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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Megint mindent 
megtesznek... (5. old.)

Csillagról csillagra (7. old.)

Pályamódosítás (8. old.)

Otthon, a szülôi házban, a nagy fekete könyvesszekrényben, a sok kisebb mel-
lett, 2–3 sorban álltak a könyvek. Édesanyám az elsô sorba mindig az aktuáli-
san veszélytelenebb könyveket állította, így az egyik polcon abban az idôben –
a 60-as évek közepén – a Sztálin-összes már a második sorba szorult, mögötte
pedig mindenféle rejtett iratok voltak, ezeket nem nyomtatták, hanem írógéppel
sokszorosították, valamelyik cionista szervezet adta ki, a család pedig hûen
megôrizte.

A peszáchi takarításkor a kezembe kerültek, és elkezdtem olvasgatni. Az
egyiknek a címére is emlékszem: „Fellázad a gettó”. Ebben vagy talán egy má-
sikban szerepelt egy név, Korczaké, és amikor édesanyám látta, hogy mit olva-
sok, ismerôs volt neki. Elmondta, hogy meséltek neki, amikor deportálva volt
Auschwitzban, egy tanárról, aki nem hagyta el a tanítványait, a gyerekekkel
együtt ment a halálba. Képzeljék el, hogy ott, az auschwitzi pokolban már olyan
legenda volt ez a név, hogy meséltek róla a többieknek.

Talán ennyi is elég lenne, hogy megértsék az ô jelentôségét. Mindenkinek em-
lékezni kell a szavaira! A legenda szerint azt mondta, amikor nagylelkû kollé-
gái és barátai javasolták, hogy menjen velük, biztos helyre menekítik a gettóból:
„Te sem hagynál egy beteg gyereket az éjszakában egyedül, és én sem hagyha-
tom el a gyerekeket ilyen idôkben, mint ez.”

Mit jelent nekünk, zsidóknak Janusz Korczak, született Henryk Goldszmit?
Azt a zsidó embert, aki megszerzi magának a világi tudást, sosem tagadja zsi-
dóságát. (Persze ezt meg sem tehette azokban az idôkben, amikor a lengyelek
közül a katolikusokat lengyeleknek mondták, a zsidókat pedig lengyel zsidók-
nak, vagy egyszerûen zsidóknak.) Ô még megtestesítette azt a típust, aki igazi
lengyel hazafi lett, lengyel tudósnak, lengyel tanárnak, lengyel írónak tekintette
magát, és mélyen hitt abban, hogy dolgozzon bár a zsidó árvaházban, dolgoz-
zon akárhol máshol, mindenütt az egész országot szolgálja.

Híres ember volt, hiszen akkor szinte az egyetlen elektronikus tömegkommu-
nikációs eszköz a rádió volt, és aki szerepelt benne, arra úgy tekintettek, mint a
tudás felkent papjára. Felvett nevén tanított itt mindenkit, akit tudott, kedves hu-
morral válaszolt a hozzá érkezett kérdésekre. Korczak azt hihette, hogy az elle-
ne és hitsorsosai ellen támadt gyûlölet a fasiszta rendszer sajátja volt.

Nem tudjuk, mi lett volna, ha megéri 1968-at, amikor újra föltámadt a gyûlö-
let hulláma, és a maradékok maradékát is elûzte a hatalmához ragaszkodó
egyeduralmi rendszer, egy másik ideológia nevében. Nem tudjuk, mélyen gyö-
kerezô lengyel hazafisága kitartott volna-e. Ezért is nagyon fontos, hogy Len-
gyelországban ezt az évet Korczak-évnek nyilvánították.

Külön megköszönöm Marek Michalak lengyel gyermekjogi ombudsmannak,
hogy kezdeményezte ezt az évet, mert ez nemcsak Korczakra, a tudósra, a kivá-
ló nevelôre emlékeztet bennünket, hanem egyben arra is, hogy ôt visszafogad-
ták a lengyel népbe, a lengyel nemzetbe, azt az embert, aki képes volt áttörni a
hazáját és egész Európát is kettéválasztó falakat.

Külön köszönöm prof. dr. Szabó Máténak, az alapvetô jogok biztosának,
hogy a termet Korczakról nevezte el, és ezt az emléktáblát helyezték el itt. Így
mindenki láthatja, hogy élt a 20. században egy olyan nagyszerû ember, aki tud-
ta, hogy csak akkor várhatnak jogot maguknak a felnôtt emberek, ha már gyer-
mekkorukban is megkapják az ôket megilletô gyermeki jogaikat, és ôk is meg-
adják azokat saját gyerekeiknek.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Épp száz éve annak, hogy a hu-
szadik század elsô és máig egyik
legjelentôsebb gyermekjogi akti-
vistája, Janusz Korczak megalapí-
totta a híres varsói Árvaházat
(Dom Sierot), és hetven éve, hogy a
zsidó származású lengyel orvos,
gondolkodó, számos jelentôs peda-
gógiai munka szerzôje árvaházá-
nak kis lakóival együtt mártírha-
lált halt a treblinkai német
megsemmisítô táborban.

Janusz Korczak halálának hetve-
nedik évfordulója alkalmából a len-
gyel parlament kulturális bizottsága
Marek Michalak gyermekjogi biztos
kezdeményezése nyomán a 2012-es
évet Janusz Korczak-emlékévnek
nyilvánította. Az évforduló szerve-
zôje a Lengyel Köztársaság gyer-
mekjogi biztosa, valamint egy ki-
mondottan erre a feladatra létreho-
zott, különbözô minisztériumok
képviselôibôl álló szakbizottság volt.
A Nemzeti Oktatási Minisztérium
döntésére a Gyermek- és Ifjúsági Or-
szággyûlést – melyet évente a Nem-
zetközi Gyermeknapon (június 1-
jén) tartanak – Janusz Korczak alak-
jának szentelték. Az Egészségügyi
Minisztérium Korczak alakjára em-
lékezve a gyermek mint páciens jo-
gaira hívta fel a figyelmet, az Egész-
ségügyi Fôfelügyelet pedig arra,
hogy a gyermekbarát orvos és akti-
vista a gyermek- és ifjúsági higiénia
terén is újítónak számított.

* * *
Janusz Korczak Henryk Goldszmit

néven született 1878. július 22-én
Varsóban, egy asszimiláns zsidó csa-
ládban, és 1942. augusztus 6. körül
halt mártírhalált a treblinkai haláltá-
bor gázkamrájában. Lengyel peda-
gógus, publicista, író, orvos, társa-
dalmi aktivista, a gyermekjogi és a

A New York-i Metropolitan Múze-
um felajánlotta, hogy vendégül látja a
Szarajevói Haggadát, a zsidóság tör-
ténetének egy részét elbeszélô szent
könyvet, amelyet a több mint két hó-
napja bezárt bosznia-hercegovinai
nemzeti múzeumban ôriznek.

Jakob Finci, a boszniai zsidó hitköz-
ségek szövetségének elnöke beszélt
errôl a FENA bosnyák hírügynökség-
nek. Elmondta: a Metropolitan vezetôi
felajánlották, hogy a legnagyobb biz-
tonsági intézkedések mellett egy évig
kiállítanák a szent könyvet, amely a
zsidó nép egyiptomi rabszolgaságból
való megszabadulását beszéli el, és a
14. század második felében keletkezett
Észak-Spanyolországban.

New Yorkban kerekasztal-beszélge-
téseket, elôadásokat, támogatói va-
csorákat szerveznének, és tudomá-
nyos tanácskozást tartanának a Szara-
jevói Haggadáról. Jakob Finci szerint
ez növelné Bosznia-Hercegovina és
Szarajevó presztízsét, egyúttal segít-
séget is nyújtana a pénzügyi csôd mi-
att 124 év után bezárni kényszerült
nemzeti múzeumnak.

A Szarajevói Haggada a város nem-
zeti múzeumának legértékesebb da-
rabja, biztonsági okokból eddig is
évente csak négy napon át lehetett
megnézni.

A New York-i múzeum ajánlatára
eddig nem adtak választ, a boszniai
zsidó közösség semmilyen indítványt
nem tehetett az ügyben, ugyanis mi-
vel a szarajevói múzeum állami keze-

Emlékmû a Jad Vasemben

Janusz Korczak-év után

gyermekek egyenjogúságáért folyta-
tott mozgalmak elôfutára volt. Nö-
vendék-önkormányzatot vezetett. Ô
alapította az elsô gyermekek által írt
folyóiratot. A kiskorú gyermekek
reszocializációjának, problémás
gyermekek nevelési diagnózisainak
úttörôjeként is ismert.

A pedagógus
Korczak a gyermekemancipáció

követôje volt, hitt a gyermekek önál-
ló akaratában és a gyermek jogait
megilletô tiszteletben. Fontosnak
tartotta a gyermekek reszocializá-
cióját, s úgy gondolta, épp ebben se-
gíthetnek az általa létrehozott gyer-
mekönkormányzatok vagy olyan

kezdeményezések, mint az ifjúsági
újság. A periférián élô, szegény sor-
sú gyermekek védelmezôje, tanítója
volt.

Kivándorlás?
A harmincas évek derekán elláto-

gatott Palesztinába. Komolyan fon-
tolgatta, hogy elhagyja Lengyelor-
szágot, aminek egyik fô oka a nyu-
gati szomszéd példáját követô, egyre
erôsödô faji szegregáció és naciona-
lizmus volt. Ez egy olyan elhivatott
szocialistának, mint Korczak, nem
jelenthetett kedvezô légkört társadal-
mi és pedagógiai munkássága szem-
pontjából sem.

Lemondott a kivételezésrôl
A háború idején lengyel katonai

egyenruhát viselt, és nem járult hozzá
a zsidók diszkriminatív, kék vagy sár-
ga Dávid-csillaggal történô megbé-
lyegzéséhez, mert úgy vélekedett,
hogy az a szimbólum megbecstelení-
tése. Élete utolsó három hónapját
(1942 májusától) a varsói gettóban
töltötte, ahol mikor lehetôsége volt rá,
naplóján dolgozott, melyet 1958-ban
publikáltak elôször. Ezek a személyes
feljegyzések még 1939-re nyúlnak
vissza, aztán két és fél évre megsza-
kadnak, mert az árvaházi munka
Korczak minden energiáját és idejét
leköti. Ekkortájt határozza el, hogy
nem hagyja magukra kis védenceit,
annak dacára, hogy késôbbi életrajz-
írója, Newerly révén hamis papírok-
hoz juthatna, s ekkoriban már nem-
zetközi ismertsége is lehetôvé tenné,
hogy valamely semleges országban
várja ki a háború végét.

Árvaházának kis lakóival együtt
1942 augusztusában halt mártírhalált
a treblinkai német megsemmisítô tá-
borban.

* * *
Az évforduló alkalmából Buda-

pesten is megemlékeztek a neves pe-
dagógusról. Prof. dr. Szabó Máté, az
alapvetô jogok biztosa az Emberi Jo-
gok Napján hivatala rendezvényter-
mét a huszadik század egyik legje-
lentôsebb gyermekjogi aktivistájáról
nevezte el.

Az emlékünnepségen beszédet
mondott Roman Kowalski lengyel és
Ilan Mor izraeli nagykövet, valamint
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium
államtitkára. A Mazsihisz részérôl
Feldmájer Péter elnök is kegyeletes
szavakkal emlékezett meg az elmúlt
század mártír árvaház-igazgatójáról,
akinek emléktábláját Szabó Máté
alapjogi biztos és Marek Michalak
lengyel gyermekjogi ombudsman
avatta fel.

Megemlékezzem-e a varsói gettó
egyik legnagyobb, fegyvertelenül
harcoló hôsérôl, Janusz Kor-
czakról. Orvos volt és író. Nem
alapított családot, a gyermekek-
nek és közöttük élt, rájuk költötte
mindenét, otthont épített számuk-
ra. Amikor a gettó összes gyerekei
ellen hajszát indítottak, összeszed-
ték és vagonba zárták ôket, az
öreg doktor körúton járt a város-
ban betegeinél. Este tudta meg a
borzalmas valóságot, rohant ki a
gettóból neveltjei után, hogy velük
menjen a halálba is. A szüleiktôl
elszakított, segítségért rimánkodó
apróságok meglátván a feléjük ro-
hanó patrónusukat, boldog biza-
kodással segítették fel magukhoz a
vagonba, s az induló szerelvénybôl
felszabadultan hangzott fel a meg-
tévesztett gyerekek ajkán Korczak
kirándulódala:

„Énekszóval búcsúzunk,
A városba visszajutunk...”

(Scheiber Sándor 
prédikációjából)

Ha Janusz Korczak
megérte volna 

,
68-at...

Feldmájer Péter beszéde az emlékülésen 

New Yorkba megy a Szarajevói Haggada?
lésben van, a politikusoknak kell dön-
teniük.

A Dnevni Avaz címû szarajevói na-
pilap emlékeztet arra, hogy a boszniai
háborút lezáró 1995-ös daytoni
békeszerzôdés nem írta elô kulturális
tárca létrehozását, így a kulturális
örökség védelme felügyelet nélkül
maradt.

A könyvet, amely Barcelonában ké-
szült, 1492-ben, a pogromok idején
kimenekítették Spanyolországból,
ahonnan Itáliába került. Késôbb a
Kohen nevû spanyol zsidó család vit-
te magával Szarajevóba, és ôk adták
el az 1888-ban, még az Osztrák–Ma-

gyar Monarchia idején alapított Bosz-
niai Nemzeti Múzeumnak. A gyûjte-
mény 1913. október 4-én új épület-
ben, Szarajevó központjában nyitotta
meg kapuit, ezt zárták be tavaly.

A boszniai háború idején, 1994-ben
olyan hírek terjedtek el, hogy a szent
könyvet eladták és a pénzbôl fegyvert
vásároltak, a Haggadát azonban a
Boszniai Nemzeti Bank egyik széfjé-
ben ôrizték – írta a lap.

A Szarajevói Haggada 16,5-ször
22,8 centiméter nagyságú, és 142 per-
gamenlapra kézzel íródott. Értékét
hétmillió dollárra becsülik.

(MTI)

MEGHÍVÓ
A Budapesti Zsidó Hitközség

a budapesti gettó felszabadításának 68. évfordulója
alkalmából megemlékezést tart 2013. január 18-án (péntek)

9.30-kor a Dohány utcai zsinagógában

Beszédet mond:
KARDOS PÉTER FÔRABBI

Énekel:
FEKETE LÁSZLÓ FÔKÁNTOR

A kegyeletes megemlékezésre tisztelettel meghívjuk.

Tordai Péter Zoltai Gusztáv
Budapesti Zsidó Hitközség Budapesti Zsidó Hitközség

elnök ügyvezetô igazgató

Felhívjuk a férfiak figyelmét, hogy a megemlékezésen fejfedô viselése szükséges.
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Olvasóink véleménye

Körzeti
kitekintô

A Jobbik betiltását kérte Áder
Jánostól az izraeli parlament elnö-
ke. Reuven Rivlin levelében azt
sürgette a köztársasági elnöktôl,
hogy ne csak szóban, hanem konk-
rét tettekkel is lépjen fel a magyar-
országi antiszemitizmus ellen. A
kneszet elnöke szerint példátlan
az, amit Gyöngyösi Márton, a Job-
bik képviselôje a parlamentben el-
mondott.

Határozott lépéseket sürgetett az
izraeli parlament elnöke, Reuven
Rivlin Áder János köztársasági
elnöktôl a magyarországi antiszemi-
ta megnyilvánulások ellen. A
kneszet elnöke levelében arra emlé-
keztet, hogy „nehéz elhinni, hogy
egy európai parlamentben 2012-ben
elhangozhat egy ilyen rettenetes in-

dítvány. Nehéz elhinni, hogy egy eu-
rópai nemzetben nem tanultak a má-
sodik világháború leckéjébôl, ami-
kor összeírták a zsidókat, majd mar-
havagonokban gettókba és koncent-
rációs táborokba szállították ôket.
(...) Ön rendelkezik demokratikus
eszközökkel arra, hogy olyan törvé-
nyeket kezdeményezzen, amelyek-
kel el lehet szigetelni az ilyen embe-
reket és azt a jelenséget, ami veszélyt
jelent a szabad világra és Magyaror-
szágra egyaránt”.

Áder János júliusban Reuven
Rivlin meghívására részt vett a
Raoul Wallenberg születésének 100.
évfordulóján rendezett jeruzsálemi
megemlékezésen. Eredetileg Kövér
László házelnök utazott volna az iz-
raeli fôvárosba, de az ô meghívását a

kneszet elnöke visszavonta, miután
Kövér részt vett a Nyirô József emlé-
kére tartott rendezvényen.

Rivlin ezt azzal indokolta, hogy
egy közjogi méltóságnak el kell dön-
tenie, hogy a zsidómentôkre vagy a
náci kollaboránsokra emlékezik.

A kneszet szóvivôje az ATV kér-
désére elmondta, hogy az izraeli ház-
elnök levelét elküldték Áder János-
nak. „Rivlin úr emlékeztetett arra,
hogy Áder elnök úr itt, a kneszetben
megígérte, erôteljes lépéseket tesz az
antiszemitizmussal szemben. Rivlin
úr most azt kérte, hogy Áder úr hatá-
rozott tettekkel lépjen fel az antisze-
mitizmus ellen, beleértve a Jobbik
betiltatásának kezdeményezését” –
mondta Jotam Jakir.

(atv.hu)

Nemzetközi központ a vallási békéért Bécsben

Szeged
Közel 120 fô részvételével rendez-

tünk nagy sikerû könyvbemutatót a

hitközség dísztermében. Horváth
Péter Dzsorden c. új regényét Pav-
lovits Miklós televíziós újságíró-

beszélgetôtárs, Kéner Gabi és Ká-
rász Zénó színmûvészek ismertették

meg a közönséggel. A hangulatról

Szecsôdi Ferenc hegedûmûvész, az

SZTE Zenemûvészeti Kar profesz-

szora – akit a közelmúltban válasz-

tottak be a Mûvészeti Akadémia tag-

jai közé és nyert Artisjus-díjat –, va-

lamint Pavlovits Dávid gitármûvész

gondoskodott. Az est háziasszonya

Szabó Gabi színésznô volt. A

Dzsorden a kisebbségi lét világát tár-

ja olvasói elé, hogy egy fiatal a

fejlôdése során miként éli meg ma-

gyarságát, zsidóságát, cigányságát,

néger mivoltát. Szól hányattatásai-

ról, támogatóiról, meghurcoltatásai-

ról, céljaiban tükrözôdô hitérôl. Az

olvasók számtalan kérdésére vála-

szolt a szerzô, s a jelenlévôk sokáig

beszélgettek egy-egy pohár vörösbor

és sós aprósütemény fogyasztása

mellett a mának szóló kötetrôl. Hor-

váth Péter forgatókönyvíró is, így re-

méljük, alkotását mielôbb láthatjuk a

filmvásznon.

Az est elsô klubnapja volt a most

beindított, havonta visszatérô könyv-

tári közösségi programunknak.

L. A.

Antináci tömegdemonstráció után
A tüntetés jól sikerült. Végre együtt állt sorompóba az ordas eszmékkel és

terjesztôikkel szemben kormányzat és ellenzék, bal-, jobboldal és közép. Fa-
lanxban a széljobb, a hazai neonácizmus ellen. Azonban dacára e régen várt
sikernek, egyes baloldali és liberális körökbôl (elsôsorban a Demokratikus
Koalíció hívei részérôl, no meg az ún. rendszerkritikus baloldalból) sajátos
hang hallható. A fanyalgásé. Ehhez fûzök néhány gondolatot, röviden.

Megértem, és önmagában igazat adok mindenkinek, aki azzal együtt, hogy
ôszinte elkötelezettséggel utasítja el az antiszemitizmust és a romák elleni
uszítást, valamint – a lényeget tekintve – Izrael állammal szolidáris, a szóban
forgó ügyben (a december 2-i antiszemitizmusellenes demonstráció „nagyko-
alíciós hitelessége”) a Fidesz-vezetôk (köztük Rogán Antal) hitelességét fe-
szegeti vagy a szociális problémák (katasztrófák!) tiszta, elfedetlen, elmani-
pulálatlan megjelenítését igényli a köztérben. Egyúttal nem tudom figyelmen
kívül hagyni, hogy a valóságos politikát soha nem elvek laboratóriumában
folytatjuk. Ezért az antiszemitizmus rendszerváltás óta tartó térnyerésével
kapcsolatban arról sem hallgathatunk – szerintem –, hogy súlyos felelôssége
van azoknak a meghatározó véleményû értelmiségieknek is, akik a médiában
mindvégig makacsul kardoskodtak a mellett az álláspont mellett, amely nemet
mond a náci eszmék jogi eszközökkel történô kitiltására a nyilvánosságból.

Nem rébuszokban fogalmazva, adott egy jelentôs valódi szélsôjobboldali erô
a honi politikumban, fôleg a Jobbikban, továbbá a komoly általános dominan-
ciával bíró, mind ez ideig nemegyszer a Jobbikkal kokettáló Fidesz-kurzus, meg
az eléggé gyenge és nem egységes, valamint úgyszintén hitelességi sebekkel tar-
kított ellenzék. Ebben a közállapotban most mód nyílt a szélsôjobboldal blokko-
lására és karanténba zárására. Igaz, valószínû, hogy a kormányzat önös érde-
kei mentén manôverezik ezzel az alkalommal, amiképpen az ellenzék. Szerintem
ezt az alkalmat nekünk, a közügyeiben állást foglalni merô, magunkat progresz-
szív gondolkodásúnak tartó állampolgároknak mégis ki kell használnunk, sôt a
Jobbik betiltását követelve radikalizálnunk szükséges. A radikalizálás során
amúgy is – kikerülhetetlenül – ütközünk a kormányzat antinácizmusának beha-
tároltságával és az ellenzék ilyen-olyan részének következetlenségével, no meg
a társadalmi problémák enyhülése sem várható (legalábbis rövid távon). Tehát
nem leszünk semmilyen értelemben erkölcstelenek, ha most – a neonácizmusel-
lenességre összpontosítva – „nagykoalíciósan” politizálunk. Így magyar zsidó
voltunkhoz sem válunk méltatlanná.

Fekete György tanár

„Vízum az életért”
Kiállítás mentô diplomaták emlékére

Vízum az életért címmel a holokauszt idején zsidó embereket mentô diplo-
matákról rendeztek kiállítást a Külügyminisztérium aulájában; a tárlat azok-
nak állított emléket, akik Raoul Wallenberghez hasonlóan életet jelentô svéd,
spanyol, svájci, kínai vízumot adtak ki európai zsidóknak.

A vándorkiállítás angol, német és magyar nyelven ismertette Raoul Wal-
lenberg mellett Carl Lutz svájci konzul, Giorgio Perlasca olasz kereskedô és
Per Anger svéd attasé budapesti zsidó embereket mentô tevékenységét.

A tárlat megemlékezett további diplomatákról, akik más európai városok-
ban segítették az üldözötteket, védelmet nyújtó beutazási okmányok kiadásá-
val. A kevésbé ismert személyiségek között van Hiram Bingham, az 1937 és
1941 között Marseille-ben dolgozó amerikai konzul, Ho Feng-san, Kína bé-
csi fôkonzulja, Chiune (Sempo) Sugihara Litvániában dolgozó japán és Jan
Zwartendijk holland tiszteletbeli konzul. A bordeaux-i portugál konzul,
Aristides de Sousa Mendes 1940-ben több ezer portugál vízummal segített
zsidókat és más menekülteket.

Bába Iván, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára megnyitóbe-
szédében kijelentette, hogy a nemzeti érdek nem írhatja felül az általános em-
beri értékeket. Hozzátette: Raoul Wallenberg, Perlasca, Sugihara és Mendes
nem szokványos diplomáciai, hanem emberi küldetést teljesített. Kockára tet-
ték nemcsak karrierjüket, hanem olykor az életüket is azért, hogy segítsenek
az üldözötteken.

A Külügyminisztérium közleménye szerint Ilan Mor izraeli nagykövet ki-
emelte, hogy a kiállításon szereplô diplomaták feletteseik utasításait meg-
szegve nem a hivatal, hanem az emberiesség szabályait követték, és felidéz-
te, hogy a Jad Vasem Intézet kertjében tiszteletükre egy-egy fát ültettek el, hi-
szen mindannyian megkapták a Világ Igaza elismerést.

A jeruzsálemi intézet által összeállított kiállítás Izrael Állam hozzájárulá-
sa volt a Magyarország által szervezett Wallenberg Évhez. A tárlatot a közön-
ség már láthatta egyebek mellett Dombóváron, Pécsett és Kaposváron is.

(MTI)

Felszállt Tel-Avivból az elsô
budapesti Wizz Air gép

Elindult a Wizz Air elsô tel-avivi járata, amely a jövôben rendszeresen szál-
lítja az utasokat.

A Tel-Avivból Budapestre tartó elsô gépen divatbemutatót rendeztek az uta-
soknak. A járat egyelôre heti négy alkalommal – hétfôn, kedden, csütörtökön és
szombaton – közlekedik, de nyáron már napi rendszerességgel lehet igénybe
venni a diszkont légitársaság szolgáltatását.

Daniel de Carvalho, a Wizz Air kommunikációs igazgatója kifejtette: azért
döntöttek az elsô járat megünneplésénél a divatbemutató mellett, mert mind
Tel-Avivra, mind a Wizz Airre a fiatalos, friss és újat kezdeményezô imázs a
jellemzô, és ezeket a tulajdonságokat egy divatbemutató kiválóan tükrözi.

Abrán György, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója a tel-avivi sajtótájékozta-
tón hangsúlyozta, hogy az izraeli nagyvárost fontos célállomásnak tekintik.
Elsôként Budapestrôl indítják járataikat, de a késôbbiekben a többi európai bá-
zisállomásukról is utasforgalmat terveznek oda.

Abrán György úgy véli, hogy a tel-avivi járat hosszú távon nyereséges lesz, a
kezdeti idôszakban befektetett pénzek idôvel megtérülnek. Több utascsoportot
céloztak meg: az izraeli magyarokat, a zsidó államba látogató magyar és a Ma-
gyarországra utazó izraeli turistákat.

Abrán György elmondta, hogy a magyar zsargonban rögzôdött a fapados ki-
fejezés, bár a gépeken bôrülések vannak. Viszont a diszkont légitársaság
jellemzôi szerint az utasok igényeik szerint a jegyár felett megvehetik a külön-
bözô szolgáltatásokat is.

A tel-avivi Wizz Air járat indulását Izrael nevében üdvözölte a helyi turiszti-
kai minisztérium igazgatója, és a rendezvényen részt vett Szentgyörgyi Zoltán
magyar nagykövet is.

A Wizz Air tavaly november 19-én kapta meg a magyar és az izraeli hatósá-
gok hivatalos jóváhagyását a Budapest és a tel-avivi Ben Gurion Nemzetközi
Repülôtér közti útvonal üzemeltetésére.

Az útvonalengedélyeket korábban a Malév használta, és ismételt kiosztásuk
azután vált lehetôvé, hogy a nemzeti légitársaság csôdöt jelentett.

(MTI)

Jeruzsálem a Jobbik betiltását kéri Ádertôl

Elegáns vendégek tömege ülte kö-
rül a várbéli Hilton báltermének ha-
talmas asztalait a Szeretetkórház javá-
ra immár nyolcadik alkalommal meg-
rendezett jótékonysági vacsora alkal-
mából. Ott volt – anélkül, hogy proto-
koll-listát írnék – Izrael magyarorszá-
gi nagykövete, vezetô tisztségviselôk,
gazdasági, politikai és közéleti promi-
nensek, társegyházi lelkész, rabbik,
budapesti és vidéki zsinagógakörze-
tek képviselôi, kerületek elsô embe-
rei.

Mint ahogyan köszöntôjében az
intézmény fôigazgatója, Deutsch
Zsuzsa megjegyezte, a jelenlévôk
egy dologban feltétlenül egyetérte-
nek, s ez a Szeretetkórház jelentôsé-
ge, kiemelkedô szerepe a gyógyítás
területén. Elmondta egyebek mellett
azt is, hogy a közel négyszáz ágyas
komplexum napi munkája mellett
nem volt könnyû feladat az esemény
megszervezése, koordinálása, s en-
nek kapcsán elismerôen értékelte
mindazok teljesítményét, akik ebben
tevôlegesen részt vettek, elsôsorban
Szinai József gazdasági igazgató
munkáját.

Deutsch Zsuzsa köszönetet mon-
dott a házigazdának, a Hilton igazga-
tójának is, majd üdvözölte az est mû-
sorközlôjét, Vitray Tamást, akinek
közelmúltbeli születésnapjára is gra-
tulált.

Az ismert televíziós személyiség
elôször bemutatta a vendégek érke-
zésekor s a késôbbiek során is játszó
zenekart, Flór Gábor együttesét,
majd bekonferálta az elsô mûsorszá-
mot, az alkalomhoz illô darabokat
elôadó, 2013-ban ötvenéves fennál-
lását ünneplô Liszt Ferenc Kamara-
zenekart. Vitray rövid beszélgetést is
folytatott Rolla János koncertmes-
terrel, alapító taggal, aki szólt létre-
jöttük körülményeirôl, vendégmûvé-
szekrôl, hangversenyfelvételekrôl és
élményszámba menô nagy találkozá-
sokról is.

Több mint négyszázan 
a Szeretetkórházért

Keserédes jiddis számokat Neu-
mark Zoltán zongorakíséretével
Klein Judit énekelt, majd Bródy Já-
nos lépett a mikrofonhoz, aki dalai-
ban, mint sok évtizede, ismét „ki-
mondta a kimondhatatlant”.

Eszenyi Enikô sanzonjaihoz Dar-
vas Ferenc szolgáltatott zenét.

Visszatekintve az elmúlt évekre,
talán az idei programot éreztem a
legjobbnak, a legigényesebbnek.

A vendéglátás is több, különlege-
sebb volt a megszokottnál, a Laky
Konyha az egészséges, rafináltabb
étkek kínálatában újat, szerethetôt
nyújtott.

gáljuli

A szaúdi uralkodó nevét viselô inté-
zet kutatásokat támogat, és maga is
közvetítô szerepet vállal majd nem-
zetközi konfliktusokban.

A vallási erôszak elleni fellépés a
fô célja annak a nemzetközi békeköz-
pontnak, amit Bécsben nyitottak meg.
2001. szeptember 11. megmutatta,
hová vezetnek a vallási ellentétek,
ezért szemléletváltásra van szükség a
világban – hangzott el a megnyitón.

A központot Abdulláh bin Abdul-
Azíz szaúdi király alapította spanyol
és osztrák közremûködéssel. Az inté-
zet célja, hogy kutatások és személyes
találkozók segítségével elômozdítsa a
kultúrák és világvallások közötti béke
megteremtését. Nyitottnak kell len-
nünk a kultúrák és vallások közti bé-
kére, egymás tiszteletére, a közös
egymás mellett élésre és a másik meg-
értésére. Nincs más lehetôségünk, a
harc nem megoldás – hangsúlyozta a
központ vezetôje.

Az intézményben 21 nemzetközi
szervezet mellett a keresztény, a zsidó,
a muszlim, a buddhista és a hindu val-
lás is képviselteti magát. A megnyitón

az ENSZ fôtitkára a széles összefogást
méltatta. Elég csak a vezetô hírekre te-
kintenünk, hogy megértsük, miért fon-
tos a központ küldetése. Láthatjuk,
ahogy a szíriai konfliktus egyre mé-
lyül, és láthatjuk, hogyan lesz egyre
nagyobb a feszültség Izrael és Paleszti-
na között – emelte ki Ban Ki Mun.

Ausztriában mindvégig viták övez-
ték a központ létrejöttét. A bírálók sze-
rint az intézet csak fügefalevél, amely
a szaúdi abszolutizmust és a vallási tü-
relem hiányát hivatott elfedni.
Meggyôzôdésem, hogy a központ a
párbeszéd szilárd mérföldköve lesz –
nyilatkozta az osztrák külügyminisz-
ter. Hozzátette: az elsô éveknek arról
kell szólniuk, hogy a központ felhatal-
mazását tettekre váltsa. Ez mindannyi-
unk felelôssége – jegyezte meg.

A központ mûködésére három év
alatt tizenötmillió eurót, több mint
négymilliárd forintot költ Szaúd-Ará-
bia. Ezt a társalapító országok és szer-
vezetek, valamint magánszemélyek
adományaival egészítenék ki.

(Forrás: Duna TV Híradó)
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Megköszönte Orbán Viktornak
a NEM tüntetést követô hétfôi par-
lamenti felszólalását Feldmájer
Péter, a Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetségének elnöke.
Lapunknak adott interjújában a
miniszterelnök szavait jó kezdet-
nek nevezi, ám a zsidóellenesség
leküzdéséhez a Jobbik politikai
karanténba zárásán túl a Horthy-
romantika átgondolását és azt is
szükségesnek tartja a Mazsihisz el-
nöke, hogy nyíltan antiszemita
írók ne kerüljenek a Nemzeti
Alaptantervbe.

– Ügy lezárva?
– Mire gondol?
– Volt egy több tízezres tüntetés a

jobbikos képviselô náci beszéde el-
len, már-már látszott az összefogás,
aztán sokakat kiábrándított a másna-
pi parlamenti vita, a Mazsihisz még-
is elment a miniszterelnökhöz köszö-
netet mondani. Akkor ennyi volt?

– Nem! Ez volt a kezdet, méghoz-
zá szerintem jó kezdet. A náci be-
széd és a náci beszélôk elítélésének,
politikai karanténba zárásának kez-
dete. Meglátjuk, hogy milyen gya-
korlati, netán törvényi lépések köve-
tik ezt az elhatározást.

– Hogyan jött létre a hétfôi talál-
kozó a miniszterelnök és a Mazsihisz
vezetôi között?

– Kértem tôle egy idôpontot.
– Miért?
– Ez egyelôre csak a belsô nyilvá-

nosságra tartozik.
– A találkozóról mi csak annyit tu-

dunk, azt is a miniszterelnökség
közleményébôl, hogy önök köszöne-
tet mondtak Orbán Viktornak hétfôi
mondataiért. Önnek nem sértette a
fülét, hogy „mi, magyarok” megvéd-
jük zsidó honfitársainkat? Mindezt
egy héttel a Gyöngyösi-féle kijelen-
tés után.

– Nem a megfogalmazáson kell ru-
gózni, hanem az egészet kell nézni.
A vasárnapi tüntetésen Rogán frak-
cióvezetô úr beszéde és Orbán Vik-
tor ezen felszólalása is olyan volt,
amely jelezte, hogy sem a miniszter-
elnök, sem a kormánypártok nem kí-
vánják tûrni a durva zsidóellenes
megnyilvánulásokat. Mindenki mon-
datába bele lehet magyarázni szinte
bármit, de azt kell nézni, hogy mi
volt a célja a közlésnek. Orbán Vik-
tor mondatának az volt, hogy a mos-
tani koalíció nem fogja tûrni, hogy
ez így folyjon tovább.

– Csakhogy ezt már korábban is
mondta, azóta több zsidó vallási
vezetôt ért inzultus, és mintha egyre
erôsebb lenne a hétköznapi zsidózás
is.

– Válasszuk ketté a dolgokat: a
köztörvényes bûncselekményekkel
kapcsolatban igen gyors és világos
eljárásokat folytattak le, ami dicsére-
tes. Amikor Csepelen, a helyi zsina-
gógában az elnökünket megtámad-
ták, úgy jártak el a nyomozók, ahogy
egy jogállamban kell, villámgyorsan
elfogták a támadót, a bíróság pedig
elítélte. Persze az lenne a jó, ha ilyen
esetek nem fordulnának elô. Ami a
politikai részt illeti: a Gyöngyösi-fé-
lék a parlamentben vannak, és ott is
beszélnek. Mi már másfél éve java-
soltuk, hogy az ilyen képviselôket ki
lehessen tiltani az ülésterembôl,
hogy az Országgyûlésnek és azok-
nak a képviselôknek, akik nem tûrik
ezt a kocsmai beszédet, legyen esz-
közük a tiltakozásra. Akiknek ilyen
mondatok jönnek ki a száján, azok-
nak az a legnagyobb büntetés, ha
nem engedik beszélni. Remélem, a
demokratikus pártok meg fogják sza-
vazni a javaslatot. Ha a képviselôk a
szavak után tettekkel is bizonyítják
az elkötelezettségüket, az példát mu-
tat, normát teremt. Mert a rasszizmus
és az antiszemitizmus veszélyesebb
minden gazdasági válságnál. A gaz-
dasági válságból néhány év alatt ki
tud mászni egy ország, de egy faji
gyûlölet által szétvert társadalmat
évtizedekbe telik újra felépíteni. Pe-
dig ez egy békés ország lenne. Nem

Pár éve konferenciát rendeztek a keresztény–zsidó párbeszéd témájában
Komáromban. A konferencia helyszíne nem véletlenül volt ez a város. A
holokauszt elôtt jelentôs zsidó közösség élt itt, lélekszáma jóval meghaladta
a kétezret, s fontos szerepet töltött be a település társadalmi-gazdasági-kul-
turális életében. A város 19. századi történetének jeles személyiségei közül
kiemelkedett Schnitzer Ármin (1835–1914), a komáromi hitközség érdemek-
ben gazdag, közmegbecsülésben állott tudós fôrabbija, valamint Pap Gábor
(1828–1895), a dunántúli református egyházkerület tudós püspöke, akik a
zsidó–keresztény párbeszéd magyarországi elôfutárainak tekinthetôk;
egymás iránti kölcsönös tiszteletük, megbecsülésük ma is példaértékû lehet.
Barátságukról a 90. életévét most betöltött Schweitzer József nyugalmazott
országos fôrabbi is megemlékezett egy korábbi tanulmányában, melyben Pap
Gábort kora politikai és teológiai liberalizmusának megtestesítôjeként jelle-
mezte.

A 185 esztendeje született püspök – 48-as honvéd – költô emlékét e sorok
írójának szorgalmazására tavaly óta emlékkô ôrzi a Veszprém megyei Ihász-
pusztán. Ott, ahol 1849. június 27-én a Kmety-féle hadosztállyal küzdött hon-
véd századosként a csatában.

Pap Gábor Petôfi Sándor mellett azon kevesek közé tartozik, akik nemcsak
fegyverrel, hanem tollal is végigküzdötték 1848/49-et. Költeményei megis-
mertetnek bennünket a fontosabb ütközetek, gyôzelmek színhelyeivel. A
személyes átélés hitelességével írta meg a branyiszkói áttörést, Budavár
visszafoglalását, majd fogsága idején versben emléket állított az aradi tizen-
hármaknak és Batthyány Lajos miniszterelnöknek.

A március 15-i forradalom kitörésének híre Bécsben érte. A Jókai Mór
szerkesztette Életképek tudósítójaként számolt be az akkori eseményekrôl.
Végigharcolta a magyar szabadságharc legjelentôsebb ütközeteit, küzdött
Budavár visszavételéért, utolsó csatáját Lugosnál vívta Kmety hadtestében,
amikor Kossuth és más politikusok menekülését fedezték. Századosi rangban
került tömlöcbe 1849. augusztus 2-án Temesváron. Az ottani kazamatákból
három hónap múlva, betegen bocsátották haza. A szülôi házban ismét
elfogták a csendôrök, s a veszprémi várbörtönbôl csak megrendült egészsége
okán szabadulhatott. Csendôri felügyelet alatt tartották késôbb is. A teológiai
tanfolyamot magánúton, tudós, lelkész édesapja segítségével végezte el.

A veszprémi közgyûlés tagjaként, majd országos képviselôként jó kapcsola-
tokat ápolt más felekezetekkel, s minden vitás kérdésben a kompromisszum
lehetôségét kereste. A szabadelvû fúziós párt híveként szinte a végsôkig támo-
gatta az ország pénzügyi helyzetét rendbe hozni kívánó törekvéseket, miközben
a felekezeti autonómia kérdésében kormányával szembehelyezkedett.
Emlékezetes felszólalásában a különbözô vélemények tiszteletben tartását
hangoztatva, kiállt az 1868-as vallásügyi törvény mellett. Iskolát alapított, dol-
gozott a nôk oktatásának emeléséért, a népnevelési törvény betartásának
figyelembevételével a köznevelés színvonalának, a tanítók felkészültségének
javításáért is küzdött. Versei, tudósításai több mint száz oldalt tesznek ki.
Szenvedélyesen gyûjtötte a könyveket. Nagy becsben tartott, 40 ezer forintot
érô könyvtára volt. Háromezer darabos éremgyûjteményét még halála elôtt
szeretett iskolájára, a Pápai Kollégiumra hagyta.

Pap Gáborra protestáns-keresztény körökben ma is emlékeznek, azonban
mint a zsidóság pártolójára, barátjára kevésbé.

Az 1882-es oroszországi zsidóüldözés ellen is felemelte szavát, a komáro-
mi újságban „Komárom város emberségesen érzô polgáraihoz” címmel meg-

Túl a szavakon
Feldmájer Péter a zsidóellenesség leküzdésérôl

véletlen, hogy Európa második, har-
madik legnagyobb létszámú zsidósá-
ga itt él. Ezt veszélyezteti a szél-
sôjobb és a konzervatív oldal néhány
lépése. A lelki klímát rongálják.

– És ez félelmet kelt a magyar zsi-
dóságban?

– Úgy tapasztalom, hogy a többség
inkább utálkozik. Az idôsek persze
félnek, nagyon rossz emlékeket idéz
a mostani helyzet. De büszke vagyok
az utánam jövô generációra: öntuda-
tos, bátor zsidó gyerekek vannak kö-
zöttünk. Hozzáteszem, itthon nem
olyan tragikus a helyzet – még –,
mint például Franciaországban, ahol
a zsidóság fizikai létében veszélyez-
tetett, a svédországi Malmôben pe-
dig a zsidóság fele elköltözött a vá-
rosból. Nem akarjuk megvárni, hogy
nálunk is ez történjen. Ami itthon ki-
alakult, az igazi „hungarikum”,
ugyanis az említett országokban
nagy létszámú iszlám közösség él, és
sokan közülük zsidóellenességet hir-
detnek. Nálunk ezt egy, a magyarsá-
gára oly büszke parlamenti párt ger-
jeszti.

– Az Egységes Magyarországi Iz-
raelita Hitközség feljelentést tett
Gyöngyösi Márton ellen. A Mazsi-
hisz miért nem?

– A tapasztalat azt mutatja, hogy
óvatosan kell ezekkel bánni: ha nem
sikerül, mártírrá válhat az illetô. Biz-
tosnak kell lenni abban, hogy a felje-
lentés célt fog érni. Az egri zsidózás
ügyében magnófelvétel is volt, száz
százalékra vettük, hogy nyerni fo-
gunk, de mégsem fogadták be a fel-
jelentésünket, és megszüntették az
eljárást.

– Egyetértene a Jobbik betiltásá-
val?

– Jó lenne, de nem hiszem, hogy
célravezetô. Szerintem nem is lehetne
megoldani. Az a probléma, hogy reto-
rikájukkal, propagandájukkal négy-
ötszázezer szavazót nyertek meg. A
helyzet akkor tudna megváltozni, ha
ezekkel a szavazókkal meg lehetne
értetni, hogy a Jobbik által kínált út a
szakadékba viszi egész Magyarorszá-
got. A Gyöngyösi-beszéd egyfajta
fordulópont, felszínre hozott sok
szennyet, például azt a Komárom-
Esztergom megyében hónapokkal
ezelôtt történt esetet, amikor egy job-
bikos közgyûlési képviselô még dur-
vább kijelentést tett, és arra utólag
sem reagált senki. Az ilyet soha többé
nem lehet szó nélkül hagyni. Aki így
beszél, annak legfeljebb köszönni le-
het, de ezen kívül nem állhatnak szó-
ba velük a többiek egy normális de-
mokráciában. A büfében arrébb kell
állni, közvetlen vitát nem folytatni
velük, egy televíziós mûsorban föl
kell állni. Lássa mindenki, hogy aki
így gondolkodik, az egyedül van, azt
a többiek megvetése sújtja. Ez a ka-
rantén, ami nem tûri, hogy többé job-
bikosokkal miniszterek is leüljenek
beszélgetni. Én már 1998-ban java-
soltam, hogy a szélsôjobboldali
képviselôket – a MIÉP-eseket – zár-
ják karanténba. Ha akkor elfogadják,
most nem tartanánk itt.

– Ez lenne a tett, amit a kormány-
tól várnak?

– Igen, de ez nem elég. A mostani-
hoz hasonló parlamenti kirohanások
megfékezése mellett át kell tekintsék
az elmúlt két év gyakorlatát. Azt vár-
juk, hogy a Horthy-rendszer rehabi-
litációjára irányuló terveiket gondol-
ják újra! Értsék meg maguk és értes-
sék meg az emberekkel, hogy a Hor-
thy-rendszer nem állítható példakép-
ként a magyarok elé.

– Mert a Horthy-nosztalgia is kó-
dolt zsidózás?

– A Horthy-korszak dicsôítésének
sok összetevôje van. Lehet, hogy van
olyan ember, akinek azért szimpati-
kus, mert felépültek például a
Klebelsberg Kunó-féle iskolák, aki
ezt értékeli, az nem feltétlenül anti-
szemita, de a legtöbben azért éltetik
Horthyt, mert zsidókat ölt és üldö-
zött, vagyis antiszemita. Horthy vér-
zivatart borított Magyarországra.
Aki rehabilitálni akarja, az egy tö-
meggyilkost állít példaképnek. Hor-
thy és Prohászka kora antiszemita
idôszak volt, a mostani, reméljük,
nem ilyen. Ezek a politikusok, írók
nem csak a 20-as években, a soá elôtt
voltak antiszemiták. Pontosan tud-
ták, hogy mi történik. Hogy százez-
reket, milliókat gyilkolnak meg, s
utána még büszkék is voltak arra,
hogy antiszemiták. Nyirô József és
Wass Albert is ilyen.

– Ôket tanítani fogják az iskolák-
ban a kerettanterv szerint.

– A Nemzeti Alaptantervbôl ki
kell kerülniük a nyilvánvalóan anti-
szemita íróknak. Ígéretet kaptunk
anno arra, hogy ilyen nem történhet,
egyeztetéseken jeleztük kifogásain-
kat, ám a kerettantervbe is bekerült
néhány vállalhatatlan életmûvû
szerzô, amit nem fogadunk el. Az is-
kolákban Wass Albert helyett a tole-
ranciát kellene tanítani, és olyan mó-
don kellene oktatni, hogy a diákokba
beleivódjon a gyûlölet és a faji alapú
megkülönböztetés elutasítása. Ez a
kulcs.

– Szóval a jogi lépések nem vezet-
tek eredményre, példa erre az egri
ügy. Tiltakoznak a Horthy-korszak
rehabilitációja ellen, ami viszont tet-
ten érhetôen zajlik, és ellenkezésük
ellenére bekerültek a kerettantervbe
antiszemita írók. Akkor miért is járt
az a köszönet?

– Azért, mert a vasárnapi és hétfôi
felszólalások alapján úgy tûnik, a
politikusok felismerték, hogy a Job-
bikkal való közösködés Magyaror-
szág végét jelenti. Nekünk pedig az a
dolgunk, hogy szóvá tegyük, ha a
kormány tevékenysége sérti valami-
lyen módon a magyarországi zsidó-
ságot, de szólnunk kell akkor is, ami-
kor pozitív lépéseket látunk. A parla-
menti antiszemita hangok elfojtásá-
nak szándéka igenis pozitív lépés,
igaz, csak tûzoltás jellegû. Hosszú
távon kormányzati akarat kell, és jö-
het az igazi tett, a szép szavakon túl.

(Vasárnapi Hírek / 
Krausz Viktória)

A magyar zsidó–keresztény
párbeszéd elôfutárairól

jelent felhívásában adakozásra kérte fel a lakosságot – ô maga jó példával járt
elöl – a zsidó menekültek megsegítése érdekében. Felhívása a német nyelvû
sajtóban is megjelent, s hatására mindenfelôl érkeztek az adományok.
Országgyûlési képviselôként, a fôrendiház tagjaként a képviselôházban az
1875/78-as ciklusban javaslatot tett a zsidó vallás egyenlôsítésére is. Ennek
hatására a magyar református egyház 1892 és 1895 között erôteljesen támo-
gatta a zsidó vallás egyenjogúsításának ügyét. Pap Gábor már nagybetegen
vett részt 1895-ben a törvényjavaslat megtárgyalásán, de ennek ellenére
megvárta a szavazást is. Schweitzer József fent nevezett tanulmányában úgy
fogalmaz, hogy „igenje történelmi jelentôségûvé vált. A törvényjavaslatot
107 fôrend elveti, ugyancsak 107 fôrend törvénnyé emelni javasolta. Tehát
szavazategyenlôség állott elô. A házszabály értelmében az elnök igenlô
szavazata döntött. A recepció bekerült a magyar törvénytárba. Ha Pap Gábor
nem adja le szavazatát, éppen az ô szavazata híján a javaslat elbukik”.

Említettük már Pap Gábor és Schnitzer Ármin barátságát. Sokat elárul a két
tudós személyiség kapcsolatáról többek közt az is, hogy amikor Schnitzer
Ármin papi mûködésének huszonötödik évfordulójára Komáromban ünnep-
séget rendeztek, Pap Gábor fontosnak tartotta, hogy ott legyen, annak ellenére,
hogy éppen akkor zajlott a fôvárosban Tisza Kálmán elnöklete alatt a Konvent
tanácskozása. Egynapi távolmaradását a következôképpen indokolta: „Ünne-
peljük rabbink jubileumát, amelyen okvetlenül részt akarok venni.”

Pap és Schnitzer nemhiába lehettek jó barátok, s nem véletlenül értették
meg egymást. Schnitzer Ármin gyermekként élte meg a forradalmat, a
szabadságharcot, mely mély nyomokat hagyott benne. A szabadság, egyen-
lôség, testvériség eszméi és példaképként Kossuth felnôttkorában is fontosak
maradtak számára. Több helyen folytatott rabbinikus tanulmányokat.
Nikolsburgba kerülvén eldöntötte, hogy a haladástól nem idegenkedô vallá-
sos konzervativizmust választja programjául, amelyet évtizedeken keresztül
Komáromban valósított meg. Sikeres, eredményes rabbi volt, vezetése alatt a

(Folytatás az 5. oldalon)
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Már egy 1895-ben elfogadott tör-
vény, az úgynevezett recepciós tör-
vény megállapította, hogy a zsidó ál-
lampolgárok vallásuk szerint zsidók
vagy izraeliták, egyébként pedig
ugyanolyan magyar állampolgárok,
mint mindenki más. Ezt kell végre
tudomásul venni – nyilatkozta
Schweitzer József nyugalmazott or-
szágos fôrabbi az InfoRádió Aréna
címû mûsorában. Mint mondta: a
kereszténység és a zsidó vallás kö-
zött vannak hidak, ezeket kell építe-
ni, és addig szükséges közelíteni a
kereszténységet és a zsidó vallást,
amíg a gyûlölködés nem szûnik
meg.

Lehetséges, hogy már nem áll az a
korábbi vélekedés, hogy a zsidó em-
berek kevésbé gyakorolják vallásu-
kat, mint más felekezethez tartozó
magyar emberek?

Ennek a vélekedésnek nézetem sze-
rint akkor sem volt alapja. Mi, zsidók,
nagyon kevesen maradtunk. Sosem
szabad elfelejteni, hogy a holokauszt
következtében itt százezrek – és a
százezrekbôl származható utódok – el-
pusztultak. Rettenetesen sokat, és rette-
netesen sok házasság elôtt állót megöl-
tek. Tehát mi nagyon megkevesbed-
tünk ahhoz képest, hogy mennyien vol-
tunk. A zsidók ugyanúgy, akik akarták,
megtartották, akik nem, nem, de a szo-
cialista rendszerben mindenféle vallást
nehéz volt tartani. A zsidóknak még
nehezebb volt, mert mondjuk a kará-
csony, újév állami munkaszüneti nap
volt. A zsidó ünnepek viszont nem szá-
mítottak állami munkaszüneti napnak,
tehát annak a tanárnak, ha bármilyen
vallásos érzésû volt, el kellett mennie
tanítani. Annak az ügyvédnek el kellett
mennie a bíróságra, az orvosnak a ren-
delésre, a tisztviselônek a hivatalba.
Tehát nem volt annyira látható, hogy
tartja vagy nem tartja az ünnepet, de az
volt az álláspont, hogy aki megélhetési
kényszerbôl sok mindent az ünnepbôl
nem is tud megtartani, otthonában, a la-
kásában tartsa meg. Ez pedig megtör-
tént.

Mi adja ma Magyarországon egy
zsidó ember identitását?

Ezt megint sokféleképpen lehet ér-
telmezni. Én azt hiszem, hogy a legna-
gyobb és a legáltalánosabb mértékben
a holokauszt elpusztíthatatlan élmé-
nye. Mert még él az én nemzedékem;
ha nem is sokan, de jó pár ezren még
vagyunk, akik szemtanúi, részesei,
átélôi voltunk. És itt a következô ge-
neráció, akik már felnôttek, és akiket
valószínûleg a legtöbb családban azért
sok minden érdekel e témában, és sok
kérdésre kapnak feleletet. Például ál-
talában a kisgyerekek életében a
nagyszülôk természetes hozzátartozói
a családnak. Sokkal kevesebb azonban
a zsidó családokban a nagyszülôk szá-
ma, mint a nem zsidó családokban. Ha
a gyerek kérdezi, hogy hol van az én
nagymamám, nagypapám – választ
kell adni.

Lehet választ adni erre? El lehet
magyarázni ezt?

A gyerek életkorától függ. Amennyi
nem zavarja meg a gyerek lelkét és
gondolkodását, olyan arányban. De
egy kisgyereknek csak annyit kell
mondani, hogy tudod, háború volt.
Egy nagyobbnak már el lehet monda-
ni, hogy a háborús korszakon belül
volt egy külön háború a zsidók ellen.

Ezt meg lehet érteni ép ésszel,
hogy egy ország az állampolgárai el-
len háborút visel?

Az ön kérdése egy nagyon jellegzetes
kérdés. A józan gondolkodásból az kö-
vetkezik, hogy ha egy ország lakosságá-
nak egy része bajban van, akkor annak
az országnak a kormánya az ô lakossá-
gát, az ô honpolgárait megvédi. Itt vi-
szont az történt, hogy az ország kormá-
nya rendelkezések sorozatával a halálba
taszította a saját állampolgárait. Tehát

jogos az a kérdés, hogy ez józan ésszel
megérthetô-e. Ez valami olyan rettenet,
ami józan ésszel nem megérthetô, ha-
nem ami a hitleri terror és üldözés és
téveszme sorozatának szörnyû, mérges
terméke volt.

De hogyan épülhet így bizalom
egy emberben a saját állama iránt,
ha ez megtörtént a szüleivel, nagy-
szüleivel?

Tettekkel. Hogy nem ilyenre, de
sokkal minimálisabb antiszemita vagy
emberellenes cselekedetekre is a kor-
mány tettekkel és tényekkel válaszol.

Azok a tettek, egyelôre szavak,
amelyeket a legutóbbi parlamenti
antiszemita kiszólások után a ma-
gyar politikai elit felmutatott,
kielégítôek?

Hát ezek nagyon jólesôek, de a tet-
teknek most kell következni. Valami
olyannak, hogy az ilyen elgondolások
ne juthassanak szóhoz. Ezek törvényi-
leg, amennyiben még nincsenek, legye-
nek benne az alkotmányban. Tehát az
alkotmány sáncai mögött biztonságot
tudjon teremteni minden állampolgár
számára. Ahogy nem lehet X-et vagy
Y-t a vallásáért üldözni vagy a vallásá-
ra becsmérlô kifejezéseket tenni, úgy
nem lehet egyetlen vallásra sem, tehát a
zsidó vallásra sem.

Úgy látja, hogy a tiltás segítene
valamit, nem csak oda vezetne, hogy
rafináltabbak lennének?

Talán segítene. De többet tenne az
illetékeseknek, az íróknak, a
költôknek, és most nagyon aláhúzom,
az egyházaknak a nevelô és oktató
magatartása.

Azt mondta, hogy a félelem az
identitás egyik összetevôje.

Nem azt mondtam, hogy a félelem.
Én azt nem mondtam. Én azt mond-
tam, hogy az identitás egyik
összetevôje a múlt emléke. 

És az nem félelem?
Nem, az rettenet. A múlttól.
Ez oldódhat valamilyen módon?

A bizalom által? Vagy hogyan, mi-
lyen lépéseket lát maga elôtt?

Elsôsorban olyan lépéseket, hogy
akik a nemzet tanítói, azok felhívják a
figyelmet erre, hogy az antiszemitiz-
mus beteg bacilusait, miután alaptala-
nok, a gondolkodásból ki kell irtani, és
amennyire lehet, az érzelembôl is ki
kell szorítani. Kérem, a Jancsi követhet
el velem szemben hibákat, de minden
Jancsira nem fogok haragudni. A Samu
is követhet el velem szemben hibákat,
de minden Samura nem fogom azt
mondani, hogy az is olyan hibás, mint
amilyen hibás volt az a Samu, aki ve-
lem szemben komiszul viselkedett. Te-
hát azt kell közkinccsé tenni, azt a gon-
dolatot, hogy minden általánosítás bû-
nös és helytelen. Minden dolgot a ma-
ga konkretizmusában kell megvizsgál-
ni.

Ebben a gondolkodásban javult
valamit az ország az elmúlt 20 év-
ben?

Remélem, hogy igen.
De csak reméli? Tapasztalni nem

tapasztalta?
Nézze, én már a közéletben nagyon

keveset veszek részt, miután régóta
nyugdíjban vagyok. Ugye ezek a mos-
tani események azt mondják, hogy
ezek a gonosz gondolatok az Ország-
gyûlés megszentelt falai közé is beszi-
várogtak. Tehát onnan és az egész
közéletbôl ezeket mint helytelen, mint
romboló, mint ártó, mint a magyar nép
renoméjára káros dolgokat számûzni
kell. Hát olvashatja az újságból, hogy
ezek a szörnyû megjegyzések világ-
szerte milyen megdöbbenést keltettek.
Ilyen megjegyzésekkel nem lehet jó
hírnevet és jó megbecsülést szerezni az
országnak, hanem csak igen erôs kriti-
kát, és jogos kritikát.

Hogy néznek most a zsidó embe-
rek Magyarországra, a hazájukra?

Úgy, hogy itt történt egy megenged-
hetetlen dolog, amit reparálni kell.

Schweitzer József: Minden jóérzésû ember várja,
hogy a mi és a ti közti különbség eltûnjön

Hol tartunk ebben a reparálás-
ban?

Ezt bejelentette a kormányzat, hogy
tettek fogják követni. Érdeklôdéssel
várjuk.

Eddig nem tapasztalt olyan tette-
ket...

Ezt most várjuk. Ezt minden józan
érzékû ember várja. Hogy a mi és a ti
közti különbség megszûnjön. Hogy a
köztudatba az menjen át, hogy amiképp
senki nem feltételezi, hogy azért, mert
valaki katolikus vagy református, nem
egy teljes magyar állampolgár, úgy ez a
téves eszme ne álljon fenn a zsidókkal
szemben sem.

Mit tehetnek ennek érdekében az
egyszerû emberek? 

Azt nem tudom.
Nem a politikusok, magamra gon-

dolok például. Min kéne elgondol-
kodnom, hogy elôrehaladhassak
ezen az úton?

Gondolkodjon el azon, hogy önnek
személy szerint a zsidók általában, ez
a 60 vagy 70 ezer, aki itt él Magyaror-
szágon, mit vétett, mit ártott. Vagy az
országnak mit ártott. Nem fog tudni
objektív feleletet adni rá.

És ha nincs objektív felelet, akkor
haladtam elôre a gondolkodásban?

Ha nincs objektív felelet, akkor a
gondolat rossz volt.

Azon el kell gondolkodni, hogy ki
mit adott hozzá az ország életéhez?

Én nem akarom elôírni senkinek a
gondolkodását. Józan eszû emberekkel,
felnôtt emberekkel van dolgunk, min-
denki meg tudja a maga életét többé-ke-
vésbé oldani. Ez is egy probléma, amit
meg kell oldani. Az elôbb mondtam, a
Samu ellenem lehetett komisz, de ez
nem jelenti, hogy minden Samu ko-
misz. Ahogy a Jancsi is lehetett ellenem
komisz, de én nem fogom azt gondolni,
hogy minden Jancsi komisz. Nagyon
sok volt a nyilas Magyarországon.

Akik így gondolkodtak.
Akik úgy gondolták. De én nem

gondolom, hogy ennek az országnak a
lakossága nyilas és bûnös. Bûnös len-
nék, ha ilyet gondolnék, ha nem téte-
lezném fel a tömegét a tisztességes, jó-
akaratú embereknek.

És ennek a jóakaratnak, a tisztes-
ségnek nagyobb hányadát érzi az el-

múlt években? A rendszerváltás
óta? Tudja ezt érzékelni, hogy ja-
vultunk valamit?

A rendszerváltás óta az egész lét
szabadabb lett. Az egész antiszemitiz-
mus eddig kisebb problémának lát-
szott, mint volt, most kiderült, hogy
berepült az ország székházának, a Par-
lamentnek a falai közé. Tehát akinek
felelôssége van abban, hogy a magyar
közgondolkodás jó legyen, az mind te-
het azért, hogy jó legyen. Önnek van
baráti köre, van társasága: ha ez a té-
ma szóba kerül, ott lehet errôl korrek-
tül elbeszélgetni, és lehet eleve indula-
tosan és eleve elfogultan beszélgetni.

Hogy látja az egyházak szerepét
és a zsidó közösségek szerepét ebben
a munkában?

Most jó az egyházak és a zsidó kö-
zösség szerepe. Az egyházaktól még
várnám, hogy amint már történt is, tör-
ténjen sok példaadó tett. Hívô ember a
Szentírás szellemében nem lehet
gyûlölködô.

Milyennek látja az egyházak és a
zsidó közösségek szerepét a magyar
kultúrában? Mit tehetnek hozzá?

Az egyházak már sokat tettek, isko-
lafenntartással. 1944 elôtt majdnem
minden zsidó hitközségnek volt elemi
iskolája. A nagyobb hitközségeknek
volt polgári iskolájuk vagy középisko-
lájuk. Ezek egyszerre voltak a magyar
és a zsidó mûveltség, a magyar és a
zsidó gondolat ôrbástyái.

Professzor úr, dolgozószobájában
fogadott bennünket, de mondta az
elôbb, hogy szénszünet lesz. Megint
visszajött ez a fogalom, a szénszü-
net?

Kis spórolás lesz. 
És ilyenkor professzor úr sem dol-

gozik, otthon marad?
Nem, néhány nap szünet lesz.
Egyébként mivel foglalkozik

most? 
Most már leginkább csak szakmai

kérdésekkel foglalkozom. Egy kisebb
könyvön dolgozom, a zsidóság
lényegét szeretném valahogy egy kis
könyvben összefoglalni, mindenféle
érdeklôdésû olvasó számára. Kérnek
cikkeket is tôlem.

Össze lehet foglalni a zsidóság
lényegét egy kis könyvben?

Meg kell próbálni. 
Tudja már, hogy mi lesz az elsô

mondata? 
Az, hogy a szerzô nehéz feladatra

vállalkozik, és kéri az olvasó
megértését. 

Mikor lesz vele kész?
Akkor majd szólok.
Mennyi munka van egy nagy

téma kis könyvével? Sokat írt,
nemzetközi hírû tudós.

Nem tudom megmondani. Nem
szeretek elôre beszélni róla, majd ha
megjelent. 

Csak nem babonás?
Nem vagyok babonás egyáltalán, de

az ember arról beszéljen, amit letesz
az asztalra. 

További tervei? Ha megírja a
zsidóság lényegét röviden, akkor
utána mi következik?

Nem tudom. Elmúltam 90 éves.
Nem szeret arról beszélni, hogy

elmúlt 90 éves.
Nem mondtam, hogy nem szeretek,

de nagyon kedvesek voltak hozzám és
sok helyen beszéltem errôl, úgyhogy
azt mondhatnám, nem szeretném,
hogy ez folyjon a csapból is.

Hadd térjek vissza az egyház sze-
repéhez az ország életének javításá-
ban. Mit tehetnek az egyházak
most, hogy jó ideje tulajdonképpen
szabadon mûködhetnek?

Elsôsorban a tanítással tehetnek so-
kat. A kereszténység és a zsidó vallás
között áthághatatlan különbségek van-
nak, de vannak összekötô hidak, ezeket
kell építeni. Szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat, vagyis az emberben az
embert kell látni. Az olvasható a Biblia
elején, hogy Isten megteremtette az
embert a saját képmására. Vagyis Isten
arcát hordozza minden ember. Ehhez
kell méltónak lenni, és ehhez méltóan
kell cselekedni. Szóban és tettben.

Meddig érdemes közelíteni a ke-
reszténységet és a zsidó vallást,
anélkül, hogy az önazonosságot fel
kellene adnia? 

Amíg a gyûlölködés nem szûnik
meg.

Messze vagyunk még ettôl?
Nézze, ha nem lennénk az ember

megváltozhatóságában optimisták, ak-
kor az egész feladatunk nagyon kétsé-
ges volna e téren. Akkor liturgikus tes-
tület lennénk, de nem lennénk az em-
ber lelkét – ha szabad ezt a nagy szót
kimondani – vagy lelkiismeretét szol-
gáló, vagy netán kicsit alakító testület.

Úgy látja, hogy az egyházak képe-
sek az ember lelkét alakítani? Van
annyi hívô az országban? Van any-
nyi, aki követi a tanításokat?

Azt én nem tudom, de ha kevés is
van, már akkor is a lehetôségek szerint
megtettük, amit lehet. De én csak a
magam felekezete nevében beszélek,
más egyház nevében én nem beszélek,
nem vagyok jogosult beszélni.

A zsidó oktatás szerepe az elmúlt
20 évben növekedett? Többen jön-
nek a zsidó egyetemre, többen
érdeklôdnek?

Igen, növekedett, mert például a hé-
ber nyelvet, a modern héber nyelvet a
szocializmus alatt nem tanítottuk,
mert azt mondották, hogy ez a cioniz-
mus eszköze, az pedig egy helytelen
ideológia.

De akkor nyelv nélkül nemzetiség
sem alakulhat ki.

Nem is akartunk mi nemzetiséget
Magyarországon soha kialakítani. 

Volt rá egy kísérlet.
Már az 1895-ben hozott recepciós

törvény megállapította, hogy a zsidó
állampolgárok felekezetük szerint zsi-
dók vagy izraeliták, egyébként pedig
ugyanolyan magyar állampolgárok,
mint mindenki más. Ezt kell végre tu-
domásul venni.

(Az InfoRádió interjújának 
rövidített változata)Zsinagóga Charlestonban (USA)
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A Logos kiadó több mint két évti-

zedes mûködése alatt hiánypótló kö-

tetek egész sorával jelentkezett. Nem

túlzás, egy-egy új kiadvány megje-

lentetése mindig esemény, legalább-

is az intellektuális élményt keresôk

számára az. A 2012 ôszén megjelent

Az arany középkor címû kötet külsô

szépségével, méreteivel inkább egy

MAGÉN ISTVÁN

Az arany középkor (1.)

Olvasónapló

„A magyar kormány mindenkor garantálja a hazánkban élô vallási
vagy más kisebbségek jogait, és minden tôle telhetôt megtesz biztonsá-
gukért, azért, hogy emberi méltóságukban ne érhesse ôket sérelem” –
kommentálta a külügyi tárca azt a tényt, hogy Lenhardt Balázs volt job-
bikos országgyûlési képviselô elégetett egy izraeli zászlót a Külügymi-
nisztérium elôtt. A megmozduláson eközben „Mocskos zsidók” és
„Auschwitzba velük!” kiáltások hallatszottak.

(MTI-fotó Kovács Tamás)

Megint mindent megtesznek...

exkluzívan kezelt egyetemi jegyzet-
re emlékeztet. Dekoratív, arany, ok-
ker, vörös színekben játszó puha fe-
deles címlapja egyszerû, a könyv tar-
talmára mutatóan lényegre törô,
ugyanakkor a három nagy világval-
lás bölcsôjének tekintett miniatúra-
szerû Jeruzsálem-látképével figye-
lemfelkeltô is. Különösen azok az
egymás mellé helyezett szimbólu-
mok. A Dávid-csillag, a kereszt és a
félhold békés egymásmellettisége

se nem ügyes fogás, szellemeskedés,
retorikai játék csupán. Filozófiai ér-
tékekre, józanságra, bölcsességre va-
ló célzás, de célzás az európai sötét
középkorból arany színekkel kiemel-
kedô ún. spanyol korszakra, a zsidók
és arabok sokat emlegetett békéjére a
napfényes Andalúziában vagy Kasz-
tíliában. Arra a korszakra gondo-
lunk, melynek egyik szereplôjérôl
Simon Róbert, az irodalomtudomány
doktora, a Korán fordítója így ír:

„Megható emlék gyanánt idézzük föl
Alfonso Fernandez Samuel ekkortájt
keletkezett végrendeletét, amelyben
meghagyta, hogy temetésekor a lá-
bához keresztet tegyenek, a mellére
egy Korán példányt, a feje mellé pe-
dig »életet és fényt«: a Tórát.” A
maimonidészi kor ez, Moshe ben
Maimuné (1137/38–1204), akinek
családja az Almohádok elôl a mórok
által megszállt Spanyolországból
Egyiptomban keresett menedéket. A
tudós kutatók gyöngyszemekre buk-
kannak ebben a viszonylag boldog
korban. A kérdések terjengôsebbek,
a válaszok aprólékosabbak, munkára
ösztönöz a tanházak ablakából nyíló
békés látkép. A parttalan idô össze-
folyik a csenddel. Ez maga az örök-
kévalóság. A nagyszerû Kaufmann
Dávid (1852–1899) az idôrôl beszél
Az isteni attribútumokról szóló taní-
tás története a középkori zsidó val-
lásbölcseletben címû, nagy jelen-
tôségû tanulmányában: „Hiszen mi
az idô? Egy mozgással kapcsolatos
akcidencia, »a mozgás száma (mér-
téke) a korábbi és a késôbbi értelem-
ben...« Ez azonban csak testekkel
kapcsolatban mérhetô, s mivel Isten
testetlen, közte és az idô között nem
áll fenn semmiféle viszony, hiszen a
tér lehatárolná, a test létezôvé tenné
Ôt.”

Ezzel szemben a sokoldalú Ba-
bits Antal, a Logos kiadó vezetôje,
zenész, zeneszerzô és kutató, az
ORZSE tanára ellenvéleményként
Arisztotelészt idézi: „Az idô és a
mozgás örök. Az ég és a szférák
nincsenek a pusztulásnak alávetve,
tehát örökké olyanok maradnak,
mint amilyeneknek most látjuk
ôket.” Másképpen közelíti meg ezt
a közelmúltban váratlan hirtelen-
séggel elhunyt filozófus tudós, a
Szent István Egyetem és az Orszá-
gos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem
professzora, a Magyar Tudományos
Akadémia fômunkatársa, Staller
Tamás (1945–2012), aki Maimuni
és a philosophia perenis címû utolsó
írásában megállapítja: „A zsidók
életében mindig elsôdleges szerepet
játszott az exkatologikus idôszem-
lélet.”

Nem szerepel a könyvben, de
talán érdekes lehet az olvasó szá-
mára egy kiragadott idézet, melyet
a lubavicsi rebbe, Menachem R.
Schneerson rabbi (1902–1999)
mondott az idôrôl 5739. svát hó 15-
én megtartott droséjában: ,,...az
Örökkévaló többet tett annál, hogy

megindító. A zsidó gondolatnak
mindenkor elsôbbséget biztosító ki-
adó ezzel hitet tesz a vallási türel-
messég és empátia, a gondolati rend-
szerek közötti átjárhatóság valamifé-
le ökumenizmusa mellett. Mindez
feleletet ad arra is, hogy a könyv cí-
mébe szerkesztett átfedés, az „arany
középút” és a „sötét középkor” képe-
inek kaleidoszkópszerû szerepelteté-

pusztán idôben létezô teremtmény-
nek alkotott minket: arra is felruhá-
zott erôvel, hogy elménkbe vegyük
az idô határait, sôt megtapasztal-
hassunk valami hasonlót az
»idôtlenséghez« a mindennapi éle-
tünkben is.”

Az olvasó igazi istenkeresô gyûj-
teményt kap. A tanítványok színvo-
nalán, vagy még feljebb: a mestere-
kén. Lehet, hogy majd többször kell
elolvasnia egy-egy sort, mondatot,
eszmefuttatást. Talán kissé nehéz
lesz beleilleszkednie a mesterek gon-
dolatmenetébe, elsajátítani, megérte-
ni gondolkodási rendszerüket. Kin-
cset kap az, aki ezt a kiadványt la-
pozgatja. Egy kis erôfeszítés árán
megérezheti a gondolatok szabadsá-
gának frissítô szelét. Boldogság és
diadal járja át, ha sikerül megvetnie
lábát az évezredes grádicsokon...

Érkeznek a messzirôl jövôk, a
könyvrôl könyvre adott hírek hozói,
a tudósító tudósok, a bölcsek. Évszá-
zadok malmában, belsô küzdelem-
ben ôrlôdik Isten szeretete, mibenlé-
te, az ige, a hit.

Maimuni alakja az „Ábrahám-
vallások” számára kikerülhetetlen,
vonzó, sok esetben titokzatos, felfe-
dezésre és további magyarázatokra
vár. Staller a tudós orvos és rabbi
munkáit ízekre szedi a képzeletbeli
boncasztalon, következetesen firtatja
az összefüggéseket, kezel és értékel,
önálló utakon jár. „A tévelygôk há-
rom részében, mindenesetre, a
következô módon jönnek elô a disz-
ciplínák: Az elsôben filozófiai antro-
pológia és filozófiai lingvisztika. A
másodikban a metafizika és ontoló-
gia, valamint az episztemológia. A
harmadikban a morálfilozófia, az eti-
ka és a hermeneutika.” Staller képes
volt a lélek, a gondolkodás finom
rezdüléseinek legárnyaltabb kifeje-
zésére, a tudományos nyelvezet fino-
mabbá, kifejezôbbé tételére.

A szerzôket lehet és szabad is ér-
tékelni, csupán az írások sokrétûsége
és magas színvonala miatt az érték-
ítélet, ha merünk alkotni ilyet, az
emberi felfogóképesség határvidé-
kén megkérdôjelezôdik. A külön-
bözô írások tárgyai a hermeneutika
szintjén újabb és egyre váratlanabb
kapcsolatrendszerekbe bonyolódnak,
elemzésekbe keverednek, melyek-
nek kimenetele, további folytatása,
szövegkörnyezete kiszámíthatatlan.
Az „írástudók”, a hely, az idô, az
anyagi lehetôségek és még sok min-
den más folytán kiválasztottak köre
is szubjektív: a sorozat szerkesztô-
jének, Babits Antalnak lelkiismere-
tes és tudományos szolgálattal össze-
állított válogatása. Kétségtelen azon-
ban, hogy a könyvben publikált
szerzôk névsora a szerkesztô ízlése,
szakmai vonzalmai, kapcsolódási
pontjai szerint alakultak. A tanulmá-

nyok írói a legkiválóbb ismerôi
mindannak, ami ezen könyv címe
alatt ma, a huszonegyedik század
elején összefoglalható a hazai tudo-
mányos életben. A szabad gondola-
tot tükrözi kiválasztásuk, például a
több mint száz évvel korábban élt
Kaufmann Dávid megidézése.

„Maimonidész tehát az igazi ju-
talmat azonosította a kizárólag filo-
zófiai kontempláción (és nem a cse-
lekedeteken, parancsolatok megtar-
tásán) keresztül megszerezhetô intel-
lektuális tökéletességgel” – olvas-
hatjuk a tel-avivi Bar-Ilan egyete-
men doktorált Balázs Gábornak Az
emberek közötti egyenlôségrôl címû,
merészen izgalmas tanulmányában.
„Maimonidész vallási szempontból
igencsak radikális álláspont mellett
kötelezôdött el, amikor a vallásgya-
korlat szerepét a túlvilági jutalom el-
érésében szükséges, ám nem elégsé-
ges feltételnek minôsítette” – írja,
utalva arra, hogy Maimonidész „mó-
zesi” elhivatottsággal, kíméletlen
éleslátással, példamutató igazságke-
reséssel tárja fel a tömegek befolyá-
solásának, nevelésének technikáit.

A száz évvel korábbi idôkbôl
meghívott nagy tekintélyû vendég
hatalmas aurája másokat is bevilágít.
„Ahányszor egy Istennek tulajdoní-
tani vélt tulajdonságról bebizonyo-
sodik, hogy az tôle távol tartandó,
annyiszor lépünk egyet elôre az Is-
ten-ismeret képzeletbeli lépcsô-
fokain” – írja a zseniális Kaufmann,
az „idôbôl” jött vendég, korok szelle-
mi irányzatainak tanúja és csinálója.
Néha úgy tûnik, hogy a saját kivá-
lasztott népe körébe települt testet-
len, anyagtalan Örökkévaló a zsidó-
ság szellemi megnyilvánulásaiban
ölt testet. Ennek megfelelôen állítja
Staller, hogy „a zsidó filozófia korai
(de olykor még ma is fellelhetô) rab-
binikus felfogása az, hogy a kabbala
lenne a voltaképpeni zsidó filozó-
fia”. Vita tárgya lehetne Babits An-
talnak Az arany középkor mestere,
Maimonidész a hit és tudás szolgála-
tában címû tanulmányában tett meg-
állapítása: „(...a középkori zsidó filo-
zófusok és kabbalisták mûveinek ta-
nulmányozása), valamint a szöveg
felszíne alatt meghúzódó mélyebb
értelem kódolt (kabbalista) módja
sokakat elriaszt.”

Valóban, Isten megértése a taga-
dásokon keresztül hasonló ahhoz,
amirôl Babits is ír: „Maimonidész A
tévelygôk útmutatójában egy filozó-
fiai mestervágással jóval a modern
filozófiai gondolkodást megelôzve
bevezeti a proto-»transzcendentásia
érvelés« módszerét, és ezzel rela-
tivizálja az egyik legnehezebb böl-
cseleti kérdést.”

(folytatjuk)

(Folytatás a 3. oldalról)

hitközség dinamikusan fejlôdött, többek között jótékony
egyletek alakultak, felépítették a menházat, kez-
deményezésére Komáromban megalapították a
Dunántúli Rabbiegyesületet, a haladó zsidó közösségek
rabbijainak érdekképviseleti szervezetét, amelynek
elnökévé Schnitzer Ármint választották. Ugyancsak ô lett
az elnöke késôbb az Országos Rabbiegyesületnek is.
1914 decemberében hunyt el.

Pap Gábor 1895. november 2-án halt meg. A
Komáromi Zsidó Hitközség 1895. november 3-án tartott
közgyûlésének jegyzôkönyvébe a következô sorokat
jegyezték be: „Elnök jelenti, hogy Pap Gábor, a helybeli
ev. ref. egyházközség lelkésze, a dunántúli egyházkerület
püspöke, kir. tanácsos, a fôrendiház tagja, a nagytu-
dományú egyházfô és legnemesebb emberbarát f. hó 2-én
társadalmunk nagy fájdalmára megszûnt élni. Kérdezi,
mennyiben óhajt a hitközség képviselôtestülete részt
venni a megdicsôült nagy férfiú folyó hó 5-én történô
temetésének gyászszertartásán. A jelentést fájdalmas
részvét megnyilatkozása mellett tudomásul vétetvén
kimondja a Közgyûlés, hogy a temetésen testületileg
képviseli a hitközséget, koszorút küld a ravatalra és
részvétét fejezi ki átiratilag is a gyászoló családnak és az
egyházközség gondnokságának.”

A Hitközségi Híradó 2009 novemberében a
keresztény–zsidó párbeszéd fontosságáról tartott konfe-
renciáról szóló tudósításában az olvasható, hogy „Pap
Gábor személyében a XIX. században egy olyan kiváló

református tudós és humanista tevékenykedett, aki a nap-
jainkban szélsôséges nézeteket vallókkal szemben a
kereszt(y)én(y)séget nem kirekesztô, hanem a testvéri
szereteten és tolerancián alapuló eszmének tartotta, s
ebben a szellemben cselekedett egész életében.
Napjainkban, amikor ismét kísért a sötét múlt, egyre
erôsödik az antiszemitizmus, nô a holokauszttagadók,
valamint a szélsôséges eszméket terjesztô csoportosulá-
sok száma – köztük olyanoké is, amelyek éppen a
kereszténység nevében terjesztik a gyûlöletet, ezáltal
éppen a keresztény eszmét járatva le és csúfolva meg –,
különösen fontos a keresztény–zsidó párbeszéd szorgal-
mazása. Nem kevésbé fontos és sürgetô a politikusok és
közjogi méltóságok, valamint a keresztény egyházak
képviselôinek nyílt állásfoglalása, a beteges eszmék és
azok terjesztôinek nyílt elutasítása”.

Tehát Schnitzer Ármin és Pap Gábor személye példa,
üzenet lehet ma is. Jó látni azt, hogy emléküket nem
feledik. A révkomáromi Selye János Gimnáziumban
hagyománnyá vált, hogy egyes tantermeket példás
munkásságot kifejtett emberekrôl neveznek el. Nemrég
ünnepélyes keretek között termet kapott Schnitzer Ármin
is. Pap Gábor nevét pedig egy református missziói
központ ôrzi Hajmáskéren. Komáromi sírköve mellett
Ihász-pusztán pedig egy bazalt emlékkô emlékeztet rá,
hirdetve azt, hogy a magyar zsidó–keresztény párbeszéd
elôfutárairól nem szabad elfeledkeznie az utókornak.

– kerecsényi –

A magyar zsidó–keresztény párbeszéd elôfutárairól



ÚJ ÉLET6 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET6 2013. JANUÁR 1.

Sok mesét, füllentést, még több
igaz történetet tudok én egy, az idôk
iszapjába merült elmúlt világból, a
nagyapám idejébôl. Mert hiába a hír,
információözön, ami mostanában
zúdul ránk, annyi csodás történés
nem esik napjainkban az egész föld-
kerekségen, mint amennyi a régi öre-
gek szájából a hajdan híres-neves
miskolci Lôwy-udvar legendáiból
maradt rám. Drága dolog volt ám ak-
koriban a petróleum, pláne a villany
– már akinél létezett –, az még drá-
gább. A téli estéken hamar lámpát
oltottak a szegény iparosemberek la-
kásaiban. Ilyenkor mi, unokák ott-
hon körbeültük nagyanyót, aztán a
konyhai tûzhely rôt fényénél volt idô
mesélni. Borsszem Jankó, háromlá-
bú parázsevô táltos ló, falánk-fekete
farkas, csizmás kandúr, ravaszdi ró-
ka, aranyat köpô szamár, terülj-terülj
asztalkám, és persze Paprika Jancsi.
Ha a mese itt-ott félbeszakadt, ki-ki
egy-egy darab héjában fôtt sárgás,
még gôzölgô ellakrumplit kaphatott
ki a hokedlin elhelyezett kék zománc
nagy lábosból, megfújta meg sózta,
és ha még libazsír is került hozzá,
akkor egyúttal a vacsora is megvolt.
Komótosan éltek akkoriban az em-
berek, na meg annyi volt a zsidó ün-
nep, mint a kiskutyában a bolha. Úgy
követték azok sorba egymást, mint a
tarka kis vadkacsák az anyjukat a Sa-
jón.

Nemzedékek óta volt oltalma a
szegény zsidó iparoscsaládoknak a
Rudolf huszárlaktanya szomszédsá-
gában a nagy sárga egyemeletes ház,
azt azonban, hogy a Lôwy-udvar mi-
kor, kinek épült és miért hívták ép-
pen Lôwy-udvarnak, senki, még
nagyapó sem tudta megmondani.
Tény azonban, hogy ez a körfolyosós
rogyadozó épület teljesen ökonomi-
kus volt, akár a világból kiszakadva
is önálló életet tudott volna élni. Na
persze ezt csak gazdaságilag kell ér-
teni, mert mi, gyerekek hová lettünk
volna a Búza tér, pláne a Sajó nélkül.

Egy lankás domboldalra felmászó
kiserdô mellett állott a Lôwy-udvar.
Nekünk, gyerekeknek olyan volt,
mint egy szélben ringó ágra épült,
meleg madárfészek. Bárhová is kuk-
kantott be az ember gyermeke, biz-
tos lehetett benne, hogy még meleg,
finom leveles tésztából készült pogá-
csát, cukros vagy lekváros kenyeret
nyomtak a kezébe, mert szorgalmas,
jószívû emberek lakták a Lôwy-
udvart. Persze ezért nem ártott az
óvatosság, mert sok helyen kezet
kellett mosni, sôt olyan lakás is
akadt, ahol a szíves kínálás elôtt akár
a loboncát is megfésülték az ember
gyermekének.

Hej, ti felkapaszkodott, uraskodó
mai zsidók! A fürdôszobával, sôt
esetleg jakuzzival, szaunával meg
egyebekkel! Be sem engednétek
szép lakásaitokba azt a maszatos,
szurtos kölyköt, aki én voltam egy-
kor. A Braunstein néni viszont been-
gedett, sôt becsalt a csapdájába. El-
kapott, és a klottgatyát lerántva ró-
lam, zsupsz bele a hatalmas bádog
áztatófazékba! Forró vízzel, büdös
háziszappannal, sikárkefével, durva
háziszôttes törülközôvel esett ne-
kem, mégis be be-kukkantottam hoz-
zá máskor is, mert házikenyérbôl
olyan finomat senki sem tudott sütni,
mint a termetes Braunstein néni. Ô
aztán nem sajnálta rá a szilvalekvárt
vagy a drága kristálycukrot. Tellett
neki, legalábbis tavasszal és ôsszel,
amikor esett az esô, mert férje, a ré-
szeges Braunstein bácsi éppen a bá-
dogosipart ûzte.

Részeges zsidót Miskolcon senki
sem látott, pláne nem a Lôwy-udvar-
ban. Braunstein bácsi sem volt ga-
rázda: ha kissé kapatosan jött haza,
csak kiült az udvarba, és egy sokszó-
lamú dudán – ha jól emlékszem, tá-
rogatónak hívták – bánatos kuruc da-
lokat eresztett szélnek, de leginkább
a kállói rabbi nótáját, a Szól a kakas

már címû dalt szerette. Braunstein
bácsinak mégis az ital lett a végzete,
egyszer leesett egy háztetôrôl, ahol
az ereszt javította. A Lôwy-udvarban
rajta kívül volt még egy bádogos –
céhbôl kizárt, iparlevél nélküli kon-
tár legényember –, a keszeg Blum
Gábor, mégis mindenütt folytak az
ereszcsatornák.

– Jól van ez így, ahogy van.
Ezt szokta mondani még életében

a Braunstein bácsi. Így rendelte, ren-
dezte ezt az Ô bölcsességében az
Örökkévaló. Mert ha rendben menne
minden, csak egy-két vájdlingot,
mosóteknôt lehetne megtölteni a
nagymosáshoz szükséges esôvízzel,
és az asszonyok perlekednének rajta,
hogy ki lenne soros. Így minden csa-
ládnak megvan a maga kijelölt, meg-
szokott helye – egy-egy luk az eresz-
csatornán –, nekik is jobb, meg én is
több bádog mosófazekat tudok elad-
ni.

Nekünk, gyerekeknek is megfelelt
ez a leosztás, nyári zivatarok alatt és
után válogathattunk, fürödhettünk a
Niagarák sokaságában. De nem ám
csak saját fürdôje, a hátsó traktusban
állatkertje is volt a Lôwy-udvarnak.
A tíz csendôrkalapra elegendô tollat
lengetô Márton kakas volt a legfélel-
metesebb csúcsragadozó, nem volt
ajánlatos védenceit, a csibéiket terel-
getô kotlósokat zargatni. Márton, ha
kedve tartotta, még a karéj kenyeret
is kiverte annak a kezébôl, aki nem
hozott neki a fûtésére szánt kukori-
cacsutkákról lemorzsolt szemeket és
tartotta alázattal hatalmas, tûzpiros
taréjjal koronázott felséges feje elé.
Agresszióban méltó társa volt Bandi,
a gúnár, na és ne feledkezzünk meg
Bonifácról, a pulykakakasról sem.
Ôk hárman uralták a hátsó udvart, jaj
volt annak a gyereknek, de a rántani
való csirkét pécézô háziasszonynak
is, akire ôk együttesen rátámadtak.
Na és persze ott volt még Dávid, a
Schwimmer bácsi szamara, aki ha
nem volt befogva az utcai edényárus
kocsiba, akkor a tenyérnyi legelô
okán örökös harcban állt Góliáttal, a
Tausz család bakkecskéjével. Az én
korosztályom, lányok és fiúk, rajta
és Böskén, a tejelô kecskén világo-
sodtunk fel a természetes szaporulat
titkai felôl.

De nem is ezt akartam elmesélni,
hanem azt, hogyan építettünk mi hó-
embert 1935 zimankós telén. Nagy-
fiú voltam én már akkor, jövôre az
iskolába íratás ténye fenyegetett,
csapatunk vezére pedig, a késôbb
bútorgyárossá avanzsált Ali, Gyôri
Alfréd, akkor már a második elemit
ismételte. Ali azért bukott meg és
nem tudott írni-olvasni, mert a sze-
rencsejátékok híve volt, zsebei
agyaggolyókkal, patkószegekkel
voltak kitömve, sôt azzal dicseke-
dett, hogy a Búza téren már nagy
pénzekben, kétfilléres érmékkel snú-
rozni is szokott a cigánygyerekekkel.

Szóval hát chanukka után pár nap-
pal arra ébredtünk, hogy fehér pap-
lan borítja be nemcsak a Lôwy-
udvart, de az egész bejárható világot,
a Búza tértôl a Szentpéteri kapuig.
Tartotta magát a hideg, megállt a hó
a domboldalon, a sárgarépa, a kopott
cirokseprû és a módosabb zsidók
domboldalra kapaszkodó házai felé
tartó kocsikról lehullott két TATAI
BRIKETT (Tojásszén! Emlékszik-e
rá még valaki?), a hóember szemei,
orra, szóval az összes kellékek mind-
mind megvoltak.

Hát stratégiai tévedés nem csak a
hadseregnél van! Magasan fenn a
domboldalban kezdtük görgetni a
hógolyót, s akkora lavina zúdult a
lécekbôl, bádogból tákolt tyúkketre-
cekre, hogy csak na. A ház apraja
nagyja és a huszárlaktanyából moz-
gósított önkéntes egység (a környék
cselédlányainak udvarló vitézek) fél
napig lapátoltak, míg a méltatlanko-
dó tyúkokat, kacsákat, libákat ki le-
hetett szabadítani. A hibán okulva

azonban a második hóember már
olyan jól sikerült, hogy a segítség fe-
jében a családoknál poharazó huszá-
rok is megbámulták. Lószôrbôl ba-
juszt is kapott, így aztán nagyon ha-
sonlított az adóhivatal félelmetes
levélkézbesítôjéhez, Cukker Adolf
bácsihoz. Mások szerint a távoli Né-
metországban ágáló Hitler Adolfhoz
is hasonlított, akitôl viszont nem félt
senki. Próbáljon csak Miskolcon
hepciáskodni, mondta nagyapó,
majd a magyar huszárok nyeregbe
pattannak és megmutatják neki, hol
lakik a magyarok istene!

Február közepéig tartotta is magát
a hideg. Adolf büszkén, rátartian
gôgölt a ház sarkában, nem csoda,
hiszen már cilindere és pipája is volt.
Körülötte a letaposott hóban zajlott
az élet. Hogy a fûtéshez használt ku-
koricacsutka, pláne a fahasáb elfo-
gyott, azt mi, gyerekek észre sem
vettük. Vacsora után zsupsz be az
ágyba, aztán reggel vacogva ugyan,
de gyorsan ki a szabadba. Igaz, a
húsleves, a sólet eltûnt az étlapról, de
a tízóraira, uzsonnára kapott sült al-
ma, a héjában fôtt krumpli és a zsíros
kenyér még tartotta magát. Fürdeni
is egyre ritkábban kellett, aranyélet
volt ez, legalábbis mi úgy hittük. Fa-
gyi ugye nincs télen amúgy sem, a
cukrászda jégvirágos ablakán meg
nem lehetett belátni, így a krémes
csábítása sem rontott a hangulatun-
kon, nem is igen értettük, miért so-
pánkodnak annyira a felnôttek. A ve-
lem egy ágyban alvó hároméves
unokaöcsémet az én felügyeletem
mellett akkoriban kezdték kiengedni
az utcára, reméltük, örökké tart majd
ez a gyöngyélet.

Ám az egyik reggel gyanús ne-
szekre ébredtünk. Az utcán a zajtala-
nul sikló szánok helyett szekerek zö-
rögtek, a jégcsapok („akik” eddig a
fagylaltot pótolták) lefogyva, megrö-
vidülve kapaszkodtak az ereszbe,
Adolf olvadozva, magába roskadtan
állt, délben még makacsul tartva a
pipát, de estére azt is kiejtette a szá-
jából. Minden iparosember talpon
volt már, de legjobban az esernyôké-
szítô mûhelyben szorgoskodtak, na
és persze az én nagyapám, a kefe-
kötômester sem henyélt már. Vége
lett a tarokk-kártya mellett átpipázott
délelôttök, az álmos mesedélutánok,
korai lefekvések, a késôn kelések
hosszú sorának. Az asszonyok sem
értek már rá az ajtó elé kiállva plety-
kálkodni, megszûnt a szomszédolás,
helyét a kotlósültetés, a libatömés, a
hagyma- és retekdugványok kiülte-
tése, a kertészkedés foglalta el. Mi,
kisebb csemeték, akik nem jártunk
iskolába, de a drága óvodába sem
voltunk beíratva, szabadon, monda-
nám felügyelet nélkül bitangoltunk,
azazhogy nem egészen. Mert az
elôbbi felsorolásból kifelejtettem a
szépszámú kutyákat. Az ô ugatásuk-
tól zengett az udvar, az éjjeli zenét is
ôk adták, a vezérük pedig a legna-
gyobb fogak jogán Pufi, a mi ku-
tyánk volt.

Pufi világháborús hôs, géppuskát
húzó, vöröskeresztes kötszeres do-
bozt hurcoló kutya volt, ezért is ke-
rült – állami nyugdíjjal – a sok kitün-
tetéssel büszkélkedô nagyapámhoz.
Pufinak a legnehezebb idôkben is ki-
járt a fôtt pacal, mégpedig jókora
porció, és abból a finom, sós vízben
fôtt csemegébôl senki, a legéhesebb
kis unoka sem nassolhatott akár egy
falatot sem, mert a becsület az ugye
becsület. A Magyar Államkincstár,
azaz a Magyar Királyi 39. Debreceni
Honvédi Gyalogezred hadtápbiztosa
minden hónapban elküldte a 22 (az-
az huszonkét) „rengeteget” – így hív-
ták az idôben a pengôt –, azt pedig a
nagyapám az utolsó fillérig Pufi táp-
lálására költötte el. Mikorra én öt-
éves lettem, a pacalt már nagyon so-
káig, nagyon puhára kellett fôzni,
mert Pufi csak úgy maradhatott ve-
zér a kutyák közt, hogy azok nem

CSOMÓS RÓBERT

Szemelvény a Lôwy-udvar
legendáiból

tudták, biz’ kihullottak már a régen
félelmetes rendet tartó fogai. Állító-
lag – a Braunstein gyerekek terjesz-
tették ezt a hírt – Pufi már nem is lá-
tott, nem is hallott, mégis mindig
tudta, hol vagyunk. Ha kimentünk a
„forgalmas” kocsiútra, köhögésszerû
mély ugatással jelezte, hogy az tilos,
mert bizony öt-tíz percenként egy-
egy ballagó szekér el-elhajtott a
Lôwy-udvar elôtt a Sajó felé vezetô
úton. Jeladására vagy nagymama,
vagy valamelyik közelben lebzselô
szomszédasszony visszaparancsolt
bennünket, így a vágyott nagyvilág
egyelôre nem nyílhatott meg elôt-
tünk. Peszách tájt nagyapám már a
naftalinba eltett egyenruháját szel-
lôztetve, a frontharcosok évi felvo-
nulására készült, ahol ilyen alkal-
makkor Pufi már nem, mint egykor
fénykorában, a Monarchia hadsere-
gében rendszeresített, a bakák által
„swarcjóskának” becézett Mg-m.

07/12 Schwarzlose géppuskát, ha-
nem a rezesbanda két kerékre szerelt
nagydobját húzta. Ám Pufi egy hét-
tel a szép tavaszi felvonulás elôtti
reggelen végleg elaludt. Vadonatúj
gyolcslepedôbe varrt testéért – nagy-
apám táviratára – a 39. Debreceni
Gyalogezredtôl két veterán tiszthe-
lyettes jött el, autóval vitték eltemet-
ni a hôsök parcellája mellett, de a ke-
rítésen kívül, mert ugye ha hôs is,
mégiscsak kutya volt.

Mindezt csak azért írom meg, mert
a világháborús hôs, sokszorosan ki-
tüntetett nagyapámnak és a családjá-
nak nem járt ki ez a végtisztesség,
nekik nincs is sírjuk. Nagyapám,
nagyanyám és a családja, anyám
testvérei és az ô gyermekeik, a kis
unokák por és hamu lettek. Ôket
nem tisztelte meg a Haza, hiszen
nem kutyák, „csak” zsidók voltak!

Búcsú Erikától
(Egy holokauszttúlélô tragikus sorsa)
Kedves Erika!

Váratlan volt a távozásod! Bíztunk benne, hogy néhány évig még együtt él-
vezhetjük a versek szépségét, együtt hallgathatjuk a magnódról szóló kedvenc
zeneszámaidat.

Sajnos nem így történt. Nemrégiben elköltöztél az általad áhított világba,
ahogy Vágyódás címû versedben írtad: „Vágyom én egy szebb világ után, hol
nincs szenvedés, csak nyugalom”... „Hol jóság, megbecsülés várna, honnan
számûzve a megvetés”. Fáradt szíved megpihent.

Sajnos nem születtél az élet napos oldalára!
Édesapádat 42 évesen Mauthausenben megölték. Édesanyád a ravensbur-

gi deportálásból hazatérve a Vöröskereszt útján keresett Téged, aki a gettóban
voltál, de úgy leépültél, hogy annak felszabadítása után egyenesen kórházba
szállítottak. A félelem – akkor 7 évesen – kiváltotta belôled az epilepsziabe-
tegség legsúlyosabb formáját, és az egész életedet megkeserítette. Emiatt
munkahelyedrôl többször elbocsátottak. Férjhez mentél, de a gyerekáldás
örömérôl betegséged miatt le kellett mondanod.

Édesanyád, majd férjed elvesztése után egyedül maradtál. Rosszulléteid so-
rán mindkét bokádat eltörted, azok rosszul forrtak össze, így járóképtelen let-
tél. Hatévi otthoni ápolás után kórházba kényszerültél. 2006 novemberétôl a
Szeretetkórház dolgozói – orvosok, nôvérek – gondoskodtak Rólad. Türelme-
sen viselted sorsodat, ám az utóbbi idôben a felfekvési sebeid okozta fájdal-
makat – érthetôen – egyre nehezebben viselted. Epilepsziádnak az idôjárás
ingadozása sem használt. Nem láttad a javulás lehetôségének még a remény-
sugarát sem. Talán mindez együtt játszott közre abban, hogy egy déli órában
– 75 évesen – csendben elaludtál.

A mi szívünkben, akik szerettünk Téged, nem fogsz elaludni! Beépültél a lel-
künkbe, és benne is maradsz! Kívánságod szerint temettettünk el. Minden úgy
történt, ahogy kérted!

Kardos Péter fôrabbi és Kardos László kántor a zsidó vallás szertartása
szerint búcsúztatott. A beszéd személyedhez méltó, megható és szép volt. A
gyászima szívhez szólóan, szomorúan szólt. Végül mindketten velünk együtt kí-
sértek el utolsó földi utadra. A sírnál imádkoztak lelki üdvödért.

Nyugodj békében, Erika!
Barátnôid

Levél Sydneybôl
Rettenetes idôket éltünk át. Rendszerint csak az asszony maradt életben.

Férjét elvitték munkaszolgálatra, vagy az orosz fronton maradt holtteste, vagy
a keretlegények kínozták halálra. Az özvegyasszony újra férjhez ment. Csa-
ládneve megváltozott. Ô maga tudni sem akart róla, hogy zsidó.

És jött egy új rendszer, ahol hivatalosan a vallás nem játszott szerepet.
Ellenkezôleg, megtartani a zsidó vallást nagyon nehéz volt. Új gyerekek jöt-
tek a világra. A fiúk közül csak nagyon kevesen mentek keresztül brit milán.
Megint csak kis százalék volt képes kitartani vallásánál.

Így nôtt fel egy teljes generáció Magyarországon. Hogy hány ezer hittár-
sunk maradt elbújva, fogalmunk sincs. Az ô gyermekeiknek, unokáiknak
nincs tovább bizonyítékuk, hogy zsidók.

Mi pedig nem vagyunk térítô vallás. Ha valaki be akar mégis térni zsidó-
nak, jobban kell tudnia az ünnepeket, szokásokat, törvényeinket, mint nekünk
magunknak.

Nekem öröm olyan zsidóra találni, aki talán maga sem tudja, hogy hozzánk
tartozik. Ilyen módon már sok fiatalt találtam, akik ténylegesen zsidónak szü-
lettek, csak nem tudják.

Itt mellékelek egy ilyen levelet. Az írója nem akarja, hogy a nevét közöl-
jük. Egy rabbinak írja itt, Ausztráliában.

Tisztelt Rabbi úr!
Tizenegy éves vagyok, héberül tanulok, és a Tanachot tanulom. 
Tudtomban van, hogy nem vagyok zsidó, hiszen édesanyám Kínából jött

Ausztráliába.
Mégis szeretem a Tórát tanulni, és idôvel akarok csatlakozni Izrael népé-

hez.
Tisá böáv után tudtomban van, mennyit szenvedtünk. Édesapámtól, aki Ma-

gyarországon született, hallottam, hányszor próbálták népünket megsemmisí-
teni.

Jelenleg próbálkozunk megeleveníteni, amin keresztülment népünk a
soában.

Szeretem osztálytársaimat, összevegyülök velük, és akarok közéjük tartozni.
Én kész vagyok magamra venni az összes törvényeket.
Otthon beszélgettünk errôl. Édesanyám beleegyezik, hogy áttérjek zsidó-

nak.
Apám próbálkozik lebeszélni. Ô beszél antiszemitizmusról. Próbálkozik

megmagyarázni, milyen nehéz a törvények betartása,
Én ellentmondtam neki. Megmagyaráztam, hogy szeretem a Tórát, és aka-

rom betartani a törvényeket.
Én élvezem a hagyományokat, és valósággal zsidónak érzem magamat. Sze-

retném bár micvómat az ortodox úton megtartani. 
És nekem csak egy szavam van egy ilyen levél olvasása után: Ám Jiszráél

Cháj (Izrael Népe Él).
Arje Singer

Olvasói levelek



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

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

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

Otthoni szakápolást vállalunk Buda-
pest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati
segédeszközök helyszínre telepítésé-
vel. Együttmûködünk a háziorvossal,
kórházi szakorvosokkal. Kóser étkez-
tetést is biztosítunk. Szakmai mûkö-
dési engedéllyel és felelôsségbiz-
tosítással rendelkezünk. Tartós meg-
rendelés esetén árkedvezményt
adunk. E-mail cím: alarmcent-
rum@alarmcentrum.hu, 24 órás tele-
fon: +36-30-443-1016. 

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

Licites eljárással eladó ingatlanok!

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

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

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

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

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

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

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es tel-
ken 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.

VIII. kerületi, Blaha Lujza tér mel-
letti, 55 m2-es, pompás lakásomat la-
kottan fél áron eladnám. Csak meg-

tást, idôs- és beteggondozást, háztar-
tásvezetést vállalna magyar családnál.
Tel.: 06-20-948-2793. 

Középkorú nô betegápolást vállal
ottlakással. 06-20-322-1937. 

Családsegítô szolgáltatást (bevá-
sárlást, gyermekfelügyeletet, fôzést,
társalgást stb.) vállal gépkocsival ren-
delkezô, középkorú, diplomás, izrae-
lita hölgy hasonló családoknál. Tel.:
06-70-396-5293.

Órajavítás, antik órák teljes restaurá-
lása, esetleg oda-vissza szállítással.
Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs
csuklóra is) nagy választékban. Tel.:
06-70-505-5620, napközben. VII.,
Garay u.–Murányi u. sarok, a Garay
térnél. Jung Péter. Web: www.jungo-
ras.hu

bízható egyének jelentkezését várom,
zsani01@t-online.hu

Újlipótvárosban garzonlakás turis-
táknak kiadó. Tel.: 226-4109. 

Most nagyon kell az önkéntes mun-
kád és segítséged! Önkéntes munka
Izraelben 2013. január 5-tôl 26-ig.
Jelentkezés: Deutsch János, 06-20-
233-8454, lljano@freemail.hu

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig fel-
vásárolom, lakását kiürítem, kívánság
szerint kitakarítom. Harsányi Ildikó,
06-30-209-3463.

ALBÉRLETPONT Ingatlaniroda
kiadó és eladó ingatlanokat keres! Ta-
nácsadás, bérbeadás, értékesítés, in-
gatlankezelés. Kiss Mónika vezetô re-
ferens. 06-70-383-5061, 351-9578.

Középkorú hölgy külföldön takarí-
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Fôszerkesztô:
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Olvasószerkesztô:
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Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft
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Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
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HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
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N A P T Á R
Január 4. péntek Tévét 22. Gyertyagyújtás: 3.48

Január 5. szombat Tévét 23. Szombat kimenetele: 4.59

Újholdhirdetés

Január 10. csütörtök Tévét 28. Jom kippur kátán

Január 11. péntek Tévét 29. Gyertyagyújtás: 3.56

Január 12. szombat Svát 1. Szombat kimenetele: 5.07

Újhold

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jan. 4. Jan. 5. Jan. 11. Jan. 12.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 17.30 10.00 17.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 16.00 9.30 16.00 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 17.30 9.00 17.30 9.00
Thököly út 83. 17.30 9.00 17.30 9.00
Hunyadi tér 3. 17.00 9.00 17.00 9.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 16.00 8.00 16.10 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.00 8.00 16.10 8.00
Alma u. 2. 16.00 8.45 16.10 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 17.00 9.00 17.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.00 9.00 16.10 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

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

Hírek, események
röviden

Programajánlat

VEGYES

Salom komoly társközvetítô. Fülöp

Zsuzsa. Telefon: 06-20-934-9523. E-

mail: zsuzsa194705@t-online.hu

JANUÁR

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

7.: A klub vendége a körzet elnö-
ke, Gervai László

14.: Deák Gábor: Mispochológia
felsôfokon...

21.: Breuer Péter Közel-Kelet-
szakértô elôadása a másnap
kezdôdô izraeli választásokról,
esélylatolgatás

28.: Tu bisvát, azaz gyümölc-
sszéder a fák újévére, levezeti Ven-
cel György kántor

Az elôadásokat minden alkalom-
mal hétfôi napon, 15 órától tartjuk.

A csütörtöki gyógytorna és
fejlesztô foglalkozás a szokott
idôben látogatható!

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

12. (szombat) 19 óra:
Pilinszky–Kaszás Attila. Zenés est

13. (vasárnap) 19 óra: Én nem va-
gyok magyar? Zsolnai Júlia 

14. (hétfô) 19 óra: Örkény-est.
Áron László

15. (kedd) 19 óra: Bächer-est.
Kórház-mazurkák. Bächer Iván,
Gyabronka József

16. (szerda) 19 óra: Tennessee
Williams: Glass menagerie

17. (csütörtök) 19 óra: Ungváry
Rudolf, Andrassew Iván 

19. (szombat) 19 óra: Alt duett.
Bach Szilvia, Tallós Rita 

20. (vasárnap) 19 óra: Szerel-
mem, Sárdy. Derzsi György

21. (hétfô) 19 óra: A fiú a tükör-
bôl. Makranczi Zalán, Perjés János

– Hálás köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik részt vettek a szü-
letésnapomra rendezett ünnepsége-
ken, vagy jókívánságaikat más for-
mában fejezték ki. Dr. Domán István
fôrabbi, az ORZSE professzora.

– A HDKE (Páva utca 39.) január
13-án, vasárnap, 17 órakor megem-
lékezést és kiállítást nyit meg a doni
áttörés 70. évfordulója alkalmából.

Elôttem egy fénykép.
Egy bát micván készült fénykép,

amelyet modern korunk technikai újí-
tásával, az iPaddel készítettem a
Bethlen téri zsinagóga kultúrtermé-
ben. A fotón három nô: a nagymama,
az édesanya és az unoka látható.

Elrabolt, elragadt, rögzített pilla-
nat, megörökítendô a múló idô gyorsa-
ságát.

Az unoka belenéz az optikába. Az
anyuka maga elé mered, és egy kicsit
tekintete a jövôt kutatja.

A nagymama ôszen, még mindig
kisimult arccal, de már „útra készen”.
Amint írtam, bát micván vettünk részt,
az unoka bát micváján. Egymás mel-
lett három generáció.

A nagymama, Magda, tradí-
ciótisztelô család sarja. Elsô férjét a
holokauszt pokla nyelte el. Házassá-
gából született fiát majdani második
férje, a csodálatos Kerényi Tivadar
adoptálta. Magda néni, a nagymama
akkor, a 40-es évek közepén, újból
családot alapított. Lánya született,
Ági.

Ági osztálytársam volt a Zsidó
Gimnáziumban. Ismertem, ismerem

az egész családot. Magdát, vagy
ahogy hívtuk, Magda nénit. Bölcs,
szép, intelligens, gondolkodó zsidó
asszony. Felelôsséggel nevelte mind-
két gyermekét. Unokái ágya szélére
odaült minden este, s mielôtt elalud-
tak volna, elmondta velük a S’má
Jiszroélt. Megtanította nekik a zsol-
tárköltészet egyik legszebb mondatát:
„Hiné laj jonum völaj jison sajmér
Jiszroél” – „Íme, nem szunnyad, nem
alszik Izrael ôrzôje”.

Magda néni visszaadta lelkét al-
kotójának.

Értékes, gyönyörû, de fájdalom-
mal is teli életet zárt le a rohanó idô
és a kegyetlen halál.

Zichroná livráchá!
sch. a.

Kerényi Tivadarné temetésén
Schöner Alfréd fôrabbi és Fekete
László fôkántor végezték a szertar-
tást. Az elhunytat gyászolja lánya,
Ági, fia, Jancsi, veje, Iván, unokái:
Judit, Noi, Andrea, Gyuri és felesé-
ge, Ildi, dédunokái: Anna, Dominik,
Balázs, Dan és Noa, valamint itthon
és külföldön élô családtagjaik.

Magda néni emlékére

Csillagról csillagra
[...]
Az EL AL 366-os járatán közeledem

Tel-Aviv felé. Próbálom összerakni az
elmúlt másfél-két hét apró mozaikjait, s
megfogalmazni, hogyan is kerülök a
Boeing 737-700-as 23B ülésére.

Amikor a ZIZILEND blog megírta,
hogy hazautaztam, nem voltam benne
biztos, hogy a közeljövôben újra a
Negba utcát koptatom majd Ramat-
Ganban. Bár az 5-ei repjegy a zse-
bemben volt, egészen tegnap délutá-
nig halogattam a nagy döntést.

Nem szoktam feladni a dolgokat,
megráztam magam a vegyész szak
legkiábrándítóbb pillanataiban, s ösz-
szeszorítottam a fogam a doktoran-
duszi évek legkilátástalanabb perió-
dusaiban. Hogy a barátnômet idéz-
zem, van ebben a mostani visszatérés-
ben egyfajta megmagyarázhatatlan
küldetéstudat is...

S mit hoztam magammal Buda-
pestrôl. Két kép égett bele az elmém-
be, melyeket valószínûleg hosszú ide-
ig nem feledek el.

Pár nappal megérkezésem után el-
hangzott egy beszéd a magyar ország-
gyûlésben, amelyre az elsô, nyilvános
reakciók egyike egy „sárga csillagos
flash mob” volt a Parlament épülete
elôtt. Nem tudtam otthon maradni, s
bár nem nagyon emlékszem arra,
hogy valaha is kimentem volna ha-
sonló jellegû megmozdulásokra, ott
volt a helyem.

Elsô kép: Álltam ott a Kossuth té-
ren, körülöttem sárga csillagos embe-
rek: idôsek, középkorúak, fiatalok,
gyerekek... Nem akartam elhinni,
hogy ez megtörténik, a városban, ahol
12 éve élek, ahol egyetemre, dolgozni
jártam... Rakéták, légiriadó, buszrob-
bantás nyomasztó élményeivel felvér-
tezve „hazatérek”, s sárga csillagot
aggatnak rám, listába foglalnak...
Nem értettem mi történik... azaz de-
hogynem...

Második kép: A spontán tüntetésrôl

elmenôben felszálltunk a 2-es villa-
mosra. Egy idôs bácsi magán hagyta
vagy felejtette a Dávid-csillagot. Az
utasok jöttek-mentek a jármûvön, s
senkit nem rémisztett meg a látvány.
Közömbösen haladtak el mellette az
emberek. Mintha természetes dolog
lenne 2012 Magyarországán, hogy
egyesek ilyen sárga jelet viselnek...
Ültem ott a Duna-parttal párhuzamo-
san kanyargó sárga villamoson, pár
méterre a sárga csillagos bácsitól, s
valami örökre megváltozott, egy illú-
ziót ismét elveszítettem... s ezen az ér-
zésen nem változtatott a vasárnapi
NEM tüntetés sem.

Feltöltôdni mentem Európába... s a
negatív, csillagos élmények mellett
rengeteg erôt kaptam nagyon sokaktól.

[...]
Nem túlzok, ha azt írom, más, álta-

lam elképzelhetetlen érzés volt ezzel a
ránk aggatott sárga csillaggal felszáll-
ni az izraeli légitársaság csillagos gé-
pére...

Jöjjenek az unalmas, negatív hírek-
tôl mentes szentföldi napok...

(Dr. Paszternák András
weboldaláról)

22. (kedd) 19 óra: Odesszai kocs-
madalok. Jávori Ferenc, Dunai Ta-
más 

23. (szerda) 19 óra: Jordán 70.
Jordán Tamás, Murányi Péter 

24. (csütörtök) 19 óra: Ungvári
Tamás estje 

26. (szombat) 19 óra: Bach Szilvia
kabaréestje 

27. (vasárnap) 19 óra: Frida.
Herczenik Anna, Hábetler András,
Neumark Zoltán

28. (hétfô) 19 óra: Karinthy, a
Frici. Székhelyi József

29. (kedd) 19 óra: Talmud, Tóra
és a többiek

31. (csütörtök) 19 óra: A médium
hagyatéka. Breiner Tamás

Herman Klub
(1075 Budapest, Síp u. 12. fszt. 413-
5571, 413-5524)

9. (szerda) 14 óra: Operett-
délután vendégekkel

10. (csütörtök): Filmklub
16. (szerda) 14 óra: Logikai játé-

kok, vetélkedô
23. (szerda) 14 óra: Zenés mûso-

runkban Lovas Tamás és barátai
lépnek fel

24. (csütörtök): Filmklub
30. (szerda) 14 óra: Idôsek védel-

mében – bûnmegelôzési tanácsok.
Vendégünk Gönczi Péter, a Hitköz-
ség biztonsági szolgálatának vezetôje

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk kedves elô-
fizetôinket, hogy 2013. január 1-
jétôl az újság ára egy évre bel-
földre 4800 Ft; külföldre 6800 Ft;
USA-ba, Izraelbe, Ausztráliába
stb. (légiposta) 7500 Ft.
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SPÁNN GÁBOR

Pályamódosítás
Sétálok a belváros egyik fôutcáján, amikor feltûnik egy nagy forgalmú

áruház bejárata elôtt az üldögélô koldus. Ebben még nincs semmi külö-
nös, mert sajnos a budapesti városképhez hozzátartoznak a koldusok. Sôt
arról is hallani, hogy a frekventált helyekért a koldusmaffiák között
ugyanolyan harc dúl, mint a taxisok közt a repülôtéri fuvarokért. Az én
emberem archetípusa lehetett szakmájának. Szakadt, méreténél rövidebb
ujjú, gomb nélküli zakó, még tán a szocialista NDK-ból való melegítô-
nadrág, egyik lábán ormótlan tornacipô, a másikon csupán egy sízokni.
Nyomorékságnak nem volt nyoma, viszont behajlított lábai között ott állt
az adakozáshoz várandós nagy bögre, oldalán frissen festett Nagy-Ma-
gyarország térképpel.

Miközben bedobtam az obligát 100 forintost, felfigyeltem valamire. A
koldus kezében egy nyitott könyv hevert, jól láthatóan héber betûs, amit
gondosan olvasott. Elsô reakcióm a megdöbbenés volt, második az egész-
séges gyanakvás. Itt, az Új Élet utolsó oldalán több hónappal ezelôtt már
írtam ironikus anyagot arról a marketingzseni felszolgálólányról, aki
elôbb gondosan felmérte az aznapi vendégkört, majd ezután felszerelke-
zett. Mindig annak a vallásnak valamely miniatürizált szimbólumát
akasztotta a nyakába, melynek híveit éles szeme a vendégkörben felfedez-
ni vélte, és mindezt a nagyobb borravaló érdekében. Ezért óvatosságból
messzebbrôl figyeltem az emberemet. Miután kiderült, hogy reális
idôközönként lapoz is a könyvben, az a benyomásom támadt, hogy olvas
héberül. Ekkor már mind a zsidó, mind az újságíró cselekvésre ösztönzött.
Megkérdeztem tôle, ne haragudjon, ön zsidó? A válaszában sértett fel-
hangot véltem felfedezni. Uram! Dehogy vagyok zsidó! Én katolikusnak
keresztelt francia szakos tanárember vagyok, aki alól kiment az iskola. Az
általam oktatott nyelvek kikerültek a tanrendbôl, és miután a feleségem
lecserélt engem egy jól keresô vásározóra, még hajléktalanná is váltam,
és itt a sarkon nemigen lehet nyelvet tanulókat toborozni. Mivel az egyik
ingyenes lapban olvastam egy hirdetést, melyben textilkereskedelemhez is
értô, héberül üzleti levelezésre képes munkaerôt keresnek, úgy döntöttem,
hogy a sok szabad idômben tanulok. A textilszakmát már nyesem, ez a hé-
ber kicsit nehezebb volt így autodidakta módon, de mint láthatja, már re-
gényt olvasok. Megmutatta az izraeli kiadású könyv fedôlapját, melybôl
én, a zsidó ember természetesen egy szót sem értettem, de látszott, hogy
valami szépirodalom. Ha úgy érzem, hogy felsôfokon bírom a hébert, je-
lentkezem személyes interjúra, közölte.

Gratuláltam neki vasszorgalmához, és elmondtam, hogy zsidó létemre
tudom, milyen nehéz nyelvet választott jövôbeni karrierje érdekében.
Odaintett magához, és suttogva tette fel a kérdést. Mivel ön hús-vér zsidó,
áruljon el nekem valamit. Ahhoz, hogy engem felvegyenek egy Izraellel
üzletelô céghez, muszáj valódi zsidóvá válnom? És emellett a két lába kö-
zé mutogatott. A jelenet az éppen mellettünk elhaladó két tinilányból sikí-
tozó nevetést váltott ki, én meg nem fáradtam a vígjátéki szituáció magya-
rázatával.

Az emberemet viszont megnyugtattam. Uram! Maga fantomokat ker-
get. A hirdetésben, amit olvasott, szerepelt az a feltétel, hogy a leendô
munkaerônek zsidó vallásúnak kell lenni? Nem, felelte ô. Na látja! Ak-
kor maga vizsgázzon jól szakmai kérdésekbôl, legyen hibátlan a hébertu-
dása, és minden esélye megvan egy jól fizetô állásra. Jaj, uram, akár ve-
gye vissza a 100-asát, amit elmondott, az nekem mindennél többet ér.
Egyrészt féltem a testi macerától, másrészt néhány barátomnak elmond-
tam, hova készülök jelentkezni, és már megkezdték a cukkolásomat. Zsi-
dóbérencnek neveztek, sôt volt, aki úgy humorizált, hogy aki korpa közé
keveredik, megeszik a zsidók. Most hogy ön megnyugtatott, nem izgat a
külvilág véleménye, mert ha elnyerem a melót, és elkezdenek cukkolni,
lesz mindig velem tárgyi bizonyíték arra, hogy nem vagyok zsidó.

Ekkor elgondolkodtam. Eszembe jutott az a sok hittestvérünk, akik
ragyogó állásban, magas pozícióban az én 100 forintomnál sokkal többet
adnának azért, hogy környezetük felejtse el nekik, hogy zsidónak születtek.

Lengyelország:
Betiltott kásrut

Menachem Margolin rabbi, az Eu-
rópai Zsidó Szövetség (angol rövidí-
téssel: EJA) fôigazgatója nyilatko-
zatban szólította föl a lengyel és az
uniós vezetôket, hogy segítsenek
megváltoztatni a kóser mészárszéke-
ket betiltó lengyel alkotmánybírósá-
gi döntést.

Felhívásában a rabbi egyebek közt
arra hivatkozott: tudományosan – az
állati idegrendszer kísérleti
ellenôrzése révén – igazolt tény,
hogy a kóser vágás során az állat
nem érez fájdalmat, vagy azért, mert
az nem is keletkezik, vagy azért,
mert a hirtelen vérnyomáscsökkenés
következtében sokk lép fel, és az
agyba nem jut el fájdalomingerület.

Andrzej Seremet lengyel fôügyész
a nyáron vetette fel, hogy az állatok
elkábítás nélküli leölése ellentmond
a lengyel állatvédelmi elôírásoknak.
Médiajelentések szerint a varsói al-
kotmánybíróság elfogadta ezt az ál-
láspontot, és alkotmányellenesnek
minôsítette, hogy a kormány rituális
okokból kivételt engedélyezett az el-
kábítási kötelezettség alól. Ezért a
kóser vágást a jövô évtôl be kell til-
tani Lengyelországban.

A zsidó kóser vágással megegye-
zik a muszlimok gyakorlata: ôk
halalnak nevezik az étkezésre szánt
állat vallási elôírások szerinti levágá-
sából származó húst. A zsidó és a
muszlim vallási elôírások tiltják az
állat elkábítását.

„A kóser mészárszék a zsidó élet
fenntartásának lényegi eleme, és be-
tiltása nem csupán a lengyel zsidók-
nak jelent sérelmet” – hangoztatta
Margolin rabbi.

Jelenleg az Európai Unióban álta-
lános szabály, hogy az állatot a levá-
gás elôtt el kell kábítani, ez alól
azonban lehetséges a kivétel vallási
okokból. Ezen túlmenôen jövô év ja-
nuár elsején – tehát a lengyel alkot-
mánybírósági döntésben megszabott
határidôvel azonos idôpontban –
életbe lépnek azok a közös uniós
szabályok, amelyek a kóser és a halal
hús elôállítására vonatkoznak. A tag-
országok azonban szabadon eldönt-
hetik, hogy alkalmazni kívánják-e
ezeket az uniós elôírásokat.

Jelenleg több európai országban is
– így Svédországban, Hollandiában,
valamint a nem EU-tag Izlandon,
Norvégiában és Svájcban – elvben
tiltott a kóser vágás.

(MTI)

A BBC figyelmeztethette volna a
magyar zsidóságot arra, hogy milyen
sors vár rá Magyarország német
megszállása esetén, ám politikai
meggondolásokból ezt nem tette
meg – ez derül ki a brit közszolgála-
ti médiatársaságnak a saját archívu-
maiban elvégzett kutatásaiból.

A BBC honlapján megjelent is-
mertetés szerint a társaság külföldre
irányuló hírszolgáltatása a háború
idején – a mostani helyzettôl
eltérôen – nem volt független, az
adásokat a „politikai hadviselés” irá-
nyítására létrehozott testület –
Political Warfare Executive (PWE) –
felügyelte a BBC Világszolgálatának
londoni központjából.

A PWE a BBC adásain keresztül
igyekezett megnyerni a magyarok
rokonszenvét, és megpróbálta aláás-
ni a Németországgal fennálló szövet-
ségesi viszonyt, abban a reményben,
hogy ez bátorítja a magyarországi el-
lenállást, és Magyarország esetleges
német megszállása német katonai
erôt köt majd le.

Ennek érdekében a BBC naponta
sugárzott Magyarországra híradáso-
kat a háborús helyzetrôl, emellett ál-
talános híreket és kommentárokat is
közölt a magyar politikáról. Ezekben

az adásokban azonban nem hangzot-
tak el olyan döntô fontosságú infor-
mációk, amelyek figyelmeztethették
volna a magyar zsidókat azokra a
szörnyûségekre, amelyek egy német
megszállás esetén rájuk várnak.

Az összeállítás szerzôje, Mike
Thomson, a BBC rádió Document cí-
mû dokumentum-mûsorsorozatának
szerkesztôje felfedi: annak idején lé-
tezett egy leirat, amely a BBC ma-
gyar adásának mûsorpolitikáját sza-
bályozta, és amelyben külön szere-
pelt az az utasítás, hogy „a zsidókat
egyáltalán ne is említsük”.

Az 1942-ben kelt leirat szerzôje
Carlile Macartney, az M16 – a brit
külsô hírszerzés – egykori tisztje, a
brit külügyminisztérium magyar
ügyekért felelôs akkor fôtanácsadója
volt, aki maga is rendre megszólalt a
BBC magyar adásaiban.

Macartney annak idején úgy vélte,
hogy a zsidók ügyének felkarolása
elidegenítené a magyar lakosság
többségét, amely – Macartney véle-
ménye szerint – antiszemita volt.
Mivel a brit propaganda irányítói el
akarták érni, hogy Németország
megszálló erôket küldjön Magyaror-
szágra, az érvek között szerepelt az
is, hogy „az antiszemita magyarok”

nem segítenének a szövetségesek-
nek, ha azok „túlzottan zsidópártinak
tûnnek” – olvasható a BBC hírhon-
lapjának ismertetésében.

A brit kormány, a PWE és a BBC
magyar szekciója már 1942 decem-
bere óta tudta, hogy mi történik az
európai zsidókkal Magyarországon
kívül, és azt is, hogy nagy valószínû-
séggel mi lenne a sorsa a magyar zsi-
dóknak egy német invázió esetén.
Azt nem lehetett elvárni, hogy a
BBC magyar osztályának munkatár-
sai megjósolják Magyarország 1944.
márciusi német megszállását, de a
PWE dokumentumaiból kitûnik,
hogy a magyar szekció egyes adása-
inak célja éppen a német invázió ki-
provokálása volt.

A magyar osztály mindenesetre
Macartney útmutatásai alapján foly-
tatta adásait, és egészen az 1944-es
német megszállásig nem közölt in-
formációkat a Lengyelországban és
máshol zajló emberirtásokról, még
azután sem, hogy Macartneyt végül
– éppen a PWE fônökének követelé-
sére – eltávolították a mikrofon mel-
lôl.

Frank Chalk professzor, aki a ka-
nadai Concordia egyetemen a népir-
tások történetével foglalkozó intéze-

„Ebben a munkában érvényesítet-

tem mindazt a tapasztalatot, amit az

általam 1988-ban újraindított Múlt

és Jövô folyóirat, majd 1994-tôl az

azonos nevû könyvkiadó létrehozása

óta mint a tanítványai elôtt egy lec-

kével járó tanító szereztem. E pozíci-

ómból adódóan sokszor ereszkedtem

le a magyar-zsidó irodalom Atlan-

tisz-világába, hogy onnan mindany-

nyiszor kincseket mentsek a felszín-

re. Tizenöt éven keresztül folyama-

tosan írt tanulmányaimat, elô- és

utószavaimat egészítettem ki, for-

máltam egységes szöveggé a könyv

második – ha az elsô az általános,

akkor ez a különös – részében.

Ugyanis a kiadó programját egyre

tudatosabban (több mint 200

könyvrôl van szó) úgy állítottam

össze, hogy reprezentáljam, kanoni-

záljam és a világ kulturális emléke-

zetébe véssem a magyar-zsidó iroda-

Sajnos: Vannak magyarok, akik külföldrôl is nácinak látszanak.
(tudozsido.com)

MEGJELENT!

lom – élet – örök érvényû nyomait.

Ha kiszántatott Magyarországról,

termékeny magvai szóródjanak szét

az egész világban!”

A varsói elnöki palotában Bronislaw Komorowski köztársasági elnök
chanukka alkalmából vendégül látta a lengyelországi hitközségek, intéz-
mények vallási és világi vezetôit. A gyertyagyújtással egybekötött fogadá-
son a helyi Lauder-iskola növendékei ünnepi dalokat énekeltek. A gyer-
tyákat Michael Schudrich országos fôrabbi gyújtotta meg az államfô „se-
gítségével”. Képünkön Bronislaw Komorowski és az országos fôrabbi.

Chanukka Varsóban...

1942: London politikai hadviselése ellenünk

„Itt London. London beszél.”

tet vezeti, a BBC-nek nyilatkozva

úgy vélekedett, legalább néhány ezer

magyar zsidó megmenekülhetett

volna, ha a BBC annak idején figyel-

meztetéseket sugároz.

David Cesarani, a University of

London nevû, számos autonóm okta-

tási intézmény és kutatóintézet alkot-

ta londoni egyetemi hálózat törté-

nészprofesszora szerint azonban ez a

vélemény „a fantázia szüleménye”.

Cesarani szerint egyrészt nem a

BBC feladata volt a zsidók figyel-

meztetése a nácik jelentette veszély-

re, másrészt 750 ezer emberrôl volt

szó, akiket „ellenséges lakosság és a

nácikkal szövetséges vagy a németek

által megszállt országok vettek kö-

rül... nem volt hova elrejtôzni, nem

volt hova menekülni”.

(MTI)


