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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

S I K O LY
Emberek! Riadó!
Bakancsosok masíroznak a Gellért Szálló elôtt. Radnóti-könyveket égetnek az utcán. Magyar nácik kórusban éltetik a focipályán
Hitlert, szabályos karlendítéssel.
Horthy-szobrot avatnak a templomban. Csatáry csendôrt dicsôítik mai követôi. Hiába ír indulatos levelet az Egyesült Államok
elnöke, a világháború gyôztes koalíciójának egyik jogutódja – semmi. Neki sem válaszolnak.
És félek, nekem sem fog senki.
Nem üvölt az ellenzék – se közösen, se külön-külön. A magyar
kormány, a parlament is hallgat.
A szenny itt folyik az utcán, elôttünk. És az emberek még az orrukat sem fogják be. Hol vannak a
bátrak? Az antifasiszták, a demokraták, a tisztességes papok,
a rendes, jó emberek? Azok, akik
valaha tanultak a szolidaritásról,
az ellenállás lelkesítô kézfogásáról? Akik fiatalon elénekeltek egy

„Hajrá, magyarok!
Vesszenek a nyilasok!”
A Józsefvárosi pályaudvar átépítésével emlékhelyet és oktatási központot
hoz létre a kormányzat a holokauszt hetvenedik évfordulója alkalmából. A
Sorsok Házát a tervek szerint jövô áprilisban adják át.
Ide, a használaton kívüli pályaudvarhoz szervezett tüntetést a Jobbiktól is
jobbra álló, görög neonáci mintára szervezôdô Magyar Hajnal (amely indulni készül a parlamenti választáson). A „holokausztipar elleni” rendezvényen
többek között az egyik gárdaszervezet, a Jobbikkal meglehetôsen hûvös viszonyban lévô Magyar Nemzeti Gárda is képviseltette magát.
A tüntetés csendesebb idôszakaiban némelyek átkiabáltak, hogy „Mocskos
zsidók!”, mire a túloldalról jött a kórus: „Hajrá, magyarok! Vesszenek a nyilasok!”
A rendezvény után kisebb fizikai atrocitás történt.

szívben született, régi dallamot?
Hol vannak a tiltakozó százezrek,
milliók?!
Miért nem ébred fel a politikai homokba temetett fejekben a valaha
megtanult induló?
A fasizmus – fasizmus! A nácik
nem kaphatnak felmentést! Hitler,
Horthy, Csatáry neve egyet jelent
a borzalommal, a halállal. Radnóti
könyveinek elégetése több, mint
justizmord, az emberi szellem, a
kultúra megtagadása.
A politika csöndje a zavar hallgatása. A némaság ma cinkos
együttmûködés! Beleegyezés?
Hazám, állj meg! Ez már nem az
utolsó figyelmeztetés! Ez már nem
a láng közelsége, ez már maga a
tûz!
Ember! Ha még nem égtél el, tiltakozz! Nincs több ép pillanatod!
Benedek István Gábor

Czene Gábor / NOL – részlet

A magyar zsidók érzik legkevésbé
biztonságban magukat
Továbbra is eleven a gyûlölet sok európai országban,
a zsidókat gyakran érik támadások szóban, tettben,
virtuálisan és a politikában is – derül ki az EU alapjogi
ügynökségének (FRA) vizsgálatából, amelyben öt és
fél ezer európai polgárt kérdeztek meg az unió nyolc
tagállamában.
Az 5500 megkérdezett mind zsidó.
Arról faggatták ôket, hogy éreznek-e
valamilyen diszkriminációt, érik-e
ôket támadások származásuk, vallásuk, esetleg Izraelhez való kötôdésük
miatt. A jelentés azt is megmutatja:
Magyarországon érzik legerôsebben
az érintettek, hogy a politika oldaláról
számíthatnak fenyegetésre, és a legtöbben itt fontolgatják, hogy elhagyják hazájukat, mert zsidóként nem élhetnek biztonságban.
A vizsgálat alapján az FRA ajánlásokat tesz a tagállamoknak a diszkrimináció megszüntetésére, a gyûlöletbûn üldözésére. Egyebek közt azt javasolják, hogy hozzanak létre különleges rendôri egységeket, amelyek az
interneten dúló antiszemita gyûlölet
ellen képesek fellépni.
Kiderül a felmérésbôl, hogy a legtöbb fizikai támadás azokat a zsidókat
éri, akiknek a hazájában sok muzulmán bevándorló él (Franciaország,
Belgium, Svédország, Egyesült Király-

ság). Ezekben az államokban támadják
a zsidókat a palesztinok „védelmében”.
Angliában vagy Svédországban baloldali alapon álló szélsôségesek is részt
vesznek antiszemita akciókban. Azokat az igaztalan általánosításokat, amelyek szerint „az izraeliek ugyanúgy
bánnak a palesztinokkal, mint a nácik a
zsidókkal”, az antiszemita támadások
közé sorolják, és az érintettek így is érzékelik. A vizsgálat arról is beszámol,
hogy az országok többségében a zsidók úgy érzik: valamilyen módon
rejtôzködniük kell, nem viselhetik
identitásuk külsô jegyeit (kipa, Dávidcsillagos ékszer stb.). Azokban az országokban, ahol sok a közel-keleti bevándorló, elkerülik a muzulmánok lakta negyedeket.
Magyarországon a szélsôjobb a
zsidógyûlölôk fô centruma. Az 528
magyarországi megkérdezettnek 79
százaléka állította ezt. Három államban: Magyarország mellett Franciaországban és Belgiumban érzékelik úgy
az ott élô zsidók, hogy az utóbbi öt
évben határozottan erôsödött az antiszemitizmus. „Egyre reménytelenebb
az antiszemitizmus elleni küzdelem”
– mondta a kérdezôknek egy 60 felet-

ti magyar nô. Ezekben az országokban válik közhellyé a hamis állítás,
miszerint „a zsidóknak túl nagy hatalmuk van, ôk a felelôsek a gazdasági
válságért, a holokauszt felfújt ügy, és
a zsidók ezt anyagilag kihasználják”.
Az összes vizsgált államban
elenyészô a sportrendezvényeken tapasztalható antiszemitizmus – Magyarország itt is kiugróan teljesít. A
vizsgálat szerint a holokauszttagadás
is Magyarországon a legerôsebb. Egy
negyvenes magyar férfi azzal világította meg a hazai állapotokat, hogy elmondta: „A politikusok felelôssége
fontos. Ha ôk eltûrik az antiszemitizmust, akkor az növekedik, különösen,
amikor bûnbakra van kereslet.”
A vizsgálat arra is rávilágít, hogy a
gazdasági bajok, a munkanélküliség
az antiszemita szélsôség táptalaja. Ezt
jól látják az érintettek is. Egy magyar
férfi (60–69 között) így magyarázta
ezt: „Ha az ország gazdasági és társadalmi helyzete javul, talán az antiszemitizmus is csökken majd. Ám sajnos
van egy másik elem, ami befolyásolhatja az állapotokat, ez pedig a
növekvô romagyûlölet. (...) Reménytelen fellépni a butaság, az elôítélet és
a szegénység ellen.”
Magyarországon alig számolnak
be tényleges fizikai atrocitásokról, az
utóbbi idôben kevesebb zsidó intézményt, temetôt ért vandál támadás.
Ezzel együtt a megszólalók veszélyben érzik magukat és családjukat, és
meglepôen sokan (48 százalék) fontolgatják éppen emiatt a kivándorlást.

A verbális támadások terepe
A kutatók nyolc államot vizsgáltak:
Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország, Svédország.
Romániában is készült vizsgálat, de a
kevés válaszadó miatt nem számították
be az így kapott eredményeket. Magyarország az elsô három ország között van az antiszemita agressziótól való félelem tekintetében. Ez a felmérés
nem az antiszemita jelenségek tudományos kutatása, hanem arról szól,
hogy az adott országokban élô zsidó
közösségek hogyan értékelik, érzékelik ezt. És azok nyilatkoztak az interneten, akik akartak, tehát valamiképpen érintettek, el akarják mondani az
élményeiket – mondta kérdésünkre
Kovács András szociológus, a Középeurópai Egyetem tanára. Kovács professzor részt vesz a kutatás további értékelésében és feldolgozásában.
Két dologra figyelmeztet: azokban
az államokban, ahol erôs az iszlám
szélsôségesek oldaláról a fizikai fenyegetés, más a veszélyérzet, mint ott
– ilyen Magyarország –, ahol elsôsorban a verbális erôszak dúl. A politika
szerepe az antiszemitizmus erôsödésében kiemelkedô Magyarországon a felmérés szerint. Ennek Kovács
András szerint az oka az, hogy egyedül nálunk van parlamenti frakciója
egy nyilvánvalóan antiszemita pártnak. Ez erôs félelmeket gerjeszt.
Miklós Gábor / NOL

„Új, meglepô hangok
Budapesten”
A Spiegel Online német hírportál a
Sorsok Háza nevû holokausztemlékhely létrehozásának tervérôl
közölt beszámolót. A holokausztmegemlékezés Magyarországon: egy
múzeum a halott gyermekeknek címû cikkben a szerzô, Keno Verseck a
Józsefvárosi pályaudvarra tervezett
emlékhellyel kapcsolatban kiemelte,
hogy a kormány a zsidó közösséggel
együtt és Izrael részvételével országszerte megemlékezéseket és zsinagógák felújítását tervezi a holokauszt
70. évfordulója alkalmából, és támogatni kívánja az emlékezetkultúrát a
közintézményekben.
Ezek „új, meglepô hangok Budapesten”, hiszen „az a hír járja, hogy
az Orbán-kormány ártalmatlan színben tünteti fel Magyarország fasisztabarát múltját, kacérkodik a szélsôjobboldali szavazókkal, és nem
határolódik el elég határozottan az
antiszemitizmustól” – írta a Spiegel
Online szerzôje. A kormány „a jelek
szerint szeretne végre megszabadulni ettôl az arculattól” – tette hozzá.
Kiemelte: a rendszerváltás óta egy
kormány sem támogatta olyan mértékben az emlékezést a holokausztra,
mint ahogyan most tervezik.
Forrás: MTI/STOP
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Körzeti kitekintô
Gyôr
A százéves menházért
zenéltek
A Janoska Ensemble az egykori
gyôri zsidó menház felújításáért
koncertezett a zsinagógában. Mûsorukban Liszt, Paganini és Sarasate
mûvei mellett „új fuvallatok” darabjai voltak hallhatók két hegedûre, nagybôgôre és zongorára.
Munkatársunktól
– Százhuszonnégy esztendeje már
annak, hogy Pfeiffer Fülöp orvos
mint a városát szeretô és támogató
gyôri polgár és zsidó hitközségi el-

– Az alagsorban talált helyet egy
hatalmas konyha tálalóhelyiséggel
és edényszertárral, hús- és fûszerkamrával, odébb a központi fûtôház
fa- és szénkamrával – vezet körbe
bennünket a hitközség által visszavásárolt épületben az elnök. – A földszinten balra nyílt az étkezôterem a
tálalóval, mellette gondnoki lakással. Jobbra voltak az aggszobák, a
betegszoba és a személyzet szobái.
Az emelet legszebb része a száztíz
négyzetméteres imaterem volt, mellette szintén aggszobák, betegszoba
és más kiszolgálóhelyiségek. A padlástérben mosókonyha is helyet ka-

épület állaga csak egyre rosszabb
lett. A hitközség tavaly visszavásárolta, hogy megakadályozza összedôlését és elejét vegye esetleges lebontásának.
A felújítás szakaszos, elsô lépésben kicserélték a tetôt, az épület
emeletén szeptemberben megnyílt az
óvoda, melynek korszerûsítése folyamatos. A renoválásra váró menház – tekintettel a kialakítás alatt álló funkcióira – méltó helyet biztosít
majd a tervezett kiállításoknak és
megemlékezéseknek. Kiállító- és oktatóbázisként alkalmas lesz arra,
hogy az idôsebbek és fiatalok reális
képet alkothassanak Gyôr történelmi
és gazdasági fejlôdésének egyes korszakairól, a város jeles polgárairól,
egyúttal emlékhelye lesz több mint
5000 meggyilkolt egykori gyôri és
környéki polgárnak. Ezzel a kezdeményezéssel Gyôr részesévé válhat
az országot átölelô holokausztemléksorozatnak, hiszen 2014 a soá
emlékéve lesz Magyarországon.
(Forrás: Kisalföld)
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Bölcsôdétôl
a diplomáig
Bölcsôdével bôvül a Benjámin
Böezrát Hásém – Isten segítségével megvalósulni látszik a Mazsihisz, illetve a BZSH negyedszázados terve: akik igénylik, tanulmányaikat a
bölcsôdétôl a diplomáig zsidó intézményekben végezhetik.
A Budapesti Zsidó Hitközség régi álmot vált valóra azzal, hogy 2014-ben
a zuglói Ungvár utcában található Benjámin Óvoda (www.benjaminovi.hu)
bölcsôdei csoporttal (14 férôhely) bôvül. A tíz éve épült óvoda jelenleg négy
csoportban száz kisgyermeket lát el. A bôvítés során kialakítanak egy ötödik
csoportszobát, amely a bölcsôde otthona lesz. A BZSH közgyûlése tavasszal
hagyta jóvá az eddig hiányzó intézmény létrehozását, melynek tervei elkészültek, és a közelmúltban a Hitközség megkapta az építési engedélyt. A kivitelezés hamarosan kiírandó nyílt közbeszerzési eljárása után kezdôdhetnek
meg az építési munkák. Az új helyiségek kialakításával párhuzamosan szeretnénk felújítani az intézmény rossz állapotban levô kertjét és játszóudvarát is.
A beruházás állami támogatásból, a Hitközség saját forrásaiból és adományokból valósul meg. Ezúton kérünk mindenkit, aki szeretné és tudja támogatni a jövô generációk számára fontos beruházást, hogy adományát az erre a
célra elkülönített bankszámlánkra juttassa el: OTP Bank Nyrt., BZSH bölcsôdeépítés, 11707024-20474289. Adakozni a Hitközség fôpénztárában is lehet (1075 Budapest, Síp utca 12.), készpénzben vagy bankkártyával. Paypal
címünk: penzugy@bzsh.hu

Olvasói levelek

Szeged

Egykori menház
nök alapítványt tett azzal a nemes
céllal, hogy annak jövedelmébôl tápintézet létesíttessék szegény tanulók
számára – kezd a Kossuth utcai
épületrôl szóló történetbe a hitközség mostani elnöke, Villányi Tibor.
– Annyi pénz viszont nem jött öszsze adakozásból, hogy külön-külön
építsék meg az óvodát, a mai kifejezéssel élve közétkeztetést nyújtó és
mégis rituális konyhát, valamint az
aggok házát, így egyesítették a célokat, és megépült a menház. Schreiber
Ignác és Fanny és velük együtt sok
más gyôri polgár önzetlen támogatásából készült el éppen száz éve
Mocsányi Károly budapesti és
Stadler Dezsô gyôri mûépítészek tervei alapján. Az új épület egyike lett
Gyôr-Újváros legsikerültebb középületeinek, arányai és akkor modernnek számító stílusa a városrész
díszére vált a zsinagóga szomszédságában, a Kossuth Lajos utca és a
Palatinus (ma Erkel Ferenc) utca sarkán.

pott. Az épület a kor követelményeinek megfelelôen arra készült, hogy
kellemes otthont nyújtson az elhagyott aggastyánok számára, megenyhítvén öregségüket. De egyben arra
is volt hivatva, hogy középpontja legyen iskolásaink gondozásának.
A történelem közbeszólt, egy virágzó és fejlôdô közösség életét keserítették meg elôbb a zsidótörvények, majd bekövetkezett a
holokauszt tragédiája. Gyôr ötezer
lokálpatrióta polgárát, egész családokat, köztük nôket és gyermekeket,
vesztette el.
– A poklokat megjárt, vagyonától
megfosztott, kevesebb mint kilencszáz túlélô kénytelen volt a városnak
a menházat eladni, mert nem tudta
fenntartani – meséli Villányi Tibor
tovább a történetet. – Ebbôl a
pénzbôl segítették a betegen, negyvenkilósan hazatért nincsteleneket és
javaikból kifosztottakat. A menházból óvoda lett, de az utóbbi években
már az sem mûködött, az elhagyatott

Sajtóközlemény
A „Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program
2007–2013” keretében megvalósul a nagyváradi ZION zsinagóga és a debreceni Kápolnási utcai zsinagóga felújítása. Ez a határon átnyúló együttmûködés a „Vallási turizmus erôsítése a Nagyváradi és Debreceni Zsidó Hitközségek öröksége által” elnevezésû program része. A projekt 2012. december 1.
és 2014. május 31. között, az Európai Unió 1 414 284 euró összegû támogatásával valósul meg, melybôl a debreceni beruházás értéke 68 099 996 Ft. A
zsinagóga rekonstrukciójának célja, hogy a térségben egykor virágzó közösség több száz éves kulturális és szellemi örökségét is bizonyító épületet méltó
emlékként eredeti állapotában állítsa vissza, s egyben a város turisztikai
vonzerejét gyarapítsa.
A nagyváradi és a debreceni hitközség közötti, hosszú évek óta fennálló,
szoros és nagyra becsült testvérkapcsolat eredménye a zsinagóga felújítása. A
debreceni közösség az ország második legnagyobb hitközsége. Vallási életünk színterei a Kápolnási utcai zsinagóga és a Pásti utcai imaterem, többek
között ezért bír nagy jelentôséggel ez a felújítás.
A terveket a nagyváradi Puscas Cristian készítette, a beruházást a MesterÉpítô Kft. végzi. A rekonstrukció során kicserélik a tetô héjazatát, felújítják a
csapadékvíz-elvezetô rendszert, illetve a külsô homlokzatot. A belsô felújítás
során megôrzik a régi burkolatokat és helyreállítják az eredeti szín- és díszítésvilágot.
A Kápolnási utcai zsinagógát 1910 ôszén adták át. A nagy kupola a zsidó
csillaggal (Magen David) kiemelkedik környezetébôl. A 600 fô befogadására
alkalmas, külsejében modern, szerkezeti felépítésében bizánci hatásokat
tükrözô templomot budapesti mûépítészek, a László testvérek tervezték. Az
Országos Mûemlékvédelmi Hivatal 2000-ben mûemlékké nyilvánította.
A projekt debreceni nyitórendezvényét Papp László alpolgármester, valamint Horovitz Tamás hitközségi elnök nyitotta meg. Köszöntôt mondott Tóth
Attila, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés alelnöke és Felix Koppelmann, a
nagyváradi hitközség elnöke. A nagyváradi önkormányzatot Cristian Delcea
tanácsos és Jonut Ciorba projektvezetô képviselte.

A Szegedi Tudományegyetemre és
a hitközségbe látogatott Ilan Mor,
Izrael magyarországi nagykövete.
Az Általános Orvostudományi Karon találkozott Vécsei László akadémikussal, dékánnal, az MTA Orvosi
Osztálya elnökével és Nagy Katalinnal, a Fogorvos-tudományi Kar dékánjával, valamint izraeli orvos- és
fogorvostan-hallgatókkal. A beszélgetés keretében az egyetemisták
szóltak beilleszkedésükrôl, szegedi
fogadtatásukról, az elsô évfolyamok
nehézségeirôl, a kiváló képzésrôl, tanulmányaik izraeli elfogadásáról. A
nagykövet ígéretet tett a két ország
orvosképzô helyei közötti szorosabb
kapcsolatépítésre, cseregyakorlatok,
vendégoktatói programok kialakításának elôsegítésére. A fakultásokon
jelenleg 170 izraeli tanul, a német
medikusok után ôk vannak a legtöbben. A találkozón részt vett
Lednitzky András, Izrael dél-magyarországi tiszteletbeli konzulja is.
A nagykövet a hitközség elnökével
és alelnökével beszélgetést folytatott
gondjaikról, problémáikról, a társegyházakkal való viszonyukról, a
holokausztnak, valamint Löw Immánuel elhunytának jövô évi 70. évfordulója, illetve az Izraellel való államközi együttmûködés aláírásának
25. évfordulója alkalmából rendezendô eseményekrôl. Megegyeztek az egyetemmel és a hitközséggel
közös konferenciákról, programokról.
***
A IX. Szegedi Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál utolsó rendezvényén a
Sabbathsong együttes és Garai Róbert adott kiváló koncertet – a hideg
ellenére felmelegítve a közel 250 fôs
közönséget –, humorban bemutatva
a klezmert.
L. A.

Kovácsot csupa nagybetûvel
a jók könyvébe
Közel 130 kis település zsidótemetôit látogattam meg, legtöbb
esetben elhagyatott, beerdôsödött területen, néha kúszva és az akácbokrok tüskéi közepette, de voltak szépen gondozott sírkertek is, ahol az
emberi szellem a humánum elsôbbségét hirdette.
E munkák közepette akadtam rá
egy gyöngyszemre: Kôröshegyre,
ahol völgyhíd van a temetô felett, és
akadtam rá egy emberre: Kovács
Sándorra. Már a temetô megtalálása
is regénybe illô, mert egy vadászat
alkalmával bukkantak rá, mesélte a
portáján, és mutatta a fényképeket
meg az újságcikkeket.
A helyszín folyamatosan rendezett, karbantartott, nemcsak a felújítás pillanatában, hanem mindig. Én
magam is váratlanul toppantam be.
Egy ember, akinek szívügye, hobbija, kétkezi munkája, családja, esténkénti álma a zsidótemetô. Úgy tud
róla beszélni, mintha gyermekének
esti mesét mondana az ágy szélén.
Köszönöm az ott nyugodtak, de
legfôbbképpen az élôk nevében. S
engedtessék meg nekem, hogy kérjem a Mindenhatót, nevét csupa
nagybetûvel írja be a jók könyvébe.
Siklósi Vilmos elnök
Zalaegerszeg

Ausztráliában is Horthy
A sydneyi Morning Herald, Ausztrália legnagyobb napilapja elsô oldalán foglalkozott a budapesti Horthyszobor felavatásával. A cikk többek
között azt írja, Magyarország szél-

Gyökereink visszahívnak
(Révkomáromba)
Világtalálkozó
A helyi hitközség 2014-ben a
holokauszt 70. évfordulója alkalmából rendezi meg a révkomáromi zsidók II. világtalálkozóját. A túlélôk
mellett várunk mindenkit, akinek városunkból vagy a környékrôl származtak felmenôi. A program szlovák, magyar és angol nyelven zajlik
majd. Valamennyi generáció tagjait
szeretettel várjuk!
Idôpont: 2014. június 6.–8.

Tervezett program
Péntek: zsidó közösségi múzeum

megnyitása a Menházban, közös
szombatfogadás és ünnepi kóser vacsora
Szombat: sáchárit, ismerkedô beszélgetés, városnézô séta, találkozás
a város vezetésével, havdala, filmvetítés
Vasárnap: mártírnap – megemlékezés a temetôben és a zsinagógában
Regisztráció: kile@menhaz.sk
Kontakt: www.menhaz.sk, tel.:
00421357731224
Kérjük, továbbítsa felhívásunkat
ismerôseinek, barátainak!

sôséges jobboldali pártja, a Jobbik
büszkélkedik a volt kormányzóval,
aki a második világháborúban
országvesztô uralmat gyakorolt.
Több százan tüntettek a szobor felavatása ellen, egy részük kitûzte a
sárga csillagot is. Rogán Antal, a Fidesz képviselôje megjegyezte, hogy
a volt kormányzó szobrának felavatása élénk visszhangot fog kiváltani
a világsajtóban.
És valóban! A hír elkerült Ausztráliába is!
A lap folytatja: Horthy Miklós
nem állította meg a marhavagonokat,
melyekben közel félmillió zsidót deportáltak a csendôrök, bár megtehette volna. A volt kormányzó hadat
üzent a Szovjetuniónak és a szövetséges nagyhatalmaknak (de még
Ausztráliának is!). A Don-kanyarban
halálba küldte a 2. magyar hadsereget, amelynek katonái nem voltak
kellôen felszerelve, és mint ágyútöltelékek haltak meg. Ha nem lépett
volna be az értelmetlen háborúba,
nem dôl romba Budapest, a hídjai, és
számtalan ártatlan ember nem vesztette volna életét. Szobrot állítani neki olyan, mint Hitlernek vagy Mussolininak szobrot állítani Németországban, illetve Olaszországban.
Nemcsak helytelen, de bûn!
Arje Singer
Sydney

Scheiber sírjánál
A napokban került a kezembe az
Új Életnek az a száma, amelyben
megemlékeznek egykori iskolatársamról, a rabbiképzô Tarbut gimnáziumának volt tanulójáról. Egyszer
Montrealban, kétszer Budapesten találkoztam vele. Legutoljára csak sírját látogathattam meg. Scheiber Sándornak tudomásom szerint itt, Kanadában három tanítványa él: Stern
György és Rosen Moshe Torontóban,
s magam, Bleuer Ottó Montrealban.
Az újságjukat megôrzöm, és csatolom azokhoz a dokumentumokhoz,
melyek Róla szólnak, s a könyvhöz,
amelyet személyesen dedikált számomra.
Egyébként kérem, tolmácsolják
Schweitzer József fôrabbi úrnak legjobb kívánságaimat.
Bleuer Ottó
Montreal

Az Új Élet megjelenését
támogatja a MAZSÖK.
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Rejtô Jenô Nagykátáról
ment a halálba
Rejtô Jenô Reich Jenô néven egy
erzsébetvárosi zsidó család harmadik
gyermekeként született 1905. március
29-én, Budapesten. Amikor halálának
70. évfordulóján alakját és írói munkásságát felidézzük, annak számomra
van egy szomorú helyi apropója:
Rejtô Jenôt munkaszolgálatosként a
nagykátai vasútállomásról vitték a
frontra, ahol nem sokkal késôbb az
ukrajnai Jevdokovo közelében 37
évesen 1943. január 1-jén meghalt.
A Wikipédia szabad enciklopédia a
13 oldalas szócikk elején három sorban tömören fogalmazza meg Rejtô
jelentôségét. „Látszatra ponyvaregényeket írt, azonban életmûvét manapság már az irodalmi körök is nagyra
értékelik. Olvasottsága Jókai Móréval
vetekszik. A pesti mûvészi élet ismert
alakja volt, barátság fûzte a kor jelentôs mûvészeihez, így például Karinthy
Frigyeshez és Kabos Gyulához is.”
19 évesen jelentkezett Rákosi Szidi
színésziskolájába. Nem volt különösebben tehetséges, évekig csak statisztaszerepeket osztottak ki rá. Heltai
Jenô és Márton Miksa ajánlólevelével
Berlinbe utazott. Mivel a német
fôvárosban színészként nem tudott elhelyezkedni, két évig tartó szakadatlan utazás vette kezdetét. Bejárta
egész Európát, de megfordult ÉszakAfrikában is. Utazásai alatt, hogy magát valamivel eltartsa, volt többek között hajómunkás, heringhalász, mosogató. Marseille-ben beállt a Francia
Idegenlégióba, de a kimerítô szolgálatot nem bírta, s egészségügyi okokból
leszerelték. Ekkor érkezett vissza Budapestre. Egy év múlva Bécsbe utazott, s ekkor váratlanul Pesten halálhírét keltették. Van egy olyan feltevés, hogy a halálhírt Karinthy és Rejtô
együtt találta ki, hogy népszerûségét
ezzel is növeljék.
Vándoréveinek 1927-ben szakadt
vége; hazatérve lapszerkesztôként
kezdett munkához. A Nagykörút c. lap
azonban mindössze egy számot ért
meg. Gyermekkori barátjával, Nádasi
Lászlóval közösen írtak bohózatokat.
Genszteridill címû elsô közös alkotásukat 1932-ben mutatták be. A 30-as
évek elejétôl Rejtô ismertsége elkezdett nôni: színpadi kabarékat, operettszövegeket írt. Az egyik legsikeresebb darabját, az Aki mer, az nyer c.
színdarabot 1934-tôl 150 alkalommal
adták elô. A színpadi mûvekkel párhuzamosan kezdett el ponyvaregényeket írni, melyek az akkor népszerû sorozatban, a „filléres regények” formájában jelentek meg. Nagy sikert arattak regényei: Párizsi front, Vissza a
pokolba, Minden jó, ha vége van, Jó
üzlet a halál. Eleinte Gibson Lavery
álnéven publikált, majd a nagy siker
után bevallotta, hogy ténylegesen ô a
szerzô. A Nova kiadó javaslatára felvette a P. Howard álnevet, legismertebb mûvei már e szerzôi jelzettel láttak napvilágot. Törzshelye a Japán kávéház volt, itt találkozott barátaival.
Rejtô legismertebb légiós regényei:
A pokol zsoldosai (1936), Vissza a pokolba (1936), Jó üzlet a halál (1937),
Menni vagy meghalni (1937), Csontbrigád (1938), A fehér folt (1938),
Bradley Tamás visszaüt, A láthatatlan
légió (1939), Az elátkozott part
(1940), A három testôr Afrikában
(1940), A tizennégy karátos autó
(1940), Az ellopott század, A Sárga
Garnizon, Az elôretolt helyôrség,
Vanek úr Párizsban, Az úr a pokolban
is úr.
Humoros és (vagy) bûnügyi történetei a megjelenés sorrendjében: Az
elveszett cirkáló (1938), A megkerült
cirkáló, Vesztegzár a Grand Hotelban
(1939), A szôke ciklon (1939), Piszkos
Fred, a kapitány (1940), Piszkos Fred
közbelép (Fülig Jimmy ôszinte sajná-

latára), Egy bolond száz bajt csinál,
Ezen egy éjszaka, A boszorkánymester, A drótnélküli gyilkosság, Az elsikkasztott pénztáros, Pipacs, a fenegyerek, Az utolsó szó jogán, Akik életet
cseréltek, Fekete kapitány, Halálsziget, Egy görbe éjszaka.
G. Lavery álnéven írott westernregényei: Nevada szelleme, Nincs kegyelem, Tigrisvér, Texas Bill, a fenegyerek, Pokol a hegyek között. P.
Howard álnéven írta A Néma Revolverek városa c. mûvét. Útirajzként megírt könyvei a közelmúltban jelentek
meg: Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam (2003), Bedek-

ker csavargók számára (2003), Az
utolsó szó jogán (Válogatás novelláiból, 1967).
A háború kitörése, valamint a bevezetett zsidótörvények arra késztették,
hogy a publikálási tilalmat kijátszva,
más írók mûveinek megírásában segédkezzen. 1942. október 9-én az
Egyedül vagyunk c. nyilas lap felfedte, hogy az írói álnevek alatt egy zsidó származású író tevékenysége található. A „Bemutatjuk a Piszkos Fred
szerzôjét” fôcímmel és a „Mr. Howard-Rejtô-Reich, a nagy terézvárosi
ponyvakirály és rémregénygyáros rövid idegkúra után visszatért a Japánba” alcímmel megírt cikk következménye az lett, hogy Rejtô Jenô súlyos
betegen megkapta munkaszolgálatos
behívóját a hírhedt nagykátai bevonulási központba.
„Mind a zsidókat, mind pedig a keresztényeket, akik katonák nem voltak,
18-tól egyelôre 42 éves korig, ha
munkaszolgálatra alkalmasak, a táb.
mu. Szd-hoz kell beosztani...” (A vezérkari fônök 1942. május 30-i rendelete a „megbízhatatlan” egyének nyilvántartására és beosztásukra. Részlet.)
Hámori Tibor két kiadást megélt
„Piszkos Fred és a többiek...” c. könyvében olvasmányos módon dolgozta
fel Rejtô Jenô kalandos életútját.
Ebbôl a könyvbôl most a számomra
fontos nagykátai „tartózkodás” leírását szó szerint idézném:
„...Magda bevásárolt, Jenô pedig
elindult Nagykátára. Onnan Szecsôre
irányították. Táviratot küldött haza:
reggel gyertek! Másnap Reich Lipót
és Lajos, valamint Kovács Magda
megjelent a szecsôi majorban. A látvány lehangoló volt. Riadt szemû emberek álltak ott szokatlan szerelésben,
jajgató, síró hozzátartozók búcsúztatták ôket. Télikabátot, kesztyût, csajkát, evôeszközt és gyógyszert adtak át
neki, de – mint késôbb kiderült – reggelre mindent elloptak tôle. November 27-én, Nagykátán az Ukrajnába
induló 101/19-es munkaszolgálatos
század a búcsúzás utolsó perceit élte.
Rejtô – mint a többiek – karján az emberi méltóságot megalázó sárga karszalaggal »várta« az indulást. Már
bent állt a tehervonat. Hideg vagonok
kiéhezve nyitották ki szájukat, hogy elnyeljék az elhurcoltakat.”
Rejtô kb. egy hónapos nagykátai
tartózkodásáról szûkszavú leveleibôl
és a család visszaemlékezései nyomán
tudunk némi képet alkotni, Hámori is

ennek nyomán írta meg visszaemlékezését. Muray a gondjára bízott munkaszolgálatosokat a Nagykáta környéki uradalmakba, majorokba „kölcsönözte” ki „kiképzés” címszó alatt.
Amikor a front jelezte igényét, az alezredes összeállított egy 101-es sorszámmal kezdôdô menetszázadot,
akik a nagykátai pályaudvar egyik
külsô vágányára tolt marhavagonokból álló szerelvénybe szálltak be, s indultak a keleti frontra. A Nagykátáról
bevagonírozott századokból a napvilágra került lista alapján 900-an pusztultak el az embertelen körülmények,
a keretlegények tudatos szadizmusa, a
hideg, a betegségek, az ellenség harci
csapásai következtében.
Rejtô Jenô utolsó napjairól egy Rajna János nevû artista számolt be:
„...találkozásuk napján máris indultak gyalog a jéggé fagyott földeken ismeretlen állomáshelyük felé, egymás
mellett menetelve. A 40 fokos hidegben egyre messzebbnek tûnt a cél.
Már mindenki megszabadult a legszükségesebb terheitôl is, csak Rejtô
cipelte hátán félig telt hátizsákját,
mert mint mondotta, »ebben van az
egész tudományom«. Lassítottak, dörzsölték egymás fülét, arcát, orrát.
Rejtô valósággal imbolygott a sorban,
a süppedô hóban, mert megállni életveszélyes volt, menni, menni kellett.
Egy romos iskolában helyezték el
ôket, s a sötét teremben lezuhantak a
szalmára, mintha többé nem akarnának felkelni. Rejtô félig ült, félig feküdt, féltve ôrzött hátizsákjával, s
megfogadta, hogy innen nem megy sehová. Köhögött, arca lázban égett,
szeme tompán ragyogott. Rajna munkára jelentkezett. Rejtô nem, mert még
itt, ebben a pokolban meg akarta írni
most már a »saját reménytelen
életét«. Rajna be akarta takarni, és
ekkor meglátta Rejtô testén a vörös
foltokat, a flekktífuszt.
Amikor este megint megjött Rajna a
munkából, sietett Jenôhöz, aki
meglepô nyugalommal feküdt szalmazsákján, tudta, hogy a Nagy Kaland a
végéhez közeledik, s várta, hogy legördüljön rövid élete színházának
függönye. Arra kérte Rajnát, hogy ô
vigye ki. Rejtô összeszedte maradék
erejét és feltápászkodott, de hátraesett a teste, hosszú karja szélmalomharcot vívott a halállal: szörnyû, kegyetlen csata volt ez, ilyet még egyetlen regénybeli hôse sem ért meg. Egy
pillanatra mintha vidám kifejezés ömlött volna el arcán, a szeme még kinyílt, majd végképp lezárult, ujjai
görcsösen ökölbe zárultak, majd két
karja végleg lehullott a szennyes szalmára, és ott is maradt. P. Howard, G.
Lavery, Rejtô-Reich Jenô 1943. január 1-jén meghalt Ukrajna hómezôin,
38 éves korában.”
A család a következô hivatalos értesítést kapta Rejtô Jenô haláláról:
„A m.kir. I. közérdekû munkaszolgálatos zlj. pótkeret pságtól a mai napon 9655/ptk. 1943. sz. alatt azt az értesítést kaptam, hogy Reich Jenô a
101/19. táb. munkásszázad veszteségkimutatása szerint a hónap elején
meghalt.”
Meghalt a sokat látott és szenvedett
író, aki hôseinek életet, halhatatlanságot adott. Képzeletbeli sírjánál ott volt
Buzgó Mócsing, az igazi Trebitsch, a
mindig részeges tengerész. Fejet hajtott a szálfaegyenes, minden bunyóból
sikeresen kijövô Fülig Jimmy szállásmester. Ott állt mellette Piszkos Fred, a
kapitány, az egykoron volt fregattkapitány bô nadrágjában, oldalán elmaradhatatlan pisztolyával. Eljött a három légiós jó barát: Senki Alfonz, Tuskó
Hopkins, Csülök (alias John Fowler), s
szemét rajtuk tartva ott állt mögöttük
Potrien ôrmester. Nem hiányzott az
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Schmidt Mária
és Fürjes Balázs Izraelben
Nagy Andor, Magyarország új nagykövete nyitotta meg a „Nagykövetség kulturális szalonja” elsô elôadását, amelyen Schmidt Mária, a Terror
Háza fôigazgatónôje és Fürjes Balázs kiemelt beruházásokért felelôs kormánybiztos az Izraelben élô magyar anyanyelvû – a történelmi Magyarország területérôl elszármazott – közösség képviselôi elôtt ismertették a
volt Józsefvárosi pályaudvaron „Sorsok Háza Európai Oktatási Központ” néven létesítendô holokauszt-emlékhely terveit.
A Sorsok Házának nevezett emlékhely létesítésével Schmidt Mária szerint
elsôsorban az iskoláskorúak érzelmi azonosulását és megrendülését szeretnék
elérni mintegy „alulnézetbôl”, egy gyermek szemszögébôl, nem „bemutatni”,
hanem inkább érzékeltetni 70 évvel ezelôtt élt – és nagyrészt halt – kortársaik drámáját, majd tragédiáját.
A kiállításon alkalmazni tervezik a modern technika legújabb vívmányait.
A meghívott közönség tucatnyi hozzászólásából számos elismerés hangzott
el, de kétségek, bírálatok is.
Egyebek között felmerült a munkaszolgálatosok sorsát bemutató kiállítás
hiánya és a deportálások zömét elszenvedô vidéki zsidóságnak származási
helyükön, legalább a legnagyobb vidéki városokban megvalósítható emlékhelyek kialakítása.
Többen ellenérzésüket fejezték ki – a jó szándék elismerése mellett – a
Schmidt Mária által vezetett Andrássy úti „Terror Háza” tematikája miatt,
amely több hozzászóló szerint a történelmi tényeknek nem megfelelôen „egybemossa” a nácik és helyi csatlósaik népirtását a háború utáni Rákosi-rendszerrel.
Több idôs ember, aki mindkét korszakot átélte, felvetette, hogy a német
megszállás után néhány hét alatt végrehajtott deportálások gyorsaságának és
kíméletlenségének gyökere az idegen megszállás elôtti 25 év során követett
magyarországi politikai „kurzusban” keresendô.
A kiállítást bírálók szerint a náci háborús bûnösök „társaságában” mintha
túl sok lenne a zsidó származású sztálinista kommunista képe, ami zsidóellenes érzelmeket kelt a látogatóban. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy
egyrészt a magyarországi holokauszt zsidó polgári áldozatainak, másrészt az
ukrajnai fronton ott veszett katonák százezreinek tragédiája nem mérhetô öszsze a Rákosi-rezsim által okozott emberveszteségekkel.
Többen is sérelmezték a közelmúltban, egy budapesti református templom
elôterében felállított Horthy-szobor avatásának tényét és a több helyen tapasztalható zsidóellenességet.
Egy Haifáról érkezô meghívott kifejezte aggodalmát, hogy a tervezett emlékhely nevelési hatékonyságát rossz irányban befolyásolhatja, netán semlegesítheti a mai fiatal felnôttek, a jövô emlékhely-látogató gyerekek szülei körében nagy arányban jelen lévô antiszemita beállítottság és a Jobbik párt
elôretörése.
Schmidt Mária biztosította hallgatóságát, hogy a magyar kormánypolitika
ellenáll a zsidóellenesség minden megnyilvánulásának, és a kormányzó Fidesz semmilyen ideológiai vagy taktikai együttmûködésre nem hajlandó a
Jobbikkal.
Az elôadó emlékeztetett rá, hogy eddig mintegy 5000 magyar történelemtanárt képeztek ki a Jad Vasemben, hogy a nevezett korszak tanításához
megfelelô tárgyi felkészültséggel bírhassanak. Felidézte saját élményeit is
1984-ben itt tett látogatásáról. Mint mondta, máig élô hatást gyakorolt rá a
„gyermek-pavilon”: száraz statisztikai adatok helyett félhomályos, fekete drapériával borított teremben gyertyák égtek, és egy hang az elpusztított gyerekek neveit sorolta.
„Nem adatokkal, ezeroldalas statisztikákkal, hanem érzelmi ráhatással kívánják a felnövekvô nemzedék együttérzését az ártatlan áldozatok és az
embermentô magyar hôsök: Schlachta Margit, Salkaházi Sarolta, Éliás József, Sztehlo Gábor, Kálló Ferenc, Apor Vilmos és a többiek oldalára állítani” – hangsúlyozta a jövô tavasszal, a deportálások indításának 70. évfordulójára megnyitandó „Sorsok Háza” emlékhely célját és lényegét.
Nagy Andor a komor hangulatú esemény végén az étellel-itallal megrakott
asztalokhoz invitálta a meghívottakat, akik ezután még hosszú beszélgetéseket és vitákat folytattak a nagykövettel és az elôadókkal.
H. L.
emlékezôk sorából a Török Szultán, a
Nagy Levin, Galamb, a törhetetlen légiós, Troppauer Hümér, a galamblelkû
költô, Wagner úr, Gorcsev Iván, személyi titkáraként Vanek úr. Ott állt a
többiektôl egy kicsit távolabb a Hallgatag vagy Nyolcemeletes Drugics, aki
egyszer állba verte Wagner urat. Ezek
a sok kalandot megélt kemény férfiak
szemük sarkából szégyenlôsen töröltek
ki egy könnycseppet...
A háború után tíz évig Magyarországon nem jelenhettek meg Rejtô könyvei, annak ellenére, hogy a feketepiacon jó pénzért lehetett eladni írásait.
1956 után már százezres példányszámban adták ki az Albatrosz-könyvek sorozatban mûveit. Játékfilmek, zenés játékok kedvelt szerzôje lett Rejtô. Bohózatait állandóan játsszák a kabarék,
dolgozzák fel a tévécsatornák. Az
egyik legtöbbet olvasott magyar író,
Piszkos Fred és társai a mûfaj klasszikusai lettek, mûveinek számos mondata, szófûzése szállóigévé vált.

Irodalom
Hámori Tibor: Piszkos Fred és a többiek...
Történetek Rejtô Jenô életébôl. Budapest,
1982.
Rákos Imre – Verô Gábor: Munkaszolgálat
a Don-kanyarban. Ex Libris Kiadó, 2008.
Rejtô Jenô. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
Czupy György: Rejtô Jenô (P. Howard,
Gibson Lavery) szomorú élete. 1–3.
Kucza Péter: Ahogy nagyszüleink látták.
Képek a Tápió-vidék múltjából. Nagykáta,
2000.
Basa László: 65 éve ölték meg Petschauer
Attilát. Tápiómenti 2 hetes, 2008. június 5.
Basa László: Egy zsidó fiú a nagykátai
gyûjtôtáborban. Emlékezés Tom Lantosra.
Tápiómenti 2 hetes, 2008. március 13.
Basa László: Fegyvertelenül álltak az aknamezôn. Tápiómenti 2 hetes, 2009. április 24.
Basa László: Hôsök és áldozatok. tapiokultura.hu online újság, 2012. január 25.
Basa László: 70 éve egy hónapig Nagykáta
vendége volt. tapiokultura.hu online újság,
2012. április 2.
(Megjelent a tapiokultura.hu online újságban 2013. január 1-jén.)

Basa László ny. tanár,
helytörténész
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Kármán Györgyre
emlékeztek Újpesten
Az ORZSE Liturgia és Kántor Szakának megalapítójára, Kármán Györgyre emlékeztek halálának 5. évfordulóján az újpesti zsinagógában. A kerületi önkormányzat és
az egyetem közös rendezésében megtartott délutánon az
elôbbiek részérôl Hollósi Antal országgyûlési képviselô,
Molnár Szabolcs gazdasági, kulturális és oktatási alpolgármester jelent meg. Külön köszönet illeti a támogatásért Wintermantel Zsolt polgármestert, Máté György körzeti elnököt, Szerdócz Ervin rabbihelyettest és Braun Katikát.

Schöner Alfréd emlékezik
A koncert moderátora Schöner Alfréd fôrabbi, az egyetem rektora volt. A hangverseny Solti Siviszijével
kezdôdött, amelyet kántortanárok és kántorok adtak elô,
azaz Biczó Tamás, Fekete László, Király László, Klein
Ervin, Mányi-Szabó Ferenc, Szántó-Várnagy Ádám,

Zucker Immánuel és Vencel György. Közremûködött a
MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényelt Héja Domonkos,
a Magyar Állami Operaház karmestere.
Ezt követôen Schöner Alfréd köszöntötte a hallgatóságot, illetve a Kármán családot. A program filmvetítéssel
folytatódott, ahol Kármán György mesélt gyermekkoráról, családjáról, munkatáborban elpusztult édesapjáról.
Ezután Ravel–Kerekes Kádisa hangzott el, Fekete
László megrendítô erejû tolmácsolásában. Majd ismét
egy filmbejátszás következett, ahol a Tanár úr zenei tanulmányairól, késôbb frissdiplomás zongoramûvészként
elsô munkahelyérôl, a Magyar Televízióról beszélt, ahol
zenei szerkesztôként kezdett dolgozni. Késôbb munkatársa, Horváth Ádám mesélt elsô élô tévés színházi
közvetítésükrôl, Kodály Háryjáról. Ezután felcsendült a
mûbôl az Intermezzo a MÁV Szimfonikusokkal, dinamikus, feszes tempóban.
Egykori tanítványa, Székelyhidi Hajnal operaénekes
egy jiddis dallal emlékezett, amely egy zsidó kislányról
szól. A kivetítôn egykori tanárának fotóit láthatta a közönség. Igazán megható pillanatok voltak.
Ezután ismét egy filmbejátszás következett, amely
Kármán György munkásságának legfôbb állomásait
mutatta be.
Zucker Immánuelnek, a Kántor Szak óraadó tanárának
tanítványai, Gál Áron és Gáspár Miksa egy Finkelsteinszámot adtak elô, fergeteges sikerrel.
A koncert további részében Dobszay Péter orgonaszólója, Fekete László és Zucker Immánuel kántorszólói állítottak méltó emléket a kiváló pedagógusnak, példamutató embernek.
Sz. H.

Ferenc pápa: Újítsuk meg a zsidó
néppel való szolidaritásunkat!
A 75 évvel ezelôtti zsidóellenes náci pogromok, a Kristályéjszaka áldozataira emlékezett a pápa imájában a Szent Péter téren összegyûlt hívek elôtt.
Imára hívott fel a katolikus egyház feje a Fülöp-szigeteki tájfun áldozataiért is.

„Imádkozzunk Istenhez, hogy az elmúlt dolgokra való emlékezés segítsen
mindig ébernek lennünk a gyûlölet és az intolerancia minden formájával
szemben” – mondta Ferenc pápa Úrangyala-imájában a több tízezer egybegyûlt elôtt. „Újítsuk meg a zsidó néppel való szolidaritásunkat és közelségünket” – hívott fel az egyházfô.
A Kristályéjszakán, 1938. november 9-én este felülrôl szervezett és a népharag spontán kitörésének beállított pogromok kezdôdtek a náci Németországban és a birodalomhoz csatolt Ausztriában. A több napig tartó pogromsorozatban szétvertek és kiraboltak több ezer üzletet és megrongáltak nagyjából ezer zsinagógát és más zsidó vallási épületet. A pogromoknak több mint
száz halálos áldozata is volt, 30 ezer férfit pedig koncentrációs táborokba hurcoltak.
Ferenc pápa megemlékezett az elôzô két napban a Fülöp-szigeteken tomboló, rendkívüli erôsségû Haiyan tájfun áldozatairól is, csendes imára szólítva
fel és segítségnyújtásra buzdítva. A helyi hatóságok szerint a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladhatja a tízezret.
MTI

Keressen meg minket, ha:
•
•
•
•
•
•
•

motivációs levelet kell írnia,
állásinterjúra készül,
elôléptetést szeretne,
elôléptették, de túl nagy a feladat,
vállalkozás indítását tervezi,
nehezen megy a vállalkozása,
bôvíteni akarja cégét.

Az elsô beszélgetés ingyenes.
www.hotan.hu

honig@t-online.hu

Afganisztán
utolsó
zsidója
Zablon Simintov szônyegkereskedô és vendéglátós Kabulban él. A
férfi arról híres, hogy ô az utolsó zsidó Afganisztánban.
Az 1959-ben, Türkmenisztánban
született férfi Kabul utolsó épen maradt zsinagógájának a gondnoka. Az
Üzbegisztánban élô legközelebbi
rabbitól kapott engedélyt a kóser vágásra, ám nemrég bejelentette, hogy
saját éttermét márciusban bezárja,
mert alig van már vendége, és a szállodák sem rendelnek tôle.
Zablon Simintov 2005 óta maradt
egyedül zsidóként Afganisztánban,
amikor Ishaq Levin, akivel gyûlölték
egymást, 80 éves korában elhunyt.
Kettôjük kapcsolatáról Kabbala Ka-
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Jerusalem Post: Kitüntetés
járna Németh Miklósnak
Németh Miklós volt
miniszterelnököt méltató írást jelentetett
meg a Jerusalem Post
címû angol nyelvû lap
Jorám Dorinak, Simon
Peresz
államelnök
stratégiai tanácsadójának a tollából. „A
szavahihetô ember” címû írás szerint az 1988
és 1990 közötti ma(Fotó: ZAOL.HU)
gyar kormányfô olyan Németh Miklós
érdemeket szerzett a szovjet zsidók Izraelbe vándorlásának segítésével, amelyek alapján bármilyen zsidó vagy izraeli kitüntetést megérdemel.
A cikk szerint Magyarország még a Szovjetunió elôtt, 1988-ban helyreállította az 1967-ben megszakított diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, ezért a
Zsidó Világkongresszus (WJC) akkori vezetôi magyar segítséget kértek, amikor hiába próbáltak találkozót kieszközölni a szovjet fôtitkárnál, Mihail Gorbacsovnál a szovjet zsidók kivándorlása érdekében.
Németh Miklós ekkor személyesen fordult Gorbacsovhoz, akit régrôl ismert, és aki meg is ígérte, hogy találkozik a nemzetközi zsidó szervezet
vezetôivel. Késôbb mégis elhalasztották a megbeszélést. Ekkor a magyar miniszterelnök ismét segített, és személyesen gyôzködte a szovjetek elsô emberét.
Gorbacsov végül beleegyezett, de mivel még nem voltak diplomáciai kapcsolatok Izraellel, ragaszkodott ahhoz, hogy egy harmadik állam közvetítésével történjék a zsidók kivándorlása – írta a cikkben Jorám Dori. A Malév és
az El Al ekkor már rendszeresen járt Budapest és Tel-Aviv között, úgyhogy
Németh Miklós segítségével Budapest érintésével indult meg a zsidók exodusa a kilencvenes évek elején.
A magyar miniszterelnök késôbb még egyszer bebizonyította
segítôkészségét, amikor terrorveszélyre hivatkozva a Malév igazgatója leállította a kivándorlójáratokat. A hírre éjjel az irodájába rendelte a légitársaság
vezetôjét, menesztette, és visszahívta hivatalába elôdjét azzal az utasítással,
hogy másnap zavartalanul tovább kell folytatni a légiközlekedést Izraellel –
olvasható a cikkben.
Mint kiderült, a Malév igazgatója azért próbálta terror ürügyén megszakítani a forgalmat, mert a cég három vezetôje a magyar titkosszolgálat igazgatóhelyettesével együtt egy amerikai légi vállalat alapításán dolgozott, és át
akarták adni ennek a cégnek a lehetôséget, mert komoly bevételt reméltek a
szovjet zsidók szállításából – írta a Jerusalem Post.
Jorám Dori megkérdezte Németh Miklóst, miért segített Izraelnek, mire a
volt miniszterelnök azt válaszolta: szavát adta, és mindig megtartja ígéretét.
MTI

IZRAEL

Hadilábon állt a Tórával
az országos fôrabbi
Az alábbi cikket ugyan az Izraeli Színes oldalon kellene közölnünk, de
hát végül is a fekete is egy szín...
Letartóztatták Jona Metzgert, Izrael korábbi askenáz fôrabbiját. A vád szerint egy egymillió dollár értékû vesztegetési, pénzmosási és csalási ügy aktív
résztvevôje volt, miközben betöltötte hivatalát.
Pénzzel és egyéb javakkal vesztegették meg Jona Metzgert, Izrael korábbi
askenáz fôrabbiját – írta a Jewish Daily Forward nevû izraeli hírportál. A volt
fôrabbit (akinek tízéves mandátuma idén járt le) több hónapos vizsgálatot
követôen tartóztatták le, a Petah Tikva-i bíróság kilencnapos ôrizetet írt elô
számára.

Nem számíthat minjánra
bulban címmel 2006-ban dokumentumfilm is készült. A két zsidó férfi
egy házban lakott, ám tíz éven át
nem álltak szóba egymással.
A borát feketén áruló Zablon azzal
vádolta a másik férfit, hogy áttért az
iszlámra, míg az amuletteket áruló
Ishaq azt terjesztette, hogy az emeleten élô Simintov lepaktált a tálibokkal.
Simintov családja Izraelben él, ám
ô nem óhajt csatlakozni hozzájuk,
mivel ragaszkodik ahhoz, hogy a
vallási hagyományokat, ha egyedül
is, de tovább ápolhassa Kabulban. A
férfi számára a vallási elôírások betartása nem könnyû, mégis kitart
ôsei földje mellett.
(Forrás: nol.hu)

Orbán Viktor vendégségben a Chabadnál. A háttérben Metzger fôrabbi
Az izraeli rendôrség csalásokkal foglalkozó osztálya szerint Metzger még
askenáz fôrabbiként fogadott el pénzbeli és egyéb javakat – több millió sékel
értékben – különbözô nonprofit szervezetektôl, cserébe nekik kedvezô döntéseket hozott. Azzal is vádolják, hogy megpróbált tanúkat elhallgattatni, valamint a jelentések szerint megpróbált beavatkozni a vele kapcsolatos rendôrségi vizsgálatba is.
Metzgert júniusban kikérdezték az üggyel kapcsolatban, amikor véget ért a
2003-tól tartó megbízatása – azóta házi ôrizetben volt.
Mazsihisz / BPI / Index / Kol Jiszráél
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IZRAELI SZÍNES
A legnagyobb élô héber költô
elküldené az ifjúságot

Natan Zach a ma élô legnagyobb, héber nyelven alkotó költô. A 83 éves
mester azonban nemcsak verseivel, hanem idônként kétes értékûnek tartott
kijelentéseivel is felhívja magára a figyelmet.
A Jediot Aharonot legutóbbi hétvégi irodalmi mellékletében, a „Sivá
jámim”-ban („Hét nap”) közölt interjújában az izraeli társadalom aggasztó jelenségeivel foglalkozott, kitérve a fiatalság egyre nagyobb mérvû külföldi
munkavállalására, sôt,
sokuk kivándorlására.
Az idôsebb nemzedékben megütközést kelt,
hogy nem is kevesen éppen Németországban
keresik boldogulásuk
lehetôségeit.
„Menjetek. Menjetek,
telepedjetek meg ott,
ahol a legjobbnak ítélitek a jövôtök kilátásait.
Igen, akár német földön
is! Ha itthon nem tudtok
munkát találni, ha egzisztenciátok itt egyre bizonytalanabb, ott pedig nagyobb a biztonság, ám
menjetek Európába, települjetek meg Berlinben. El innen!” – olvasható az
idôs költô üzenete az ifjúságnak.
A riport vihart kavart az izraeli közvéleményben. Simon Ochájon képviselô
(Likud) a közoktatási miniszternek küldött levelében máris Zach mûveinek
törlését követeli az izraeli irodalomtankönyvekbôl.
Az adható legnagyobb elismeréssel, az Izrael-díjjal kitüntetett költô megnyilatkozása annál is inkább megdöbbentô, mert Zach hatéves gyerekként
családjával éppen Berlinbôl menekült el 1936-ban.
Nem ez volt az elsô vitás kijelentése. Az ország zsidó lakosságának mintegy felét kitevô keleti szefárdokat sikerült vérig sértenie, amikor kultúrájukat,
hagyományaikat az európaiakénál alacsonyabbnak ítélte. Egy 2010-ben, a TV
10-ben adott interjúban így nyilatkozott: „Az izraeli lakosság egyik része a
legmagasabb kultúrkörbôl érkezett, a másik része pedig a barlangokból” –
amivel a marokkói eredetû zsidóságra célzott.
Zachot ezért sokan – nem csak a keleti származásúak – rasszizmussal vádolják. Zach megítélése ugyanakkor igencsak ellentmondásos. Tehetségét és
tudományos munkásságának értékét senki sem vitatja. Az yneten, a Jediot
Aharonot internetes portálján nemrégiben végzett felmérésen beválasztották
a 200 legnagyobb izraeli közé.
Zach az idézett interjúban mégis idegennek nevezte magát a zsidók országában.
A közoktatási minisztérium a Simon Ochájon képviselônek küldött válaszában (aki egyébként Marokkóban született egyetemi tanár) közölte: levelét
továbbítják a miniszternek, de a minisztérium tiszteletben tartja a véleménynyilvánítás szabadságát.
Halmos László, Rehovot

Akárcsak idehaza:
vaddisznók Haifán
Az észak-izraeli Haifa városában újabban többek háziállatként tekintenek a
vaddisznóra.
Több tucat ház udvarában váltak mindennapos vendéggé a Kármelhegységbôl belátogató állatok, akiket a helyiek rendszeresen etetni kezdtek –
írta a Maariv.

Megbánták...

Visszautasította a kitüntetett
egyiptomi férfi egyik családtagja a
rokonának odaítélt Világ Igaza
elismerést.
A díj most elôször jutott egyiptominak: posztumusz kapta meg a Berlinben letelepedett orvos, Mohamed
Helmy és német menyasszonya,
késôbbi felesége, Frieda Szturmann,
akik „együtt munkálkodtak a náci
Németország szívében, a holokauszt
csúcsidôszakában egy zsidó család
megmentésén” a Jad Vasem közleménye szerint. A férfi 1982-ben, a
nô 1964-ben halt meg.
Helmy családjának egyik tagja kairói otthonában beszélt az AP amerikai hírügynökségnek az elutasításról.
„Ha bármely más ország kínált volna
fel kitüntetést Helmynek, örültünk
volna neki” – mondta Mervát
Haszan, Mohamed Helmy unokaöccsének a felesége. A családot
„nem érdekli” az izraeli kitüntetés,
mivel Egyiptom és Izrael viszonya –
a békeszerzôdés ellenére – továbbra
is ellenséges.
„Tisztelem a judaizmust mint vallást, és tisztelem a zsidókat – tette
ugyanakkor hozzá. – Az iszlám elismeri a judaizmust mennyei vallásként.” A továbbiakban azt fejtegette,
hogy „Helmy nem egy bizonyos
nemzetiséget, fajt vagy vallást szemelt ki, hogy azt segítse”, és „pácienseit arra való tekintet nélkül kezelte, hogy kik ôk”.
Az 1922-ben Németországba települt egyiptomi orvost 1937-ig foglalkoztatta a berlini Robert Koch Intézet, akkor a náci rezsim elbocsáttatta. „Nem tartozván az árja fajhoz, dr.
Helmy diszkrimináció áldozata lett,
nem volt joga a közegészségügyi
rendszerben dolgozni, sem pedig elvenni német menyasszonyát” – olvasható a Jad Vasem közleményében, amely szerint a férfit 1939-ben
– más egyiptomiakkal együtt – letartóztatták, de a következô évben
egészségügyi okokból szabadon engedték.
A kitüntetés indoklása szerint Mohamed Helmy és Frieda Szturmann
egy zsidó család négy tagját bújtatta,
akiknek így sikerült túlélniük a népirtást. A háború után e családnak az
Egyesült Államokba emigrált tagjai
írtak a német szenátusnak a
Helmy–Szturmann pár szerepérôl
megmenekülésükben. Ezek a berlini
levéltárak által kiadott levelek nemrég eljutottak a Jad Vasembe.
MTI

Ezt is megértük... Szaúd-Arábia
együttmûködik Izraellel

Az Arab-félszigeten elterülô sivatagi királyság, a szunnita irányzat
legradikálisabb vahabita hagyományait konzerváló Szaúd-Arábia –
legalábbis a kulisszák mögött –
együttmûködik Izraellel az iráni fenyegetés elhárításában.
Miután a szaúdi szunnita irányzat
kibékítetlen ellentétben áll a fôként
Irán által képviselt síita irányzattal, a
két ország között igen feszült a viszony. Annyira feszült, hogy a sivatagi királyság még iráni rakétatámadással is kénytelen számolni.
További nyomós ok a farkasszemet nézésre: míg Irán az Egyesült
Államokat elôszeretettel nevezi
„Nagy Sátánnak”, addig a szaúdi királyi ház hosszú évtizedek óta Amerika egyik leghûbb szövetségese. A
két országnak területi vitái is vannak
egymással szemben néhány, a Perzsa-öbölben fekvô kicsiny, de kôolajban gazdag szigetért.
Az utóbbi idôben talán az „ellenségem ellensége a barátom” filozófiát
ülteti át a gyakorlatba Szaúd-Arábia,
amikor egyre közelebbi kapcsolatot
keres Izraellel.

Elôkerült a világ eddigi
legrégebbi zsidó imakönyve
A 9. századból származó zsidó imakönyv került elô egy bibliai gyûjteményben; az ötvenoldalas könyvecskét Jeruzsálemben találták meg. A bézs
színû imakönyvet a radiokarbonos vizsgálat szerint 840 körül készítették. A
felfedezést bejelentô Green Collection közölte, hogy a könyv 300–400 évvel megelôzi az eddigi legkorábbi ismert tóratekercset, és akár fontos kapcsolódási pont lehet a holt-tengeri tekercsek és a középkori judaizmus között. A könyv ötven lapból áll, 10 centiméter széles és 11 centiméter magas,
archaikus héber nyelven íródott, s babiloni magánhangzójeleket tartalmaz.
Jerry Pattengale, a kutatást végzô Green Scholars Initiative vezetôje szerint
elôször a pergamen fedôlapját készíthették el, majd ezt követték a belsô lapok. Az imakönyv hat részbôl áll, s olyan témákkal foglalkozik, mint a zsidó apokaliptika vagy a széder, azaz a peszách estéje, míg az elsô fejezetben
száz zsidó áldás található. A könyvet várhatóan 2015-ben teszik közkinccsé.
Múlt-kor

Megint egy elveszett törzs...
Jóváhagyta újabb 899, magát az
elveszett zsidó Menásse törzs leszármazottjának tekintô indiai bevándorlását az izraeli kormány – jelentette a
The Times of Israel címû angol nyelvû hírportál.
Az 1980-as évek óta mintegy kétezren költöztek Izraelbe az északkelet-indiai Manipur és Mizoram államok azon lakói közül, akik a tíz elveszett zsidó törzs egyikének,

Palesztin sört isznak Izraelben
Háziállatok Haifán
A vaddisznók már évtizedekkel ezelôtt megjelentek Haifán, félelmet keltettek és károkat okoztak a lakosoknak, de az utóbbi idôben a helybéliek gondoskodni kezdtek róluk háziállatként, és valósággal megszelídítik ôket.
Jaír Veisz városi tiszti állatorvos szerint súlyos csapásról van szó, mert veszélyes lehet, hogy a vadállatok már nem félnek az emberektôl.
A haifai hatóságokhoz befutó panaszok egy része az olyan szomszédok ellen íródott, akik „háziasítják”, nevelgetik a vadakat, amit veszélyei miatt súlyos vétségnek tekintenek a városházán. Kaptak fényképfelvételt olyan szomszédról, aki egyszerre eteti az udvarában békésen együtt élô macskákat és
vaddisznóját, az állatorvosok láttak kertben bóklászó domesztikált vadakat,
sôt, egy kihívott ellenôr egy lakásba befogadott vaddisznót is talált.
A hatóságok a tudomásukra jutott esetekben befogják és a lakott
településtôl távol szabadon engedik az állatokat. Arra kérik Haifa lakóit, hogy
közöljék velük, ha a városban vaddisznót látnak.
MTI

Miközben a világ arab–izraeli konfliktusról beszél, Tel-Avivban békésen
német sörünnep zajlott. A világon sok
helyen vették át a német Oktoberfest
hagyományát. Különös módon még
Palesztinában is fegyverszünetet kötnek a neves esemény erejéig.
Az izraeli fiatalok kék-fehér kockás asztalterítôvel megterített asztaloknál ültek, és eredeti bajor és német együttesek fellépésével ünnepelték a német sört.
Joggal vetôdik fel a kérdés, hogy
mit keres egy ilyen ünnep pont Izraelben. Erre egyetlen válasz lehet:
ahogy a mai Németország nem
egyenlô a nácizmussal, úgy Izrael
Állam sem agresszor.

A londoni Sunday Times lapnak
nyilatkozó, önmagát meg nem
nevezô diplomáciai forrás azt állítja,
hogy a Moszád, Izrael titkosszolgálata hivatalos szaúdi tényezôkkel áll
kapcsolatban, hogy egy Irán elleni
esetleges támadáshoz megszerezze
Szaúd-Arábia segítségét és hozzájárulását.
Az iráni nukleáris létesítmények
elleni légitámadásra abban az esetben kerülne sor, ha az Iszlám Köztársaság egy jövôben aláírt egyezményt
megszegne, és tovább fejlesztené
fenyegetô jellegû nukleáris eszközeit és rakétatechnikáját.
A hatalmas területû, több mint 2
millió km2-en elterülô királyság
északnyugati sarka igen közel esik
Izrael déli határához, nevezetesen
Eilathoz, míg keleti határai a Perzsaöbölre néznek, amelyre Iránnak is
van kijárata.
A múltban több hír röppent fel arról, hogy egy Irán ellen végrehajtott
izraeli légitámadás útvonala SzaúdArábia területe felett vezetne, mialatt
a szaúdi hadsereg légiereje „félrenézne”...
H. L.

A szervezôk palesztin sört is mérnek, Taybetet, mely az egyetlen palesztin sör Izraelben. A helyzetet
csak bonyolítja, hogy az iszlám tiltja
az alkohol fogyasztását, ezért a palesztin sört Izraelben egy keresztény
faluban fôzik.
Tel-Avivban annak ellenére, hogy
nem termelnek saját sört, a sörünnepen több mint 50-féle csapoltat mérnek, beleértve mind a helyi, mind az
importált söröket.
Bármit is isznak, ügyelnek arra,
hogy koccintáskor elhangozzék: Le
chájim, ami azt jelenti, „az életre”.
szeged.hir24.hu

Menásse leszármazottainak tekintik
magukat, akiket az asszír birodalom
ûzött el Izrael területérôl több mint
2700 évvel ezelôtt.
Indiában körülbelül 5-7 ezren szeretnének közülük bevándorlási engedélyt kapni. A már jóváhagyott tömeges Izraelbe költözés után is több
ezren maradnak hátra, akik a jeruzsálemi kormány engedélyére várnak.
Az izraeli rabbinátus elismeri
ugyan az Indiában élô úgynevezett
Bné Menásse csoport zsidó származását, de hosszú elszigeteltségük miatt csak a judaizmus formális felvétele után lehetnek teljes jogú tagjai a
zsidóságnak.
Izraelbe költöztetésüket nem állami szervek intézik, hanem egy Savéj
Jiszráél nevû nonprofit alapítvány,
amely megismerteti ôket az ortodox
vallási tanokkal és segíti a zsidó vallás hivatalos felvételét.
MTI
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„teremtés” és a „háború” jellegzetes ellentétpár. Még az önvédelmi háború is.
Mégis nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy
az 1967-es háború a teremtés hat napja volt. Izrael Állam megteremtette a fennmaradásához szükséges pszichológiai erôt, az elrettentést. Megteremtette az izraeli önvédelmi hadseregnek, a
Cáhálnak a tekintélyét, annak a hadseregnek a
nimbuszát, mely a fiatal zsidó államot a KözelKelet félelmetes katonai erejévé tette. A hatnapos
háború gyôzelmeit katonai akadémiákon tanítják.
Izrael ott van a hadtörténelem jelesei között.
1967. június 5-én kora hajnalban kezdôdött, és
június 10-én éjjel fejezôdött be. Izrael négy arab
állammal, Egyiptommal, Irakkal, Jordániával és
Szíriával vette fel a harcot. A számok nyelvén
kifejezve, az Izraellel harcban álló négy arab ország lakosainak száma összesen 136 millió volt,
területük pedig 1 714 000 km2. Ezzel szemben
az akkori Izrael zsidó lakosainak száma alig érte
el a 4 milliót, területe pedig a 20 000 km2-t.
Az arab tengerben egy aprócska sziget: Izrael.
Csomós Róbert így ír Vérzô sziget címû regényében: „Ti hárman vagytok esélyesek lövésszé válni. Úgy átlagban tízbôl kilencszer beletaláltok a
célba, de ez nem elég. A tízbôl tíz sem elég!
– Sôt, még százból száz sem – mondja az Ördög (az ôrmester csúfneve – a szerk.).
– Ezerbôl ezerszer, az már elfogadható. (...)
... ennyi idô alatt kell bebizonyítanotok, (...) hogy
a világ leghatékonyabb fegyvere nem az atombomba, hanem a goláni lövész és az ô puskája.”
1967. június 4-én összeült a nemzeti egységkormány. Mose Dajan tábornok hét órán keresztül ismertette és elemezte a helyzetet. A legaggasztóbbak azok a jelentések voltak, melyek az
Egyiptomban és az arab világ más országaiban
élôk hangulatáról szóltak. Ezek a jelentések
egyértelmûsítették, hogy „általunk korábban soha nem tapasztalt harci szellem uralja az arab világot” – írta a legendás külügyminiszter, Aba
Even. Így folytatta: „Az arab utcákon tapasztalható ôrület a lángoló fanatizmusból következett.”
A hatnapos háború legendákat indított útnak.
Ezek a mítoszok kozmikus horderejûek, a
T’nach hatalmas eredettörténetébe beleágyazhatók, a digitalizált korban is taglalhatók, nem azt
mesélik el, hogyan kezdôdött a világ, hanem azt,
hogy az ember hogyan tudott felülkerekedni
nyomorúságos élethelyzetén, miként volt képes
diadalt diadalra aratni, törekvéseit egyetlen látásmódban egyesíteni.
Az izraeli lakosság a háború elsô napjának éj-

szakáján Jichák Rabin vezérkari fônök és
Mordecháj Gur, a légierôk fôparancsnoka
rádióbeszédébôl értesült arról, hogy az izraeli
légierô több mint 400, még a földön várakozó
egyiptomi, szíriai és jordániai repülôgépet semmisített meg, és ezzel a teljes légteret uralja a
környezô országokban. A legfantasztikusabb hipotéziseket túlszárnyaló gyôzelmek születtek,
olyanok, melyekre senki sem adhatott kielégítô
választ, de elemzés tárgyává téve azokat, helytállnak a valóság részeként a mai napig.
„A hatnapos háborút az elsô két órában meg-
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a Biztonsági Tanács nevû sóhivatalhoz rohangáló
Aba Even izraeli ENSZ-megbízottat) – írja Csomós Róbert könyvében – hiába kilincseltek. Még
a baráti Amerika is pesszimistán ítélte meg a
helyzetet, az egész világ, pláne a kaján »béketábor« Izrael végét jósolta.”
1967. június 7-e az újkori teremtés 3. napja.
Ezen a napon szállták meg az ejtôernyôsök a jeruzsálemi óvárost. A bonyolult referenciára alkalmat adó kifejezések aligha fedik a valóságot.
Valójában a nyelvhasználat alkalmatlan erre,
mert nincsenek szavak annak az érzésnek a kife-

MAGÉN ISTVÁN

Olvasónapló
Izrael Állam története
nyertük” – jelentette ki Simon Peresz. Golda
Meir miniszterelnök így emlékezett vissza: „Néhány percig egyedül álltam a házam ajtajában,
felnéztem a felhôtlen, nyugalmas égboltra, és rádöbbentem, hogy megszabadultunk a légitámadások szörnyû veszélyétôl, mely oly sok napja
kísértett már mindnyájunkat.”
A zsidó nép nem katonanép. Még Izraelben
sem az. Martin Gilbert Izrael története címû
könyve nem háborús irodalom, még részleteiben
sem. Talán inkább pszichológiailag érzékelteti a
történteket. Persze ezek között a narratívák között elkerülhetetlenek bizonyos leírások, azok
nyelvhasználata, mely lehetôvé teszi, hogy elvont szavak nélkül, a legegyszerûbb kifejezésekkel utaljon bizonyos logikai teret alkotó törvényszerûségekre.
A „homo izraeli”-t nem lehet hazafias szólamokra bírni, sem civilben, sem katonaként. Jól
emlékszem, hogy a hetvenes évek végén az izraeli rádióban egy amerikai riporter miként faggatott
egy híres katonát, a jom kippuri háború hôsét,
hogy valamiféle hazafias nyilatkozatra bírja. Nem
sikerült.
Izraelben nem osztogatják a kitüntetéseket,
legalábbis nem olyan bôkezûen, mint másutt. És
nem is viselik olyan elragadtatással. A „homo izraeli” civil szeretne maradni élete minden pillanatában. De nem adatik meg neki.
„Szegény üvegpalackba zárt zsidók (így ábrázolták az arab államok gúnylapjainak karikatúrái

(6.)

jezésére, amit Jeruzsálem visszafoglalása jelentett. Vannak hatékony és dinamikus igék, vannak
elvont szókapcsolatok, melyek közvetlenül alig
érthetôk, és vannak olyan kifejezések, melyek
megszokott értelmi és érzelmi reakciót váltanak
ki bennünk.
Azt, hogy Dávid és Salamon városa 2000 év
után újra a miénk lett, csak érezni lehet, szavakkal kifejezni alig. Ez az érzés elfojt minden eddig
megszerzettet és megérzettet, mert a valóság fogalmi jegyeinek pontosabb meghatározása közben a torkunkat szorongatja, eláraszt, és megalkotja az értelem és az érzelem újszerû, mindeddig ismeretlen terét. Jeruzsálem, melynek fiai keserves harcukat vívták a rómaiak ellen és egymás
ellen is, melynek szent földjét sóval hintették be,
még a nevét is megváltoztatták, hogy örök idôkre
elfeledjék a zsidók.
„Száradjon el a jobbom, ha elfeledlek, Jeruzsálem...”
Az Örökkévaló bebizonyította, hogy nem felejtette el gyermekeit.
Dajan és Rabin Jeruzsálembe repültek a Siratófalhoz, melyet az izraeliek csak Nyugati Falként
emlegetnek. „Amikor a Nyugati Falhoz értünk, elakadt a lélegzetem” – írta késôbb Rabin. – „Úgy
éreztem, mintha évszázadok felgyülemlett könynyei akarnának feltörni a sikátorban összegyûlt
emberek szemébôl, miközben sok-sok generáció
minden reménye ezt kiáltotta: Nem sírni kell
most! Ez a megváltás és a remény pillanata.”

A legendás Uzi Nárkisz dandártábornok, aki a
központi parancsnokságot irányította, így beszélt errôl: „1948-ért akartunk elégtételt venni.
(...) Akkor vereséget szenvedtünk.” Rabin is harcolt Jeruzsálemért 1948-ban, sôt, itt született a
város falai között. 1967. június 7-én elérkezett a
nap, amikor az izraeli katonák elfoglalták a jordániaiak kezén lévô kormánypalotát és a mögötte húzódó erôdítményeket. A harcok közben
nyolc izraeli katona vesztette életét.
Nárkisz felkérte Slomo Gorent, a hadsereg
fôrabbiját, készítse elô a sófárt...
Izrael a Sínai-félszigeten és a Nyugati Parton
is elsöprô gyôzelmet aratott. Egyiptom és Jordánia hadseregei visszavonultak.
„Ezt a látványt még a gyôztesek sem élvezték”
– írta Rabin tizenkét évvel késôbb. – „Rongyosan,
mezítláb és szörnyû lelkiállapotban menekültek
otthonaik felé a gyôzelmes ellenség jóindulatában
bízva. Az esetleges hibák elkerülése végett egyértelmûen megtiltottam, hogy a katonák tüzet nyissanak a magukat megadó egyiptomiakra. A fogságba esett katonák közül csak a tiszteket tartottuk vissza, a többieknek megengedtük, hogy átkeljenek a Szuezi-csatornán és hazatérjenek.”
A Biztonsági Tanács június 7-én este 10 órára
rendelte el a tûzszünetet. Mose Dajan nem engedélyezte Dávid Eleázár (Dado) tábornoknak, az
északi körzet parancsnokának, hogy megtámadja a Golán-fennsíkot.
Nasszer nem fogadta el a tûzszüneti felhívást,
sôt azt akarta, hogy a Biztonsági Tanács utasítsa
Izraelt az elfoglalt területek azonnali visszaadására. Még huszonnégy órán keresztül háborúzott,
míg végül június 8-án éjfélkor elfogadta a tûzszünetet. Hadserege, bár az egyiptomi katonák keményen harcoltak, ekkor már romokban hevert. Elsodorták ôket az izraeli tankok, harckocsik és a
harcedzett, közelharcokra is kiképzett gyalogság.
„Az elsô nap csak lélegezni tanultok. A lövésznek
a lélegzetvétel ütemezése épp olyan fontos, mint
az operaénekesnek. Másnap azt vesszük át, hogy
a csô nem mozdul el. Fúj a szél, esô esik, vagy
forróság van. A veríték a homlokodról a szemedbe folyik, a nap a szemedbe süt, de te nem hunyorogsz. Viszket minden tagod, márványba merevedett mozdulatlansággal tûröd. A lövéseket, robbanásokat nem is hallod...” (Csomós Róbert: Vérzô
sziget)
Tizenötezer halott hevert a Sínai-félsziget homokjában.
(folytatjuk)

Dr. Szegô Sándor
1924–2013
Häftling-száma: 126388
Részletek Szegô Sándor
naplójából
Apám az I. világháborúban a közös
(k. u. k.) hadseregben, Szerbiában
szolgált. Utána Zágrábban dolgozott
egy aranymûves üzemben. Anyámat
Baján ismerte meg, Zágrábban éltek.
Néhány hónapos koromban tértek
vissza Magyarországra. Baján, majd
Budapesten laktunk. Nehéz életünk
volt, gyermekkoromból csak a nyomorról vannak emlékeim. Apám sokat volt munka nélkül.
A négy elemi és a négy polgári elvégzése után inasnak szerzôdtem a
zuglói Brust céghez. Itt ismertem meg
a szakszervezetet, és 16 évesen tagja
lettem. Bejártam a Magdolna utcai
székházba, késôbb beléptem a Szociáldemokrata Pártba, ahol a tanulás, a
mûvelôdés kötelezô volt. 1940-ben
találkoztam Kéthly Anna képviselônôvel, aki bevont a párt agitációs csoportjába. A Szociáldemokrata Párt a
felvilágosító munka részének tekintette a röpcédulázást és a feliratok elhelyezését. Ebben részt vettem, például
méteres betûkkel festettük fel az Öv
utcai Zsolnay porcelángyár kerítésére:
„Szabad, független Magyarországot,
BÉKÉT”.
1941 júniusában Magyarország belépett a háborúba, életünket jellemzi,
hogy öten laktunk egy szoba-konyhás
lakásban. Apámtól vallásos nevelést
kaptunk, bár a szombatot nem tarthattuk, mert hatnapos volt a munkahét. A
péntek estéket és a zsidó ünnepeket
viszont megtartottuk. Zsidó barátaimmal együtt készültem a bár micvára,
beléptem egy zsidó cserkészcsapatba
is. A szaktársaim nem voltak antiszemiták, ha a Bosnyák téren egy-két pohár bort ittak – a zsinagóga közel volt
–, rendszeresen meglátogattak, s én
táliszban és kipában mentem ki hoz-

zájuk a templom kertjébe.
Apám szívével bajok voltak, nem tudott az iparban dolgozni, de sikerült a
pesti Chevra Kadisánál elhelyezkednie. A zsidótörvények nagyon megráztak. A Kertész utcai tanonciskolában
már zsidóztak is. Felismertem a tanulás és a kultúra fontosságát, az Opera,
a Nemzeti Színház karzatára vettünk
jegyet, hogy megismerjem a magyar
kultúrát. Emellett bekapcsolódtam az
antifasiszta mozgalomba is. 1942 szilveszterén a csepeli munkásnegyedekben röpcédulákat szórtunk szét.
1943. május 1-jére készülve, csoportunkat a csendôrnyomozók letartóztatták. Az ügyész a vádiratban rám
halált kért, de mivel húsz év alatti voltam, hét év fegyházbüntetést kaptam.
A Vezérkari Fônökség katonai büntetôintézetében (Sátoraljaújhely) húszan voltunk egy 5x6 m-es cellában,
itt kezdtük kiheverni a vallatás kínzásainak következményeit. A cellában
megkezdôdött a tanulás, gyûltek a becsempészett könyvek. Tanítóink neves
személyek voltak, köztük Határ
Gyôzô mérnök, aki Londonban híres
író lett. Én a nyelvtanulást választottam. Rövid idôn belül németül és oroszul elfogadhatóan beszéltem.
A sátoraljaújhelyi fegyházba bejutott a hír, hogy a Wehrmacht megszállta Magyarországot, és ez már a
politikai foglyok életébe is kerülhet.
A fogolybizottság elhatározta, hogy
1944. március 22-én délután kitörünk
a börtönbôl. Mindenki eldönthette,
részt kíván-e venni ebben az akcióban. Délután 4 órakor nagy zaj, kiáltozások, majd zárkanyitások hangja
mellett lövések dördültek. Rohantunk
le a lépcsôn az udvarra, egyenruhás
halottak a földön, de a kapun már nem
tudtunk kijutni. A fegyház túloldalán
gépfegyver ontotta ránk a tüzet. Rohanás vissza a cellába. Borzalmas hetek

következtek. Vizsgálat, bírósági ítélet, 11 társunkat felakasztották. 1944.
szeptember végén bevagonírozás, 10
nap után megérkeztünk Komárom
Csillag erôdjébe. Október 10-e volt,
néhány nap múlva Jámbor Árpád és
Pavel Tonhauser rabtársunk kihallgatást kért az erôd parancsnokától. Javasolták, hogy fegyverezzenek fel bennünket, és mi elfoglaljuk a komáromi
vasúti csomópontot, a németek egyetlen vasútvonalát. A parancsnok gondolkodási idôt kért, de elkéstünk, mert
a nyilasok vették át a hatalmat, akik
1944. november 11-én az 1200 fôs
teljes állományt átadták az SS-nek. A
létszám egynegyedét a sátoraljaújhelyi bajtársak tették ki.
1944. november 14-én megérkeztünk a dachaui koncentrációs táborba.
Kb. 80 szakmunkás, köztük én is, az
augsburgi táborba kerültünk. A láger
bemutatása úgy kezdôdött, hogy két
szovjet tisztet a foglyok elôtt felakasztottak, mert szökést kíséreltek
meg. Már tavaszodott, amikor megbetegedtem, nem tudtam lábra állni, a
foglyok hullottak, mint a legyek.
Visszavittek a dachaui koncentrációs
tábor megsemmisítô blokkjába. Meztelenül, takaró nélkül feküdtünk a
priccsen, nappal pedig kizavartak
bennünket a barakk elé. Egyik nap két
oldalról belém karoltak, valaki megszólalt: Te vagy Szegô Sándor Sátoraljaújhelyrôl? Két sátoraljaújhelyi
börtöntársam, Mirko Szimics és Stern
Jenô egy másik blokkban ápolók voltak. Mirko Szimics hozta a híreket.
Kérdezte, ismerem-e Szenes Ivánt. Ôt
is Augsburgból hozták, mert beteg
lett. Végre meghallottuk, hogy itt vannak az amerikaiak, betegen felmásztam a blokk tetejére, és onnan néztem
végig, ahogy a tankok begördültek, és
ahogy egy fogoly nô több másik fegyveres fogollyal lelövi az ôrtornyokban

A felsô sorban balról a második Szegô Sándor
lévô SS-ôröket. Májusra már mindenkit hazaszállítottak, értünk azonban
nem jött senki. Megalakult a magyar
fogolybizottság, amelynek én is tagja
lettem. Megszerveztük a 700 magyar
deportált hazautazását.
A magyar fogolybizottság egyik tagja, Borsa Mihály gyôri ügyvéd, kisgazdapárti politikus kapcsolatba került a
München melletti hadifogolytáborban
ôrzött magyar katonatiszti csoporttal.
Ezeket a fôtiszteket a magyar kormány
adta át a náciknak, közöttük volt
Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter is. Nagy Vilmos miniszter álláspontját és érdemeit jól ismertük, sokat tett a zsidó munkaszolgálatosok érdekében. A fogolybizottság
hamis nevekkel látta el ezeket a tiszteket, és így tudtuk ôket hazacsempészni. A magyar fogolybizottság vezetôje
Szegedy-Maszák Aladár volt, aki megszervezte és irányította a foglyok ellátását és hazautazását. Emlékezetes számomra Nagy miniszterrel való találkozásom és beszélgetésem. Az együtt töltött 9 nap után búcsúzáskor megszorította kezemet, s azt mondta: Köszönöm, fiam. Végül szeptember 10-én érkeztünk meg Budapestre, a Nyugati
pályaudvarra. Az egykori häftling új
élete megkezdôdött.
Kevesen jöttünk haza a volt sátoraljaújhelyi bajtársak közül, és mára még

kevesebben maradtunk. A börtönfelkelés napját Sátoraljaújhely önkormányzata a város emléknapjává tette.
Az ünnepségen nyolc ország zászlója
jelképezte a náci megszállás elleni
felkelést, az antifasiszta harcosok kitörési kísérletét. Göncz Árpád köztársasági elnök akkori beszéde ma is
idôszerû: „A foglyok és az áldozatok
között több nemzet fiai találhatók. A
magyarokkal együtt csehek, szlovákok, szerbek, horvátok, kárpátaljaiak
és románok raboskodtak itt. Közösen
készültek a kitörésre, és együtt vettek
részt benne. Ezt jelképnek is tekinthetjük. Nem az számított, ki melyik
országban született, milyen nyelven
ejti ki a szabadság szót. Ne feledjük,
Sátoraljaújhely példája bizonyítja,
hogy Közép-Európa népei között valódi ellentétek nem feszülnek.” Itt
avatták fel Kerényi Jenô szobrát, a
Sassal viaskodó fiút.
A folytatás örömtelibb: Szegô Sándor egyetemet végzett, ledoktorált.
Felelôs állásokban, becsülettel szolgálta hazánkat. Nagyon idôszerû elgondolkozni az ô életútján akkor, amikor
nem kevesen megkérdôjelezik a Horthy-rendszer elleni antifasiszta harc jogosságát. Az emlékezés jegyében
gyermekei, unokái, rokonai, harcostársai és barátai vettek végsô búcsút tôle.
Lejegyezte: Lebovits Imre
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APRÓHIRDETÉS
pályaudvarhoz közel. 06-30-222-3016,
06-1-356-9372.

VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti
Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. Telefon:
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.
Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakorvosi ellátással és gyógyászati segédeszközök helyszínre telepítésével. Együttmûködünk a háziorvossal, kórházi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai mûködési engedéllyel és
felelôsségbiztosítással rendelkezünk.
Tartós megrendelés esetén árkedvezményt adunk. E-mail cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24 órás telefon:
+36-30-443-1016.
Vitál-Lux-Dentál Fogtechnika. Négy
generáció óta. Allergiamentes biofogsor-készítés, javítás, kerámiahidak,
cirkonpótlások, harapásemelô, fogfehérítô sín készítése. Telefon: +36-70272-4217, web: www.fogsor.eu
Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, 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.
m2-es

m2-

Gyömrôn 730,35
kastély 9398
es telekkel és 9758 m2-es kerttel.
Kikiáltási ár: 95 000 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.
Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es,
egyszobás,
komfortos
öröklakás.
Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken
53 m2-es, kétszobás, összközmûves,
telkes lakóingatlan melléképülettel (9,4
m2). Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.
Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy a
30-217-3460 telefonszámon lehet érdeklôdni munkaidôben.
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése,
javítása soron kívül. Fogszabályozó,
fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított.
Szolid árak. Mozgáskorlátozottakhoz
házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet. 1013
Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Déli

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12
vagy 6 személyes (akár hiányos)
evôeszközkészletet, cukordobozokat,
gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács
Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali,
asztali díszórákat, antik, barokk
bútorokat, tabernákulumot, szekretert,
reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-,
márványszobrokat (hibásakat is). Teljes
hagyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés, vidékre is. Üzlet
tel.: 201-6188, 06-20-323-4104.
Budapest belvárosában üdüljön fél
áron. +36-20-935-4104.
Az önkéntes munka télen is folytatódik. Gyere velünk segíteni te is!
Csoportok
indulnak:
december
22.–január 12., január 12.–február 2.
Jelentkezés: lljano@freemail.hu, 0620-233-8454, vagy személyesen keddenként 16 és 17 óra között az Izraeli
Kulturális Központban.

Holokauszttal kapcsolatos dokumentumokat, menleveleket, fotókat, korabeli
kiadványokat vásárolnék. 06-20-4182552.
GÁBOR ESZMERALDA becsüsmûgyûjtônô elsôként, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol judaikát, továbbá
festményeket, csillárt, bronztárgyat,
bútorokat, ezüsttárgyakat, tört vagy
fazonaranyat, porcelánokat, herendit,
meissenit, Zsolnayt, Kovács Margit,
Gorka Géza alkotásait is. Egyebeket,
órákat, teljes hagyatékot. Kiszállás,
értékbecslés díjtalan, vidékre is.
Üzletünk: II. Fô u. 67. Tel.: 06-1-3647534, 06-30-382-7020.
Idôs hölgy vagy házaspár ápolását vállalom bentlakással, külföldön is. 06-25739-528, +36-25-739-528.
Eladó XIII., Visegrádi utcában, a
metrótól és a piactól 2 percre, szép,
déli fekvésû téglaházban 81 m2-es, IV.
emeleti, egyedi fûtésû, kétszobás,
személyzetis, utcai lakás. 06-30-6641219.
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása, esetleg oda-vissza szállítással.
Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs
csuklóra is) nagy választékban. Tel.: 0670-505-5620, napközben. VII., Garay
u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél.
Jung Péter. Web: www.jungoras.hu

Szegedi, szakrális kegyszerek
A szegedi nagy zsinagóga az idén
110 éves. Köztudottan sok információ látott napvilágot róla, akár történetét, akár küllemét, berendezését
illetôen is.
Azonban liturgikus textiljeirôl
még nem publikáltak, pedig figyelemre méltó értéket képviselnek a
parochetek, tóraköpenyek, terítôk és
egyéb különlegességek. A különbözô színû, anyagú, dús hímzésû,
csodás szimbolikájú tárgyak némelyike még a kis zsinagógát ékesítette.
A legkorábbi függöny sajnos nagyon rossz állapotú, származási ideje 1842.
Lehet, hogy a világ különbözô tájain fönnmaradt hasonló textilek között nem számít korosnak, azonban
nekünk itt, Szegeden, ritka és egyedi. Annál is inkább, mert túlélte a viharos
évtizedeket, a vandál pusztításokat. Sok tárgy-társuk nem volt ilyen szerencsés, hiszen még egy rajz, írás vagy szóbeli emlék sem maradt róluk.
Sajnos megfelelô tárolásukat, de fôként a restaurálásukat eddig nem sikerült megoldani, ennek következtében viszont állapotuk romlása visszafordíthatatlanná válik. Ezzel pótolhatatlan értéket veszíthetünk, nemcsak mi itt,
Szegeden, hanem az egyetemes zsidó kultúra is!
A fenti, 171 éves textil mellé rövid bemutatásra kiválasztottam még egy darabot, mely a csodálatos nagy zsinagóga felavatására készült, mesteri kézimunkával, bizonyíthatóan dokumentálva Löw Immánuel tervei szerint.
Josef Schlesinger cégétôl került ki a mûalkotás, fehér selyemkelmébôl, valódi arannyal hímezve, fehér kôberakásokkal. Mérete 2,5 x 2,5 m, közepén a
frigyláda motívum, mûvészien kivitelezve. Nem ez az egyetlen szimbóluma,
található rajta sófár, Mózes kôtáblái, de virág-ornamentika is ékesíti. A mindezt keretbe foglaló mintázat a zsinagóga belsô építészeti stílusával harmonizál.
E csodás kelme köveibôl már sok hiányzik, selyme lepereg, bélése foszlik.
Drapériájával együtt igen rossz állapotban van. Restaurálás nélkül hamarosan
az enyészeté lesz.
Az SZTE Néprajzi Tanszéke a Scheiber-évfordulóra szervezett színvonalas
konferencia részeként helyet adott egy zsinagógai textilkiállításnak is. A tárgyak, ill. dokumentációjuk egyrészt a kutatók számára nyújtottak értékes új
információkat, másrészt a látogatók megismerkedhettek a szegedi hitközség
gyûjteményének néhány darabjával.
E kis ismertetés a restaurálásra váró parochetek megmentése érdekében
született.
Ábrahám Vera,
Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtár

Hírek, események
röviden
– Keresés. Keressük azt a testvérpárt, akik a holokauszt idején festôként dolgoztak, Budapestrôl Nábrádra menekültek, ahol Szikszai Ferenc és felesége, Nagy Laura bújtatták ôket. Jelentkezés: Kuróczi Bernadett, bernadett.kuroczi@voroskereszt.hu
– A WIZO a korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartotta emlékünnepségét Szenes Hanna kivégzésének évfordulóján. A magyar és az izraeli himnusz elhangzása után Lancz
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Gáborné beszédében felidézte a 23
évesen meggyilkolt lány életének
fôbb állomásait, kihangsúlyozva tetteinek jelentôségét, valamint a cselekvés fontosságát. A megemlékezés
Bittner Judit magával ragadó énekével és Garai Róbert Szenes Hanna
verseibôl összeállított elôadásával
zárult. Az ünnepségen az izraeli
nagykövetség és a cionista szövetség
vezetôi egyaránt képviseltették magukat.
– Adományok. Szegô László a
Szeretetkórház javára 50 000 Ft-ot
küldött.
– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10–18 óra között. Telefon: (1) 4553333. Honlap: www.hdke.hu. Email: info@hdke.hu

Péntek
este
Dec. 6.

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

Szombat
reggel
Dec. 7.

Péntek
este
Dec. 13.

Szombat
reggel
Dec. 14.

17.00
17.30
17.30
17.30
17.30
17.00
17.30
15.45

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

17.00
17.30
17.30
17.30
17.30
17.00
17.30
15.45

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
15.45
16.30

9.00
8.00
8.45

18.00
15.45
16.30

9.00
8.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

15.45

15.50

17.30

17.30

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
17.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
15.35
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
15.35
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
17.00
Pécs (Fürdô u. 1.)
17.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
17.00
Szombathely
17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
17.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
17.00

17.00
18.00
18.00
18.10
18.00
17.00
15.35
15.35
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
December 3–4. kedd–szerda

Kiszlév 30.–Tévét 1.

Újhold 1–2.

December 6. péntek

Tévét 3.

Gyertyagyújtás: 3.35

December 7. szombat

Tévét 4.

Szombat kimenetele: 4.45

December 13. péntek

Tévét 10.

Gyertyagyújtás: 3.34
Ászárá bötévét böjt

December 14. szombat

Tévét 11.

Szombat kimenetele: 4.45

DECEMBER

A torna és a fejlesztés 5-én és 26án elmarad. A többi alkalommal a
megszokott idôben és helyen tartjuk.

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

Herman Klub
(1075 Budapest, Síp u. 12. fszt.)

Programajánlat

4. (szerda) 19 óra: Zsidó mesék
Hanukára – zenés elôadás
5. (csütörtök) 19 óra: Agnes, Isten báránya – dráma
8. (vasárnap) 19 óra: Szegény
anyám, ha látnám! – könyvbemutató
9. (hétfô) 19 óra: Címzett ismeretlen – levéldráma
10. (kedd) 19 óra: Ungvári Tamás estje
11. (szerda) 19 óra: Rose – monodráma
14. (szombat) 19 óra: Klezmerszombat vacsorával
15. (vasárnap) 15 óra: Rose –
monodráma
15. (vasárnap) 19 óra: Kéri
László estje
17. (kedd) 19 óra: Heller Ágnesest
28. (szombat) 19 óra: Bach Szilvia kabaréja
29. (vasárnap) 19 óra: Kaboskabaré
30. (hétfô) 19 óra: Elôszilveszter!!! Havi 200 fix!
Generációk Klubja
(VI. ker., Hunyadi tér 3. félemelet)
9. (hétfô) 15.00: Mispochológia
Mesterfokon, azaz Deák Gábor a
vendégünk.
16. (hétfô) 15.00: Breuer Péter
elôadása Rózsaszín köd a KözelKeleten címmel.

3. (kedd): Chanukkai játékok
8. (vasárnap): Közös kirándulás
a Hegedûs Klubbal, érdeklôdni a
413-5571 telefonszámon
10. (kedd): Filmklub
11. (szerda): Klubdélután, játék,
zenehallgatás
12. (csütörtök): Sakkdélután
17. (kedd): Filmklub
18. (szerda): Klubdélután, játék,
zenehallgatás
19. (csütörtök): Irodalmi délután. Vendégünk Tóth Titusz színmûvész
A programok 14 órakor kezdôdnek.
A Herman Klub munkatársai
minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Halálozások
Pásztón több száz fôs gyászoló tömeg kísérte utolsó útjára Krämer
Lászlót, aki 44 éves korában tragikus
hirtelenséggel hunyt el. A szertartáson Verô Tamás rabbi és Fekete László fôkántor funkcionáltak. Az elhunyt emberi nagyságát a város polgármestere mellett több megemlékezô is kiemelte. Segítôkészsége
és lelkiismeretes munkavégzése példaértékû volt. Kislányát, Dórikát is
nagy szeretettel és odaadással nevelte. Gyászolják: szülei, Gyémánt Ágnes és Krämer József, Dórika, barátai, munkatársai és ismerôsei.
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ÚJ ÉLET

Sírni mentem, és bejött!
A kis Spinozában a kis Vári Éva 10
év után ismét elôadta a Rose címû darabot. A magyarországi bemutató
2002-ben volt a Budapesti Kamaraszínházban, a színmûvet akkor is,
most is Ilan Eldad rendezte. Megjegyzem, az ôsbemutató sem a középkorban volt, hanem 1999-ben Londonban.
A törékeny alkatú, ám tehetségre
nézve óriás színésznô már elôbb elkezdte a mûvet átélni, mint a közönség. Amikor helyet foglalunk, ô már a
színpadon ül egy padon, mellette a retikülje. Lábán az elmaradhatatlan tûsarkú, és homlokát ráncolva, fejét lehajtva jelzi, hogy ô már belülrôl sír.
Elsô szava, hogy süvét ülök, elsô
mozdulata, hogy leveszi a magas sarkút, és egy vastag zoknit húz, hogy elkezdhesse az élete történetét. Melyet
nem csodálom, hogy el akar mesélni,
mert vele minden megtörtént, ami a
zsidókkal a 20. században megtörténhetett. És mindent magába sûrített,
ami egy nôvel, anyával, leánnyal csak
megtörténhet. A gyerekkorát egy kis
ukrajnai faluban töltötte, akkor, amikor még nem volt ózonlyuk az égen.
De neki ezt nem mondták meg, pedig
ennek tudott volna örülni. Hárman
voltak testvérek, apja sokáig betegeskedett. A rabbi minden héten meglá-

Süve

(fotó: Takács Attila)

togatta. Végül nem a betegségében
halt meg, hanem mert ráesett a szekrény, ami tele volt gyógyszeres üvegcsékkel.
Érdemes a történettel folytatnom?
Nekem hiányzik a szavak mögül Vári
Éva. Elmondva sem nem megrázó,
sem nem humoros, sem nem szívszorító. Ahhoz, hogy érzékeltetni tudjam
a varsói gettót, az utazást az Exoduson „Erec Izraelbe”, ahhoz szükségem
van Évára. Ahhoz, hogy elámulhassak
azon, hogy megcsókolja Izrael földjét,
szükségem van a mozdulatára. Az ô
hangjára, az ô gesztusaira, az ô játéká-

Hannah Arendt
70 éven felülieknek nem ajánlott
A filozófiatudományban való járatlanságom következtében a rendszerváltozásig nevét sem hallottam. Elôször – Isten bocsássa meg – a Kurucinfón találkoztam „vele”. Az évek múlásával egyre gyakrabban. Ô volt a „mégis vannak
becsületes zsidó történészek, filozófusok” megszemélyesítôje. A nem a
filoszemitizmusáról ismert portál „nem mi írtuk” jeligével idézte, idézi a tudós
asszonyt. Hogy miért lett ô a portál kedvenc zsidója, arra most jöttem rá, amikor beültem egy belvárosi moziba, megtekintendô a róla „elnevezett” filmet.
Röviden: egy New York-i újság ôt küldte ki Jeruzsálembe, hogy tudósítson az
Eichmann-perrôl. Azt hallgatva jön rá, hogy nem is Eichmann volt a soá egyik
fôbûnöse, hanem a Zsidótanácsok, szavaival szólva, ha nem lettek volna ezek a
nácikkal együttmûködô tanácsok, nem 6 millió, hanem csak 3-4 millió áldozat
lett volna... Eichmann pedig tulajdonképpen csak parancsot teljesített. Eredmény: Izraelben barátai, tisztelôi, akik elolvasták tudósításait, sorra elfordulnak
tôle, levelek százait kapja, melyek között nem kevés bizonyos kínzó betegséggel járó halált kíván neki, és ezek még a legenyhébbek. Odahaza kirúgják az
egyetemrôl stb. stb.
A túlélôk okkal háborodtak/nak fel a filozófus asszonyon. A film egyik erénye, hogy dicséretesen nem foglal állást, azt a nézôre bízza, a másik, hogy viszonylag sok eredeti, eddig nem látott bevágást tartalmaz az Eichmann-per lefolyásáról.
Amit a legörvendetesebbnek tartok: a jegyváltásnál közölték, hogy a vetítés a
kamarateremben lesz; bementünk egy kicsiny helyiségbe, ahol írd és mondd, 11
szék volt. Ebbôl 3 üresen maradt...
(kp)

ra. Mert minden szó tôle válik azzá,
amit úgy hívunk: színház. És amikor
már nagyon feszül a torkunk, akkor az
öniróniához nyúl, hogy azzal törölje
le közös könnyeinket. „Ezt most miért
mondtam el?” – kérdi, és máris oldódunk. Feledékeny? Na és? Összevissza beszél? Na és? Idônként leül a
közönség mellé a lépcsôkre, mert a
pad túl kemény, s ez nekünk is jólesik. Nagy fontosságtudattal meséli
el, hogy „Albert Einstein ugyanabban
az utcában született, ahol a második
férjem unokatestvére!” Ez pompás
hír.
Az, hogy a szeme láttára lövik le a
gyerekét, Éva játéka nélkül csak egy
lenne a sok borzalom közül. Vagy attól hogyan kaphatnánk fel a fejünket,
hogy háromszor is férjhez ment?
Vagy hogy idôs korában Amerikában
milliomos lett? Minden szó, minden
szomorúság csak általa nyer értelmet.
Vagy inkább érzelmet. Vagy mindkettôt?
Egyetlen kellékkel babrált az elôadás alatt. És az egy batiszt zsebkendô
volt. Annak fogta meg idônként a sarkát, azzal törölte meg idônként a szemét, az orrát. Szóval mindazt, ami az
arcán van. Aztán a végén néhány
nézôvel kezet fogott, és megköszönte,
hogy eljöttek. A zsebkendô már nem
volt nála, pedig letörölhette volna
mindannyiunk könnyét. Elvégre süvét
ültünk.
-bozsi-

...és ideje van a
nevetésnek
– Miért jó a mazochistának?
– Mert ha rossz, akkor jó. Ha meg jó,
akkor rossz, tehát jó.
– Hogy becézi a fiát a zsidó?
– Dávid, csillagom...
Egy vasúti kupéban utazik egy anya a
nagylányával, egy katonatiszt és egy
kiskatona. Az alagútba beérve elcsattan
egy pofon.
Mire gondol az anya? „Milyen
tisztességes lányom van!”
Mire gondol a nagylány? „Milyen
attraktív még az anyám!”
Mire gondol a tiszt? „Ez a kiskatona
szemtelenkedik, és én kapom a pofont!”
Mire gondol a kiskatona? „A
következô alagútban megint behúzok
neki egyet!”

SPÁNN GÁBOR

Bevásárlás
Gondolom, az Új Élet olvasóinak – már aki anyagilag megengedheti magának – évente gondot okoz, mit vegyen szeretteinek chanukkára. Itt jegyzem meg, engem
személy szerint régen nem érint a vásárlási ôrület. Családunkban hagyomány, hogy kizárva a meglepetés ijedelmét, jó elôre megbeszéljük, ki mire vágyik, kinek
mennyibôl mire futja, és mindezt a feleségem megveszi,
mi pedig eljátsszuk a meglepit. Tartós fogyasztási cikket,
ruhanemût, egyáltalán olyasmit, amit késôbb be kéne
cserélni, nem veszek, így nagy pénz sincs a zsebemben,
tehát hibázni sem tudok. Egyik zsinagógai padszomszédom elpanaszolta, hogy kisgyerekének vett a kínai piacon egy valószínûleg thaiföldi világító szemû robotot.
Kétségbeesve mutatta a magyar nyelvû használati utasítást, amin ez állt: Te kiveszed világító robot dobozból, bedugod földeletlen konnektor, és lesz neked négy ujj!
Hozzáteszem azt is, hogy a magyar kereskedelmi morálban nemcsak az ilyen kétes eredetû bóvlira, de még üzletben blokkal vásárolt holminak cseréjére sem kötelez
semmilyen rendelet kereskedôt. Van nekem egy vidéki
ügyvéd barátom, amolyan igazi élni tudó világfi. Nincs
sok szenvedélye, csak a kártya, az ital meg a nô. Mivel jól
megy a praxis, megengedheti magának mindet, én pedig
megbocsátó vagyok a szenvedélyeit illetôen, mert tudom,
hogy minden ünnepen adakozik a zsinagógában is. Aztán hogy a Jóisten az egyenlegét milyennek találja, az
késôbb fog kiderülni. Nemrégiben komoly zûrbe keveredett. Chanukkát követôen lógó orral jelent meg a város
leghíresebb ékszerboltjában, és az üzletvezetôt kereste.
Titokzatosan suttogóra fogott hangon elmesélte neki,
hogy ô az ajándékozással járó ünnep elôtt vett az üzletükben 2 db aranygyûrût, 1-1 brillkôvel, ami nem piskóta. Kisvárosról lévén szó, az üzletvezetô ismerte a jó nevû
ügyvédet mint biztos vevôt. Ô elôadta, hogy a blokkja is

megvan, de segítségre szorul. Tudniillik rosszul emlékezett felesége gyûrûsujjára, az ékszer kicsi, be kellene cserélni egy számmal nagyobbra. A fônök megkérdezte, mi
itt a probléma, uram? Önnek megvan a blokkja, a gyûrûje, a nagyságos asszony mutassa fel a blokkot, és mi
készséggel kicseréljük a gyûrût. Igen ám – makogott a
férj –, de ez nem olyan egyszerû. Mint láthatja, a blokkról is kiderül, én vettem még egy ugyanilyen gyûrût a
barátnômnek, az is szerepel a blokkon, és ha én azt a feleségemnek bemutatom... Ugye a többit el tudja képzelni?! Az ügyvéd elmondta, hogy problémáját, mint férfi a
férfival, az üzletvezetô segítségével megoldották. Én meg
bírtam állni, hogy kiokítsam a doktor urat: sosem szabad
ugyanazt az ajándékot venni feleségnek, mint
szeretônek, de ha mégis, illik tisztában lenni a méretekkel, mert mint tudjuk, a méret a fontos. Nem ekkora
nagyságrendben, de idén chanukkakor nekem is volt
okom izgalomra. Ugyanis a már illegalitásban mûködô
kínai piacon vettem a feleségemnek – és nem gyôzöm
hangsúlyozni: csak NEKI! – 3 kartonnal kedvenc amerikai cigarettájából egy Teng nevû lánynál, aki régi forrásom, így tegezô viszonyban vagyunk. Ô tudniillik csak tegezve tud magyarul. Én neveztem el Tengnek, mert a bejáratnál teng-leng, és leszólít mindenkit: gyere, kicsi magyar, kapsz finom cigaretta! Izgultam, ha hazaviszem és
átadom a három kartont, feleségem kinyitja, és a világmárka helyett egy keményített példányát találja benne a
Zsenmin Zsipao címû kínai újságnak, mely sok évig a kínai kommunista párt központi lapja volt. Elképzeltem,
amint vissza kell mennem a kis Tenghez, és könyörögni
neki: Szépen kérlek, Cso-cso-szán, cseréld be nekem ezt
a három kartont, mert a benne levô újságot az asszony
már a születésnapjára egyszer megkapta, és akkor sem
tetszett neki.
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