismét volt különleges diós-fahéjas
is!), megérkezett Klein Judit és kísérôi,
Zsoldos Gábor (dob és éneklôfûrész)
és Molnár Gábor (tangóharmonika).
Az együttes fergeteges hangulatot te-
remtett a teremben élénk, keserédes
jiddis dalaival. A Mein stetele Belz, a
Papierosn, Yidl mitn Fidl egy régi kor-
ból szóltak a jelenlévôk lelkéhez, az
idôsebbek együtt is énelkeltek a mû-
vésznôvel. Óriási élmény volt Zsoldos
Gábor játéka az éneklôfûrészen. Kike-
rekedett szemmel néztük, ahogy a
másfél méteres fûrészbôl egy hegedû-
vonóval a Hegedûs a háztetôn dallamai
csalhatóak ki – megérdemelt volt a
vastaps. Este kilenc óra volt, mire a ze-
nészeket a közönség (melynek sorai-
ban újra ott voltak a szolnoki és a kis-
kunhalasi közösségek tagjai is) haza-
engedte, de elmenôben sokuktól hal-
lottuk, hogy „mindig csak ilyen vidám
chanukkát!”

B.L.
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Magyarországiak érkeznek Sza-
badkára a város zsidó kulturális és
épített örökségeihez – a zsinagóga
látogatottsága idén jelentôsen nôtt a
tavalyi évhez képest.

A zsidó Szabadka füzetként indult,
de intézetünkön belül ennek mozgal-
ma lett. Az egyik az, hogy bemutat-
tunk 93 kisfilmet, ami a YouTube
videómegosztón is elérhetô szerb,
angol, magyar felirattal. A nem
egész egyperces kisfilmek Szabadka
belvárosának minden olyan épületét
bemutatják, amelyek zsidókhoz
köthetôk vagy zsidók építették, lak-
ták, tervezték, vagy ebben volt az üz-
lethelyiségük – mondta Negyela
László Márk, a Dr. Milkó Izidor Vaj-
dasági Zsidó Kulturális Intézet inten-
dánsa, akitôl azt is megtudtuk, hogy
a szabadkai zsinagógának 2013-ban
50 százalékkal több látogatója volt,
mint a korábbi években.

Összesen 11 197-en keresték fel a
zsinagógát, ebbôl a Múzeumok éj-
szakáján mintegy ötezren voltak.
572 alkalommal nyitotta ki kapuit a
templom, tavalyelôtt ez a szám 331
volt, 7252 látogatóval (ebbôl a Mú-
zeumok éjszakáján 3777 betérôvel).
A csoportok és az egyéni látogatók
száma is egyaránt növekedett. Na-
gyon jó viszonyunk van a Városi
Múzeummal. Amikor turisták érkez-
nek, jól együttmûködünk, és úgy-
mond turistákat cserélünk, ajánljuk
egymást a turistáknak.

A zsidó Szabadka mozgalom

Magyarországon nôttem fel, most
32 éves vagyok. Édesapám keresz-
tény. Édesanyám származása szerint
zsidó, de nem tartotta a zsidó ünne-
peket, szokásokat. Nagymamám
sem. A Karácsony a két kultúra egy-
velegét mutatta, ahogy minden év-
ben nagyon finom sólet várt az ünne-
pi asztalon. Gyermekkoromat szûk
családi körben – a szülôkkel – ke-
resztény ünnepeket ünnepelve töltöt-
tem. A zsidó identitás nem volt tuda-
tos. „Mama zsidó, apa keresztény,
anya ateista, én meg valahol egyik-
hez sem tartozom.” Ateista nem
akartam lenni, mert hittem, hogy van
valami feljebbvaló nálunk, ami, aki
irányítja a világot. A zsidóság egyál-
talán nem állt közel hozzám, azt sem
tudtam, mi fán terem, de édesapám
révén a kereszténység vonzónak mu-
tatkozott. Ennek következtében én
inkább afelé fordultam. Mindig érde-
kelt a Biblia és a vallásos történetek.
Azt gondoltam, hogy ebbéli kíván-
csiságomat hittanórán keresztül még
jobban kielégíthetem. Végül nem ju-
tottam el hittanórára. Keresztény
templomba viszont igen. Ott keres-
tem önmagam.

Ezt egy alkalommal elmeséltem
egy önismereti csoportban 25 éve-
sen, mikor az identitás volt az aktuá-
lis téma. Ezen a foglalkozáson tuda-
tosult, hogy mivel anyai ágon va-
gyok zsidó, nekem itt keresendôk az
igazi gyökereim. Innentôl kezdôdött
egy folyamat, ami a zsidó kultúra

Hollandia
Paul Vlijmen, az utrechti Vasúti Múzeum igazgatója tiltakozott az ellen, hogy

emlékmûvet állítsanak a gyûjtemény közelében a városból elhurcolt 1224 zsidó
emlékére. Az igazgató kijelentette, hogy kielégítô megoldást jelent az intéz-
ménynek helyet adó, a deportálások lebonyolításának helyszínét jelentô egyko-
ri vasútállomás falán elhelyezett emléktábla és a múzeumban lévô kiállítás. A
helyi Telegraaf újság közlése szerint a zsidó közösség tagjai az emlékmû felál-
lítása érdekében alapítványt hoztak létre, és a hatóságoktól megkérték az építé-
si engedélyt. Maarten van Ditmarsch, az alapítvány szóvivôje elmondta, hogy a
Vasúti Múzeum vezetôjének próbálkozása nem sikerült, és a mintegy 237 000
dollárba kerülô emlékmû a közeljövôben el fog készülni. Az Amiran
Djanashvili szobrászmûvész által tervezett, két részbôl álló oszlopra a
holokauszt összes utrechti áldozatának a neve, valamint egy hatalmas sófár ke-
rül.

Irak
Vita van a megbuktatott iraki diktátor, Szaddám Huszein fôhadiszállásán ta-

lált és a beömlô víztôl súlyosan megrongálódott zsidó könyvek és dokumentu-
mok további sorsáról, amelyeket az amerikai katonák restaurálás céljából az
USA-ba küldtek. Az értékes anyagot, köztük a 16. században készült könyveket
ideiglenesen a washingtoni Nemzeti Levéltárban állították ki. Az Irakból elül-
dözött zsidók leszármazottai ellenzik, hogy a gyûjteményt az amerikai hatósá-
gok visszaadják a bagdadi kormányzatnak. A jelenleg Nagy-Britanniában élô
Edvin Shuker, az Európai Zsidó Kongresszus végrehajtó bizottságának tagja
egykori iskolai bizonyítványát fedezte fel a kiállított dokumentumok között.
Shuker szeretné, ha gyermekei és a jövô generáció tagjai bármikor szabadon
megtekinthetnék a gyûjteményt, amire korábbi hazájában nincs lehetôség.
1947-ben még 150 000 hittestvérünk élt Irakban. A zsidó jelenlétnek mintegy
2500 éves múltja van a régióban, de a fanatikus arab nacionalizmus által szított
gyûlölet miatt a negyvenes évek végétôl a zsidók fokozatosan elhagyták a kö-
zel-keleti országokat.

Kuba
A Granma napilap jelentése szerint Miguel Diaz-Canel, az Államtanács alel-

nöke chanukka elôestéjén felkereste a havannai nagyzsinagógát, ahol az elsô
gyertyát gyújtotta meg. A látogatás során a kubai kormány második embere
megbeszélést folytatott Adela Dworin asszonnyal, a szigetország zsidó közös-
ségének elnökével és a hitközség több vezetôjével. Diaz-Canel méltatta, hogy „a
kubai zsidók megôrizték és gazdagították történelmi hagyományaikat, kultúrá-
jukat”. Az alelnök távozásakor kijelentette, hogy „felejthetetlen estét töltött” a
közösség tagjainak társaságában, akik egy chanukijával is megajándékozták.
Kubában hagyománnyá vált, hogy a politikai vezetôk chanukkakor felkeresik a
nagyzsinagógát. 1998-ban Fidel Castro, 2010-ben pedig Raul Castro volt az ün-
nepi vendég.

Irán
Hírügynökségi jelentések szerint a zsidó közösséget az iráni parlamentben

„képviselô” Siamak Mareh Sadeq a közelmúltban élesen támadta Benjámin
Netanjahu izraeli miniszterelnököt, mert elutasította az öt nagyhatalom és Né-
metország Iránnal kötött nukleáris megállapodását. A szélsôséges kormányzat-
tal együttmûködésre kényszerített „képviselô” kijelentette, hogy „az iráni zsi-
dók, elsôsorban a teherániak, teljesen szolidárisak az iszlám köztársaság politi-
kájával”. A közép-keleti országban jelenleg mintegy 20–25 000 hittestvérünk él,
akik a rendszer túszaivá váltak. A közösség tagjai ugyan viszonylagos vallási
szabadságot élveznek, de Izraelhez való ragaszkodásuk és feltételezett amerikai
kapcsolataik miatt állandó fenyegetéseknek vannak kitéve. A korábbi húsz he-
lyett már csak három „zsidó iskola” mûködik Teheránban, amelyek élére perzsa
személyeket tettek. A diákoknak a szombat is tanítási nap lett.

kovács 
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A szerzô Magyarországon
született, jelenleg Izraelben él,
és másoddiplomás tanulmá-
nyokat folytat a Haifai Egyete-
men. „Ez az írás egy, az élete-
met átalakító, pozitív irányba
terelô, a zsidó identitásomat
érintô momentumot, illetve az
azt követô folyamatot mutatja
be röviden. Egy egyedi törté-
net a közös sorsok között” – ír-
ja bemutatkozásként. 

Szabadka zsidó emlékei

együttmûködést eredményezett egy
budapesti turisztikai céggel is. Ennek
köszönhetôen 2014-ben A zsidó Sza-
badka projektum tematikus túrával
indul: Szeged és Szabadka zsidó em-
lékei. Kétszer budapestiek érkeznek
Szabadkára, hogy az itteni zsidó em-
lékek nyomába eredjenek. Csakis a
zsidó kulturális és épített örökségek
miatt jönnek el erre a bô félnapos
programra. Megnézik a szegedi, majd
a szabadkai zsinagógát, a városházát,
a városközpontot, és meglátogatják a
zsidótemetôt is. Negyela László Márk
vezeti majd a csoportot, aki az épüle-
tekhez kapcsolódó városi legendákat
is elmeséli majd az érdeklôdôknek. A

túra – amelyben az építészeti, a törté-
nelmi, az irodalmi vonatkozások is
megjelennek – a hitközségben ér vé-
get, a kirándulók itt az art deco stílus-
ban épült kis zsinagógát is láthatják,
amely legalább olyan ritkaság, mint a
nagy, szecessziós templom, és zsidó
ételekbôl, italokból is kapnak kósto-
lót.

Negyela László Márk elmondta, a
Save Subotica (Szabadka) csoporttal
már arról is beszéltek, hogy a sze-
cessziós séta mintájára – amelyet
már több alkalommal megszerveztek
– legyen zsidó városnézô séta is.

Tápai Renáta / Magyar szó
online

Itthontól az otthonig
A gyökereket megtagadni nem lehet

megismerésérôl szólt és szól a mai
napig, ami nagymértékben gazdagí-
totta az életemet. Elkezdtem zsidó
néptáncórákra járni, héber nyelvet
tanulni, magáról a zsidóságról isme-
reteket szerezni, majd elmentem Iz-
raelbe egy országjáró utazásra. Meg-
tetszett az ország, minden, amit lát-
tam, lenyûgözött. Még mielôtt ki-
utaztunk volna, pusztán képeket né-
zegetve éreztem, hogy ez a vidék

ismerôs. Az út maradandó élmény

volt, olyannyira, hogy itt döntöttem

el, visszamegyek legalább egy fél

évre. Az út során megtapasztalhat-

tam, hogy nemcsak én rendelkezem

ilyesfajta múlttal, hanem sok más

velem egykorú is. Az egész út igazi

felfedezés volt, lelki és szellemi

szempontból is. Az identitással kap-

csolatos beszélgetések segítettek

megérteni, és még inkább elfogadni,

miért tudtam olyan keveset a családi
múltról, a gyökereimrôl. Voltak
olyanok, akiknek a családjában nem
volt ilyen szintû elhallgatás, elnyo-
más, hanem volt valamiféle folya-
matosság a zsidóság életben tartásá-
ban. Ami azonos volt mindenkiben,
hogy ugyanolyan kíváncsisággal
hallgattuk egymás történetét és cse-
réltünk eszmét a rengeteg felmerült
kérdésrôl.

A zsidó származásnak csak pár
nyoma volt nagymamám lakásán. A
Dávid-csillagos lánc, egy dísztárgy-
ként funkcionáló aprócska menóra, a
Kánaánból óriási szôlôfürtöket
cipelô figurák a szalvétatartón – szá-
momra mind-mind egzotikusságot
képviseltek, kíváncsiságot keltettek.
Sajnos nagymamámtól nem sokat
tudtam meg minderrôl. Nem beszélt
a történtekrôl (8-an voltak testvérek,
szülei és 6 testvére veszett oda a
holokausztban) és a zsidóságról.
Egyszer történt, hogy izraeli roko-
nok meglátogattak minket, és ezen
látogatás alkalmával valahogy meg-
nyílt a nagymamám, de nagyon ne-
héz volt neki minderrôl beszélni.

A zsidó származás tudatosítása a
valahova tartozás érzését adta. A hé-
ber nyelvvel való ismerkedés nehéz,
de örömteli volt, és még mindig az.
Elsô pillanattól kezdve éreztem,
hogy szeretem és ismerôs valahon-
nan. Ugyanez az ismerôsség köszönt
vissza elsô zsinagógai látogatásom
alkalmával: a hely hangulata és illa-
ta, a különbözô vallásos kellékek, az
emberek, az imák...

Egy idô után végre elhatároztam
magam, és úgy döntöttem, kipróbá-
lom az életet Izraelben. Alkalomnak
éreztem arra, hogy közelebb kerüljek
a gyökereimhez, a rokonaimhoz, a
kultúrához. Az ország klímája, a pál-
mafákkal teli tájak, az emberek, a
kultúra, a nyelv egyszerre egzotikus
és ismerôs.

Habár csak két éve élek itt, mégis
elmondhatom, hogy Magyarország
után Izraelben is otthon érzem ma-
gam – tulajdonképpen már a kezde-
tektôl.

CS. Á.

New York város hamarosan
leköszönô polgármesterét, Michael
Bloomberget nevezte meg Izrael az
egymillió dollárral, vagyis átszámítva
215 millió forint járó Genezis-díj elsô
kitüntetettjének. A Genesis Prize
Foundation nevû alapítvány szerint
Bloomberg a közszolgálat és a jóté-
konykodás terén végzett munkája el-
ismeréseként veheti át a „zsidó No-
bel-díjként” is emlegetett elismerést.

Izrael miniszterelnöke, Benjámin
Netanjahu egy jeruzsálemi ceremó-
nián adja át a díjat Bloombergnek
májusban. A milliárdos üzletember
ezután jelenti be, hogy pontosan mi-
lyen jótékony célra ajánlja fel az ösz-
szeget.

Bloomberg harmadik és egyben

utolsó hivatali ideje lassan végéhez
közeledik. A polgármester azt mond-
ta: nagy megtiszteltetés számára,
hogy ô lehet a díj történetének elsô
kitüntetettje.

Bloomberg összesen kétszáz jelöl-
tet utasított maga mögé. A Genezis-
díjat az izraeli miniszterelnöki hiva-
tal, a Szochnut – Jewish Agency for
Israel és a szerte a világban élô orosz
ajkú zsidók zsidó öntudatának
erôsítésén fáradozó Genesis Phila-
nthropy Group közösen gondozza.

A New York-i polgármester maga
is Oroszországból, illetve a mai
Fehéroroszország területérôl érke-
zett zsidó bevándorlók unokája.

MTI

„Zsidó Nobel-díj”

2014. január 27-én, Auschwitz felszabadításának 69. évfordulóján az
izraeli parlament a haláltábor területén tartja ülését. Ez az elsõ alkalom,
hogy a Kneszet nem Izraelben ül össze.
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Milyen lehetett a koncentrációs
tábor világát félig kívülállóként,
félig bentlakóként átélni? Denis
Avey élete kockáztatásával megis-
merhette ezt a szörnyû és kivételes
élményt. Hadifogolyként, egy rab-
bal ruhát cserélve, több alkalom-
mal is beszökött egy-egy napra, és
tanúja volt a benti pokolnak.

Az utóbbi évtizedekben egyre több
holokausztbeszámoló, memoár, tör-
ténelmi munka és regény lát napvilá-
got külföldön, és szerencsére itthon
is. Sokféle oka van ennek: lassan el-
fogynak a szemtanú túlélôk, a meg-
maradtak pedig sürgetését érzik,
hogy emlékeiket megörökítsék és át-
adják az utókornak. A túlélôk vagy
áldozatok gyermekei, unokái próbál-
ják leírni szüleik, nagyszüleik törté-
neteit vagy saját terhes örökségüket,
a holokauszt életükre gyakorolt hatá-
sát. Mostanában több fontos, ilyen
jellegû könyv is megjelent magyarul
Helga Weiss hajdani naplójától Amir
Gutfreund különleges regényéig.
Gyakran merül fel a kérdés, lehet-e
még újat mondani a témáról, hiszen
Elie Wieseltôl Kertész Imrén át any-
nyian és annyiféle aspektusból leír-
ták a holokauszt történetét, az áldo-
zati létet, hogy sokak szerint a ször-
nyûségek minden fajtáját és
nézôpontját ismerjük már.

Denis Avey beszámolója ebbôl a
szempontból különleges és szokat-
lan, még a holokausztirodalom szö-
vegei között is. A visszaemlékezés
egyrészt Avey életútja és különös
sorsa miatt számít egyedinek, ugyan-
is a szerzô a brit hadsereg katonája-
ként megjárta az afrikai frontot,
majd hadifogságba kerülve saját
bôrén is megtapasztalhatta, hogyan
bánnak a németek a hadifoglyokkal.
Már ez sem szokványos, hiszen –
amint a könyvben is olvashatjuk – a
közvélemény a háború után sokáig
nem akart tudomást venni a fogságba
esettek hányattatásairól, megindult a
„különleges sorsú hadifoglyokról”, a
szökéstörténetekrôl szóló legenda-
gyártás – e máig is élô kulturális mí-
tosz legismertebb példája A nagy
szökés címû film (1962), amelyben
Steve McQueen, Charles Bronson és
más sztárok játszották a hadifogság-
ból kalandos úton megmenekülô ka-
tonákat. Avey ezzel szemben egé-
szen mást mutat be: a mítoszok he-
lyett a valóságot, a közkatonák szen-
vedéseit, kiszolgáltatottságát, éhezé-
sét, a hadifogolytábor szörnyû hét-
köznapjait és a láger felszámolását
követô halálmenet borzalmait.

A világirodalomban egy híres
könyv született, ami e mûhöz hason-
lóan igyekezett megtörni a hadifo-
goly-mítoszt: Kurt Vonnegutnak a
háborús élményeirôl és drezdai fog-
ságáról szóló mûve, Az ötös számú
vágóhíd (1969). Ám amíg az ameri-
kai szerzô sajátos szemléletmódja ré-
vén a háború groteszk és ironikus ké-
pe jelenítôdik meg, addig Avey be-
számolója igyekszik tényszerû és
történeti maradni. A másik ok, ami
miatt a könyv egyedi és új, Avey
rabságának különleges körülmé-
nyeibôl és személyes bátorságából
adódik. A brit fiatalember az ausch-
witzi komplexumhoz tartozó E715-
ös táborba került, amelyet brit hadi-
foglyok számára tartottak fenn. Így
körülményeik a szomszédos munka-,
illetve megsemmisítô táborokhoz
képest mindenképpen jobbak voltak
(persze messze nem jók), viszont lát-
hatták a zsidó rabokat, sôt ha vállal-
ták a kockázatot, akár érintkezhettek
is velük. Avey vakmerôségét és hu-
manitását mutatja, hogy a veszélytôl
vissza nem riadva több rabbal is
megpróbált kapcsolatba lépni. Egyi-
küket, egy Ernst nevû német zsidó

Lapozgatva az internet szemét-
dombján, egy újabb szennycsatorna
termékre bukkantam: kitartas.hu. Már
a neve is mutatja, mirôl van szó, a ki-
tartás a gyilkos Szálasi-banda üdvöz-
lése volt, de maguk sem állíthatják,
hogy kitartottak, inkább megpucoltak,
romhalmazt és legyilkoltak tízezreit
hagyván hátra. Nehogy véletlenül té-
vedés essék, hogy kirôl is van szó, az
érthetôség biztosítása céljából a hírál-
lomás a nyilaskeresztet is eredeti for-
májában alkalmazza logóként. Ez a
kitartas.hu szennycsatorna volt a Ma-
gyarországon az utóbbi években fel-
újított könyvégetések egyik lelkes, de
dicstelen propagálója. A hírportál
sablonos antiszemita közleményei kö-
zött egy nagyon ismerôs fényképet
láttam, mely fénykép B. Bernadett ki-
tartó riporternôt cikkírásra ihlette. A
stílus geil. „Megdöbbentô egy lány ar-
ca, aki fegyvert tart kezében. Mit lá-
tok a szemében? Ott látom a köteles-
ségét annak, hogy fel kell áldoznia
életét. Szabadna, hogy egy ilyen idôs
lánynak ilyen tekintete legyen? Férfi-
ak, akik csak tespedni képesek, mit
szólnak egy húszéves (csak 15), hullá-
mos hajú, kedves arcú leányhoz, aki
fegyvert fog a kezében, és akinek a
szeme halált megvetô bátorságot tük-
röz? Nézzétek a szemét! Ebben a két
szemben benne van az, hogy meg kell
halnia, és olyasmit kell tennem, ami
még férfinak is nehéz: ölni.” Minden-
esetre zsidó szemek.

B. Bernadett a nemzetiszocializmus
álomvilágában ringatja magát és olva-
sóit egyaránt. Ami elvbarátait illeti,
meg kell adni, hogy gyilkolni tudtak
kéjelegve, szemrebbenés nélkül, és a
képen bemutatott kislánynak nem kis
szerencséje volt, hogy élve megúszta
a kitartás elvbarátait 1944-ben, noha
akkoron mindössze csak hároméves
volt, de kora ellenére természetesen
alkalmas volt arra, hogy belelôjék a
Dunába vagy fejét falba verjék stb. A
kitartás.hu-ban megjelent cikk kétség-
telenül azt bizonyítja, hogy sem a
cikkíró Bernadettnek, sem a szenny-
lap skrupulusmentes szerkesztôinek
leghalványabb fogalmuk sem volt a
képpel kapcsolatos tényekrôl.

Az sem lehetetlen, hogy nagyon jól
tudták a kislány zsidóságát, csak egy-
szerûen eltekintettek tôle, bízván az
olvasótábor feledékenységében vagy
butaságában.

A szóban forgó kislány Szeles Eri-
ka Kornélia tizenöt éves zsidó lány,
aki 1941. január 6-án született. Apja
egy Szeles Sándor nevû zsidó ember,
akinek nem volt szerencséje túlélni a
borzalmakat, és még azt sem jegyez-
ték fel teljes biztonsággal, hogy hol
pusztult el: koncentrációs táborban,
avagy éhen halt a budapesti gettóban.
Édesanyja, született Blumenfeld Noé-
mi, egyedül nevelte fel egyetlen gyer-
mekét.

Erika a negyvenes évek vége felé
Dániában volt egy elszegényedett
gyermekeket nyaraltató program ke-
retében, és valószínûleg innen ered,
hogy egy keveset tudott dánul. A
Fôvárosi Általános Leányiskolában
tanult, ahol feltûnôen öltözködött, le-
hetséges, hogy ruháit külföldrôl kap-
ta, és öltözete következtében kitûnt az
általános szürkeségbôl és irigység tár-
gya volt. Kicsit zárkózott volt, és osz-
tálytársait sohasem hívta meg magá-
hoz. Befejezvén a leányiskolát, kö-
zépiskolába nem iratkozott be, ehe-
lyett a Béke szálló keretében mûködô
szakácsiskola tanulója lett. Vöröses,
hullámos hajú, szeplôs, élénk kislány
volt, de némi kisebbségi komplexusa
lehetett tanulmányai megszakítása kö-
vetkeztében. Mikor 1956. október 23-
án kitört a forradalom, Erika azonnal
csatlakozott, és a fényképeken látható
öltözetben forgolódott, orosz kézi go-
lyószóróval a kezében. A dániai Vagn
Hansen nevû fényképész készítette a
dán Billed Bladetben megjelent, vi-
lágszerte ismert képet. Tekintettel ar-
ra, hogy hasonló kép, azonos öltözet-
ben, megjelent más lapokban is,
feltételezhetô, hogy más fényképé-
szek is készítettek róla képeket
ugyanazon a napon. Erika Szeles ké-
pei számos világlapban megjelentek,
és kétségtelenül szimpatikus és egyik
legismertebb megszemélyesítôje lett

Szökés Auschwitzba
Denis Avey – Rob Broomby könyve

táborlakót konkrétan segíteni tudta a
túlélésben, ugyanis levél útján sike-
rült értesítenie Angliában élô nôvérét
öccse hollétérôl, aki Avey közvetíté-
sével cigarettát küldhetett neki. A ci-
garetta értékes tábori fizetôesz-
közként hozzájárulhatott, hogy Ernst
elkerülje az éhhalált, a szelekciót, és
a végsô halálmenetet is átvészelje.

Még különlegesebb egy másik fo-
gollyal, egy Hans nevû hollandiai
zsidóval való kapcsolata. Avey
ugyanis részint tudásszomjból és ka-
landvágyból, részben hogy rabtársá-
nak segítsen, ruhát cserélt Hansszal,

és több alkalommal egy-egy napra
beszökött a koncentrációs táborba. A
könyv talán legmegdöbbentôbb ré-
sze az a jelenet, amikor a brit katona
a zsidó rabok csíkos, piszkos, tetvek-
kel teli ruháját felvéve bemegy oda,
ahol a halálra ítélt, rabszolgaként
dolgoztatott zsidó deportáltakon és
rabtartóikon kívül senki sem járt. Itt
pedig megtapasztalja azt az iszonya-
tot, amelyet eddig elképzelni sem tu-
dott – még a hadifoglyok sanyarú
körülményei között sem. A könyv
talán legerôsebb része ez, hiszen egy
olyan ember szemével látjuk a kon-
centrációs tábort, aki bentlakó, ám
mégis szemtanú és kívülálló. Min-
den soron érzôdik a döbbenet, hiszen

Avey hadifogolyként azt hitte, már
minden szörnyûséget megismert, ám
itt azzal szembesült, az ô sorsuk
messze nem olyan reménytelen, mint
a szomszédos tábor halálraítélt rab-
szolgáié.

Denis Avey-nek sok-sok évtizedig
tartott, amíg feldolgozta traumáját,
és meg tudta törni a csendet. Vissza-
térhetett a hadifoglyok közé, átvé-
szelte a háborút, ám rajta sem múltak
el nyomtalanul a szenvedések. Hosz-
szú évek teltek el, amíg beilleszke-
dett a normális életbe, egy táborban
kapott ütés következtében szeme el-
rákosodott, el kellett távolítani, és
sokáig mélyen magába temette emlé-
keit. Aztán már öregkorában egyszer
csak megtört a csend, a BBC egyik
riportere, Rob Broomby szóra bírta,
és nagy nyomozómunka révén felku-
tatta a hajdani foglyot, Ernstet is –
pontosabban Ernst pár évvel koráb-
ban bekövetkezett halála miatt csak
leánytestvérét, Susant. Az elkészült
könyvben elolvashatjuk Avey
megdöbbentô vallomását az afrikai
hadmûveletrôl, raboskodásáról és –
ami legalább ilyen érdekes – háború
utáni életérôl, beilleszkedési
nehézségeirôl, a trauma feldolgozá-
sának lassú folyamatáról.

E beszámoló Angliában bestseller
lett, és fôként a „beszökés”-epizódok
miatt nagy vitákat is kiváltott. Töb-
ben kétségbe vonták a történet hite-
lét, ám mivel Avey visszaemlékezé-
sének többi része bizonyíthatóan
igaz és tényszerû, leírása pedig
erôteljes és megdöbbentô, talán
nincs okunk kételkedni abban, hogy
volt egy ember, aki személyes bátor-
sága révén vállalta, hogy ha csak egy
napra is, de saját bôrén is tapasztalja,
milyen egy haláltábor lakójának len-
ni. A pokol tanújaként hosszú ideig
némán élt együtt ezzel az élménnyel,
igyekezett mélyre eltemetni, hogy
élete vége felé már képes legyen el-
mondani történetét.

Kisantal Tamás
irodalomtörténész

(Forrás: Alexandra Könyvjelzô
Magazin)

DR. KENDE GYÖRGY

Ékkô a szemétdombon

az 1956-os forradalomnak. Lehet,
hogy zsidó mivolta zsenáns a kitartás
cégnek és hasonlóknak, de meg kell
szokniuk. Mindenesetre Erika törté-
nelmi jelentôségû képének megjele-
nése a kitartas.hu keretében közönsé-
ges meggyalázása egy forradalmár
gyereklány emlékének.

Az 1956-os forradalom leverése
után Szeles, a szeplôs kis zsidó lány
ismert fényképei, érthetô okokból, le-
kerültek a lapok elsô oldalairól. Utó-
pisztikus kérdés, mi lett volna, ha a
kislány túléli a lövöldözést. Egy-
részrôl nehéz feltételezni, hogy épen
megúszta volna a kommunista rend-
szer bosszúját, másrészt annak bukása
után hogy viszonyult volna hozzá a
magyarság hálátlan része, a nácinyilas
jobb? Erika Szeles nem az egyetlen
zsidó volt az 1956-os forradalom har-
cosai között, csak egy a sokból, akik
életüket áldozták a magyar ügyért, de
hamarosan feledésbe merültek, tetteik
és emlékük egyaránt, nem is említve
zsidó mivoltukat. Ezt a zsidóknak
meg kell szokni és tanulni belôle. A
zsidó kazárok része a honfoglalásban
feledésbe merült az Árpád-háziak ki-
halásával. Hasonlóképpen az egyete-
mes magyar zsidóság minden számí-
tás nélkül, önzetlen lelkesedéssel, la-
kossági számarányán túl, mellékgon-
dolat nélkül, magáévá tette a logiku-
san eleve bukott magyar ügyet 1848-
ban, 1914–18-ban, az 1921-es Tria-
non után és 1956-ban is.

Tegyük fel egy pillanatra, hogy ha-
zafiasságért nem jár hála, valóban? A
magyar nácinyilas horda a zsidókból
csak Kun Bélára, Szamuelly Tiborra,
Rákosi Mátyásra és Péter Gáborra
emlékszik, akik maguk is vetélkedtek
a nácinyilasokkal a zsidóság üldözé-
sében.

A kislány a harcok alatt sebesültek
ellátásával hasznosította magát. Miu-
tán az oroszok visszatértek, november
7-én az utcai harcok közben nyaklö-
vést kapott, beszállították a Péterfy ut-
cai kórházba, ahol kiszenvedett. Még
nem volt tizenhat éves.

Erika tettei az 1980-as évek köze-
péig, tehát mintegy három évtizedig,
feledésben voltak a már említett
okokból, de a szabadság szellôinek
fuvallataival ismét színre kerültek.
Egy Henning Schultz nevû dán fiatal,
aki Erika fotói alapján rajongott az
1956-os kislányért, megôrizte képeit,
és Budapestre jött személyesen felke-
resni ôt, és így értesült a szomorú va-
lóságról, viszont az igazság kideríté-
sét elindította, és Erika elnyerte az ôt
megilletô helyet a történésekben. Eri-
ka édesanyja néhány évvel késôbb
egyetlen leánya, elôzôleg férje elvesz-
tésébe beleôrült. Az anya, Szelesné
Blumenfeld Noémi 1990-ben hunyt
el, és szüleivel közös sírban nyugszik
a Kozma utcai zsidótemetôben. Erika
a Kerepesi temetôben nyugszik fegy-
vertársaival, és nevét két tábla örökíti
meg. Egy márványtábla, melyen a
forradalom itt nyugvó áldozatai lettek
megörökítve, és egy anyja által felál-
lított emléktábla:

„Felejthetetlen egyetlen drága kicsi
lányom, Erikám, 1941. I. 6. – 1956.
XI. 7.”

(Forrás: Új Kelet)

Erzsébetváros zsidó öröksége
Sajtóbemutató

A Bethlen Téri Színház patinás Kávézója adott otthont egy mûfajában,

megjelenésében is míves-unikális album sajtótájékoztatóval egybekötött be-

mutatójának.

Az Erzsébetváros Önkormányzata kiadásában eddig megjelent „Ezerarcú

Budapest”, Képzelt Csikágó”, „Erzsébetvárosiak, portrék” után negyedikként

az Óvás Közhasznú Egyesület összeállításában mutatkozott be az „Ami látha-

tó és ami láthatatlan – Erzsébetváros zsidó öröksége” címû kötet. Az esemé-

nyen a szakma, az érdeklôdôk, az írott és az elektronikus média képviselôi

mellett részt vett Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató, valamint Tordai Péter,
a Mazsihisz elnökhelyettese, a BZSH elnöke is.

Kelecsényi Veronika háziasszonyként köszöntötte a vendégeket, majd átad-

ta a szót a kerület elsô emberének, Vattamány Zsoltnak. A polgármester el-

mondta, hogy hivatalba kerülése óta számos adat, dokumentum és elemzés

fordult meg a kezei között, s ezek ismeretében is kijelenthetô: a népesség kör-

forgása, kötôdése a fôváros ezerarcú kerületében, Erzsébetvárosban a legna-

gyobb. Mindezt sokféleképpen tervezték meg- és bemutatni. Végül megje-

gyezte: az album létrehozásában jeleskedôk mély érzése átsugárzik majd az

olvasóra is.

Perczel Anna az Óvás Közhasznú Egyesület képviseletében prezentációjá-

ban egyebek mellett szólt arról is, miért olyan fontos a zsidó örökség, majd

átfogó ismertetést adott a 19. sz. eleji letelepedésrôl, rendeletekrôl, az Orczy

bárók hatásáról, valamint az 1840-tôl számlálható tulajdoni jog hatásáról.

Beszélt továbbá a kiegyezés-városegyesítés szakaszáról, majd a keleties

zsinagógák, egyletek, szociális és kulturális intézmények megjelenésérôl, zsi-

dó részvételrôl-hozzájárulásokról.

Perczel Anna ezután ismertette az Óvás Egyesület korábbi és mai feladata-

it, munkáját, a sikerek-kudarcok hullámzását. Kivetítôn a kötet fejezetenkén-

ti fotói váltakoztak, melyekhez kellô magyarázattal is szolgált, majd név sze-

rint fejezte ki köszönetét az alkotótársaknak.

Az eseményt állófogadás zárta, ahol kedves gesztusként kóser sütemények

és üdítôitalok bôvítették a kínálatot.

-gjuli-
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Mottó: 
„Míly nagyok a te tetteid... 

fölötte mélységesek a te 
gondolataid!”

(Zsoltárok, 92.6.)

B
átran vallható, hogy a mai
holokausztkutatók legjava
Randolph Brahamet tekinti

mesterének. Akárcsak az orosz rea-
lizmus Gogol „A köpönyeg”-ébôl,
úgy Braham nyomában emelkedett
fel az a széles sereg, amelynek tagjai
kutatják a vészkorszak drámáit, sors-
fordító pillanatait, összehordván azt
a tudást, amelyet ma gyerekeinknek
átadhatunk. A több mint hatvan
könyvet publikált mester példát mu-
tatott a szakmai aprómunka elvégzé-
séhez éppen úgy, mint az elemzés,
értelmezés útjaihoz, de már a rend-
szerváltás elôtt is erôt öntött a fiata-
labbakba, hogy olyan fájdalmas se-
bet, mint e népirtás tragédiáját bátran
merjék – de objektív módon – tár-
gyalni. A City University of New
York Distinguished Professor
Emeritusa, a Rosenthal Institute for
Holocaust Studies igazgatója,
Randolph Braham áldozata is volt a
vészkorszaknak: munkásságát sze-
mélyes sorsa, a szemtanúé is hitele-
síti. Az alapmû, az angolul 1981-
ben, magyarul elôször 1988-ban,
majd bôvebb formában 1997-ben
megjelent „A népirtás politikája” ha-
talmas mennyiségû forrás feldolgo-
zásából született átfogó alkotás,
amely a magyar zsidók történetének
legfontosabb munkái közé tartozik,
ugyanis a holokauszt a mai zsidóság
identitásának egyik sarokpontja.
Braham óriási munkát végzett el,
több ezer oldalt kitevô mûvei a ma-
gyar zsidóság pusztulásának encik-
lopédikus tablói. Az elsô nagy mûvet
tanulmányok, cikkek kitérôin át kö-
vette a többi gigászi tudásbázis: „A
magyarországi holokauszt földrajzi
enciklopédiája” és „Az észak-erdélyi
holokauszt földrajzi enciklopédiája”
hatalmas kötetei, valamint „A ma-
gyarországi holokauszt bibliográfiá-
já”-nak két vaskos könyve. Tanítvá-
nyai, követôi 785 oldalas könyvvel
tisztelegtek mesterük elôtt annak 80.
születésnapjára. S méltó módon e
mûvet a Mazsihisz adta ki.

R
andolph Louis Braham 1922-
ben, Ábrahám Adolf néven
Bukarestben született. A val-

lásos ortodox család fia az erdélyi
Désen nevelôdött. Karsai László tör-
ténésznek 2002-ben adott interjújá-
ban meleg szavakkal idézte fel a sze-
gény sorú erdélyi zsidó család min-
dennapjait. „Családomat, szüleimet a
hitközségünkben modern ortodox
zsidóknak tartották. Apám minden
pénteken este és szombaton reggel,

valamint természetesen minden zsidó
ünnepen elment a zsinagógába. Hét
közben otthon elmondta a reggeli
imát, táliszát és tfilinjét viselve. Jom
kippurkor böjtölt, mint mindenki a
családban. Péntek esténként apám-
mal mentünk a rituális fürdôbe, ahol,
bár mozdulni is alig lehetett, olyan
kicsi volt és olyan sokan voltunk...”
Tagja lett az egyik a helyi cionista
szervezetnek, de mint mondta: „soha
nem voltam elszántan lelkes cionista,
olyan, aki kész Palesztinába kiván-
dorolni. Szívem mindig Amerikáért
dobogott. Mindazonáltal ma is cio-
nistának vallom magam abban az ér-
telemben, hogy reszketek Izrael biz-
tonságáért és fennmaradásáért, és
mindent megteszek, ami csak mó-
domban áll, ezért az országért.” A
kitûnô tanuló fiút az elôrelátó apa
mûbútorasztalos mellé adja tanuló-
nak, s ez a tudás késôbb valóban
hasznára is vált. Az antiszemitizmust
– amelyet késôbb mûveiben sok ol-
dalról elemzett – a saját bôrén élte
meg. „Egy esetre különösen emlék-
szem, valamikor 1942 végén egy cso-
port magyar antiszemita gengszter
lefogta az apámat, akivel éppen ha-
zafelé mentem, és arra kényszerítet-
ték, hogy nézze végig, amint engem
véresre vernek.”

Huszonegy évesen munkaszolgá-
latra hívták be, s eközben tizenöt kö-
zeli rokona közül tizenhármat veszí-
tett el a gyilkos terror idején. 1944
decemberében társaival megszökött,
a szlovák határhoz közel Novák Ist-
ván és családja bújtatta ôket. A fel-
szabadulás után szovjet hadifogoly-
táborba került, ahonnan egy szovjet
zsidó tiszt segítségével többedmagá-
val sikerült megszöknie. Hazatérve
leérettségizett, majd Németország
amerikai megszállási zónájába uta-
zott, ahol egyetemi tanulmányai
mellett a Joint és a UNRRA munka-
társa volt az igen sok nyelvben – ma-
gyar, román, jiddis, francia, német,
angol – jártas fiatalember. Az Egye-
sült Államokba 1948 januárjában ér-
kezett meg. Ott a megélhetésért ke-
ményen harcolva, 1949-ben egyete-
met végezvén s 1952-ben PhD foko-
zatot szerezve, 1965-tól a politikatu-
domány egyetemi tanára lett.

A
z életrajz töredékes, tudtom-
mal még nem publikáltak
teljes, részletes Braham-

biográfiát, noha az legalább olyan
hatalmas ívû lenne, mint a profesz-
szor munkássága maga. A Karsai
Lászlónak (és más lapoknak is) adott
interjút kiegészíti két film, az angol
nyelvû visszaemlékezése a holo-
kauszt idejére, illetve a „Rémálmok
nyomában” címû dokumentumfilm,
amelyet vele-róla a Dunatáj Alapít-
vány készített el. De a sajtóinterjúk

is csupán töredékes Braham-portrét
adnak, így talán érdemes lenne egy
olyan nagy mélységû életrajzi köny-
vet készíteni, ami méltó lenne ahhoz
a munkához, amit a mester végzett el
a magyar zsidóság számára.
Randolph Braham több kitüntetést is
kapott (Magyar Köztársasági Ér-
demrend tisztikeresztje, a Magyar
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje, a Magyar Tudományos Aka-
démia „Tudomány a Társadalomért”
akadémiai díja), munkássága a leg-
nagyobb magyar és zsidó történé-
szek – Kohn Sámuel, Büchler Sán-
dor, Scheiber Sándor, Grünvald Fü-
löp – közé emeli. A professzor élet-
mûvének jobb megismerését a
Braham Téka segítheti, amely 2011
óta a Holokauszt Emlékközpontban
a tudományos élet, az oktatás számá-
ra folyamatosan gyûjti Randolph
Braham kutatási eredményeit, mûve-
it, publikációit.

H
atalmas munkáját két olyan
mûvel koronázta meg, amely
teljessé tette a Braham-gala-

xist. A Braham-életmû bibliográfiáit
kutatva, az 1962-es The Hungarian
Jewish Catastrophe: A Selected and
Annotated Bibliography (A magyar
zsidó katasztrófa, válogatott és anno-
tált bibliográfia) és az 1963-as – 50
éve immár! – The Destruction of
Hungarian Jewry (A magyar zsidóság
megsemmisítése) bukkan legré-
gebbrôl elô. A legutóbbiak közül pe-
dig A magyarországi holokauszt föld-
rajzi enciklopédiája (2007) összegzi a
vészkorszak eseményeinek földrajzi
hátterét, a gettósítások, a deportálások
helyszíneit. A Braham professzor fô-
szerkesztésével és 23, Magyarorszá-
gon, Izraelben, Romániában és az
Egyesült Államokban élô kutató és
történész keze alatt készült tudomá-
nyos munka az 1944-es magyarorszá-
gi határokon belüli területet foglalja
magában, így a Csehszlovákia és Ju-
goszlávia feldarabolásakor visszatért
vármegyéket is. A kötet szerkesztôi a
teljességre törekedve megadták az
1944-ben Magyarországon létezô va-
lamennyi zsidó közösség adatait, bár-
mekkorák is voltak azok. Az Enciklo-
pédia bevezetôje a magyarországi zsi-
dóság általános történetét adja, de
elsôsorban a holokauszt idôszakát te-
kinti át. A történelmi összefoglalót 41
önálló fejezet követi, amelyek a kora-
beli Magyarországot alkotó 41 vár-
megye és három (a Bereg, a
Máramaros és az Ung vármegyéhez
tartozó) közigazgatási kirendeltség
zsidóságának történetét ismertetik.
Elôszavában Braham professzor azt
írja: „az Enciklopédia referenciamun-
kaként kíván szolgálni tanároknak,
diákoknak és mindazoknak, akik a
magyarországi zsidóságot általában,

Viták vannak 
az emlékhely

ideológiai tartalmáról
A Józsefvárosi pályaudvar elhagyott épületébe

tervezett „A holokauszt gyermekáldozatainak”
emlékhely ideológiai tartalmát illetôen nem
érzékelhetô társadalmi konszenzus, márpedig er-
re nagy szükség lenne – fogalmazott Heisler
András, a Mazsihisz elnöke az Országházban, a
Magyar Holokauszt – 2014 Emlékbizottság
legutóbbi ülésén.

A bizottság elnöke, Lázár János, a miniszter-
elnökséget vezetô államtitkár köszöntôjében el-
mondta, hogy az L. Simon László elnökletével
mûködô Civil Alap Magyar Holokauszt Emlék-
év – 2014 elnevezésû támogatási program kere-
tében az Országgyûlés Kulturális és Sajtóbizott-
sága összesen 1,8 milliárd forint támogatást sza-
vazott meg 377 pályázatnak.

L. Simon László arról tájékoztatott, hogy fo-
lyóiratok, tematikus kiadványok megjelenteté-
sére, elôadások, szakmai konferenciák, kiállítá-
sok, megemlékezések rendezésére érkeztek pá-
lyázatok, továbbá zsidótemetôk és zsinagógák
felújítására is. Tizenkilenc pályázat kifejezet-

ten a magyarországi cigányság tragédiájával
foglalkozik.

Az alábbiakban Heisler Andrásnak, a
Mazsihisz elnökének hozzászólását olvashatják:
„A Magyar Holokauszt 2014 – Emlékbizottság
tagjainak beszámolóiból kirajzolódott a kép:
Magyarországon a társadalom majd’ egésze fog-
lalkozik a holokauszt történelmével, programo-
kat, megemlékezéseket kezdeményez a hetvene-
dik évforduló kapcsán.

A programok között nem lehet és nem is sza-
bad prioritást felállítani, hiszen szinte az összes
kezdeményezés komoly és értékes, és minden
tervezett rendezvény fontos lehet az adott régió-
ban, országos szinten vagy a határon túl. Mégis,
a sok megvalósuló projekt egyike kiemelkedik
az összes közül: ez a holokauszt gyermekáldoza-
tainak a Józsefvárosi pályaudvar elhagyott épü-
letébe tervezett emlékhelye. Ez a legnagyobb és
alighanem a legkritikusabb helyzetben lévô
program. Legkritikusabb, mert mindnyájunk
elôtt világos: a terv mögött nem érzékelhetô tár-
sadalmi konszenzus – márpedig erre nagy szük-
ség lenne.

A Mazsihisz mint a legjelentôsebb zsidó ér-
dek-képviseleti szervezet szeretne és egyben ké-
pes is a megvalósulandó emlékhely társadalmi
elfogadottságában segíteni. Egy, a Mazsihisz ál-
tal delegált testület elô tudná segíteni a történel-

Itt 4 hónap múlva kegyeleti emlékhely lesz...

A holokauszt enciklopédistája,
Randolph L. Braham

de különösen az annak helyi közössé-
geit sújtó katasztrófát szeretnék meg-
ismerni. Egyszersmind emlékmûvet
kíván állítani azon zsidó közösségek-
nek, amelyeket a náci korszak idején
megsemmisítettek.” Az észak-erdélyi
holokauszt földrajzi enciklopédiája
(2008) a folytatása a magyarországi
összeállításnak, de csak egyetlen tér-
ségre, Észak-Erdélyre összpontosít,
az 1940. évi második bécsi döntés
nyomán Magyarország által Románi-
ától visszaszerzett területek adatait,
történetét adja közre. Az eligazodást
mindkét mû hatalmas anyagában tér-
képek, táblázatok, részletes személy-
és földrajzinév-mutató segíti.

A
magyarországi holokauszt
bibliográfiája (2010) inkább
a kutatók, tanárok számára

fontos és nélkülözhetetlen kiadvány.
Talán e gyûjtemény mutatja legéle-
sebben azt a hatalmas tudást, felké-
szültséget, odaadást, amely Braham
professzort jellemzi. A kötet ugyanis
5573 könyv, tanulmány és cikk bib-
liográfiai adatait tartalmazza, s gyûj-
tése azon könyvek, tanulmányok és
cikkek referenciáinak, amelyek a ma-
gyarországi holokauszt bármely kér-
désével foglalkoznak a statisztikától a
történeti háttéren át a politikai moz-
galmakon keresztül a szépirodalomig.
Ez a mû, ami rendet vág a holokauszt-
irodalmak káoszában, és áttekinthetô
kapaszkodót kínál bármely résztéma
iránt érdeklôdônek.

M
agyarországon javarészt el-
tûnt az a polgári réteg,
amelynek tagjai tudták,

hogy a vagyon nemcsak a jólét, az
élvezetek szolgája, hanem a
felelôsségé. A magyar zsidóság tör-
ténetében még szinte feldolgozatlan
a szociális szolidaritás intézményei-
nek mûködése, például a Pártfogó
Iroda története, az árvák, a vakok
számára megteremtett intézmény-
rendszer – amelyeknek ma már csak
visszfénye látszik. Akkoriban a
tehetôs polgárok úgy látták becsüle-
tesnek, ha felelôsséggel viseltetnek
közösségük ügyei iránt, részt vállal-
nak abban, tehetségüket, pénzüket
jótékony, hasznos célra fordítják. Ezt
teszi Braham professzor is, amikor –

korunkban tökéletesen szokatlanul –
hozzájárult, hogy „A népirtás politi-
kája” címû alapmûve a Magyar
Elektronikus Könyvtárban ingyene-
sen bárki számára hozzáférhetô,
vagy éppen „A magyarországi
holokauszt földrajzi enciklopédiája”
a Haver alapítvány és a kiadó oldalá-
ról ingyenesen letölthetô legyen. A
magyar holokausztkutatók több
nemzedékét támogatta, segítette,
tudományszervezô tehetsége tette
naggyá a magyar vészkorszak kuta-
tásának eredményeit. Sok kutatónk
úgy jutott támogatáshoz, kutatási
lehetôséghez, szakmai utakhoz,
hogy a professzor a Rosenthal Inté-
zet igazgatójaként és a Várszegi Gá-
bor által alapított, szintén New
York-i „J. and O. Winter Alapít-
vány” vezetôjeként lehetôséget, ma-
gyarán: anyagi hátteret nyújtott az
önképzéshez, kutatáshoz.

91.
évét hagyta maga mögött
Randolph Louis Braham,
aki a magyar zsidók min-

dennapjaitól távol és mégis oly közel
él. A magyar zsidóság felmérhetet-
len hálával tartozik neki. Segített ab-
ban, hogy a múlt megérthetô, a
gyászmunka elvégezhetô legyen, s
fontos könyvek ôrizzék a könyv né-
pe mártíriumának történetét. Fel kell
mutatni ezt az életmûvet mindenki-
nek: gyilkossá lettek e földön azok,
akik különbséget tettek zsidók és
nem zsidók között, ember és ember
között. A népirtás politikájától az
Enciklopédián át a Bibliográfiáig
Braham a magyar zsidóság számára
felmérhetetlenül hasznos, kimagasló
minôségû értéket adott. Heller Ág-
nessel szólva, Braham a holokauszt
Tinódija, a legnagyobb krónikás ha-
gyományok követôje. Mint a filozó-
fus írja: „a magyarázhatatlan meg-
magyarázásában tanúsított önmeg-
tartóztatás, amiért Braham könyve
számomra minden más holo-
kausztról szóló könyv fölött áll.
Mindazon könyvek között, melyeket
valaha a holokausztról olvastam, ez
a könyv a legigazabb.”

Dombi Gábor

mi hitelesség biztosítását. Készséggel együttmû-
ködünk A Holokauszt Gyermekáldozatainak Em-
lékhelye megalkotásában részt vevô döntésho-
zókkal, felelôsökkel. Hajlandóak vagyunk komp-
romisszumokra – de csakis a valós történelem
bemutatásának céljával, és csak annak keretei kö-
zött. Jó példa volt a Civil Alap elbírálásában a
zsidó szervezetek és a kormány együttmûködése:
az egymás értékeinek és ismereteinek figyelem-
bevételével megvalósult javaslat mindenki szá-
mára vállalható lett.

Csalódottak vagyunk, hogy a Parlamenti Em-
lékbizottság mai ülésén Schmidt Mária fôigaz-
gató asszony nem tudott megjelenni. Megértjük

ugyan Lázár államtitkár úr érveit, de csalódottak
vagyunk azért is, mert a Józsefvárosi pályaudva-
ron megvalósuló holokauszt-emlékhely ideológi-
ai tartalmát illetôen nem tudunk ma párbeszédet
folytatni. A hitelesség biztosítása végett kérjük
ezért, hogy január elején, a lehetô legkorábban –
e Parlamenti Emlékbizottság munkájának kereté-
ben – legyen lehetôség a józsefvárosi projekt tár-
gyalására. Egyben tisztelettel kérjük a miniszter-
elnökséget vezetô államtitkár urat, hogy a maga
józanságával és az ügy iránti vitathatatlan elköte-
lezettségével segítsen a nem megkerülhetô kon-
szenzus kialakításában” – zárta le hozzászólását
a Mazsihisz elnöke.

Az Emlékbizottság legutóbbi ülésén mások
mellett részt vett Pálinkás József, a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöke, Lázár János, a mi-
niszterelnökséget vezetô államtitkár; több zsidó
szervezet vezetôje, Heisler András, a Mazsihisz
elnöke, Feldmájer Péter, a Mazsihisz alelnöke,
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezetô igazgató-
ja; L. Simon László, az Országgyûlés Kulturális
és Sajtóbizottságának elnöke; az Emlékbizottság
munkájában részt vevô minisztériumok munka-
társai; valamint az Egyesült Államok, Izrael, Né-
metország, Ausztria és Svédország budapesti
nagykövetei.

Mazsihisz
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Miért nem jó
az etióp vér?
Az izraeli parlamentben rendezett

szokásos véradáson a mentôszol-

gálat munkatársai megtagadták a

vérvételt egy etióp származású

képviselônôtôl – közölte az izraeli

10-es csatorna esti tévéhíradója.

A munkatársak azzal utasították el

a Jes Atíd (Van Jövô) nevû centrista

párthoz tartozó Pnina Tamano-Satát,
hogy az „etióp közösségnek különle-

ges típusú vére van”. Azt a szabályt

követték, amely 1997 óta tiltja a

nagyarányú HIV-fertôzött lakosság-

gal rendelkezô országokból szárma-

zók vagy az ilyen helyeken legalább

egy évet eltöltôk véradását.

Pnina Tamano-Sata, aki három-

évesen érkezett Izraelbe és harcolt az

izraeli hadseregben, az eset után a

Jediót Ahronót címû lap netes kiadá-

sának, a Ynetnek úgy fogalmazott:

„elég jó vagyok az állam szolgálatá-

ra, de valamiért nem vagyok elég jó

a véradásra”.

A történtek után Benjámin
Netanjahu miniszterelnök telefonon

felhívta a képviselônôt, és egyetér-

tettek abban, hogy meg kell változ-

tatni az etióp származásúakra vonat-

kozó szabályokat ebben a kérdésben,

és hogy Netanjahu erre utasítja az

egészségügyi minisztert.

A Kneszet elnöke, Juli Edelstein is

telefonált a politikusnônek, majd

megtiltotta, hogy a parlamentben is-

mét véradást tartsanak a kérdés ren-

dezéséig, és az etiópokra vonatkozó

szabályok megismerésére összehívta

a belügyi bizottság ülését.

Az izraeli mentôszolgálat vér-

bankjának vezetôje elmondta a sajtó

képviselôinek, hogy az 1997-es, a

HIV-vel különösen fertôzött orszá-

gokból származókra vonatkozó tila-

lom több afrikai országra, Délkelet-

Ázsiára és a Karib-szigetekre is vo-

natkozik.

„Minden polgár egyenlô. Új szabá-

lyozást kell alkotni, amely lehetôvé

teszi minden izraeli számára a vér-

adást” – szólalt meg Simon Peresz
államelnök is a kérdésben. „Az etióp

közösség nagyon kedves Izraelnek”

– tette hozzá.

MTI

Az amerikai Brandeis egyetem
megszakította a kapcsolatot a palesz-
tin al-Kudsz egyetemmel, mert egy
felvonuláson náci karlendítésekkel
vonultak fel a palesztin diákok – kö-
zölte a Maariv címû izraeli újság
honlapja.

A bostoni egyetem a palesztin
egyetem vezetése hibájának rója fel,
hogy nem ítélte el az egyetem terüle-
tén történt, náci köszöntésekre
emlékeztetô karlendítéseket. A két in-
tézmény között már egy évtizede mû-
ködött a diákok és tanárok cseréje,
amely a Brandeis szerint elôsegítette
a békét és a megértést, valamint okta-
tási lehetôséget jelentett.

A hatezer, többségében zsidó diá-
kot képzô, nem vallásos Brandeis
egyetemet a bostoni zsidó közösség
alapította. Az iskola elnöke,
Frederick Lawrence hivatalosan be-
jelentette a kapcsolat megszakítását
a palesztin egyetemmel, de az al-
Kudsz egy közleményben a döntés
felülvizsgálatát kérte. Az amerikai
egyetem nem zárta be végleg kapuit
az együttmûködés elôtt, mint közöl-
ték, „ha a jövôbeli események bizto-
sítékot nyújtanak, akkor újraértékel-
jük a kapcsolatot”.

A palesztin egyetem bejelentette,
hogy közvetlenül a felvonulás után
vizsgálatot indítottak, és az egyetem

Életre kel a Holt-tenger?
A Holt-tenger és a Vörös-tenger közti vízvezeték megépítésérôl háromol-

dalú vízügyi megállapodást írtak alá Izrael, Jordánia és a Palesztin Hatóság
képviselôi Washingtonban.

Szilvan Salom izraeli energia- és vízügyi miniszter az izraeli közszolgálati
rádióban azt mondta, hogy „történelmi folyamatról van szó, egy álom megva-
lósulásáról, a Jordánia, a Palesztin Hatóság és Izrael közötti stratégiai együtt-
mûködés jelentôs eredményérôl”.

Luxuskúriát találtak
Ramlában

Kerti szökôkúttal díszített gazdag kúria maradványait tárták fel régészek az
Izrael középsô részén fekvô Ramlában.

A 10., korai 11. századból származó lakóházra és kertjére egy autópályahíd
építési területének régészeti feltárásakor bukkantak rá a szakemberek. „Úgy
tûnik, hogy egy tehetôs család háza állt ezen a helyen, és kertjüket szökôkút
díszítette. Ez az elsô alkalom, hogy szökôkutat találtunk Ramla annak idején
jóval tehetôsebb óvárosán kívül, ahol régészek már találtak a fátimidák
idôszakából származó szökôkutakat – közölte Hagit Torge, az izraeli régésze-
ti hatóság feltárásokért felelôs igazgatója.

A szakemberek két lakószobát találtak, a közelükben egy mozaikból ké-
szült, cementtel és kôlapokkal borított szökôkútra bukkantak. Feltárták a
csôvezeték-hálózatot, amelynek egy része égetett agyagból készült, kôkor-

Netanjahu és Lapid
a békefolyamat mellett

Az Iránnal kapcsolatos diplomáciai sikerhez szükség van a katonai beavat-
kozás lehetôségére is, és mindkét félnek súlyos döntéseket kell meghoznia a
palesztin–izraeli béke érdekében – mondta Benjámin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök az amerikai Saban Forum nevû konferenciára küldött
videoüzenetében.

Az izraeli kormányfô beszédében békülékeny hangnemet ütött meg, enyhí-
teni próbálta az Amerikával kialakult feszültségeket, amelyeket az iráni nuk-
leáris programról megkötött ideiglenes genfi megállapodás okozott, amit
Netanjahu „történelmi hibának” nevezett.

A közel-keleti stabilitás horgonyának, elengedhetetlen szövetségnek nevez-
te a Washington és Jeruzsálem közti erôs kapcsolatokat, és sürgette az Egye-
sült Államokat és a többi, Teheránnal tárgyaló hatalmat, hogy a nukleáris
egyezség részeként követeljék Irán Izraellel szembeni „népirtó politikájának”
megváltoztatását is.

A világhírû gyógysó

Lapid és Netanjahu

A palesztin–izraeli kérdésrôl szólva dicsérte John Kerry külügyminiszter
„fáradhatatlan erôfeszítéseit a békéért”, és kijelentette, hogy a palesztinokkal
megkötött tartós béke Izraelnek és kormányának stratégiai célja.

„Nehéz döntéseket hoztam a tárgyalások folytatásához, és kész vagyok a
még nehezebb döntések meghozatalára a béke érdekében – mondta
Netanjahu. – És remélem, Mahmúd Abbász elnök is kész ezt megtenni, mert
a béke csakis kétirányú utca lehet.”

Mint hangsúlyozta, „a béke minimális követelménye”, hogy a palesztinok
elismerjék Izraelt a zsidó nép nemzeti otthonának, továbbá bármely béke-
egyezménynek garantálnia kell Izrael biztonságát, mivel szerinte a megálla-
podás várhatóan „hideg békét” fog eredményezni.

Közben Jaír Lapid pénzügyminiszter, a Jes Atíd (Van Jövô) nevû centrista
párt vezetôje is síkraszállt a békefolyamat mellett. Egy gazdasági konferenci-
án tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy a palesztinokkal folytatott
tárgyalások esetleges kudarca Izrael gazdasági stabilitását fenyegetné, és ki-
jelentette, hogy akár a kormány átalakítását is támogatja az egyezkedések si-
kere érdekében.

„Eltökélt szándékom mindent megtenni, hogy a kormány kitöltse idejét, ak-
kor is, ha a béketárgyalások fejleményei megkövetelnék a koalíció ilyen-
olyan átszervezését” – mondta Lapid. Elôzôleg Naftali Benett, a kormányko-
alícióban szintén részt vevô Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) párt vezetôje vicc-
nek nevezte a Gázai övezetet uraló Hamasz párt nélkül folyó béketárgyaláso-
kat.

Lapid a kétállami megoldást szorgalmazta, és hangsúlyozta a béke gazda-
sági elônyeit, miközben figyelmeztetett rá, hogy a kudarc különösen súlyos
csapást mérhet minden egyes izraeli polgár gazdasági helyzetére.

„A béke aláírása idevonzza a külföldi befektetôket, új exportpiacokat nyit,
közte az arab államokat, és egy erôsebb, stabilabb gazdaságot eredményez,
aminek hasznát látja az ország minden polgára” – mondta Lapid. „Végsô so-
ron a béke a legjobb stratégiai lehetôség mindannyiunk személyes biztonsá-
gának a garantálására” – tette hozzá a centrista pénzügyminiszter.

Mazsihisz

Palesztin Sieg Heil
Nálunk is ennyien vágynának Jeruzsálembe?

összes politikai frakcióját az ilyen

rendezvényektôl való tartózkodásra

kérték. A náci jellegzetességeket

mutató tüntetést a szélsôséges Iszlám

Dzsihád tagsága tartotta, amelynek

csekély a létszáma az egyetemen. A

demonstráción maszkos egyenruhás-

ok meneteltek mûanyag fegyverek-

kel, karjukkal náci karlendítéseket

végeztek, öngyilkos terroristák képe-

it tartották magasra.

A Brandeis a rendezvény egyértel-

mû elítélését kérte arab és angol

nyelven az al-Kudsz rektorától, de

kiadott közleményét „elfogadhatat-

lannak és felháborítónak” nevezte.

A karlendítésekrôl az Iszlám

Dzsihád katonai szárnyának szó-

vivôje a Gázai övezetben úgy nyilat-

kozott, hogy annak nincs köze a ná-

cik mozdulatához, „ég felé emelt

karjuk a jelenleg izraeli ellenôrzés

alatt lévô szent Jeruzsálem felé való

vágyakozásukat jelképezi”.

MTI

A Kéttengeri csatorna és a „Vörös halott” (Red Dead) néven is emlegetett
beruházás évente kétszázmillió köbméter vizet juttat majd a Vörös-tengerbôl
a veszélyeztetett Holt-tengerbe, így késleltetve annak évtizedekkel ezelôtt
megkezdôdött kiszáradását. A beruházáshoz kapcsolódóan Jordánia vörös-
tengeri kikötôvárosánál, Akabánál egy vízsótalanító üzemet is telepítenének,
amely évi több millió köbméter ivóvíz elôállítására lesz képes. Ebbôl Izrael
évi 30–50 millió köbmétert, Jordánia pedig 30 millió köbmétert kap majd –
írta a Jediót Ahronót címû lap.

A projekt várhatóan 200–400 millió dollárba kerül, amit különbözô orszá-
gok és szervezetek adományai, valamint a Világbank pénze fedez. A jordáni-
ai Arava-völgyben futó elsô csôvezeték megépítésére egy éven belül közzé-
teszik a nemzetközi pályázatot. Mivel a Holt-tenger víztükre 427 méterrel a
Vörös-tenger szintje alatt van, a víz természetes úton a Vörös-tengertôl a kí-
vánt irányba fog folyni a 180 kilométer hosszú vezetékben. A beruházást az
aláírástól számított négy-öt éven belül szeretnék megvalósítani.

MTI nyomán

sókba csatlakozott, és elvezetett a szökôkúthoz. A birtok közelében egy nagy
ciszternát is találtak, csôvezetékrendszerrel és víz szállítására alkalmas csa-
tornákkal.

A feltárás helyszínén olajlámpákra, csontból készült babák darabjaira és
bababölcsôre is bukkantak. „Ez az elsô alkalom, hogy teljesen érintetlenül
megmaradt szökôkút-vezetékrendszerre bukkantunk. Más szökôkutak veze-
tékrendszerei nem élték túl azt a földrengést, amely a térséget i. sz. 1033 és
1068-ban rázta meg – magyarázta Torge.

Ramlát a 8. században alapította Szulejmán Ibn Abd al-Malik kalifa. A Ka-
iróból Damaszkuszba vezetô út mellett fekvô település stratégiai elhelyezke-
dése miatt lett fontos gazdasági központ. Az egész térség azonban elhagyatot-
tá vált a 11. század közepén, valószínûleg egy földrengés következtében.
Amikor a feltárással végeznek, a szökôkutat ki fogják állítani Ramlában – ol-
vasható a LiveScience tudományos ismeretterjesztô hírportálon.

Múlt-kor / MTI



meg Jeruzsálem fiainak vérébôl felépítették a
római Colosseumot. A zsidókat szétszórták, az
ott maradtak életét lehetetlenné tették az egész
országban, lassan, fokozatosan kiszorították
ôket hazájukból. Hol vannak ma már a hódítók?
Üszkös, málló romok között. Nyelvük holt
nyelv. Hadvezéreik, politikusaik csonkolt karú
és lábú, letört fejû szobrok...

A zsidó nép él, megfiatalodott „ôsúj” hazájá-
ban, eszmeisége a mindennapok valóságában is
meg dialektikájában is hat, fejlôdik, dimenziói
megtermékenyítik az emberi kultúrát ma is.

Izrael történetét csak hittel szabad megköze-
líteni. Úgy kell olvasni Izrael történetét, mint
ahogyan – az író William Faulkner szavaival

élve – az írástudatlan baptista prédikátor olvas-
sa a Bibliát. Hittel. Másképpen mondva: ha az
embernek emberen kívüli elkötelezettségei
vannak...

Martin Gilbert Izrael története címû könyvét
ismertetô sorozatunk elôzô részében a hatnapos
háborúval foglalkoztunk. Ugorjunk egy-két
évet, talán csak azért, hogy lélegzetvételhez
jussunk a harcok szünetében, erôt, bátorságot
merítsünk a folytatáshoz. A határvonal tovább-
ra is a Szuezi-csatornánál volt, melynek két ol-
dalán kiépített harci állásokból egyiptomi és iz-
raeli katonák néztek egymással farkasszemet.
Az izraeli támadások fô célpontja a csatorna
partján fekvô Iszmáilíja volt, míg az izraeli te-
lepülések messze estek az egyiptomi tüzérség
hatótávolságától.

Golda Meir miniszterelnök kinevezése utáni
elsô sajtótájékoztatóján bejelentette, „készek
vagyunk minden nap és minden ügyben a
békérôl tárgyalni szomszédainkkal”. Alig pár
nap elteltével Nasszer elnök a békülékeny nyi-
latkozatra a következô választ adta: „nincs
hang, mely felülmúlná a háború hangját”, meg
hogy „semmi sem szentebb, mint a háborúba
vivô szózat”. 1969 márciusában, Nasszer harc-
ra buzdító kijelentését követôen, hogy „amit há-
borúban vesztettünk el, azt háborúban kell visz-
szaszerezni”, az egyiptomi tüzérség megtámad-
ta a Szuezi-csatorna keleti partján állomásozó

izraeli egységeket. Megkezdôdött az ún. „kiful-
lasztó háború”.

„1969 júniusában – olvashatjuk a könyvben –
Golda Meir felajánlotta, személyesen megy el
Egyiptomba, hogy kompromisszumos meg-
egyezést találjon Nasszerrel. Ezt az ajánlatot
Nasszer elutasította, az arab világban pedig ne-
vetséges kommentárokra adott alkalmat. Egy
jordániai lap ezt írta:

„Meir asszony azt reméli, egy szép napon a
Közel-Keleten megvalósul a fegyverek nélküli
világ. Golda Meir úgy viselkedik, mint amikor
a nagymama esti mesét mond unokáinak.”

A döbbenetet hallgatással lehet leginkább ki-
fejezni.

1973. október 5-én, egy csodálatos péntek es-
tén, kezdetét vette a zsidóság legnagyobb ünne-
pe, a jom kippur. Izraelben is, mint mindenütt a
világon, a sötétség beálltával felhangzott a Kol
Nidré gyönyörû dallama. A zsidó naptár leg-
szentebb estéjének különös békéjét és csendjét
azonban ördögi moraj, a háború moraja zavarta
meg. Jichák Rabin visszaemlékezéseiben fel-
idézi, hogy fia, Juvál, aki elsô eltávozásán volt
a haditengerészeti kiképzôközpontból, alig-
hogy hazatért, parancsot kapott, hogy azonnal
térjen vissza egységéhez.

Október 6-án, szombaton, reggel fél kilenc-
kor Rabint telefonon hívták a hadügyminiszté-
riumba egy megbeszélésére, melyen magas
rangú katonai vezetôk vettek részt, többek kö-
zött Jigáél Jadin tábornok, világhírû régészpro-
fesszor is. Évekkel késôbb mesélte, hogy
„Móse Perlman – aki a korábbi háborúkban a
hadsereg szóvivôje volt – azzal a hírrel érkezett
hozzá egy közeli zsinagógából, hogy a mellette
ülô férfi megkapta a behívóparancsát (a zsina-
gógában adták át – a szerk.), és a délelôtti áhí-
tat idején hasonló parancsot kapott több imád-
kozó is”. Autók tûntek fel az utcákon, ami jom
kippurkor egyébként lehetetlen...

A mozgósítás akkor zajlott, amikor a katonák
jó része a templomban imádkozott.

A Golda Meirrel és fôtanácsadóival folytatott
megbeszélésen Dajan elmondta, hogy csapat-
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A Dán Nagykövetség és a
Holokauszt Emlékközpont a dániai
zsidók megmentésének 70. évfordu-
lója alkalmából megemlékezést ren-
dezett a HDKE-ben. 1943-ban há-
rom hét alatt 7200 dán zsidó személy
és 700 nem zsidó rokonuk jutott át a
fenyegetô deportálás elôl Dániából a
biztos menedéket nyújtó Svédor-
szágba. A megemlékezést Tom
Nørring dán és Karin Olofsdotter
svéd nagykövet beszéde nyitotta
meg. Elôadott Therkel Straede dán
történész, a második világháború és
a holokauszt szakértôje és Szita Sza-
bolcs történész, a Holokauszt Em-
lékközpont ügyvezetô igazgatója. A
megemlékezést az ELTE skandináv
szakos hallgatóinak zenei mûsora
zárta. A rendezvényen a diplomáciai
testületek vezetôi mellett megjelen-
tek magyar zsidó szervezetek, ma-
gyar túlélôk, s vendégként az egyik
dán mentett fia is.

A vendégek köszöntését követôen
Tom Nørring kiemelte: amikor 1943-
ban hétezer dániai zsidót menekítet-
tek át a semleges Svédországba, az
„egy kis fényt jelentett az értelmetlen
sötétségben, amely beborította Euró-
pát”. Karin Olofsdotter a rasszizmus
és a diszkrimináció elleni küzdelem
fontosságára hívta fel a figyelmet.
Hozzátette: ezt a svéd kormány is
küldetésének tekinti.

Therkel Straede kiemelte: A dán
nép az egyetlen nemzeti-kollektív
csoport, amelyet zsidómentô tevé-
kenységért a Jad Vasem Világ Igaza
kitüntetésben részesített. Az ország-
ban 8000 zsidó élt az 1930-as évek-
ben, a titkos menekítési akció során
csaknem 7200 zsidó és közel 700
nem zsidó rokonuk menekült meg.

Dániában a német megszállás után
relatív módon nyugalom volt,
mezôgazdasági és ipari termékeket
szállítottak a németeknek. A dán
kollaboráció lehetôvé tette a zsidó-
ság deportálásának elodázását. 1943-
ban azonban a demokratikus válasz-
tásokat követôen általános sztrájkok
követték egymást. A németek hatá-
rozottan felléptek, de a dánok az ul-
timátumot visszautasították, a dán
hadsereget nem engedték a németek
oldalán harcolni, nem hajtottak vég-
re halálbüntetést, diszkriminatív tör-
vényeket sem engedtek a zsidók és
más kisebbségek ellen érvényesíteni.
A demokratikus kormány egyfajta
védôpajzsként szolgált a zsidó szer-
vezetek számára. Augusztus 29-én a
németek táviratban követelték a dá-
niai zsidók deportálását. Megszerez-
ték a deportálási listákat, de a zsidók
otthonai ekkor már üresek voltak. A
dán földalatti mozgalom ellenállói,
hétköznapi emberek, szomszédok
nyújtottak segítséget. A körülmé-
nyek is a kezükre játszottak: az ola-
szok kapitulációja miatt a németek
meggyengültek, a svéd kormány is
idôben döntött, és befogadta a dáno-
kat. De azt is le kell szögezni, hogy a
zsidók integrációja már jóval koráb-
ban megtörtént, az antiszemitizmus
gyakorlatilag ismeretlen fogalom
volt Dániában. Ennek kulcsa a dánok
politikai kultúrájában rejlett: demok-
rata értékrendjük fontos része volt az
egyenlôség tiszteletben tartása, a tár-
sadalmi szolidaritás gyakorlása.
Mindez a civil társadalom szintjén is
mûködött: a dánok nem azért men-
tették ôket, mert zsidók, hanem
azért, mert dánok, honfitársuknak
tartották a bajbajutottakat. S való-

MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló
Izrael Állam története (7.)

A
modern Izrael Állam története idôben
viszonylag rövid, eseményekben azon-
ban gazdag. Könyvet ismertetünk, nem

pedig történelmet, de mivel történelem-
könyvrôl van szó, azt is. Tesszük ezt nagy
örömmel és elkötelezettséggel, és nemcsak a
világhírû történész, az oxfordi egyetem pro-
fesszora, dr. Martin Gilbert miatt. A modern Iz-
rael Állam története könnyen mesélhetô, min-
den apró szeletkéje kalandfilmeket töltene
meg. Martin Gilbert 600 oldalas könyve bárhol
felüthetô és olvasható. Ebbôl a szempontból
egy kicsit a Bibliára emlékeztet. Meg abból is,
hogy minden szavából erô és hit árad, mely át-
sugárzik az olvasóba, már a mondatok össze-
fûzésébôl is, a nyelv ritmusából, a gondolatok
állandó dinamikus lüktetésébôl. De leginkább a
tények higgadt, racionális közlésébôl, pedig a
modern Izrael történelmének elbeszélésekor
helye lenne némi próféciának is, legalábbis
nem lenne idegen az elbeszélés tárgyától, az el-
beszélt esemény dialektikájától. Gilbert átéli az
izraeliek mindennapjait, remélhetôvé teszi a re-
ménytelent. Ha könyvének csupán a felét érte-
nénk meg, már az is elég lenne... A szolgai al-
kalmazások ellentétes pólusai között vergôdve,
a szélsôségesen megnyilvánuló formák halál-
képei között felmerül a kérdés, hogy a hûség, a
kiválasztottság és a mártíriumság egyazon pél-
da különféle paradigmái-e, vagy csak valami-
féle szabályozott deformálása az örökkévaló-
ságnak, az Örökkévalónak, az Alkotónak?

Martin Gilberttôl ne várjunk filozófiát. Val-
lásfilozófiát a legkevésbé sem. Úgy érzi, hogy
az elbeszélés meginog valamiféle próféciában
hirdetett eszmevilág által, mert nem teremti
meg a fejtegetés racionális lapjait. Izrael törté-
netének prófétai megjelentetése kinyilatkozta-
tást foglalna magában. André Neher
(1914–1988) kiváló zsidó filozófus képi vilá-
gával élve, a teremtés mögött ott tátong a „sem-
mi” szakadéka. Pontosan úgy, ahogyan a grafi-
kus Zichy Mihály ábrázolja Ádám teremtése
címû litográfiáján. Ha úgy vesszük, egyedül
bolyongunk, egyedül kell bolyonganunk, kicsit
úgy, mint a T’nach fejezetei között, hogy az ige
idealizmusával szemben a történelem realiz-
musát érezhessük...

Nem keresünk igazságot, mert valószínû
nincs is, csak a gondolkodó igazsága létezik,
miközben a gondolkodás határvidékén elmél-
kedik. Az események körébôl kilépni lehetet-
len. Auschwitzéból is, meg a kétezer évvel
azelôttiébôl is, amikor a rómaiak lerombolták
csodálatos, szent városunkat, Jeruzsálemet,
földjét sóval hintették be, hogy örökre termé-
ketlen maradjon. A Szentély mesés kincseibôl

Lélekvesztôn

Megemlékezés a dániai zsidók megmentésének 70. évfordulóján
„Nem azért, mert zsidók, hanem mert honfitársaik voltak”

ban, leginkább az emberek szolidari-
tásán múlott, hogy a zsidók idôben el
tudtak menekülni, s a deportálásokat
szervezô németek üres lakásokat ta-

láltak. A dánok motivációjában a
gyakorlati megfontolások mellett in-
kább a németekkel való szembenál-
lás és saját értékeik erôsítése, s nem

egy altruista nézôpont érvényesült.
1945-ben, a felszabadulást és a zsi-
dók visszatérését követôen meglepô
módon antiszemita hullám érte el
Dániát, melynek elsôsorban verbális
megnyilatkozásai voltak. Feléledésé-
nek hátterében az állt, hogy a dánok
a Svédországból visszatért zsidóktól
elvárták, hogy elfogadják a dán kul-
túrát, asszimilálódjanak, akár saját,
kisebbségi kultúrájuk rovására is.

Szita Szabolcs professzor beszédé-
ben a dán zsidók svéd együttmûkö-
déssel történt 1943 ôszi megmenté-
sét emlékezetes, európai rangú pél-
dának nevezte, mely bizonyította,
hogy nehéz, szinte kilátástalan hely-
zetben, a parancsok ellenében is le-
hetett nemet mondani, emberéletek
ezreit megmenteni. Nemzetközi kite-
kintést téve, felidézte a második vi-
lágháborús embermentés jól ismert
alakjait, de megemlékezett a névte-
len vagy eddig ismeretlen hôsökrôl
is. Kitért a szlovák, német, svájci,
osztrák, francia embermentések tör-
ténetére, az embermentôk emléké-
nek méltó megôrzésére tett külföldi
törekvések eredményeire. Hangsú-
lyozta: a nevelésben is fontos szere-
pet kell betöltenie e témakörnek.
„Bár az életmentôk száma elvész a
gyilkosság tengerében, a bujtatási,
mentési akciók erkölcsi értéke, fon-
tossága felmérhetetlen. A fiatal ge-
nerációk általuk az emberiességbe
vetett hitet, az életben nélkülözhetet-
len remény megnyilvánulásait talál-
ják meg. A dánok embersége, a svéd
polgárok befogadó magatartása eu-
rópai érték. Valós kép, kiemelkedô
példa a népek, nemzetek erköl-
csiségérôl.”

HDKE

összevonások történtek a Golán-fennsíkon és a
Szuezi-csatornánál, ami meglehetôsen „szokat-
lan”. A hadsereg fôparancsnoka mégsem volt
azon a véleményen, hogy a háború küszöbön
áll. Október 4-én Dajan együtt ebédelt
Rehávám (Gandhi) Zeévi ezredessel. A találko-
zón többek között a következô sokat mondó ki-
jelentések hangzottak el:

– Mi baj? – érdeklôdött Dajan.
– Az az érzésem, hogy háború lesz. (...) – je-

lentette ki Zeévi.
– Mirôl beszélsz? – förmedt rá Dajan. – Nem

lesz itt háború sem ezen a nyáron, sem az
ôszön. Semmi alapja sincsen annak, amit be-
szélsz...

Igaz, ugyanennek a napnak a reggelén
Dajannak jelentették, hogy Szíriából evakuál-
ják a szovjet tanácsadókat és családtagjaikat.
Dajan elrendelte a légierô teljes készültségbe
helyezését.

A katarzist a cselekményszövés érthetôsége
kíséri, és a téma, az elbeszélt történet, a gondo-
lati elemek, a helyzetek és a jellemek epizód-
szerûen egymásba kapaszkodnak, a végkifejle-
tet pedig a lavinaszerûen lezúduló újabb és
újabb történetek görgetik maguk elôtt.

A paradigmák tovább öröklôdnek, és valami
totális befejezés igénye irányít mindent. Ilyen
értelemben Gilbert új vonásokkal gazdagítja a
történelemírást.

Miután a fegyverek csôdöt mondtak, az ara-
bok pszichológiai hadviselésbe kezdtek.
Gyûlöletükbôl kioldódik egy meglehetôsen hit-
vány gondolat: a zsidókat a legnagyobb ünne-
pükön, amikor a zsinagógákban ülnek, amikor a
lelkület kitárják az Örökkévaló felé, amikor ön-
magukat zokogva ostorozzák, amikor ítéletet
mond felettük az Úr... akkor kell ôket megtá-
madni.

1973. október 13-án az egyiptomi tankok át-
keltek a csatornán, és feltartóztathatatlanul ha-
ladtak tovább az izraeli állások felé. A
következô reggelen indult az egyiptomiak
döntô támadása. Célja a Mitla- és a Gidi-hágó
elfoglalása volt, melyeket Izrael 1967 óta birto-
kolt. „A tankütközetben több tank vett részt –
összesen 2000 –, mint a második világháború
bármelyik nagy tankcsatájában.” (Ez alól egye-
dül az 1943-as kurszki csata kivétel – a szerk.)
„Saron tábornok frontvonalán, ahol a tankok
alig kilencvenméternyi távolságból lôtték egy-
mást, 110 egyiptomi tankot semmisítettek meg,
az izraeli frontvonal sértetlen maradt. Délebbre,
azon a szakaszon, ahol Kálmán Magén tábor-
nok vezette a harcokat, (...) 60 egyiptomi tankot
tettek harcképtelenné.”

(folytatjuk)



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

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

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

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

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

Licites eljárással eladó ingatlanok!

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

Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398 m2-
es telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiál-
tási 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. Kikiál-
tási ár: 3 900 000 Ft.

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken
53 m2-es, kétszobás, összközmûves, tel-
kes lakóingatlan melléképülettel (9,4 m2).
Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.

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

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

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

Az önkéntes munka télen is folytató-

dik. Gyere velünk segíteni te is! Cso-
port indul: január 12.–február 2. Je-
lentkezés: lljano@freemail.hu, 06-20-
233-8454, vagy személyesen kedden-
ként 16 és 17 óra között az Izraeli Kul-
turális Központban.
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APRÓHIRDETÉS

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

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

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

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

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

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

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

zöldszámon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

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

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Január 3. péntek Svát 2. Gyertyagyújtás: 3.47

Január 4. szombat Svát 3. Szombat kimenetele: 4.58

Január 10. péntek Svát 9. Gyertyagyújtás: 3.55

Január 11. szombat Svát 10. Szombat kimenetele: 5.05

Sábbát sírá

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jan. 3. Jan. 4. Jan. 10. Jan. 11.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.30 9.30 17.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.00 9.00 17.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 16.00 8.00 16.10 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.00 8.00 16.10 8.00
Alma u. 2. 16.30 8.45 16.30 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.00 9.00 16.10 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 17.00 9.00 17.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 15.50 8.00 16.00 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.50 8.00 16.00 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 16.00 8.00 16.15 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 10.30 17.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 17.00 17.00

VEGYES

Vitál-Lux-Dentál Fogtechnika. Négy

generáció óta. Allergiamentes biofogsor-

készítés, javítás, kerámiahidak, cirkon-

pótlások, harapásemelô, fogfehérítô sín

készítése. Telefon: +36-70-272-4217,

web: www.fogsor.eu

A Hunyadi téri zsinagógakörzet

(Hunyadi tér 3.) tóraolvasót (lejnolót

keres. Jelentkezni a 342-5322 telefonszá-

mon vagy a bzsh.hunyaditer@hdsnet.hu

e-mail címen lehet.

Programajánlat

Hírek, események
röviden

– Gratulálunk! Zalubel István
képzômûvész, akinek alkotása jelent
már meg lapunkban is, a Gábor Zita
alapítvány által meghirdetett „Élni az

életet 3.” 2013 országos pályázatán

(holokauszt az oktatás területén és a

mûvészeti életben) elsô helyezést ért

el.

– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.

Nyitva: hétfô kivételével naponta

10–18 óra között. Telefon: (1) 455-

3333. Honlap: www.hdke.hu. E-

mail: info@hdke.hu

További 300 millió 
az évfordulós megemlékezésekre
Összesen 1,8 milliárd forint támogatást szavazott meg 377 pályázatnak a

Civil Alap Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 elnevezésû támogatási prog-
ram keretén belül az Országgyûlés kulturális és sajtóbizottsága.

A testület javasolja a végsô döntést meghozó Miniszterelnökségnek, hogy
az eredetileg másfél milliárdra szabott összeget további 300 millióval egészít-
sék ki.

L. Simon Lászlónak, a plénum elnökének javaslatára 56 pályázónak szeret-
nének juttatni a további 300 millió forintból, így a jelentkezôk 40 százalékát
tudják támogatni.

A program célkitûzése, hogy a civil társadalom aktívan váljon a megemlé-
kezések részesévé, és az utókor ebbôl a nemzeti tragédiából levonhassa a fon-
tos tanulságokat – fogalmazott a testület elnöke.

A bizottság elnöke szerint „várakozáson felüli a siker”, 1073 pályázat érke-
zett be, összesen majdnem 13,9 milliárd forintos igénnyel, alapítványoktól,
egyházaktól, egyházi intézményektôl, határon túli szervezetektôl, magán-
személyektôl, helyi önkormányzatoktól, köztestületektôl, szövetségektôl, ok-
tatási intézményektôl, magánszemélyektôl és jogi személyiséggel nem ren-
delkezô szervezetektôl.

Mint elmondta, mûalkotások létrehozására, dokumentum- és játékfilmek
forgatására, könyvek, folyóiratok, tematikus kiadványok megjelentetésére,
elôadások, szakmai konferenciák, kiállítások, megemlékezések tartására ér-
keztek pályázatok, valamint zsidótemetôk és zsinagógák felújítására is. Ti-
zenkilenc kifejezetten a cigányság tragédiájával foglalkozik.

Menczer Erzsébet fideszes képviselô hangsúlyozta: tisztességes magyar
embernek mindenféle diktatúrát el kell ítélnie, ezért egyformán emlékezni
kell a diktatúrák gaztetteire.

Nagy Csaba fideszes parlamenti képviselô arról beszélt, hogy Pécsett roma
holokauszt emlék- és dokumentációs központot szeretnének létrehozni.

Gyutai Csaba fideszes parlamenti képviselô elmondta, Zalaegerszegen –
ahol ô a polgármester – tematikus útvonalon szeretnék bemutatni a zsidó
örökséget.

Pálffy István KDNP-s képviselô a vidéki és a határon túli magyaroktól be-
érkezett pályázatokat emelte ki.

Hiller István szocialista képviselô arról beszélt, hogy Magyarország nem
antiszemita, de a közbeszédben ott van az antiszemitizmus, és megjelenik a
Parlamentben is. Ugyanakkor a mostani pályázat összeköti a kormányzó és a
demokratikus ellenzéki pártokat. Ennek pedig célja egyrészt az emlékezés a
hetven évvel ezelôtti borzalmakra, másrészt felhívás a jövô nemzedékekhez –
fogalmazott.

Novák Elôd, a Jobbik parlamenti képviselôje – aki éles szóváltásba került
L. Simon Lászlóval és Szabó Györggyel, a Mazsök kuratóriumának elnöké-
vel – a trianoni békeszerzôdésnek emléket állító állami múzeumot hiányolta,
és ezzel állította szembe, hogy szerinte jelenleg elegendô holokauszt-
emlékhely található az országban. A pályázatra „rendkívül soknak” tartotta a
másfél milliárd forintot, szerinte 500 millió forintot a Trianon Múzeumra kel-
lene átcsoportosítani.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke hangsúlyozta, rendkívül jó az együtt-
mûködés a kormányzat és a zsidó szervezetek között a pályázatokat illetôen,
amelyek hosszú távon a holokauszt traumájának feldolgozását szolgálják.

Szabó György helyesnek ítélte meg, hogy oktatási projektekre is fordítható
a pályázat összege.

Kirschner Péter, a Mazsike elnöke arról beszélt, hogy minél több közösség-
nek gondolkodnia kell azon, mit lehet tenni a történelem, így a holokauszt
emlékeinek megôrzéséért.

MTI

A kuruc.info az
ügyészséget is túléli?

A Legfôbb Ügyészség visszautasítja Deutsch Tamás néppárti európai parla-
menti képviselô kuruc.infóval kapcsolatos bírálatát – reagált az MTI-nek Fa-
zekas Géza ügyészségi szóvivô, miután a politikus a Facebookon közzétett
egy, a vádhatóságot kritizáló írását.

Deutsch Tamás a közösségi portálon „tôrôl metszett náci szenny(hon)lap”-
nak nevezte az oldalt, amelyen szerinte „nap mint nap nyilvánosan megaláz-
zák az összes tisztességes, becsületes, jóakaratú magyar embert”. A politikus
a honlap mûködését törvénytelennek nevezte, és bírálta a törvények betarta-
tására hivatott intézményeket, amiért a „náci hírportál dolgos hétköznapjait”
zavartalanul éli.

Úgy vélte, az ügyészség a „kétségbeejtô tehetetlenkedésével” évek óta kép-
telen kideríteni, kik csinálják a szerinte az alaptörvényt és más törvényeket is
sértô portált.

„Mostantól számítva pontosan 72 órája maradt az ügyészségnek, hogy tör-
vényes kötelezettségének végre eleget téve, egyszer és mindenkorra felszá-
molja ezt a gennyláda náci hírportált” – fogalmazott Deutsch Tamás, aki kilá-
tásba helyezte, hogy ha az ügyészségnél nem állnak azonnal „a két hátsó lá-
bukra”, akkor indul a legfôbb ügyészség épületéhez ugróiskolát rajzolni.

Fazekas Géza hangsúlyozta: az ügyészség általában nem szokott
képviselôk közéleti megnyilvánulásaira reagálni, ugyanakkor durva kiroha-
násnak és valótlan állításoknak nevezte a politikus által írtakat. Hangsúlyoz-
ta: az ügyészség több eljárást is indított a portállal szemben, többek között M.
Balázs ellen, aki a vádhatóság szerint fôszerkesztôként rágalmazást követett
el. Hozzátette: annak ellenére tudtak vádat emelni, hogy az Egyesült Államok
még 2007 ôszén elutasította a portál szerverének lefoglalását az amerikai al-
kotmány elsô kiegészítésére, a sajtószabadságra hivatkozva.

A vád alapjául az szolgált, hogy 2006. október 7-én, majd 16-án, majd utá-
na több alkalommal, frissített formában a 2006. szeptemberi budapesti ese-
ményekkel kapcsolatban a kuruc.info közzétette az ügyekben eljáró bírák,
ügyészek személyes adatait.

A Fejér Megyei Bíróság 2011 ôszén bizonyítottság hiányában jogerôsen
felmentette M. Balázst.

MTI nyomán

JANUÁR

Generációk Klubja
(VI. ker., Hunyadi tér 3. félemelet)

6.: Breuer Péter Közel-Kelet-
szakértô „2014...” címmel tart
elôadást. 

13.: Deák Gábor: Mispochológia
Mesterfokon – évadnyitó! 

20.: Tu bisvát Vencel György
kántorral.

27.: Zeneszerzôk-szövegírók...
zenetörténet zongorára! A hang-
szernél Fûzy Gábor.

A hétfôi elôadások 15 órakor
kezdôdnek.

Gyógytorna és fejlesztô foglalko-
zás a megszokott idôben és helyen
lesz.

Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

4. (szombat) 19.00: Rose
9. (csütörtök) 19.00: Örkény-est

12. (vasárnap) 15.00: Rose
12. (vasárnap) 19.00: Zsidó me-

sék
14. (kedd) 19.00: Hepehupás út a

választásokig. Kéri László soroza-
ta. 

15. (szerda) 19.00: Énekelj sza-
badon! Kádek Heny növendék-
koncertje. 

16. (csütörtök) 19.00: Rose
20. (hétfô) 19.00: Heller Ágnes-

est. Mindennapi filozófia: szere-
lem. Beszélgetôpartner: Kardos
András.

21. (kedd) 19.00: Odesszai kocs-
madalok

23. (csütörtök) 19.00: Leonard
Cohen és a többiek

25. (szombat) 19.00: Bach Szil-
via politikai monokabaréja 

26. (vasárnap) 19.00: Frida.
Kuplé-opera 

27. (hétfô) 19.00: Spinoza &
Rembrandt. Vígopera 

28. (kedd) 19.00: Talmud, Tóra
és a többiek 

29. (szerda) 19.00: Gardénia
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SPÁNN GÁBOR

Zsidóvá fogadom (2.)
Családunkban köztudott, hogy gyûlölök vásárolni. Nem

járok nagy pénzzel a zsebemben, így kísértésbe sem esek
semmilyen drágább vagy tartós fogyasztási cikket vásárol-
ni. Ezzel szemben viszont feleségem több mint 30 éve gon-
doskodik arról, hogy ami nálunk elfogyna és szükséges, azt
a legolcsóbb forrásból, magam és fiam segítsége nélkül be-
szerezze. Ezt a hagyományt nemrégiben – remélem, egysze-
ri alkalomra – felrúgtuk. Arra kért az asszony, menjek ki
az immáron halálra ítélt Józsefvárosi piacra, és vegyek
lehetôleg minél olcsóbban a kínaiaknál legalább 4 pár zok-
nit, mert azzal leltárunk szerint rosszul állok. Vigaszom
csupán annyi volt, hogy az újságíró énem reménykedett
abban, hogy az eutanázia közepette, melyet Budapest leg-
olcsóbb piaca e pillanatban megél, szolgál valami olyan
szociális élménnyel, amibôl esetleg valami „téma-morzsát”
meríthetek. Majdnem így is történt. A standok között sétál-
gatva, miközben percenként hárítottam el, hogy 1000 fo-
rintért megvegyek valódi aranyórát. Ijedtemben majdnem
futásnak eredtem, amikor az egyik árus milliós nagyság-
rendû kifizetett számlát, summa cum laude végzettséget
igazoló nôgyógyász diplomát ajánlott jutányos áron. Fél-
hangosan mantráztam: nekem zoknit kell venni!!! Megta-
láltam azt az árust, aki a világhírû (természetesen eredeti)
emblémával ellátott sportcipôket árusítja, és ott tornyosult
elôtte egy halom zokni. Ez számomra nem köznapi vásár-
lás volt, hanem szinte orosz rulett. Tudniillik pár hónapja
az asszony ugyanitt vett négy pár zoknit, amit otthon ki-
bontva kiderült, hogy minden párnál a jobb láb nagyujja
lyukas. Most azon izgultam, hogy amit frissen veszek, an-
nál a bal lábon legyenek a lyukak, és akkor tudunk csinál-
ni komplett párost. Ketten is álltak eladók, és meglátták
rajtam a potenciális vásárlót, ezért már zengett is a hívó
szó: Gyere, barát, nálam legolcsóbb, bármit keresel!

Mondtam, hogy nekem 4 pár zokni kell csupán. A két
kis kínai szinte vokálban válaszolt: 1000-ért tiéd a zokni.
Mivel mindig arra vágytam, hogy legyek legalább egyszer
az életben olyan ügyes alkudozó, mint a feleségem egy-
egy piacon, hát csípôbôl azt feleltem: 800-ért elviszem!

A két kis kínai már ekkor ferde szemmel nézett rám. Az
egyik azt mondta: ez legfinomabb anyagból való kézi-
munka, nem gép csinál, ember, nem képzeled, hogy 800-
ért odaadom!

Én viszont már csak presztízs-okokból is folytattam a
vitát. Ha nem adjátok 800-ért, addig megyek körbe a pia-

con, míg a konkurenciánál biztos megkapom ennyiért!
Az egyik kis kínai ekkor összehúzta a szemét (ez önmagá-
ban hatalmas teljesítmény volt a részérôl), és kivágta a
tromfot: Mondd, ember! Te nem zsidó vagy véletlenül,
hogy ennyire alkudozol?

Gondolkodtam, ez most dicséret vagy zsidózás?! Látták
rajtam, hogy ingadozom a sértôdés határán, ezért a má-
sik sietett békíteni, mégpedig meglepô módon:

Nem kell haragudni ezért, mert tudd meg, hogy Ming
zsidó akar lenni! Most intézi. Úgy néztem rá, mint gyúj-
togató a vizes szalmára. Már a válasza szemantikailag is
gondot okozott: nem tudtam, hogy a Ming nála többes
számot jelent-e vagy a családi nevét, de ez még érthetô.
Azt viszont fel nem foghattam, hogy a világ legnépesebb
országából jött két polgár Magyarországon miért akar
zsidó lenni. Otthon választhatott a taoizmus, buddhizmus,
katolicizmus stb. között, de legkevesebb közük a zsidóság-
hoz lehet. Aztán két dolog is történt egyszerre. Én meg-
kaptam a 4 pár zoknit 800-ért, és a megspórolt 200 mellé
rájöttem a két kínai motivációjára is. Ezek az emberek
nem üzleti érdekbôl és nem is csupán lelkiismereti okok-
ból kívánnak osztozni 5000 éves sorsközösségünkben, ha-
nem egyszerre két hazának is szolgálatot kívánnak tenni.
Kínában tudniillik – tekintettel a túlnépesedésre és a ke-
vés ennivalóra – hoztak egy törvényt, miszerint egy kínai
családnak csupán egy gyereke születhet legálisan. Ma-
gyarországon napi téma, hogy fogy a népesség: nagyobb
a halálozási arány, mint a születési. Mi, zsidók pedig iga-
zi vesztesei vagyunk a teljes populációnak, hisz „történel-
mi okokból” 600 000 magyar zsidót vesztettünk a 20. szá-
zadban. Ez a két kis kínai nyilván családot akar, és szüle-
tendô gyerekeivel innen tiltakozik a kínai születésszabá-
lyozás embertelensége ellen, és zsidóként elôsegíteni kí-
vánja a magyar zsidóság lélekszámának növekedését. Az
is eszembe jutott, hogy emberpróbáló feladat lesz ezeknek
a kínaiaknak, akik a magyart is csak jóindulattal
minôsített középfokon beszélik, miként lesznek megtanul-
hatók imádságaink. Mindenesetre erre már csak legyin-
tettem, mert eszembe jutott közelmúltbeli személyes élmé-
nyem. Az egyik zsinagógánkban a mellettem ülô ismeret-
len magyar zsidó embernek a templomszolga egy héber
nyelvû imakönyvet nyújtott oda az istentisztelet elején, de
ô azzal utasította vissza: köszönöm, nem kérem, számom-
ra ez kínai.

...és ideje van a
nevetésnek

Vidám társaság érkezik a Keleti pá-
lyaudvar indulási oldalához, akik a
Nyíregyházára induló vonatot kere-
sik.

– Még nem tolták be! Csak három-
negyed óra múlva! – válaszolja az
egyik vasutas.

A legények beülnek a restibe, és
egyik sört rendelik a másik után. Lete-
lik a háromnegyed óra, és akkor ro-
hannak ki a restibôl. Épp hogy sikerül
felkapaszkodniuk az utolsó kocsira. A
harmadik lemarad, ott áll a peronon,
néz a vonat után, és harsogó nevetés-
ben tör ki.

– Mit tud maga ezen nevetni? – kér-
dezi az egyik vasutas.

– Hát csak azt, hogy a haverjaim
azért jöttek ki a pályaudvarra, hogy
engem kikísérjenek!

Glasgow-ból Edinburgh felé száguld
a gyorsvonat. A fülkéket járva a kalauz
egy skótra bukkan, akinek nemcsak
hogy jegye nincs, de fizetni sem akar.
Szó szót követ, s a vasutas annyira fel-
bôszül a potyautas makacsságán, hogy
a robogó vonat ablakán kihajítja an-
nak bôröndjét. Erre már a skót is kijön
a sodrából:

– Hallja, ez azért már mégis sok!
Nem elég, hogy engem megbüntet,
még a fiamat is kidobja az ablakon?

Az ügyvéd a kórházban halálos be-
tegen tempósan lapozza a Bibliát. 

– Maga meg mit csinál? – kérdezi
az orvosa. 

– Joghézagot keresek...

Sok ezer kicsi gyerek, 3 és 14 év
között, szülôkkel, nagyszülôkkel,
idôsebb testvérekkel. Csupa izgalom,
biztosan sikerül-e a Családi Nap vala-
mennyi, gyerekeknek rendezett att-

rakcióját megismerni, valamennyi
programját meghallgatni, megnézni,
az ételeket megkóstolni. A hevenyé-
szett mérleg és a csillogó szemû visz-
szajelzések szerint igen! Az Élet Me-
nete Alapítvány elsô Családi Napja a
Syma csarnokban csupa olyasmit kí-
nált a kisgyerekes családoknak, amit
egy magára adó hatéves soha ki nem
hagyna, az Alma együttestôl Oláh
Gergôig, Gryllus Vilmostól Ábel Ani-
táig, valamint a nagyszerû Zmirim
együttestôl a miskolci Diri-dongó
együttesig, a mini KRESZ-parktól a
MOZI-sarokig. A Honvédelmi Mi-
nisztérium az alapítvány kérésére egy
különleges harci jármûvet küldött a
rendezvényre, amit két nagyon lelkes
katonatiszt mutogatott készségesen
egész nap a sok-sok gyereknek és
szüleiknek. Értékes tombolanyeremé-
nyeket is sorsoltunk, a fôdíjat, egy iz-
raeli repülôjegyet, az El Al-iroda fel-
ajánlását Hagay Meir Zahav nagy-
követhelyettes és Váradi János, az El
Al-iroda budapesti igazgatója sorsol-
ta ki és adta át közösen a szerencsés
nyertesnek.

A szülôknek is nagy könnyebbség

volt az esemény, hiszen egész napra
kínált minôségi kulturális, szórakoz-
tató és információs programokat, in-
gyenes belépéssel. A tudatosan
chanukka és karácsony közé szerve-

zett Családi Nap
azt kívánta üzenni
a sok ezer részt-
vevônek, hogy ér-
demes megismer-
ni egymás ünne-
peit, a békés euró-
pai polgári hagyo-
mányok, legyenek
azok zsidók vagy
keresztények, ki-
válóan megférnek
egymás mellett,
mi több, kiegészí-
tik egymást. A
mai magyarorszá-
gi zsidó közélet
számos intézmé-

nye fogadta el az Élet Menete Alapít-
vány meghívását, s állított ki a pavilo-
nokban, valamint a Hitközség vezetôi
is személyesen megjelentek. Zoltai

Az Élet Menete Alapítvány
Családi Napja

Most húzzák...

Gusztáv ügyvezetô igazgató, Heisler
András és Tordai Péter elnök urak el-
ismeréssel szóltak a különleges, az
alapítvány megszokott rendezvényei-
hez képest formabontó kezdemé-
nyezésrôl.

Sok száz érdeklôdô család jutott így
a szórakoztató programok között olyan
ismeretekhez és ismeretségekhez, me-
lyek alapvetôek a normális együttélés-
hez. Az Élet Menete Alapítvány az
idén elôször szervezett Családi Napjá-
val is ugyanazt a fontos elvet követte,
mint a 11. éve rendezett budapesti
„menetekkel”. A hagyományokat és a
történelmet tisztelô jövô és egymás
mellett élés a fiatalok nélkül nem mû-
ködik. Nem érdekes, ki honnan jön, az
a kérdés, most hol áll, s hová tart. Meg
kell tanulnunk tisztelni egymást, egy-
más emberi, történelmi fájdalmát és
örömeit. Errôl szól a fiatalok „Élet Me-
nete”, az életért, egymás elfogadásáért
dolgozik, menetel – vagy tart éppen
családi napot ezreknek, 2013-ban, Bu-
dapesten. Így is lehet.

K. Zsuzsa önkéntes


