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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A kézi kávédarálótól a digitális 
névjegyzékig (3. old.)

Keresztény egyházi méltóságok 
köszöntötték Schweitzer Józsefet (4. old.)

Ne lopj! (8. old.)

Izrael budapesti nagykövete nemcsak a zászlóégetés, hanem az Index fotó-
riporterének bántalmazása, az astoriai „halál a zsidókra” kiabálása és a ma-
gyar–izraeli focimeccsen történtek ellen is élesen fölemelte szavát.

Az Egyenes Beszédben a magas rangú diplomata ad hoc jelleggel, telefo-
non volt Kálmán Olga mûsorának vendége. Megszólaltatásának oka az volt,
hogy a Jobbik ifjúsági tagozata izraeli zászlót égetett a Dohány utcai zsinagó-
gánál.

Ilan Mor szerint az izraeli zászló égetése „nyugtalanító fejlemény”. A dip-
lomata hangsúlyozta: október 23-án „az Index egyik fotósát brutálisan megtá-
madták”, közben azt kiabálták neki, hogy „halál a zsidókra”. Mor emlékezte-
tett a budapesti magyar–izraeli meccsre, amelyen a csôcselék 1944-et idézô
hangulatot gerjesztett. Hozzátette: a „halál a zsidókra” az Astoriánál is föl-
hangzott október 23-án.

A nagykövet mind a magyar politikai vezetést, mind a demokratikus párto-
kat arra szólította föl, hogy nyilvánítsák ki: „a Magyarországgal baráti Izrael
zászlajának elégetése elfogadhatatlan”.

Kálmán Olga kérdésére Izrael budapesti nagykövete úgy reagált: Magyar-
ország lakosságának nagy része pozitív érzésekkel viseltetik Izrael iránt,
ugyanakkor „ennek a pártnak a képviselôi ott ülnek a Parlamentben”. Az ér-
telmiségnek és a politikusoknak föl kell szólalniuk az ilyen megnyilvánulá-
sokkal szemben – tette hozzá. A zászlóégetôk a Magyarország számára is
fontos értékeket károsítják – fogalmazott Ilan Mor.

(Forrás: atv.hu)

A Külügyminisztérium szerint el-
fogadhatatlan, hogy a 21. században,
a demokratikus Magyarországon
polgártársainkat zsidó identitásuk
miatt becsméreljék, bántalmazzák.

A minisztérium ezt azzal össze-
függésben írta, hogy az index.hu rö-
vidhíre szerint a Jobbik ifjúsági tago-
zatának fáklyás menete során a Do-
hány utcai zsinagóga közelében né-
hányan egy izraeli zászlót felgyújtot-
tak és megtapostak. A Belügymi-
nisztérium közleménye szerint pedig
a Ferenciek terén „szélsôjobboldali
ellentüntetôk verbálisan inzultálták”
a Milla tüntetésére érkezôket, és a
rendôrség dupla sorfallal állította
helyre a rendet.

A Külügyminisztérium MTI-hez
eljuttatott közleménye úgy fogal-
maz: a kormány „elkötelezetten küzd
az antiszemitizmus és a rasszizmus

minden formája ellen, és minden
rendelkezésére álló eszközzel a leg-
határozottabban fellép ezen veszé-
lyes jelenségekkel szemben”.

A Külügyminisztérium „radikális
elemek által elkövetett antiszemita
indíttatású verbális és fizikai” atroci-
tásokról írt. „Különösen fájdalmas,
hogy ezek a magyar nemzet egységét
aláásó és nemzetközi hitelességét
romboló provokációk éppen az
1956-os forradalom és szabadság-
harc 56. évfordulóján történtek meg,
hiszen a forradalom a nemzet egysé-
gét példátlan tisztasággal mutatta fel,
és vele Magyarország az egész sza-
bad világ elismerését kivívta.”

Ugyancsak elítélte a szégyenteljes
akciót Mesterházy Attila, az MSZP
elnöke és a Demokratikus Koalíció
is.

(MTI)

A Twitter hajlandó eltávolítani a francia oldalain ke-
ringô antiszemita posztokat, írja a BBC. A franciaorszá-
gi zsidó diákok egyesülete, az UEJF követelte, hogy a
Twitter tegyen a sértô tartalmak ellen, és már jogi lépése-
ket helyeztek kilátásba.

A Twitter végül beleegyezett a posztok eltávolításába,
miután a cég felsô vezetése találkozott az UEJF elnöké-
vel, Jonathan Hayounnal, valamint a csoport jogi
képviselôivel. A találkozón az UEJF átadott egy listát az
eltávolíttatni kívánt üzenetekrôl, melyeknek a Twitter-
címkéje #unbonjuif (magyarul: egy jó zsidó) volt. A fran-
cia nyelvû felhasználók körében az utóbbi napokban ezek
a posztok a legnépszerûbbek közé tartoztak.

Az AFP hírügynökségnek a diákszervezet ügyvédje,

Stéphane Lilty azt mondta: fontos gyôzelem ez az UEJF

számára. A Twitter még nem adott ki hivatalos nyilatko-

zatot az ügyrôl.

Csak pár hete történt, hogy a Twitter Németországban

letiltotta egy ismert neonáci szervezet bejegyzéseit. A

mikroblog-szolgáltató még januárban jelentette be, hogy

országonként szûrik majd a tartalmat, és amennyiben egy

Twitter-bejegyzés vagy -fiók törvénybe ütközik az adott

helyen, letiltják a tartalmat. Ez volt az elsô ilyen intézke-

dés.

(Forrás: Index)

Díjátadó ünnepséget rendezett a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége (MEASZ), melyen Anti-
fasiszta Ellenállásért Emléklappal
tüntették ki Vincze Andrásné horto-
bágyi polgármestert, Vörös József
egykori ellenállót, Szikra Sándor
egykori ellenállót, Pintér Endre egy-
kori embermentôt, Fischer Ádám
karnagyot, a Kozma József elnöklete
alatt mûködô MSZP Szeged és Kör-
nyéke Szervezetét, a Nagy Imre szó-
vivôsége alatt mûködô Világos
Veszprémért Mozgalmat.

Az eseményen részt vett Ulrich
Schneider, a Fédération Internatio-
nale des Résistants – Association
antifasciste (az Antifasiszta Ellenál-
lók Nemzetközi Szövetsége) fôtit-
kára is. A FIR Végrehajtó Bizottsága
a közelmúltban Budapesten tartotta
ülését. A 61 éves szervezet történeté-
ben tavaly elôször magyar elnököt
választottak: Hanti Vilmost, a
MEASZ elnökét.

Hanti Vilmos bevezetôjében el-
mondta, a MEASZ köszönettel tarto-
zik a kitüntetetteknek, mert ôk példát
adnak a mai nemzedékeknek is arról,
hogy még a legsötétebb idôkben is
lehet a humánum szavát követve él-
ni, bár kétségtelen rendkívüli kocká-
zatvállalás és bátorság kellett ehhez
az etikus magatartás, életvitel vá-
lasztásához. Megemlítette, hogy a
MEASZ alelnöke, Szigetvári Miklós
együtt raboskodott Radnóti Miklós-
sal a bori táborban. A szervezet tag-
jai között természetesen sok olyan
ember is található, akik életkoruknál
fogva nem élték át a második világ-
háború poklát, de humanista életút-
jukkal modellértékû életet élnek. Ma
különösen fontos számunkra az ô
életüzenetük, mert napjainkban azt
tapasztaljuk, hogy újraéledt a fasiz-
mus terjedése, Magyarországon is
megjelentek a szélsôjobboldali esz-
mék.

Az Antifasiszta Ellenállásért Em-
léklapot elsôként Pintér Endrének
adta át a MEASZ elnöke. Pintér
Endre nyugalmazott sebész fôorvos
1944 novemberében mint medikus
sokakat megmentett a Bécsi úton az
óbudai téglagyár felé haladó menet-
bôl. A menetet a nyilasok és a
csendôrök fegyveresen terelték, Pin-
tér Endre a szalézi szerzetesek
fônöke, Kiss Mihály segítségével,
élete kockáztatásával mentette ki az
embereket a menetoszlopból. A díj
átvételekor Pintér Endre arról szólt:
akit érdekel, hogy pontosan mi tör-
tént Óbudán 1944 ôszén, az olvassa
el Kiss Mihály szalézi szerzetes nyil-
vánosságra hozott naplóját. Ebben a
rendfônök részletesen leírja, hogy
miképp sikerült megvesztegetni a
csendôröket, kiket sikerült megmen-
teni, és beszámol arról is, amikor a
mentési kísérlet kudarcot vallott. „A
mentés elemi kötelességem volt” –
mondta Pintér Endre.

Szikra Sándor mérnök aktív ellen-
álló volt a háború alatt. 1936-ban ke-
rült kapcsolatba az illegális kommu-
nista párttal, amelynek rövidesen
tagja lett. Megjárta a börtönt, volt
munkaszolgálatos is, de megszökött,
és bekapcsolódott a fegyveres ellen-

Kedves
Olvasóink!

Öt év után (!) a költségek és az
infláció emelkedése miatt kény-
telenek vagyunk árat emelni. Így
2013. január 1-jétôl a lap ára
200 Ft lesz. Az elôfizetések egy
évre: belföldre 4800 Ft; külföld-
re 6800 Ft; USA, Izrael, Auszt-
rália stb. (légiposta) 7500 Ft. Re-
méljük, továbbra is érdekes és
értékes cikkek közlésével ellen-
súlyozhatjuk ezt, és nem veszít-
jük el egyetlen olvasónkat sem.
Várjuk a jövôben is elôfizeté-
seiket, leveleiket és hozzászólá-
saikat. 

A Szerkesztôség

Antifasiszta Ellenállásért
A MEASZ díjátadó ünnepsége

állásba. A díj átvételekor Szikra Sán-
dor a következôket mondta: „Ma is
ugyanaz a kötelességünk, mint ré-
gen: a magyar dolgozó nép érdekei-
ért küzdenünk kell a szélsôjobboldali
erôkkel, mert ezek veszélyeztetik a
magyar nép érdekeit.”

Vörös József egyetemi évei alatt
részt vett az 1944 októberében meg-
alakult Táncsics Mihály egyetemi el-
lenálló zászlóalj tevékenységében. A
zászlóalj tevékenységébôl kiemelke-
dik a Rákoshegy felszabadításában
játszott szerepük. Ebben a küzde-
lemben Vörös József együtt harcolt
Göncz Árpád késôbbi köztársasági
elnökkel. „Amit mi tettünk, az ma
már történelem – mondta Vörös Jó-
zsef. – Kevesen emlékeznek rá. Fon-
tos azonban ez a történelem, mert a
mai fiataloknak is szembe kell száll-
niuk a fasizmussal, mert a fasizmus
örök ellensége a demokráciának.”

Vincze Andrásné 2009 óta Horto-
bágy polgármestere. A településen
található egy emléktábla, amely a
szovjet hadsereg egyik tankcsatájára
emlékeztet, ezt a táblát nemrégen is-
meretlenek a náci németekre és a ve-
lük szövetségben harcoló magyar
nyilas csapatokra emlékezô táblára
cserélték ki. Vincze Jánosné azonnal
elítélte az emlékmû megrongálását,
és intézkedett az eredeti állapot hely-
reállításáról. „Munkámat szolgálat-
nak tekintem – mondta a kitüntetést
megköszönô rövid beszédében
Vincze Jánosné. – Feladatunk az
egyetemes emberi értékek szolgála-
ta.”

Fischer Ádám nemzetközi hírû
karmester többször is határozottan
fellépett a hazánkban újraéledô jobb-
oldali eszmék terjedése ellen. Több
tízezer aláírás gyûjtésével tiltakozott
például Dörner Györgynek az Új
Színház igazgatójává történô kineve-
zése ellen, illetve nemzetközi tilta-
kozást szervezett Csurka István Ha-
todik koporsó címû darabjának ter-
vezett bemutatásakor. Fischer Ádám
a díjátadás idején külföldön tartóz-
kodott, ô a kitüntetést korábban vet-
te át.

A Kozma József elnöklete alatt
mûködô MSZP Szeged és Környéke
Szervezete tiltakozott az ellen, hogy
a Délvidéki EMI-tábor kirekesztô,
rasszista hangvételû rendezvényének
az Újszegedi Rendezvényház adjon
otthont. Kozma József a következô
szavakkal köszönte meg a kitünte-
tést: „A gyûlölet mindenféle kire-
kesztés melegágya. A megsérült de-
mokrácia táptalaja a szélsôségeknek.
Amit mi most teszünk, az késôbb vá-
lik csak történelemmé, de azzá válik,
s ezért felelôsségünk hatalmas. Ne-
künk most ezt kellett tennünk.”

A Nagy Imre szóvivôsége alatt
mûködô Világos Veszprémért Moz-
galom fellépett a Magyar Élet Mene-
te nevû, a megfélemlítést, a megosz-
tást, a kisebbségellenességet meg-
erôsíteni kívánó, 2012. szeptember
elejére tervezett felvonulás ellen oly
módon, hogy több mint 400 gépko-
csival zárták le Veszprém bevezetô
útjainak egyik oldalát. Nagy Imre rö-
vid köszöntôjében megemlékezett
arról, hogy Katalin Sándor az ellen-
demonstráció szervezésében döntô
részt vállalt. Keresztény emberként
számos bibliai idézettel bizonyította,
hogy Magyarország csak akkor lesz
képes kilábalni a válságból, ha kive-
ti magából az antiszemitizmust és a

Akik meggyalázták 56 szellemét

A Külügyminisztérium elhatárolódik

Francia példa

romagyûlöletet. „Szervezetünk ezért
a következô Babits-idézetet válasz-
totta jelszavául: Vétkesek közt cin-
kos, aki néma” – mondta Nagy Imre.

A lista egyébként nem teljes,
ugyanis a nyolcadik kitüntetett, arra
hivatkozva, hogy kormányhivatal-
nokként dolgozik, nem merte átven-
ni az oklevelét, ezért az ô nevét
egyelôre nem hozzák nyilvánosság-
ra, a díjat majd akkor veszi át, ami-
kor ez számára nem jelent egziszten-
ciális veszélyt.

Ulrich Schneider, a FIR alelnöke
elôadásában elmondta, szövetségük
nagyra értékeli a MEASZ tevékeny-
ségét, s úgy találja, a kitüntetett sze-
mélyeket is igen alaposan, nagy fi-
gyelemmel és felelôsséggel válasz-
tották ki. „Számunkra ez fontos jel,
mert láthatjuk, hogy vannak köztünk
olyan emberek, akik a múltban is és
a jelenben is készek tenni azért, hogy
a szélsôséges eszmék ne kerülhesse-
nek hatalomra.” Ulrich Schneider a
nemzetközi szervezet szolidaritásá-
ról biztosította a Magyar Ellenállók
és Antifasiszták Szövetségét.

A FIR görög alelnöke, Christos
Tsintzilonis magyarul üdvözölte az
egybegyûlteket, mert ô egyike volt
azoknak a gyerekeknek, akiknek a
szülei 1948-ban Magyarországra
menekültek a hazájukban hatalomra
került fasiszta junta elôl. Az itt töl-
tött évtizedért köszönetet mondott
Magyarországnak a görög alelnök,
és gratulált a MEASZ tevékenységé-
hez. „Bárhol üsse fel fejét az újfasiz-
mus – mondta a FIR alelnöke –, ne-
künk kitartóan folytatni kell a har-
cunkat, az antifasiszta küzdelmet az
emberi értékekért.”

(BPI)

* * *
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A Debreceni Zsidó Hitközség idén
tizennegyedik alkalommal várta az
érdeklôdôket a hagyományos Dr.
Kardos Albert Nemzetközi Vers- és
Prózamondó Versenyre.

A két napba sûrített eseményen
négy ország mintegy harminc
versenyzôje vett részt, rácáfolva az
irodalmárok elégedetlenkedésére, mi-
szerint ma már nincs értéke a kultúrá-
nak, nem olvasnak az emberek –
fôként a fiatalok, gyermekek –, verse-
ket meg miért is tanulna bárki?

A megérkezés és a regisztráció so-
rán régi ismerôsök üdvözölték egy-
mást; jó néhány éve ülnek a
nézôtéren, állnak a mikrofon elôtt,
vesznek át különféle elismeréseket
vagy hallgatják a zsûrielnök tanácsait,
legközelebb mennyiben kell majd vál-
toztatniuk a vers kiválasztásában vagy
az interpretálásban.

Akik elsô alkalommal jártak a Baj-
csy-Zsilinszky úton, föl s alá sétálva,
izgatottan memorizálták az elmon-
dandó mûvet. Szokás szerint két
(ajánlott és szabadon választott) vers-
sel vagy prózával volt alkalmuk be-
mutatkozni az elôadóknak.

A díszterem megtelt, a zsûri elfog-
lalta a helyét, izgatott zsongás, esély-
latolgatások, majd megkezdôdött a
program.

Elsôként Miskolczy Beáta Agg va-
rázsló címû saját mûvébôl adott elô
részletet.

Ezután a DZSH elnöke, Horovitz
Tamás köszöntötte a résztvevôket, és
bemutatta az ítészeket: Drucker Ti-
bort, az Ex-Libris Könyvkiadó igaz-
gatóját, továbbá Fohn Veronika és
Feuermann László magyartanárokat,
Csukás Judit vallástörténészt és
Muzsnay Árpádot, az Erdélyi Magyar
Közmûvelôdési Egyesület képvise-
lôjét.

Szabó György (Mazsök) ez alka-
lommal kislányát kísérte a versenyre,
de néhány szóban elmondta: örömmel
tölti el az a tény, hogy a DZSH milyen
gyakran ad helyet és teret különféle
kulturális eseményeknek.

A zsûri elnöke, Drucker Tibor eh-
hez hozzáfûzte: kevés olyan rendez-
vény van az országban, amely meg-
szakítás nélkül tizennégy alkalommal
is ennyi érdeklôdôt vonz. A verseny
névadójáról, Kardos Albertrôl szólva
megjegyezte, Szabó Magdával együtt
biztos elégedettek lennének ezzel a
szellemiséggel.

Negyedszázados a Lauder-alapítvány
Ünnepség Berlinben

A Ronald S. Lauder Alapítványt
huszonöt évvel ezelôtt hozták létre,
azzal a céllal, hogy segítse a zsidó
oktatást Kelet-Közép-Európában. Az
elsô iskolát Bécsben indították, majd
a vasfüggöny leomlása után Buda-
pesten kezdôdött meg az a nagysza-
bású oktatási program, amelynek so-
rán számtalan intézmény jött létre,
többek között Németországban,
Oroszországban, Ukrajnában, Len-
gyelországban, Romániában.

Az intézmények közül a legna-
gyobb a budapesti, már csak azért is, mert itt él a legnagyobb létszámú zsidó-
ság. (A felmérések szerint Berlinben mintegy 30 000 zsidó él.)

A díszvacsorán nyolc különbözô országból érkezett fiatal ismertette a saját
és iskolája történetét, köztük a budapesti Lauder-iskola egyik tanulója is. A
magyar zsidóságot Szeszler Anna, a budapesti Lauder oktatási intézmény
fôigazgatója és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke is képviselte.

Ronald S. Lauder meghatottan köszönte meg az üdvözlô szavakat és elis-
meréseket, hangsúlyozva, hogy folytatni kívánja tevékenységét, mert csak
magas szintû oktatással biztosítható a zsidó jövô.

Az ünnepeltnek és feleségének Balla Zsolt lipcsei rabbi kislánya nyújtott át
egy virágcsokrot. A Magyarországon született fiatal rabbi tanulmányait Né-
metországban végezte, s azóta a lipcsei zsidó közösség élén áll.

Másnap reggel Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke találko-
zott a különbözô országokból érkezett hitközségi vezetôkkel. Hangsúlyozta,
hogy a ZSVK mindig segíteni fogja azokat, akik fellépnek az antiszemitiz-
mussal, a zsidó- és Izrael-ellenességgel szemben. Ennek során figyelembe ve-
szik az egyes országok sajátosságait és az ottani közösség kívánságait.

Külön kitért az iráni fenyegetésre. Irán egyre agresszívebben törekszik nuk-
leáris fegyver elôállítására, miközben nem titkolt szándéka elpusztítani a zsi-
dó államot. Ronald S. Lauder fontosnak nevezte, hogy az Európában élô zsi-
dóság összefogjon, és egységesen lépjen fel ebben a kérdésben.

(Mazsihisz)

Salgótarján – Szécsény
A salgótarjáni hitközség rendhagyó történelemórán látta vendégül a Hit

Gyülekezete fenntartásában lévô Uzoni Péter Általános Iskola és Gimnázium
diákjait, a Kiáltójel Diákegyesület tagjait. Az imaházban Tóth Klára elnök
köszöntötte a fiatalokat. A helybéli zsidóság történetérôl Bódi Tóth Elemér
költô, újságíró beszélgetett mintegy másfél órán keresztül a tanulókkal, akik
számos kérdést tettek föl, bizonyítva nemcsak ôszinte érdeklôdésüket, hanem
felkészültségüket is. Bemutatta a temetôt is, amelyet 2002-tôl a városi köz-
gyûlés a hitközség kezdeményezésére helyi védelem alá helyezett. Ennek cél-
ja, hogy a több mint százéves temetô a benne lévô épületekkel, síremlékekkel
együtt Salgótarján kulturális, valamint épített örökségének még inkább részé-
vé váljon, és hosszú idôre megôrzôdjön. A gazdasági, kereskedelmi, kulturá-
lis és közélet, a vallásos zsidóság számos kiemelkedô személyisége nyugszik
itt. A diákok bejelentették: úgy döntöttek, hogy ha szükséges, támogatáskép-
pen bármilyen munkát elvállalnak. A hitközség elnöke meleg szavakkal kö-
szönte meg a fiatalok felajánlását, és a szécsényi zsidótemetô futónövények-
tôl, bokroktól, a sírokra hajló fák vadhajtásaitól való megtisztításához kérte a
segítséget.

A huszonhat diák Papp Patrik egyesületi elnök vezetésével a sírkert legna-
gyobb részével elkészült, s tevékenységüket az idôjárás függvényében a to-
vábbiakban is folytatják. Három mentor is együtt dolgozott a diákokkal gyer-
mekeikkel együtt, akik közül a legfiatalabb nyolcéves volt, valamint egy vá-
randós édesanya is, aki –  bár kérték, hogy ne dolgozzon –  azt mondta, a vi-
lág minden kincséért sem hagyná ki, hogy részt vegyen ebben a munkában. A
temetôt gondozó salgótarjáni hitközség elnöke, Tóth Klára, aki szintén részt
vett a munkában, elmondta, a város önkormányzata hitközségi kérésre idén
helyezte helyi védelem alá ezt a temetôt, amelyben csaknem ötszáz síremlék
található, a legrégebbi a 18. századból való. A bejárat mellett áll az 1947-ben
felállított holokauszt-emlékmû. Az oszlopon 301 név olvasható. Szécsényben
ma egyetlen zsidó sem él.

A hitközség ebéden látta vendégül a Kiáltójel Diákegyesület tagjait, ahol
Tóth Klára megköszönte a diákoknak ezt az igazán komoly segítséget, s még
inkább azt az együttérzést, ami a rasszizmustól, antiszemitizmustól terhes je-
lenben a jövô reményét jelentheti.

(bte)

Szeged
A nagyünnepek szigorú rendjébe illeszkedve folytatódott a VIII. Szegedi

Ôszi Zsidó Kulturális Fesztivál. S. Dobos Márta hegedûmûvész és Klebniczki
György zongoramûvész Nielsen, Glinka, Respighi zongoraszonátáival nyû-
gözte le hallgatóságát. Az SZTE Zenemûvészeti Karral kötött ötéves megál-
lapodásunk keretében tartott koncert tükrözte, hogy milyen kiváló mûvészek
viszik hírét hazai és nemzetközi szinten oktatómunkájuknak.

Miután a Magna Cum Laude együttes lemondta fellépését, Gerendás Péter
és Moran Magal izraeli énekesnô, zongorista adott nagy sikerû mûsort zsina-
gógánkban. Énekszámaikkal a budapesti Zsidó Nyári Fesztivál Uránia film-
színházbeli programját ismételték meg, gyakran a közönség velük együtt
éneklése és ütemes dobogása mellett.

Közben két kiállítás is lezajlott Macskássy Izolda festményeibôl, illetve
Datki Zsolt tudományos kutató, neurobiológus infravörös fényképezéssel ké-
szült reneszánsz alkotásaiból. Elôbbit Bódi György, a Szegedért Alapítvány
Kuratóriumának igazgatója, utóbbit a hitközség elnöke nyitotta meg.

Csanádi László, a zsinagóga orgonistája hangversenyén Bach, Dubois,
Liszt szerzeményeit játszotta.

Az irodalmi programok során Szántó T. Gábor, a Szombat fôszerkesztôje
saját mûvét (Édeshármas), Bárdos Pál: Frau Földes von Makó, illetve Rubin
Eszter: Barhesz címû könyvét mutatta be, s a vásárlók körében dedikálták is
kötetüket.

A fesztivál csúcspontja a 17. alkalommal megrendezett szegedi izraeli va-
csoraest. A rendezvény fôvédnökei Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete,
Martonyi János külügyminiszter, Fónagy János államtitkár (NFM), B. Nagy
László kormánymegbízott, országgyûlési képviselô, Botka László polgármes-
ter, országgyûlési képviselô, Szabó Gábor akadémikus, rektor voltak, akik
közül Ilan Mor, Fónagy János és Botka László szóban is köszöntötte a meg-
jelenteket. A több mint 250 fô a város reprezentánsai közül került ki, a felso-
roltak mellett jelen volt Ujhelyi István országgyûlési képviselô, a parlament
alelnöke, Kiss Rigó László püspök, Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezetô
igazgatója, Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke, Magyar Anna, a Megyei Képviselô-testület elnöke, országgyûlési
képviselô (Fidesz-KDNP), Bodó Imre országgyûlési képviselô (Fidesz-
KDNP), Nógrádi Zoltán országgyûlési képviselô (Fidesz-KDNP),
Mórahalom polgármestere, önkormányzati képviselôk, akadémikusok, egye-
temi tanárok, cégvezetôk (akik közül sokan a késôbbi tombola támogatói vol-
tak), írók: Szántó T. Gábor, Bárdos Pál, Fenákel Judit, Rubin Eszter, Nagy
Péter, mûvészek: Gyüdi Sándor, Kerek Ferenc, Szecsôdi Ferenc, Baross Gá-
bor, Székhelyi József, Szabó Gabi és mások.

A Forrás Szállóban megtartott esten elôször az Akropolisz Táncszínház
mutatott be a Sömá Jiszráél, a József és a színes. szélesvásznú álomkabát cí-
mû musical, a Löchájim, valamint tradicionális zsidó zenére készült vidám
életképeket, majd a program Tóth Jonatán szólójával, Illényi Katica zongora-
kísért hegedû- és énekbetétjével, a Netti és a Holländerek kiváló táncdalla-
maival folytatódott. A siker osztatlan volt. Közben zsidó gasztronómiai és
italválaszték biztosította a vendégek jóltartását, kóser szilvapálinka, magyar
és izraeli borok a hangulat fokozását. A vendégek hajnali két óráig ropták a
táncot jó hangulatban, barátságban. A rendezvény példásan tükrözte a ma-
gyar–izraeli barátságot, programjával, étkeivel a zsidóság befogadását és
partnernek tekintését, egymás megbecsülését, ebben Szeged hagyo-
mányôrzését. Az eredményességért köszönet a rendezôknek: a hitközségnek,
a Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társaságnak, Izrael Állam Dél-magyaror-
szági Konzulátusának és a támogatóknak: a Medicina Könyvkiadó Zrt.-nek,
a Printker Officeland Zrt.-nek, a Szilánk Zrt.-nek, a Naturtex Kft.-nek, a C&T
Hungary Kft.-nek, a Hansa Kruger Kft.-nek, a Ferroép Zrt.-nek és más szpon-
zoroknak, akik az egész fesztivál létrehozását segítették. Külön köszönjük
Macskássy Izolda festômûvésznek a tombolafôdíj biztosítását immáron nyol-
cadik éve, amihez idén két társ is adódott Gellért Ákos és Oláh János szemé-
lyében.

A két hónapos programsorozatot Jorge Diener argentin-izraeli zeneszerzô-
zongoramûvész koncertje zárta az általa alkotott zenemûvekkel, dzsesszora-
tóriumokkal.

L. A.

Kardos Albert

Körzeti kitekintôVers- és prózamondó verseny
Debrecenben

Berényi Zsófia mûsorközlôként ki-
válóan debütált. Elôször a Szépkorú
kategória versenyzôit szólította a
színpadra. Az elhangzott versek, pró-
zák fôként Szabó Magda, Faludy
György, Tóth Árpád, Babits Mihály,
Radnóti Miklós mûveibôl kerültek ki.

Következtek a Felnôttek, itt már
többek között Petri György, Chájim
Nachman Bialik, Kányádi Sándor,
Reményik Sándor, Márai Sándor és
Parti Nagy Lajos versei-írásai
bôvítették a választékot.

A Gyermek kategória szereplôi ti-
zenkilencen voltak, és érdekes módon
elég kevesen választottak korosztá-
lyukhoz illô anyagot. Igaz, több száj-
ból hallhattunk Varró Dániel,
Romhányi József, Karinthy Frigyes
alkotásaiból, de Eörsi István, Radnóti
Miklós és Ernesto Pinto is megihlette
a fiatalokat.

Ennél a korcsoportnál volt igazán
hangsúlyos a nemzetközi részvétel, hi-
szen a Budapestet képviselô scheibere-
sek létszáma szinte megegyezett a deb-
receni, a szlovák vagy éppen az erdélyi
iskolákból érkezettekkel.

Az Ifjúsági kategória egyértelmûen
a határon túliak sajátja volt. Egymás
után hangzottak el a mûvek az ajánlott
és a szabadon választott kínálatból.

A zsûri tanácskozásra vonult vissza,
eldöntendô, kik lesznek azok, akik
majd a másnapi döntôben szerepelhet-
nek.

Az érezhetôen nagy izgalmat este, a
vacsora után kitûnôen megválasztott
mûsor enyhítette. Felléptek és a han-
gulatért felelôsséget vállaltak a „Deb-
recen hangja 2012” verseny nyertese
és döntôsei: Márkus Luca, Dánielfi
Gergô és Gregor Csaba.

Másnap a döntôbe jutott huszonkét
versenyzô következett, ekkor szokás
szerint már csak egy mû interpretálá-
sára kerülhetett sor. Lehetôség volt az
úgynevezett Közönségdíjra is szavaz-
ni. Az ebédet a másfél napos program
feszültségét oldó, már izgalommen-
tes, tét nélküli gála követte, tizenhét
vers vagy próza elôadásával.

A várva várt díjátadást megelôzôen a
zsûri elnöke, Drucker Tibor emelke-
dett szólásra, összegzett, többek közt
beszélt néhány költô-író társadalmi
szerepérôl, tetteirôl, megítélésükrôl,
arról, hogy „gyilkos és áldozat mûveit
egyazon helyen nem lehet elmondani”,
az alkotások kiválasztásánál a humá-
num legyen a mérce. Örömmel tölti el,

mondta, hogy az irodalom szerelmesei
között a korhatár kitolódott, jóval 70
éven felüliek és 5-6 éves kisgyerekek
készülnek hónapokon át egy ilyen ver-
senyre, s a magyar nyelv szépségének
megôrzése, továbbadása életük részévé
is vált. Végül köszönetet mondott az
esemény megszervezôinek.

Horovitz Tamás hitközségi elnök
zárszava után megkezdôdött a díjak
kiosztása.

Gyermek kategóriában a két elsô
helyezett, Kispap Áron Miklós
(Scheiber Sándor-iskola) és Csapó
Ilyés Fruzsina (Hám János Római Ka-
tolikus Iskolaközpont, Szatmárnéme-
ti) 10–10 000 Ft-os díjat vehetett át.
Másodikként szintén megosztva ka-
pott 5–5000 Ft-ot Jenei Ákos (Huszár
Gál Mûvészeti Iskola, Debrecen) és
Kalló Dániel (Scheiber Sándor-isko-
la). Harmadik – 5000 Ft-os pénzjuta-
lommal – Orosz Szilárd (Huszár Gál-
iskola) lett.

A közönségdíjat, 5000 Ft-ot Maros-
csák Dániel kapta.

A szép kiejtés különdíját Susánszki
Hanna (Huszár Gál-iskola),
Alshreche Jázmin (Szent Efrém mû-
vészeti iskola, Debrecen), Rácz Rebe-
ka, Rózsa-Groó Benjámin és Szabó
Dafna (Scheiber Sándor-iskola) ve-
hették át.

Az Ifjúsági kategória elsô helye-
zettjeinek megosztott, 10–10 000 Ft-
os díját Hernandez Franco Vivien
(Selye János Gimnázium, Rév-
komárom) és Kovács Tamás (Koszto-
lányi Dezsô Tehetséggondozó Gim-
názium, Szabadka) kapták.

Másodikként, szintén 10 000 Ft-ot
nyerve, Katona Gábor, a ma-
gyarkanizsai Zentai Gimnázium diák-
ja végzett.

Harmadik lett 5000 Ft-os díjjal Tóth
Rudolf, a Szatmárnémeti Református
Gimnázium tanulója.

A Felnôtt kategóriában ketten: De-
meter Katalin (Rimaszombat) és Ko-
vács Katalin (Üllô) vehettek át 15 000
Ft-ot. Szurcsik Ádám (Selye János
Gimnázium), a második helyezett
ugyancsak ennyit kapott. Harmadik-
ként, 5000 Ft-ot átvéve, Polgárné
Nagy Elvira vámospércsi versenyzô
végzett.

A Szépkorú kategória elsô, 20 000
Ft-os díját a kolozsvári Fenyák Mag-
dolna kapta. Második lett és 15 000
Ft-ot vett át Hajbók Klára Nagyvá-
radról.

Harmadik díjat, 5–5000 Ft-ot ketten
is kaptak: Asztalos Gábor Nagybá-
nyáról és Bózsa Sándorné Somogy-
jádról. Czernák Ferenc Lajos (Lippa)
különdíjban részesült.

Valamennyi versenyzô könyveket,
emléklapot, apróbb ajándékokat is át-
vehetett.

Végül, de kellô hangsúllyal köszö-
net illeti a hitközség vezetôit, a
szervezôket, a koordinátorokat, Zám-
bori Editet, a konyha szakácsát:
Amált, a felszolgáló személyzetet,
mindenkit, aki tevôlegesen részese
volt a sikernek, annak, hogy egészen
biztosan szívesen térnek vissza jövôre
a versenyzôk, hírét keltik környeze-
tükben mindannak, amit megtapasz-
talhattak.

Szép volt, Debrecen!
– gáljuli –
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Negyvenkét lépcsôfok, 42 évszám,
42 kép, egészen a második emeletig.
A tárlatot a zsidóság történelmének
mozzanataiból a Magyar Zsidó Le-
véltár (MZSL) munkatársai állítot-
ták össze – mondja Toronyi Zsu-
zsanna, az intézmény vezetôje. A lá-
togató így a felsô szintre érve már
egy csomó tudnivaló birtokába jut
egy különleges nép különleges múlt-
járól.

A lépcsô menti idôvonal az i. e.
1500-ra tehetô egyiptomi kivonulás-
sal kezdôdik. Majd a perzsa uralom
következik, i. e. 476, púrim. Megila-
illusztráció ábrázolja, akárcsak a
Szentély megalapítását egy 1767-es
Haggada-részlet. A zsidók 100–300
között érkeznek Magyarországra, 3.
századi sírkô rá a bizonyíték. Az
idôvonal megemlékezik a talmud és a
misnák 500–700 közötti lezárásáról,
Maimonidészrôl, azaz RÁMBÁM-
ról, aki a 12. században az iszlámon
keresztül megismertette a zsidósággal
a görög filozófiát. 1461-ben a Mendel
család vezetésével a budai zsidó kö-
zösség felépíti elsô zsinagógáját,
1516-ban gettó létesül Velencében.

Lengyelországban királyi enge-
déllyel létrejön a lublini jesiva, az elsô
ilyen tanintézmény Európában. Beth-
len Gábor erdélyi fejedelem 1623-ban
engedélyezi a zsidók szabad vallás-
gyakorlatát, megépül az amszterdami
zsinagóga, a törököket kiûzik Budá-
ról, elterjed a chászidizmus, jön a zsi-
dó hászkálá és Moses Mendelssohn.
Óbudán virágzó zsidó közösség él,
Mária Terézia kiveti a türelmi adót és
összeíratja a zsidókat, Pozsonyban a
világ minden tájáról sereglenek
Moses Schreiber rabbihoz, Chátám
Szóferhez. És így tovább, egészen
1799-ig, amikor megérkeznek Pestre
az elsô zsidók. 

A levéltár látogatója pedig megér-
kezik a második emeletre. Egy terem-
ben a régi zsidó élet relikviái vannak
kiállítva. Kávédaráló Weisz Vilmos
és Nemes Lenke háztartásából – a fér-
fi a pesti zsidó kórház kertésze volt.
1944-ben elôbb munkaszolgálatba,
majd Mauthausenbe került, ott lelte
halálát tífuszban. Felesége és fia túlél-
te a pesti gettót, régi holmijukból
azonban csak ez az egyetlen, kézi ká-
védaráló maradt meg, amelyet a 80-as
évekig használtak.

Látható itt súlyos ezüst cedaka-
gyûjtô-persely a Dohány-zsinagóga
kincstárából, peremének felirata sze-
rint a pesti zsidó közösség elöljárói
készíttették 1887-ben. A tóraszek-
rényfüggöny a köztiszteletben álló Eli
Kadlburg és felesége, Peszl asszony
ajándéka, szintén a pesti közösség
számára. A terem közepén egy
kivetítôn elektronikus idô- és térbeli
utazást tehetünk a zsidó Budapesten.

A 21. századi zsidó identitásról be-
szél a konferencián Balázs Gábor, az
MZSL munkatársa. A témát a moder-
nitással hozza összefüggésbe: mint
mondja, a jelenben a zsidóként való
létezés lehetôsége megismerhetôvé és
választhatóvá vált. Mindezt erôsítheti
a levéltár, amely új kiállításaival a
mai technikai fejlôdés, információs
hozzáférés és ténygazdagság elônyeit
egyesíti.

„Kell-e ma félnie a zsidó embernek
Magyarországon?” – teszi fel a kér-
dést Vági Zoltán, az ELTE munkatár-
sa. Az államtól nem kell tartani,
mondja, mivel az törvényeivel nem
diszkriminálja a zsidóságot. A nem
zsidóktól való félelem azonban sajnos
reális. Ezt mutatják az egyre szaporo-
dó antiszemita incidensek, például a
durva támadás Schweitzer József nyu-
galmazott országos fôrabbi ellen. Sôt,
hasonló atrocitások nem csak zsidókat
érnek. Júniusban megtámadták a Nép-
szabadság újságíróját, a közelmúltban
az Index riporterét. Gyakran elég, ha
valaki nem szimpatikus – a „zsidót”
bizonyos csoportok, személyek szi-
tokszóként használják.

Az ELTE kutatói szerint Budapest
2009-ben megszûnt annak a nyugati

Közel hét évtizeddel a német meg-
szállást követôen újabb tizenegy tör-
ténet került a nyilvánosság elé. Vala-
mennyi történet magyar zsidók meg-
mentésérôl szól. A jeruzsálemi Jad
Vasem Intézet Világ Igaza kitünteté-
sét Ilan Mor, Izrael budapesti nagykö-
vete, a magyar állam Bátorságért ér-
demjelét Pintér Sándor belügyminisz-
ter nyújtotta át a megmentôknek.

A rendezvény rangját jelzi, hogy a
Belügyminisztérium aulájában a meg-
hívott vendégek között számos politi-
kus (többek között Fónagy János ál-
lamtitkár, Boross Péter és Medgyessy
Péter egykori miniszterelnökök), a
diplomáciai testületek elsô emberei
(köztük Eleni Tsakopoulos Kouna-
lakis, az Egyesült Államok és Matei I.
Hoffmann, Németország nagykövete),
valamint a történelmi egyházak
vezetôi is megjelentek. A Mazsihiszt
Feldmájer Péter elnök és Zoltai Gusz-
táv ügyvezetô igazgató képviselte,
Lazarovits Ernô pedig a Jad Vasem
magyarországi megbízottjaként vett
részt az eseményen. A szervezôk a
budapesti Raoul Wallenberg Humán
Szakképzô Iskola és Gimnáziumból,
valamint a pécsi Gandhi Gimnázium-
ból is meghívtak egy-egy diákcsopor-
tot.

A rendezvényen a 600 000 magyar
zsidó áldozat emlékére gyertyát gyúj-
tottak, majd elhangzott az izraeli és a
magyar himnusz. Elsôként Pintér
Sándor mondott ünnepi beszédet. –
Az embermentôk példát adtak a ma és
a jövô nemzedéke számára egyaránt –
hangsúlyozta, majd a múlt apropóján
a jelenre utalva kijelentette: A mi kö-
telességünk, hogy keményen fellép-
jünk minden olyan törekvéssel szem-
ben, amely veszélyezteti a demokrati-
kus társadalmat, az emberi és a sza-
badságjogok érvényesülését. Meg kell
védenünk demokratikus értékrendün-
ket, gátat kell vetnünk a szélsôséges

és kirekesztô megnyilvánulásoknak,
ezek ugyanis ma is veszélyt jelente-
nek. A gyûlölködés, az antiszemitiz-
mus, a rasszizmus mindig mérgezô és
elfogadhatatlan. Ha ezt elismerjük, és
eszerint cselekszünk, akkor van esé-
lyünk, akkor megtaláljuk azokat a kö-
zös erkölcsi alapokat, amelyekre éle-
tünket, országunkat és jövônket épít-
hetjük – zárta beszédét a belügymi-
niszter.

Ilan Mor, Izrael budapesti nagykö-
vete bevezetôjében a Nobel-díjas Elie
Wiesel szavait idézve arra utalt, a kö-
zömbösség az egyik legfôbb oka an-
nak, hogy a soá megtörténhetett.

A soá vízválasztó esemény az em-
beriség történelmében – folytatta a
nagykövet. Az emberiség átlépett egy
határt, és a legrosszabb arcát mutatta.
Ez az erkölcsi összeomlás, a cserben-
hagyás és az árulás, az elkövetôk,
együttmûködôk és a közömbösek vi-
lága volt. Ebben a világban a meg-
mentôk mások voltak. A legkülön-
bözôbb háttérrel rendelkezô férfiak és
nôk készek voltak életük kockáztatá-
sára, és szembehelyezkedtek a náci
ideológiával. Az igazság pillanatában
az élet szentségének elve mellett tet-
tek bizonyságot.

Ilan Mor a Jad Vasem kitüntetettje-
it példaként állította a társadalom elé.
Úgy fogalmazott, hogy a Világ Igazai
világítótoronyként mutatnak utat a
növekvô antiszemitizmus, anticioniz-
mus, fanatizmus és idegengyûlölet sö-
tétségében. Ezek a fertôzô gondola-
tok, kiegészülve a növekvô modern
etnikai és vallási intoleranciával, is-
mét felütik fejüket e földrészen és eb-
ben az országban. Az antiszemita
nyelvhasználat elfogadottá vált a poli-
tikai és kulturális életben, a magyar
közbeszédben, a vezetô sajtóban épp-
úgy, mint az egyébként békés sport-
eseményeken. A média szerepére és
felelôsségére utalva a szónok kijelen-

Zsarolók és feljelentôk az egyik oldalon, embermentôk és hôsök a
másikon: kezdettôl fogva e két sztereotípia között váltakozott a
lengyeleknek a holokauszt idején tanúsított magatartásáról alkotott
vélemény. A varsói külügyminisztérium ajánlásával most megjelent angol
nyelvû kötet (Inferno of Choices – A választás pokla) nyomán újból fellán-
golt a vita a kérdésrôl – írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A tények vitathatatlanok. Auschwitz és Treblinka révén Lengyelország volt a
zsidók elleni német tömeggyilkosság fô színtere. A második világháborúban
megölt hatmillió lengyel polgárnak a fele zsidó volt, amihez a lakosság nagyon
eltérô módon viszonyult. Jóllehet az illegalitásban mûködô lengyel kormány
saját szervezetet (Zegota) hozott létre zsidó polgártársak mentése céljából, ám a
bujkáló zsidókat sok esetben megzsarolták vagy följelentették. Néhány helyen
közös német–lengyel pogromok is voltak. Az Inferno of Choices pontosan erre
a kettôsségre világít rá – és éppen ezért támadja hevesen a lengyel jobboldal.

Bogdan Musial történész óva int „a szégyen pedagógiájától”, kollégája,
Andrzej Zybertowicz pedig egyenesen azt állítja, hogy az egész könyvnek
„árulásszaga van”. Publicisztikai fronton a Rzeczpospolita címû konzervatív
napilap támadja leginkább a múlt vizsgálatát. Szerinte a kötettel a lengyel
diplomácia csak „a lengyel antiszemitákról” szóló sztereotípiát erôsíti. Holott a
külügyi tárca nem kutatóintézet, amelynek átfogó vizsgálatokat kell végeznie,
hanem „PR-ügynökség”, amelynek az a feladata, hogy „igaz és pozitív informá-
ciókat” közvetítsen Lengyelországról.

Az, hogy a világ ma a német Oskar Schindlerben látja a zsidómentôk
megtestesülését, nem pedig a lengyel Irena Sendlerben, aki kétezer-ötszáz zsidó
gyereket csempészett ki a varsói gettóból, valójában Lengyelország „veresége”
– írta a Rzeczpospolita. A lengyel „történelmi diplomáciának” elég volna
Németországra nézni, hogy megtanulja, miként kell német tettesekbôl semleges
„nácikat” csinálni, s hogyan lehet a világot meggyôzni arról, hogy Hitlert nem-
csak a szövetséges hatalmak gyôzték le, de a német ellenállás is.

A varsói külügyminisztérium azzal az érveléssel veszi védelmébe a könyvet,
hogy az ugyan nem hallgatja el a holokauszthoz való lengyel viszony árny-
oldalait, ám egyúttal arra is utal, hogy mintegy 300 ezer lengyel vett részt a
bajba jutott zsidók mentésében. Közülük hatezren nyertek felvételt a jeruzsále-
mi Jad Vasem emlékhelyen a Világ Igazai közé – többen, mint bármely más
nemzet polgárai.

A polémiában a minisztérium segítségére siet a liberális Gazeta Wyborcza.
Mint az újság írta, senki sem hinné el azt az ábrázolást, amelyben a lengyelek a
második világháború idején „nemes altruisták angyalokra hajazó tömegének”
tûnnének fel. Ezért a lengyel történetírás elôtt csak egyetlen lehetôség áll: be
kell számolnia a hôsökrôl, mint például Irena Sendler, de nem söpörheti
szônyeg alá a „gazembereket” sem.

Adódik a kérdés, vajon a varsói külügyminisztérium miért vállalta annak
kockázatát, hogy egy ilyen kötettel támadásoknak tegye ki magát. A német
konzervatív újság szerint a válasz alighanem abban keresendô, hogy a Zsidó
Világkongresszus – de az amerikai kormány is – évek óta bírálja
Lengyelországot azért, mert a mai napig nem részesítette kárpótlásban polgárait
(köztük több millió zsidót) az 1939 után elveszített vagyonukért.

A kormány csakugyan habozik ebben a kérdésben, mégpedig azért, mert egy
ilyen lépés (amelybôl számos német is profitálna) ellentmondana Donald Tusk
miniszterelnök konszolidációs irányvonalának. Nem lehet kizárni, hogy
Radoslaw Sikorski külügyminiszter éppen a fenti bírálatok nyomán akarja bebi-
zonyítani a most megjelent kötettel, hogy a mai Lengyelország távol esik attól
az otromba antiszemitizmustól, amelyet külföldön esetenként a szemére vetnek.
Az Amerikából érkezô szemrehányásokat a miniszter minden esetben kikérte
magának.

(MTI)

A kézi kávédarálótól 
a digitális névjegyzékig

Kiállításokkal és konferenciával rendezett nyílt napot a Magyar Zsidó Levéltár

Vita a lengyelországi holokausztról

metropolisnak lenni, amely addig
volt. A fôvárosi lakosság korábban a
kisebbségekkel szemben az országos
átlagnál kétszer toleránsabbnak bizo-
nyult – 2009-re Budapesten négysze-
resére növekedett az aktív intoleran-
cia. Három éve az emberek 40 száza-
léka nem akarta, hogy munkatársa
vagy szomszédja zsidó legyen, 59
százaléka nem akart zsidóval háza-
sodni. A magyarok mintegy 60–70
százaléka támogat valamilyen fajtör-
vényt. Negyven százalékuk képzeli,
hogy a gettósítás, a kitelepítés vagy a
deportálás megoldás lenne a cigány
kisebbség problémáira. A társadalom-
ban erôsödik a gyûlölet.

A harmadik ok a nem zsidóktól va-
ló félelemre a történelmi tapasztalat.
Minden felkelés, szabadságharc, for-
radalom, háború antiszemita erôszak-
hullámmal járt együtt. Így volt 1848-
ban, 1881–85-ben (a tiszaeszlári per
alatt), 1918-ban, 1919–21-ben, 1944-
ben, 1945–48-ban és 1956-ban. A zsi-
dóellenes tombolás mint kollektív tár-
sadalmi élmény nemzetiségtôl függet-
lenül tört ki a rendszerváltások idején.
1989–90-ben ilyesmire azért nem ke-
rült sor, mert a békés átmenet közben
nem keletkezett hatalmi vákuum,
amelyet a pogromok végrehajtói ki-
használhattak volna.

Személyesen tehát van mitôl, kitôl
félniük a zsidóknak Magyarországon,
különösen ha az állam nem tudja vagy
nem akarja ôket megvédeni – zárta
elôadását Vági Zoltán.

„Facebook a genizában vagy geniza
a Facebookon?” Toronyi Zsuzsanna,
az MZSL vezetôje mondandójának
középpontjába a modern levéltárat ál-
lította, amely interakcióba lép a kö-
zösséggel. Hiszen annak múltját ôrzi,
így az embereknek joguk van megis-
merni az intézmény anyagát, és ezt a
technika lehetôvé is teszi. Az MZSL
nyitottságát jelzi, hogy internetes

weboldala mellett saját profilja van a
Facebook közösségi portálon. A le-
véltár kincseit a látványraktár jóvoltá-
ból ma már bárki megszemlélheti. Az
anyag jó részét digitalizálták; számí-
tógépre vitték fel például azt a regisz-
tert is, amely a Dohány-zsinagóga sír-
kertjében eltemetett 2283 halott nevét
tartalmazza.

„A zsidók felépítették nekünk Bu-
dapestet” – idézte Ady Endrét Kádár
Gábor, az MZSL munkatársa.
Elôadásában a fôváros 100 évének
történetét tekintette át zsidó szem-
szögbôl. Beszélt a modernitásról,
amelynek vesztesei között alakult ki a
modern kori antiszemitizmus, Buda-
pest virágzásáról, arról, hogy míg
1869-ben még csak 45 ezer, 1910-ben
már 204 ezer lakosa volt a fôváros-
nak, köztük minden negyedik ember
zsidó. Két részvénytôzsde akadt a vi-
lágon, amely jom kippurkor szünna-
pot tartott: a johannesburgi és a buda-
pesti. Zsidók nélkül elképzelhetetlen
a Nyugat, a mozi és a kávéház.

Bächer Iván témája saját családi le-
véltára volt, amelybôl nyomon követ-
hetô, hogyan éltek zsidó és nem zsidó
felmenôi. Mint mondta, édesapja haj-
dan arra tanította: „zsidó az, akit lezsi-
dóznak”, és ha fia az iskolában valami
ilyesmit tapasztal, azonnal üssön.
Képletes értelemben Bächer azóta is
tartja magát az intelemhez. Sokan
ezért szélsôbaloldalinak titulálják,
holott ô csak hûséges az apjához és a
családi örökséghez – mosolyog.

Zárlatként Komoróczy Géza mutat-
ta be Toronyi Zsuzsanna kötetét. A
professzor meleg szavakkal méltatta a
szerzôt és a mûvet, amelynek címe:
„Héber betûk – Dokumentumok a Ma-
gyar Zsidó Levéltárban”.

R. V.

Újabb magyarok a Világ Igazai között

tette, hogy a gyûlöletbeszéd és a véle-
ménynyilvánítás szabadsága közötti
határokat világosan fel kell ismerni.

Beszéde zárásaként a nagykövet a
díjazottak helytállásával kapcsolatban
úgy fogalmazott: Nem elég jónak len-
nünk, tudnunk kell, mit tegyünk, ha a
rosszal kerülünk szembe. Nem elég
tudnunk, mi mellett állunk, tudnunk
kell azt is, hogy mi ellen. Nem elég a
gyerekeink toleranciára nevelése, a
világ összes gyermekét meg kell sza-
badítanunk a gyûlölet bénító terhétôl.
A Világ Igaza ebbôl mutat példát ne-
künk.

Ilan Mor ezt követôen felolvasta a
miniszterelnök levelét, amelyben Or-
bán Viktor hangsúlyozta: „Kormá-
nyom a jövôben is együttmûködik Iz-
rael állammal ebben a fontos kérdés-
ben, valamint továbbra is mélyen el-
kötelezettek maradunk amellett, hogy
a holokauszt emlékének kiemelt he-
lyet biztosítsunk politikai napiren-
dünkben.”

Az ünnepi beszédek után Bán Máté,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem fuvola szakos mûvészhallgatója

Bach és Debussy muzsikájával kö-
szöntötte a meghívottakat, majd He-
gyi Barbara és Kulka János színmû-
vészek egyenként felolvasták a meg-
mentôk és megmentettek nevét, vala-
mint közös történetüket. A tizenegy
posztumusz elismerést családtagok
vették át. Akiknek nincs élô hozzátar-
tozójuk, azok díját a jeruzsálemi Jad
Vasem ôrzi majd.

Világ Igaza elismerésben és Bátor-
ságért érdemjelben részesült: Balogh
Jenô és felesége, Klára; Földessy Ica;
Gábor Gergely és nagymamája,
Berényi Józsefné; Harangi Zoltán;
Kövér Sándor; Krommer Károly és
felesége, Mária; Ráth Klára; Telléry
Mária; dr. Tiszolczy Lajos; Vaszi Ist-
ván; valamint Zeidler Antal.

A díjazottak nevében a Krommer
Károly kitüntetését átvevô Krommer
Mihály a Tízparancsolat „Ne ölj!” pa-
rancsával és a Biblia „Szeresd feleba-
rátodat, mint önmagadat!” tanításával
utalt az elôdök igaz erkölcsi helytál-
lására.

Rojkó A.

Vagon a Jad Vasemben
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Köszöntésbôl, gratulációkból, üd-
vözlésekbôl, míves szónoklatokból s
a szeretet minden létezô kife-
jezôeszközébôl sohasem elég, az egy
egyébként igen szerény embert is jó
érzéssel tölthet el, feltöltôdik általa,
jó visszagondolni késôbb egy-egy
esemény hangulatára, a résztve-
vôkre, az ott elhangzottakra.

Az 1968-ban alapított Sant’Egidio
Közösség szervezte ünnepségen a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Karának
tágas aulájában mások mellett meg-
jelent Prôhle Gergely, a Külügymi-
nisztérium helyettes államtitkára, a
Magyarországi Evangélikus Egyház
országos felügyelôje, Ilan Mor, Izra-

Janusz Korczakra
emlékeztek

Janusz Korczak (1878–1942) len-
gyel orvos, pedagógus, író, gyer-
mekvédô emlékére elôadásokat tar-
tottak a Magyar Zsidó Múzeumban
és levetítették Andrzej Wajda 1990-
ben készült Korczak címû életrajzi
filmjét.

Száz éve, hogy a 20. század elsô és
máig egyik legjelentôsebb gyermek-
jogi aktivistája, Janusz Korczak
megalapította a híres varsói Árvahá-
zat (Dom Sierot), és hetven éve,
hogy a zsidó származású lengyel or-
vos, gondolkodó, több pedagógiai
munka szerzôje gondozottjaival
együtt mártírhalált 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

Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-
püspöke, Schweitzer József ny. országos fôrabbi, Szôke Péter, a Szent Egyed közösség vezetôje és Bölcskei Gusz-
táv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, tiszántúli püspök.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Egy rózsa a 90-bôl Fotó: Millisits Máté

Korczak és a gyerekek

évet Janusz Korczak-emlékévnek
nyilvánította.

A Zsidó Múzeum rendezvényén,
amelyet a budapesti Lengyel Intézet-
tel közösen szerveztek, Peremiczky
Szilvia igazgató mondott köszöntôt,
Sommer László, az ORZSE adjunk-
tusa Korczak pedagógiai elveinek
megjelenése a mai nevelés-oktatás-
ban címmel tartott elôadást, Kovács
Mónika, az ELTE adjunktusa
Korczak személyisége és pedagógiá-
ja a szociálpszichológus szemével
címmel értekezett.

Janusz Korczak Henryk Goldszmit
néven született 1878. július 22-én
Varsóban. A gyermekek egyenjogú-
ságáért folytatott mozgalmak elô-
futárának tartják. Növendék-önkor-
mányzatot vezetett, és alapítója volt
az elsô, gyermekek által írt lengyel
folyóiratnak.

Korczak a Varsói Cári Egyetem
Orvostudományi Karán végzett,
majd Svájcban megismerkedett
Johann Heinrich Pestalozzi pedagó-
gusnak, a neveléstörténet egyik leg-
nagyobb alakjának munkásságával,
tanulmányozta a gyermekkórházak,
iskolák mûködését. 1903–1912 kö-
zött gyermekorvosként praktizált, a
szegényebb családoktól nem kért vi-
zitdíjat.

A varsói Árvaházat 1912-ben ala-
pította zsidó gyerekek számára
Stefania Wilczynskával. Korczak
demokratikus légkörben nevelte a
gyermekeket, partnerként kezelte
ôket, párbeszédet folytatott velük. A
gyermekemancipáció követôje volt,
hitt a gyermekek önálló akaratában
és a jogaikat megilletô tiszteletben.
1940-ben az Árvaházat a gettóba
költöztették, majd 1942-ben alapító-
ját és összes lakóját a treblinkai ha-
láltáborba hurcolták és megölték.

A varsói gettóban Korczak naplót
írt, a kordokumentumot 1958-ban
publikálták elôször a lengyel fôvá-
rosban.

Janusz Korczak két programmûve
a „Hogyan szeressük a gyermeket?”
és „A gyermek joga a tiszteletre”. A
Lengyel Irodalmi Akadémia 1937-
ben Aranykoszorús íróvá avatta.

(MTI / prae.hu)

„A Teremtô Istennek szeretnénk megköszönni Téged”
Keresztény egyházi méltóságok köszöntötték Schweitzer Józsefet

el Állam magyarországi nagykövete,
Csomós Miklós fôpolgármester-
helyettes, Feldmájer Péter, a Mazsi-
hisz elnöke és Zoltai Gusztáv ügyve-
zetô igazgató is.

Az esemény moderátora a pécsi
Szent Egyed Közösség képviselôje,
Nagy János volt. Elöljáróban üdvö-
zölte a megjelent felekezeti és világi
méltóságokat, majd köszöntôje el-
mondására a mikrofonhoz szólította
Szôke Pétert. A közösség magyaror-
szági vezetôje elôadásához ezt a
mottót választotta: „Az elhangzott
szó érvényes.” Különleges tisztelet-
tel és szeretettel üdvözölte az ünne-
peltet, akinek megszólítása-titulusa,
mint mondta, mindenkinél más és
más. „Barátságunk története messzi-
re nyúlik. Közösségünk több szem-
pontból is a II. Vatikáni Zsinat gyer-
mekének vallja magát. A zsinatot
1962. október 11-én nyitotta meg
XXIII. János pápa, két nappal
Schweitzer József negyvenedik szü-
letésnapja elôtt. Emlékszem, amikor
a professzor úrral 1996-ban a Szent
Péter-bazilika altemplomában sétál-
tunk, Ô János Pál pápa sírja elôtt így
szólt hozzám: Itt álljunk meg egy
pillanatra. Nagy lélek volt...”

Majd Szôke Péter elmondta: „Az-
zal, hogy most itt vagyunk, a jövôt
építjük. Szeptemberben a Szent
Egyed közösség meghívására 1200
kelet- és közép-európai, köztük kö-
zel kétszáz magyar fiatal zarándokolt
Auschwitzba »Európai fiatalok egy
erôszak nélküli világért« jelszóval,
hogy nemet mondjon a rasszizmus és
a gyûlölet minden formájára. De
nem elég nemet, igent is kell monda-
ni. Igent mondtak egy erôszak nélkü-
li, emberségben, testvériségben gaz-
dag jövôre. Közöttünk voltak a soát
és a porrajmost túlélôk is. (Szeretet-
tel üdvözlöm közülük itt is Varga
Bélát.) Ôk az idôs korukra megérde-
melt pihenés helyett azt választják,
hogy társainkká szegôdnek, álmod-
nak és hatnak egy jobb világért.
Schweitzer professzor úr is ahhoz a
nemzedékhez tartozik, amely sokat
szenvedett. Amely – Viktor Frankl
szavaival – talán többet tudott meg
az emberrôl, mint bármely megelôzô
generáció, s amely nem veszítette el
a hitet és a reményt, hanem
ellenkezôleg, kész mindenkinek to-
vábbadni.”

Ezután következett Erdô Péter bí-
boros, prímás, esztergom-budapesti
érsek köszöntôbeszéde, melybôl idé-
zünk.

a peszáchról és a húsvétról szóló
elôadásában, még akkor is – sôt an-
nál inkább –, ha a közvetítést némi
technikai hiba zavarta meg. Hálás
szeretettel emlékezünk vissza tanú-
ságtételére Boldog Apor Vilmos sze-
mélyével kapcsolatban. Sokunk szá-
mára felejthetetlen emlék az a be-
széd, amelyet Salkaházi Sára bol-
doggá avatása után a Szent István-
bazilika elôtt mondott. Igazságát és
szeretetét tisztelettel ôrizzük, és nem
felejtjük.

A Fôrabbi Úr tanítása és tanúság-
tétele napjainkban nagyon is aktuá-
lis. A párbeszéd keresése olyan idôk-
ben, amikor vannak, akik azt hiszik,
hogy a feszültségben és a békétlen-
ségben érdekeltek, különösen is fon-
tos, és emberi nagyságot kíván. És
fontos az is, hogy a dialógusnak, sôt
a közös megszólalásnak egyházaink
részérôl auctoritas-szal rendelkezô
képviselôi legyenek. Újra, ahogyan
már tíz évvel ezelôtt is, külön köszö-
netet mondok azért, hogy a Fôrabbi
Úr személyében magát az Idôsebb
Testvért tisztelhetjük.”

Végül Isten áldását kérte az ünne-
peltre és annak családjára, és egy

„Azért, amit a Fôrabbi Úr munkás-
sága és személyes magatartása jelent
a zsidóság és a kereszténység viszo-
nyában itt, Magyarországon, de
nemzetközi vonatkozásban is, mi
magunk tartozunk hálaadással és kö-
szönettel. A Fôrabbi Úr tudományos
munkájának dokumentumain kívül
egyéniségével is sugároz és tanít.
Olyankor is ôszintén megfogalmaz-
za az igazságot, amikor azt nem min-
denki szeretné hallani. De bízvást te-
heti, mert az Ô igazsága a megbéké-
lés, a magasabb szintû harmónia, a
realitás és a szeretet igazsága. Felejt-
hetetlen emlékeket ôrzünk a Fôrabbi
Úr készségérôl az együttmûködésre
például a Mindentudás Egyetemének

személyes ajándékot adott át
Schweitzer Józsefnek.

Ezután egy zenei blokk követke-
zett: Weiner Leó mûvét, a Pasztorál,
fantázia és fúga, op. 23.-at az Erdôdy
Kamarazenekar tagjaiból alakult vo-
nósnégyes (Szefcsik Zsolt, Szabó
Levente – hegedû, Polónyi István –
brácsa, Mód Orsolya – cselló) adta
elô.

A következô szónok Bölcskei
Gusztáv püspök, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának el-
nöke volt. „Az elsô zsoltár szavaival
köszöntöm a 90 éves Schweitzer Jó-
zsefet. Teszem ezt azért, mert ennek
a zsoltárnak a kulcsszavai nagyon jól
kifejezik azt az életmûvet, amelyért
most hálát adunk az Örökkévalónak.
Schweitzer József az Úr törvényében
(Tórájában) gyönyörködô ember. S
nemcsak maga gyönyörködik ebben,
hanem másokat is elvezet erre az is-
meretre. Ha végigtekintünk a refor-
mátus lelkészképzô intézeteken, a
legtöbb ószövetségi biblikus tanszé-
ken olyanok tanítanak, akik közvet-
ve vagy közvetlenül az Ô tanítványai
lehettek.

A Szentírást kutató ember megta-
lálja az Úr törvényének gyönyörûsége
mellett annak igazságát is. Ez lehet a
második kulcsszó. Schweitzer József
közelében azért szeretünk lenni, mert
az igazságot, a fájdalmas és nehéz
igazságokat is azzal a szelídséggel,
emberséggel és derûvel tudja kimon-
dani, amivel soha nem bántani, meg-
osztani, hanem összekötni akar.

A zsidók és keresztyének közös
családjában köszöntjük most Ôt,
mint annak a kijelentett igazságnak
az útján immár 90 éve járó atyánkat,
aki közös örökségünk hirdetôje és
megélôje, amit Martin Buber fordítá-
sában így ismerünk: Szeresd feleba-
rátodat – ô is olyan, mint te.

Így kérjük az Örökkévaló áldását
életére és minden szolgálatára.”

Gáncs Péter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke
egyebek mellett elmondta: „A mai
többszólamú ökumenikus kórusban
egy, a Teremtôt magasztaló CD-vel
szeretnélek majd megajándékozni,
amelyen katolikus és protestáns di-
cséretek mellett természetesen zsidó
énekekben is megszólal a Teremtô
iránti hála hangja. Nem embert jöt-
tünk magasztalni ma este, hanem a
Teremtô Istennek szeretnénk meg-
köszönni Téged és mindazt, amivel
Rajtad keresztül olyan gazdagon
megajándékozott minket immár
hosszú-hosszú évtizedeken át. En-
gedtessék meg néhány személyes
gondolat Veled és közösségeddel
kapcsolatban.”

Majd így folytatta: „Az evangéli-
kus püspöki lakás és hivatal a Puskin

utcában található, az evangélikus
püspöki templom pedig a Deák té-
ren. A kettô között félúton emelke-
dik a Dohány utcai zsinagóga pom-
pás épülete. Van úgy, hogy naponta
többször is megteszem ezt az utat, és
mindig hálás szívvel nézek fel az
idôsebb testvér szent hajlékának fen-
séges tornyaira.”

Befejezô gondolata pedig: „Drága
Józsi Bátyám! Érted is hálával áldjuk
a felséges Istent, kegyelmes Urun-
kat.”

Ezután Babits Mihály Esti kérdés
címû verse hangzott el Bálint András
Kossuth-díjas, érdemes mûvész in-
terpretálásában.

Verô Tamás, a Frankel Leó úti zsi-
nagóga rabbija egykori tanítvány-
ként szólt az ünnepelthez. „Bölcs
emberrel beszélgetni önmagában ta-
nulást-tanítást jelent. Most egy na-
gyon bölcs emberrel folytatjuk a ré-
gen elkezdett beszélgetést, tehát ta-
nulunk, tanítványává válunk, és ezt
büszkén vállaljuk. Én azon szeren-
csések közzé tartozom, aki valóban
tanítványa lehettem, s nagyon örü-
lök, hogy az maradhattam a mai na-
pig is.”

Ezt követôen a szónok visszaemlé-
kezett rabbivá válásának körülmé-
nyeire, az alma materben elsajátítot-
takra, a schweitzeri tanításokra,
késôbbi pályafutásának szegmensei-
re. Nagy mondásokat, megállapítá-
sokat, kinyilatkoztatásokat idézett a
Mestertôl, és taglalta azok hatását
saját élete formálódására. Végül a
90. zsoltár szavaival kívánt tanító-
mesterének minden jót.

Az ünnepelt a méltatásokat meg-
köszönve egyebek mellett elmondta,
olyan családban nôtt, cseperedett fel,
ahol a zsoltár igéje valósággá tudott
válni. Felidézte gyermekkorát, korai
árvaságát, valamint azokat a körül-
ményeket, embereket, amelyek-akik
személyiségét formálták.

A program vége felé a legkisebbek-
bôl alakult kis kórus énekelt, majd ôk
nyitották a sort, kezükben (a megje-
lentek a regisztrációkor vehették át)
gyönyörû sárga rózsával, melybôl le-
vonulásuk után éppen 90 szál lett
Schweitzer József ajándéka egy-egy
kézszorítás, simogatás vagy puszi kí-
sértében. Megindító volt részese lenni
ennek az aktusnak, látni, hogy vallási
méltóságok, diákok hosszú-hosszú
sort alkotva, egyenként járulnak a
születésnapos elé...

Ennek lezajlása után két kerek év-
fordulóst köszöntöttek a jelenlévôk:
Erdô Péter és Bölcskei Gusztáv hat-
vanadik születésnapját.

A tökéletesen megszervezett és
emlékezetes rendezvény állófoga-
dással ért véget.

Gál Juli
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Az ugyanazon a napon tartott pol-
gári védelmi gyakorlattal párhuza-
mosan, de attól függetlenül kezdô-
dött az Amerikai Egyesült Államok
és Izrael légierôinek közös hadgya-
korlata.

A több ízben elhalasztott hadgya-
korlat neve Austere Challenge 12, és
célja Izrael légtere védelmének gya-
korlása ellenséges országok területé-
rôl indított koncentrált rakétatáma-
dás esetére.

Az Izraelben tartott gyakorlaton az
EUCOM, az USA Európában állo-
másozó hadereje és az Izraeli
Légierô vesznek részt. A jelenleginél
nagyobb közös hadgyakorlat eddig
nem volt.

A Cáhál, az Izraeli Hadsereg szó-
vivôje hangsúlyozta: a közös had-

gyakorlatot már két évvel ezelôtt
megtervezték, így nincs kapcsolat-
ban a régió aktuális katonai vagy po-
litikai történéseivel. Célja a két had-
sereg légelhárítási együttmûködésé-
nek gyakorlása és tökéletesítése.

Mind Izraelben, mind az Egyesült
Államokban bejelentették, hogy a
közös hadgyakorlatnak nem célja
bármiféle üzenet közvetítése a kör-
zetben folyó fejleményekkel kapcso-
latban, és jellege kizárólag védelmi.

A gyakorlaton 1000 izraeli és
1000 amerikai katona Izraelbôl, míg
további 2000 amerikai katona más
országokból vesz részt.

A négyhetesre tervezett közös
hadgyakorlat költségébôl 30 millió
dollárt az Egyesült Államok, 8 millió
dollárt Izrael fedez.

„Soha nem engedem, hogy népem

a megsemmisítés árnyékában éljen”

– ezt mondta Benjamin Netanjahu az

amerikai zsidó lobbi legbefolyáso-

sabb szervezetének konferenciáján

Washingtonban. Az izraeli kor-

mányfô arról is beszélt, hogy a zsidó

állam évekig várt, hogy Irán atom-

programját szankciókkal és a diplo-

mácia eszközeivel leállítsák. Hang-

súlyozta, hogy Izraelnek joga van az

önvédelemre, és történelmi példával

indokolta a cselekvés szükségessé-

gét.

Benjamin Netanjahu kezében egy

1944-ben íródott levél másolatát tar-

totta az AIPAC konferenciáján. A le-

vélben amerikai tisztviselôk elutasí-

tották zsidó vezetôk azon kérését,

hogy bombázzák le az auschwitzi

náci haláltábort. Az amerikaiak ak-

kor arra hivatkoztak, hogy a hadmû-

velettel csak provokálnák a némete-

ket. Az izraeli kormányfô párhuza-

mot vont az akkori és a mostani, Irán

megtámadását ellenzô érvek között.

Netanjahu azt mondta, hogy

„megdöbbentô módon egyesek nem

hajlandók elismerni, hogy Irán célja

atomfegyverek kifejlesztése. Tud-

juk, Irán azt hangoztatja, hogy urán-

dúsítása az orvosi kutatás fejleszté-

sére szolgál. Persze, biztos – tette

hozzá a miniszterelnök. – Ha valami

olyan, mint egy kacsa, úgy jár, mint

egy kacsa, és úgy hápog, mint egy

kacsa, akkor mi az? Talált: az egy

kacsa. Csakhogy egy nukleáris ka-

csa, és ideje, hogy a világ elkezdje

kacsának nevezni a kacsát”.

Netanjahu megismételte, hogy Iz-

rael fenntartja a jogot önmaga meg-

védésére. Mint mondta, Izrael szá-

mára minden lehetôség az asztalon

van. „Sohasem fogom kockára tenni

Izrael biztonságát” – jelentette ki.

A kormányfô figyelmeztetett egy

nukleáris Irán veszélyeire. „Egy

atomfegyverrel felszerelt Irán drá-

maian megnövelné a terrorizmust,

„Tíz év múlva
nem lesz Izrael”

Az inkriminált mondatot nem

Mahmúd Ahmadinezsád, nem is más

Mohamed nevû igazhitû, még csak

nem is valamely új- vagy ónáci nyi-

latkozta, hanem egy köztiszteletben

álló amerikai polgár.

Nem is akármilyen polgár: az

Egyesült Államok egykori nemzet-

védelmi fôtanácsadója és külügymi-

nisztere, aki ráadásul még zsidó is,

vagy legalábbis zsidó származású.

Henry Kissingernek tulajdonítja a

mondatot a New York Post, amely

lapot általában jól értesültnek és

megbízhatónak tartanak.

A lap munkatársa, Cindy Adams
maga is hallotta valakitôl a kilencve-

nedik évét taposó egykori államtitkár

megnyilatkozását (eredetiben): „In

10 years, there will be no more

Israel.” Vagyis: Tíz éven belül nem

lesz Izrael. Mondatát a nagyobb nyo-

maték kedvéért megismételte.

Mi nem tesszük. Elég volt ennyi.

Persze hogy furdalja az olvasó olda-

lát, vajon honnan a prófécia, ha való-

ban ezt mondta. És hogy a kilenc-

venéves ember lelkének melyik

bugyrából buggyant elô a baljóslat,

és miért érezte szükségét ezt közölni

a nagyvilággal?

Egy szakavatott lélekbúvár bizo-

nyára frappáns választ tudna adni, de

az újságírót ennél is jobban érdekli,

hogy Cindy Adams asszony (81), a

lap veterán pletykarovat-vezetôje –

egyébként humorista özvegye –, va-

lamint a lap fôszerkesztôje miért ép-

pen a zsidó újév, ros hásáná napját

látta megfelelônek, hogy ezt a né-

hány soros „hírt” közölje?

It was a bad joke, Ms Adams...

Viccnek is rossz.

Közel 
a nyolcmillióhoz

A zsidó újév elôestéjén Izrael Ál-
lam népessége megközelíti a nyolc-
milliót – egy alig 20 ezer négyzetki-
lométeres területen! (Magyarország
területének kevesebb mint a negyed-
része.)

A statisztikai hivatal pontos adata:
7 933 200 fô, vagyis kevesebb mint
67 ezer lélek hiányzik a 8 millióhoz.

Az állam népességében a zsidó et-
nikum magasan vezet: létszáma kö-
zel 5,8 millió, pontosan 5 798 600 fô.

Közülük az európai eredetû askená-
zok 36 százalékot tesznek ki, az
észak-afrikai eredetûek 14,5 százalé-
kot, Ázsiából 11,2 százalék jött. A
fennmaradó közel 40 százalék az or-
szág szülötte, egyre többen a törzsek
közötti házasságokból, ami az izraeli
„olvasztótégely” sikerének a bizonyí-
téka, az ôs-új nemzet kialakulása.

A várható élettartam az egyik leg-
magasabb a Földön: a nôk 83,6 évre,
a férfiak 80 esztendôre számíthatnak.

A második legnagyobb etnikum az
arab, jóval másfél millió fölött, pon-
tosabban 1 636 800 lélek. Döntô
többségük az iszlám vallást követi.

Az etnikai „senki földjén” 318 ezer
izraeli állampolgár él – hivatalosan.
Nem hivatalosan legalább még egy-
szer ennyi. Ôk nem zsidók és nem
arabok. Többségük a kilencvenes
évek nagy oroszországi bevándorlási
hullámával érkezett Izraelbe.

A természetes szaporodási tényezô
még mindig az arab lakosság javára
dôl el: náluk 2,4 százalék, a zsidók-
nál 1,8 százalék.

Izrael a fejlett ipari OECD-álla-
mok között fiatal országnak számít:
a 14 évesnél ifjabb gyerekek aránya
28,2 százalék, míg az OECD átlaga
18,5 százalék. A lakosság elöregedé-
se azonban Izraelre éppen úgy
jellemzô, mint az európai országok-
ra. Az elsô házasságra lépés, és
ebbôl eredôen az elsô gyerek vállalá-
sának ideje is tolódik.

Aggasztó adat: minden hatodik iz-
raeli valamelyik szociális ellátó szol-
gálatnál van bejegyezve, vagyis
külsô segítség nélkül nem tudja
fenntartani magát. A 75 évesnél
idôsebbek fele szorul szociális se-
gélyre, míg az összes etiópiai beván-
dorolt fele – életkortól függetlenül –
szerepel az ellátandók jegyzékében.

Barak Júdeát és Somront adná fel
Ariel Saronnak a Gázai övezettôl való „elszakadási” (hitnatkut) terve és an-

nak megvalósítása – 2005. augusztus-szeptember – után hét évvel Ehud

Barak honvédelmi miniszter, korábbi miniszterelnök és vezérkari fônök is

elôállt a maga hasonló tervével.

Ám míg Saron a Gázai övezetbôl vonta ki a hadsereget és telepítette ki a

8500 fônyi polgári lakosságot, Barak Júdea és Somron – az angolszász sajtó-

ban West Bank, a magyar újságokban Ciszjordánia néven említik – területé-

nek nagyobb részétôl gondol „elszakadni”, és onnan áttelepíteni a zsidó lakos-

ságot.

(A Saron-féle kitelepítés a Gázai övezet teljes zsidó lakosságán kívül négy,

Somronban lévô kisebb településre is vonatkozott.)

Barak a maga terveit a Jiszráél hájom napilapban megjelent inter-

júelôzetesben körvonalazta.

Eszerint amennyiben továbbra sem sikerülne tárgyalásos úton megegyezni

a Palesztin Autonómiával a határokról, a biztonságról és egyéb, a két felet

kölcsönösen érintô kérdésrôl, úgy Izraelnek egyoldalú lépéseket kell majd

tennie, aminek fájó, de szükséges része az ellenôrzött „Területek” egy részé-

nek önkéntes feladása.

A Barak-terv az 1967-es hatnapos háború eredményeként megszállt terüle-

tek stratégiailag fontos részeit megtartaná Izrael határain belül.

A megtartandó részek: Jeruzsálem óvárosa, a 67 óta épült negyedek (ezeket

Izrael már annektálta), Mááléj Ádumim, a Hebron mellett épült Kirját-Árbá,

a Jeruzsálem és Betlehem közti Gus-Ecion településlánc, északabbra a loddi

Ben Gurion repülôtérre nézô magaslatok, valamint Somronban Ariel városa.

Egy ilyen elrendezés után izraeli fennhatóság alatt maradna a „telepes” zsidó

lakosság mintegy 90 százaléka. A tervezet ugyanakkor több tucat kisebb zsi-

dó település felszámolását irányozza elô. Az áttelepítendô családok kártérí-

tésben részesülnének.

A Jordán-völgy és a Holt-tenger északnyugati partvidéke az ottani zsidó te-

lepülések kiürítése után is izraeli katonai ellenôrzés alatt maradna: Izrael nem

engedhet közvetlen palesztin határt Jordániával.

Erôszakos kitelepítés nem szerepel a tervekben. „Aki palesztin kormányzat

alatt kíván maradni, ám maradjon” – mondta Barak, aki számukra ötéves

„próbaidôt” jelölne ki az új szituációval való együttélés kiismerésére. (Barak

a jelek szerint megfeledkezett Abu Mázen többször hangoztatott álláspontjá-

ról: „A leendô Palesztin Államban egyetlen zsidó sem élhet.”)

„Jom kippur elôtt az ember önvizsgálatot tart. Izrael elmúlt 64 éves, Júdeá-

ban és Somronban is 45 éve vagyunk. Olyan elrendezést kell elérni, amely

nem az ideológiákra, hanem a kôkemény valóságra alapoz. Ha az itteni zsidó

lakosság 80–90 százalékát a végleges határokon belül tudjuk tartani, nagy

eredményt értünk el” – olvasható az interjúelôzetesben.

Hogy ezt az elképzelést mennyire támogatná Benjamin Netanjahu kor-

mányfô és koalíciós partnerei – nyitott kérdés.

A Moszad tudta, de nem mondta
A Honvédelmi Minisztérium a közelmúltban betekintést engedélyezett az

archívumában ôrzött, eddig szigorúan titkosként kezelt Agranat-bizottság
jelentéseirôl készült jegyzôkönyvekbe.

Az Agranat-bizottság az 1973. október 6-án kirobbant jom kippuri háború
körülményeit és a súlyos veszteségekért viselt felelôsséget volt hivatva ki-
vizsgálni. (2650 fô volt a veszteség.)

A jelentés szerint a Moszad, az izraeli külsô hírszerzés öt nappal(!) a hábo-
rú kitörése elôtt információkkal rendelkezett arról, hogy Egyiptom egy héten
belül háborút indít, és a határra történô felvonulást katonai gyakorlat örve
alatt kívánja végrehajtani.

Alfred Éjni, a Moszad fônökhelyettese október 4-rôl 5-re virradó éjjel „dró-
tot” kapott egyiptomi ügynökétôl, Asraf Marvantól, aki Anvar Szadat elnök
irodavezetôje volt: Egyiptom napokon belül megindítja a háborút Izrael ellen!

Éjni azonnal telefonált fônökének, vagyis a Moszad vezetôjének, Cvi
Zamirnak, aki benyomása szerint „félig alva” fogadta a jelentést, talán ezért
nem fogta fel annak rendkívüli jelentôségét.

A hírt nem juttatták el Golda Meir akkori kormányfôhöz.
Jiszráél Lior dandártábornok, aki a miniszterelnök hadügyi titkára volt, el-

mondta a bizottság elôtt, hogy amennyiben tudomása lett volna a Moszad ál-
tal szerzett adatokról, azonnal tájékoztatta volna Jigál Allon tartalékos tábor-
nokot, aki akkor miniszterelnök-helyettesi feladatot látott el.

Végül Éli Zeirá, az Aman, a katonai hírszerzés fônöke ismertette Cvi
Zamirral a rendelkezésre álló információk részleteit.

Jiszráél Lior hadügyi titkár a bizottság elôtt elmondta: két héttel a jom kip-
puri háború kezdete elôtt a Moszad jelentette Golda Meir miniszterelnöknek,
hogy Egyiptom vegyi és nukleáris fejjel ellátott Scud rakétákat kapott a Szov-
jetuniótól. Zamir Moszad-fônök az értesülés hitelét kétségbe vonta, miután
egy ilyen lépés szerinte túlságosan kiélezte volna az oroszok és az amerikai-
ak között fennálló feszültséget.

(Forrás: az Izraeli Rádió „Bét” mûsora)
Halmos László 

Rehovot

Közös hadgyakorlat

Netanjahu: „soha nem engedem,
hogy népem a megsemmisítés

árnyékában éljen”
atomernyôt nyújtva a terroristáknak.

Vagyis Irán olyan megbízottait, mint

a Hezbollah vagy a Hamasz, arra bá-

torítaná, hogy támadják meg Ameri-

kát, Izraelt és másokat, mert egy

atomfegyverrel rendelkezô hatalom

támogatja ôket.”

Párhuzamot vonva az Irán megtá-

madása elleni kifogásokkal, Netan-

jahu azt a példát hozta fel, hogy az

amerikai hadügy-minisztérium egy

1944-es, a világ zsidó vezetôinek ké-

rését elutasító levele szerint az

auschwitzi haláltábor elleni hadmû-

velet „hatástalan” lenne, s „még több

német bosszúakciót” váltana ki.

„Gondolják csak meg, még több

bosszúakciót, mint a holokauszt.” A

kormányfô elvetette azt az érvelést,

hogy egy Irán elleni támadás túl sok

áldozattal járna, amennyiben iráni

megtorlást váltana ki.

„Barátaim, 2012 nem 1944. Ma

saját államunk van. És a zsidó állam

célja az, hogy megvédje a zsidó éle-

teket, és biztosítsa a zsidó jövôt” –

idézte a Háárec az izraeli miniszter-

elnök szavait, amelyeket az AIPAC

washingtoni kongresszusán mon-

dott.

(atv.hu / MTI)



ÚJ ÉLET6 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET6 2012. NOVEMBER 15.

Összetûzések törtek ki Jeruzsálemben a
Templom-hegyen a pénteki muzulmán imák
után. A rendôrségnek kellett közbeavatkoznia,
amikor több száz arab kövekkel akarta megdo-
bálni a Nyugati-falnál imádkozókat. Az izraeli
fôvárosba azon a héten a sátrak ünnepére több
mint egymillió ember érkezett. A külföldi za-
rándokok közül mintegy hatezer evangéliumi
hívô az Izrael Szövetségesei Alapítvány, a Zsi-
dó Világkongresszus és a Jeruzsálemi Keresz-
tény Nagykövetség közös konferenciáján vett
részt. A rendezvény fôszónoka idén Juli
Edelstein izraeli miniszter mellett Németh Sán-
dor, a Hit Gyülekezetének vezetô lelkésze volt.

A Templom-hegyen a mecsetekbôl kiözönlô
tömeg elôször a területet biztosító rendôröket
támadta meg, majd kövekkel felszerelkezve a
Nyugati-fal fölött húzódó korláthoz vonult. In-
nen zúdítottak volna kôzáport a 20 méterrel lej-
jebb imádkozó emberekre, de ezt a hatóságok
megakadályozták. Az ôszi ünnepek alkalmából
folyamatosan rengetegen tartózkodnak a Sira-
tófalként is ismert téren, mert ilyenkor kerül sor
a hagyományos fôpapi áldásra is, ahol a hajda-
ni Szentélyben szolgáló papok ma élô leszár-
mazottjai megáldják a jeruzsálemi zarándoko-
kat.

A Sziklamecset közelében egy palesztin férfi
késsel az egyik rendôrre támadt. Ôt és további
14 rendzavarót letartóztattak. A héten – amint
arról az ATV helyszínen tartózkodó forgatócso-
portja különtudósításában beszámolt – egy zsi-
dó zarándokcsoportot is támadás ért a Temp-
lom-hegyen, amikor muzulmán tüntetôk vették
körül ôket. A mintegy 30 fôs csoportot – köztük
számos kisgyermeket – a rendôröknek kellett
kimenekíteniük.

Budapest után Jeruzsálem
A feszültségek ellenére az izraeli fôvárosban

idén is megtartották a hagyományos utcai fel-
vonulást a sátrak ünnepe alkalmából. A több ki-
lométeres menetet mintegy 25 ezren alkották,

MAGÉN ISTVÁN

Búvárkalandok bibliai vizeken (2.)
Olvasónapló

Csomós Róbert kötete, a Búvárka-
landok bibliai vizeken címû, 2004-
ben jelent meg az Árgus kiadónál.
Faludy György ezt írta róla: „Ritka
kincs az irodalomban ez a könyv...”

A Budapestrôl magával hozott far-
kaskutya még a hadseregbe is elkíséri.
Csomós a tizedik és tizenegyedik fe-
jezet közé helyezi el a Golan címû no-
vellát, mely – akárcsak a többi – epi-
zódszerûen illeszkedik, meg élmé-
nyekkel, tapasztalatokkal, kalandok-
kal, veszélyekkel és áldozatvállalás-
sal. Sok szállal fûzôdik a tömörré ösz-
szegyúrt, egymásra halmozott törté-
netekhez. Hûségrôl, szeretetrôl, gon-
doskodásról szól, mint Mamin-
Szibirják szibériai író meséi a tajgai
vadászokról és kutyáikról. Jerjomka,
a szibériai kutya Csomós Rockyjához
hasonló, aki gazdáját a hatnapos há-
borúba is elkíséri. „Talán még a jeru-
zsálemi rádió tízpercenként leadott je-
lentését is fel tudta fogni.” Az ember
és a kutya évezredes barátságának in-
tenzitása a zsidó államban rekordokat
dönt. Rockynak és gazdájának kap-
csolata megrendítô.

Persze a Golán-fennsík más, és más
az egykori pesti srác, Moshe Klein,
„Musza” alezredes is, aki „elesett a
Golán-fennsíkon, amikor katonáinak
élén áttörte a szíriaiak bevehetetlen-
nek hirdetett földalatti erôdrendszerét,
a közel-keleti Maginot-vonalat”.
Elidôzünk a rettenthetetlen bátorságu-
kat fitogtató golániak között, akik éj-
szakánként Jordániába, az ôsi Petrába
„kirándulnak”, az elhagyatott városba,
a határ másik oldalára. Jó „hecc”, zsi-
dó virtus, feltéve, ha a jordán
határôrök golyói elkerülik ôket.
Késôbb a „kemény, makacs tábor-
nok”, Mose Dáján megregulázta az
ázsiai és afrikai zsidók fiaiból álló
alakulatot. 1967-ben elfoglalták a ma-
gaslatot „hatszáz piros sapkás
ejtôernyôs halála árán, ember ember
elleni küzdelemben”.

És közben a pesti farkaskutya hús-
sal kevert harci adagot kap az izraeli
hadseregben... Ott lapul a golyózápor-
ban, vagy fut fedezékbe a gazdájával,
vagy fürdik a Genezáret-tóban, ahol
minden mozgó pontra lônek a szíriai-
ak. Félig tényleg farkas ô, mert az
anyját a budapesti állatkertben valódi
farkassal pároztatták.

„Szabályellenes, de ô is itt lógatja
lihegve a nyelvét. Vízbe ugrani tud, de
kikapaszkodni nem, mert magasan
van a hajóoldal a vízszinttôl. Így hát
negyed-félóránként kap egy vödör vi-
zet a nyakába, éjszaka pedig nedves
pokrócon alszik.” Egy szép, vastag
karéj, szelet az izraeli kutyaszeretet-
bôl. Eszembe jut Charlie, a barna
snaucerkeverék, aki kedvtelésbôl já-
rogatott hozzánk hónapokon át
Názáret-Illitben, meg a kis Csöpi, a
„pudell”, akinek a farka úszás közben
periszkópként emelkedett ki a tenger-
bôl.

A tegnap még Tel-Avivban utasokat
szállító busz viszi ki a katonákat a
frontra. Egészen ki, ameddig lehet, a
frontvonalba. A fejezetek közé be-
ékelt novellák kis írói remekek. A tol-
vajnak hitt szefárd fiú, Chaim
Ochanon („a h betûket mélyen, torok-
ból, szinte hörögve kell kiejteni”) az
élete árán menti meg az írót a fronton.
„A vacak tollamat a bélésbe csúszva
megtalálta a feleségem... (...) Tiné-
dzserfiú mondott érte kaddist, de a
szikár, fekete kis asszony, aki utána
maradt, két másik, kisebbet is vezet
kézen fogva.”

Az élményanyag, a novellák fûzére,
mint a túlcsorduló láva, szinte beleég a
valóságszerû, riportosan felépített tör-
ténetek szövetébe. Olyan, mint a „való-
ság égi mása”, mintha a Földközi-ten-
ger hullámai helyenként tükörsimává
fényesednének. A valóság fittyet hány
az irodalomnak. A lélek mélységeibôl
visszatérni ugyanolyan nehéz, mint a
tenger mélyébôl. „Minden ilyen, gá-
zokkal történô kikeszonolással töltött

óra végén 5–10 percig sûrített levegôt
kell alkalmazni, de a módszer még így
is bármelyik másodpercben eszmélet-
vesztést okozhat.”

A hôsi halált halt alezredestôl,
Moshe Kleintôl elrekvirált pokrócot
ereklyeként ôrzi, mint saját emberi
gyarlóságának szégyenét, ugyanúgy,
mint az ellopottnak hitt golyóstollat,
„hogy mint a fronton is tette, az égbôl
majd elém pottyan, megszabadít a
szégyentôl és a fájdalomtól”. Minden
kaland közelebb viszi önmagához.
Minden merülés végén ott van ô, a ha-
lász, a búvár, ott vannak a barátai, bú-
vártársai, mint a szegény, pórul járt
Havacelet. „A jóképû Havacelet már
halott, társát, Joram Sarrart megették
a dél-afrikai cápák, most már rajtam
kívül csak Kulcsár Ádám ismeri ezt a
helyet, és ô most messze délen vadá-
szik.” Aki elmerül ebben a könyvben,
mintha a tengerben merülne el. „Mint-
ha az ûrbôl érkeznék, súlytalanul le-
begek alá a letört hajóorr, a »sátor«
mellett, a sárga csíkos szulbik töme-
gében. Iszapmárnák felhôi úsznak a
lábam alatt, most békén hagyom ôket,
majd rájuk is sor kerül egyszer.” A
búvár a tenger alatt „vadászik” a szi-
gonypuskával. Elbûvölôek a kifino-
mult szavak, a hajlékony, érzékeny
képek megformálására használt kom-
binációk. Titokzatos eredetû, ki tudja,
a magyar vidék mely szegletébôl szár-
mazó kifejezések, melyeket csak a
Rákosi börtöneit és a forradalom bari-
kádjait megjárt izraeli búvár, a közel-
keleti háborúkat végigküzdô veterán
ismerhet: „vértôl iszamos hajópadló”
– olvashatjuk, vagy „mintha egy óriás
silbakolna”, vagy „kezem vállból és
csuklóból kimarjult” (egy cápával va-
ló küzdelem közben). Megismerhet-
jük a „gordonkahangú spanyol
arany”-at. Három évtizedes izraeli
tartózkodás után francia feleségével
és szabre gyerekeivel nem volt alkal-
ma anyanyelvét gyakorolni, mégis
magyar nyelvet tanulhatunk tôle.

Rocky a Cáhálban

Arab kôzápor a nemzetközi ünnepen Jeruzsálemben

Brit zarándokok Jeruzsálemben

Szuggesztív képeket vetít elénk tájak-
ról, helyzetekrôl, emberekrôl: „Meleg
pénteki nap volt, amikor elôször arat-
tam diadalt a halak felett. Kinek kell a
harmincöt fokos forróságban, a szom-
bat beállta elôtt, mikor minden rendes
háziasszony már megfôzte a másnapi
ebédet, egy tízkilós hal?”

Emberi sorsok bontakoznak ki a
könyvben: halászoké („A halász csak
veszíthet, csak pórul járhat már ôsidôk
óta.”), búvároké („Megkeresem a leg-
nagyobb repedést, de a búvárpalackkal
a hátamon nem tudok áthatolni a szûk
nyíláson. Leveszem hát a hátamról a
palackot, és a regulátort erôsen a fo-
gam közé szorítva betolom magam a
hajótestbe.”), nagykereskedôké („sok
ravasz sakálpofa”), üzletembereké
(„Annak a Nissim nevû töröknek pél-
dául [...] aki akkoriban háromkerekû
biciklivel és kosarakkal jött a halakért,
ma a Carmel hegyi „petrezselyem” ne-
gyedben emelkedik [...] a palotája.”),
ügyes, „krampácsoló” régiséghamisí-
tóké, zsidóké és araboké, akik
ingyenkávéra invitálnak mindenkit, de
fôként a „pénzesnek látszó turistákat”,
mint az „alkimista” Ruben, a ravasz
szefárd zsidó, akinek a világon elôször
és egyes-egyedül sikerült rézbôl ara-
nyat elôállítania...

Búvárszemüvegen keresztül bemu-
tatni korokat, országokat, karaktere-
ket, politikusokat, vérfagyasztó tenger

alatti tusák közben beszélni bátorság-
ról, helytállásról, kitartásról, haza-
szeretetrôl, hûségrôl talán irodalmi
bravúr. Eklektikusan, mûfajoknakû
fittyet hányva, formabontó világunk
adottságaiból építkezve, az emberi
lehetôségek határvidékén ôselemek-
bôl irodalmat csinálva tanít ez a
könyv. Csomós Róbert, az izraeli ha-
lász 1963-ban hírnevet szerez magá-
nak. Egy cápakaland révén felkapja
nevét a bulvársajtó. „Nagylegény volt
a Robi...” – gúnyolódik önmagával
csúfondárosan a haifai Rambam kór-
ház mûtôasztalán.

„...hány halál, hány veszedelem le-
selkedik a búvárra! (...) elegendô lett
volna egy pillanatnyi pánik, egy újabb
tévedés, és ez a könyv soha nem íród-
hatott volna meg.”

Aki bátor, az mindig bátor. A bör-
tönben is, a forradalomban is, a
mûtôasztalon is, a cápákkal való küz-
delemben is. Az elhatározás élmény-
nyé formálódik, az élmény tanítássá, a
tanítás eszmévé, az eszme hitté...
„Havacelet búvárszemüvegében, erre
jól emlékszem még ma is, vér volt...
(...) ...Havacelet Naftali arca a tenger
alatt és a Fô utcai katonai börtön ud-
varán akasztásra felvezetett tanítónô
sikoltozása álmaimban elkísér a sí-
rig.”

köztük 6000 evangéliumi keresztény zarándok,
akik 90 különbözô országból érkeztek, hogy ki-
álljanak Izrael és Jeruzsálem egysége mellett.

A keresztény felvonulók elôzôleg részt vettek
az Izrael Szövetségesei Alapítvány, a Zsidó Vi-
lágkongresszus és a Jeruzsálemi Keresztény
Nagykövetség közös ünnepi konferenciáján,
amelynek idei fô témája a zsidó állam iránti szo-
lidaritás volt az iráni fenyegetésekkel szemben. A
rendezvényre 25 államból érkeztek politikusok,
parlamenti képviselôk és közéleti szereplôk. A
konferencia szervezôje Benny Elon korábbi izrae-
li miniszter volt, aki az utóbbi évtizedben a ke-
resztény cionisták és Izrael közötti kapcsolatok
egyik legismertebb támogatójaként tevékenyke-
dik. Az Izrael Szövetségesei Alapítvány legutób-
bi konferenciáját 2011 novemberében Budapes-
ten tartotta, amelyen számos magyar kormány-
párti és ellenzéki politikus is részt vett.

A budapesti rendezvény sikere is közrejátszott
abban, hogy a jeruzsálemi kongresszus egyik
fôelôadójának Németh Sándort, a Hit Gyülekeze-
tének vezetô lelkészét kérték fel. A Nemzetközi
Konferenciaközpontban a program elején

keresztények számára ma alapvetô cél, hogy „az
Izrael iránti szeretetüket konkrét cselekedetek
formájában is kifejezzék”. A Hit Gyülekezeté-
nek vezetô lelkésze bibliai példákkal igazolta,
hogy az aktív cselekedetekben is kifejezôdô hit
hogyan változtatja meg a kedvezôtlen körülmé-
nyeket.

„Az Ószövetségben a jerikói Ráháb hitt Isten
Izraelre vonatkozó jövôbeli tervében, és ezért
volt jóakarattal a zsidók iránt, annak ellenére,
hogy országa és királya ellenségnek tekintette
ôket.” A lelkész emlékeztetett rá, hogy Isten a
jövôben nemcsak nemzetként, hanem spirituális
értelemben is helyreállítja Izraelt, és ez az ese-
mény az egész emberiség számára is felemelke-
dést és megbékélést hoz a Teremtôvel.

Németh szerint ezzel szemben az antiszemi-
tizmus és Izrael-ellenesség „megfosztja a nem-
zeteket Isten áldásától, rombolja a társadalma-
kat és akadályozza a keresztény közösségek nö-
vekedését”. Az európai kereszténység felelôs-
sége, hogy képes-e a harmincas évekkel szem-
ben ma hatékonyan ellensúlyozni „az Izraellel
és a zsidósággal szembeni ördögi propagandát”
– jelentette ki felszólalásában a vezetô lelkész,
aki megemlítette, hogy ez Magyarországon is –
ahol Európa egyik legerôsebb, Irán által támo-
gatott antiszemita politikai pártja mûködik – fo-
lyamatos küzdelmet jelent.

Trent Franks amerikai kongresszusi kép-
viselô is Izrael példáját állította a világ nemze-
tei elé. „Izrael számos olyan dolgot cselekszik,
amelyet az amerikaiak közül sokan nem is érte-
nek, pedig ezek a szabadság ügye szempontjá-
ból kulcsfontosságúak.” Az arizonai republiká-
nus törvényhozó ezért sürgette az Izraellel való
szövetség megerôsítését, mert ez a világ
szabadságszeretô népeinek is az érdeke.

(atv.hu / AP / AFP / Haaretz / Arutz
Sheva / M.P.)

Benjamin Netan-
jahu izraeli mi-
niszterelnök vi-
deoüzenetben üd-
vözölte a megje-
lenteket, megkö-
szönve a világmé-
retû evangéliumi
keresztény közös-
ségnek, hogy év-
tizedek óta kitar-
tóan támogatja Iz-
raelt. A kor-
mányfô emlékez-
tetett arra, hogy
az 1980-ban létre-
jött Jeruzsálemi
Keresztény Nagy-
követség a legne-
hezebb idôkben is

hívôk ezreit hozta el évente az izraeli fôvárosba.
Benny Elon volt izraeli miniszter felszólalá-

sában kiemelte, hogy a Jeruzsálembe érkezett
keresztény törvényhozók és politikusok egyet-
értenek azzal, hogy a nemzetközi közösség vi-
lágos határvonalakat szabjon az iráni atom-
programmal szemben, és szolidárisak Izraellel,
amelyet Teheránból rendszeresen halálos fe-
nyegetések érnek. „A zsidó nép és a szabad vi-
lág képviselôi közötti partneri viszony az
egyetlen mód arra, hogy legyôzzük az Izrael
biztonságát fenyegetô veszélyeket” – jelentette
ki Elon, aki az Izrael Szövetségesei Alapítvány
vezetôje. Hozzátette, hogy a kétnapos jeruzsá-
lemi konferencia célja, hogy a keresztény világ
részérôl Izrael iránt kifejezett bibliai érdek-
lôdés és szimpátia politikai támogatás formájá-
ban is megjelenjen.

Az antiszemitizmus rombolja 
a nemzeteket

A magyar küldöttség vezetôje, Németh Sán-
dor felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a



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

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

Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület
és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott
David Goldberg mohéllal (Németország),
aki zsidó fiúgyermekek körülmetélését
vállalja. Amennyiben az Ön családjában
ilyen szimchá (öröm) van, kérjük, jelent-
kezzen a Rabbiságon a 413-5580-as tele-
fonszámon vagy a rabbitestulet@mazsi-
hisz.com e-mailen keresztül, hogy a gyer-
meket Ábrahám szövetségébe felvehes-
sük.

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

Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakorvo-
si ellátással és gyógyászati segédeszközök
helyszínre telepítésével. Együttmûködünk
a háziorvossal, kórházi szakorvosokkal.
Kóser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai
mûködési engedéllyel és felelôsségbiz-
tosítással rendelkezünk. Tartós megrende-
lés esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24
órás telefon: +36-30-443-1016. 

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

Licites eljárással eladó ingatlanok!

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

Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398 m2-es
telekkel és 9758 m2-es kerttel. 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, egy-
szobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási
ár: 3 900 000 Ft.

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

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

VIII. kerületi, Blaha Lujza tér melletti,
55 m2-es, pompás lakásomat lakottan fél

szintes, 5 szobás, 5 fürdôszobás családi

ház. A kert végében a forgalomtól elzárt,

gyönyörû, fákkal övezett helyi halastó te-

rül el. Az épület közepén átrium lett kiala-

kítva. A telken egyéb építmények is talál-

hatók. Irányár: 130 millió Ft. Tel.: 06-30-

933-0886, e-mail: pacific.bp@gmail.com

Eladó XIII. ker., Visegrádi utcában, pi-

actól, metrótól 2 percre, liftes, szép ház-

ban 81 m2-es, napos, emeleti, utcai, 2 szo-

ba-személyzetis, egyedi fûtésû lakás 23,4

millió Ft-ért. Tel.. 06-30-265-4343.

Idôs személynél gondozást, takarítást

vállalok gyakorlattal, külföldi referenciá-

val. Tel.: 06-70 547-6881.

áron eladnám. Csak megbízható egyének
jelentkezését várom, zsani01@t-online.hu

ÚJ ANNA OPTIKA! Örömmel értesítjük
meglévô és új vásárlóinkat, hogy megnyi-
tottuk legújabb üzletünket a Dohány utcai
zsinagóga mellett. Óriási nyitási akció:
SZEMÜVEGKERETEK 70% ENGED-
MÉNNYEL! Budapest VII., Wesselényi u.
2. Tel.: 321-1232. www.annaoptika.hu

Bécsi, idôs, egyedülálló személy gondo-
zását, eltartását vállalom. +36-30-468-
6102.

Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109. 

Télen is kell a segítséged! Önkéntes
munka Izraelben! Utazás akciós
repülôjeggyel! A következô csoport
idôpontja: 2013. január 6.–27. Jelentke-
zés: Deutsch János, 06-20-233-8454,
lljano@freemail.hu

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 vagy 6
személyes (akár hiányos) evôeszközkész-
letet, cukordobozokat, gyertyatartókat, tál-
cákat stb., Kovács Margit, Gorka kerámiá-
it, herendi, meisseni, Zsolnay porceláno-
kat, régi álló, fali, asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot, szekre-
tert, reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-,
márványszobrokat (hibásakat is). Teljes ha-
gyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés, vidékre is. ÜZ-
LET: I. KER., BATTHYÁNY U. 10.
201-6188, 06-20-323-4104.

Sürgôsen eladó Veresegyházán, csendes,
zöld környezetben, forgalomtól mentes ut-
cában, 2500 m2-es telken 360 m2-es, egy-
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a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

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

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

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft

Külföldre 5760 Ft/év
USA és Izrael: 6240 Ft/év

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

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

zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R

November 16. péntek Kiszlév 2. Gyertyagyújtás: 3.48

November 17. szombat Kiszlév 3. Szombat kimenetele: 4.55

November 23. péntek Kiszlév 9. Gyertyagyújtás: 3.42

November 24. szombat Kiszlév 10. Szombat kimenetele: 4.50

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Nov. 16. Nov. 17. Nov. 23. Nov. 24.

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 15.50 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.00 8.00 15.50 8.00
Alma u. 2. 16.00 8.45 15.50 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 15.50 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.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 15.50 8.00 15.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 15.50 8.00 15.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 17.00 8.00 17.00 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

– NÜB-meghívó. A mauthauseni
koncentrációs tábor és melléktáborai
túlélôit és hozzátartozóit szeretettel
várjuk november 19-én, hétfôn, 14
órakor a Páva u. 39. alatti Holokauszt
Emlékközpont nagytermében. Ker-
tész László táborcsoport-vezetô.

– A Szeretetkórház zsinagógájá-
ban Szinai T. József elnök köszön-
tötte a szimchát tórai halvacsora há-
zigazdáit, a chátánokat: Deutsch
László fôrabbit, Mózes Imrét és
Fruchter Sándort. A fôrabbi tórai ta-
nítást tartott, majd beszélt a zsidó ha-
gyományok fontosságáról, megôrzé-
sérôl. Az étkezés utáni imát Fruchter
Sándor mondta el.

VEGYES

– Apró József, az 56-os Hagyo-
mányôrzô Veteránok Világszövetsé-
gének elnöke a szervezet és a Mazsi-
hisz nevében koszorút helyezett el ok-
tóber 23-án, illetve november 4-én
Nagy Imre sírjánál, az Új köztemetô
301-es parcellájában, a Fiumei úti
temetô 56-os emlékmûvénél és An-
gyal István sírjánál.

– Adományok. Robert Haas, a
Zsidó Gimnázium öregdiákja nagy-
ünnepeink alkalmából 450 000 Ft-os
adománnyal, egy új EKG-készülék
beszerzésével támogatta a Szeretet-
kórház betegeinek egészségügyi el-
látását. Szegô László 40 000 Ft-ot
küldött a Szeretetkórház részére.

– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10-18 óra között. Telefon: (1) 455-
3333. Honlap: www.hdke.hu. E-
mail: info@hdke.hu

Egy nap
egy nap fehérbe öltözök
vagy így – vagy úgy.
és akkor mind eljöttök hozzám 
vagy ide – vagy oda. 
és talán majd sírtok egy kicsit 
vagy ezért – vagy azért.
és mindenki mond nekem valamit 
vagy külön – vagy együtt. 
és hoztok nekem apró dolgokat 
vagy ilyet, vagy olyat. 
és akkor elindulok az úton 
vagy ezen – vagy azon. 
és akkor én leszek a legboldogabb 
vagy itt – vagy ott. 
és addig is: imádkozom, 
hogy mihamarabb jöjjön el 
AZ A NAP.

Miklós Tünde

Üzennek a kövek
Fotókiállítás a zalai zsidótemetôk felújításáról

A Zala megyei zsidótemetôk felújítását dokumentálja Zóka Gyula fotókiál-
lítása, amely Üzennek a kövek címmel nyílt meg Zalaegerszegen, az Apáczai
Csere János Általános Mûvelôdési Központban (ÁMK).

A zsidótemetôk felújítása 2006-ban kezdôdött el a Zala megyei falvakban.
Zóka Gyula fotográfus végigkísérte a rekonstrukciós munkákat. A riportfotó-
kon – melyekhez Arany Horváth Zsuzsa írt emléksorokat – megörökítette a
felújítás elôtti állapotokat, a gazzal benôtt síremlékeket, majd a felújítás utá-
ni átadás pillanatait. A néhány évvel, hónappal késôbb, ugyanazon a helyszí-
nen készült felvételeken a gondozott sírkertek láthatók.

A tárlat utolsó képei a felújításra váró sírkerteket mutatják be, mintegy utal-
va arra, hogy a munka még nem fejezôdött be – mondta el Zóka Gyula az
MTI-nek.

A megnyitón a Mazsihisz nevében Zoltai Gusztáv üv. igazgató méltatta azt
az önfeláldozó tevékenységet, melynek eredményeképpen létrejöhetett ez a
kiállítás, majd több mint két órán keresztül válaszolt a kérdésekre. Az
ügyvezetô igazgató találkozott Németh János Munkácsy-díjas keramikussal
is, aki végigvezette állandó kiállításán.

Emlékezés nélkül nincs jövô, a temetô a kultúránk része, ezért oda kell fi-
gyelni arra, hogy a sírkertek megmaradjanak, és látogathatók legyenek. A
zsidótemetôk állapotát tekintve az utolsó elôtti percben vagyunk, ha nem for-
dítunk kellô figyelmet a gondozásukra, öt-tíz év múlva véglegesen el fognak
tûnni – figyelmeztetett Siklósi Vilmos, a zalaegerszegi hitközség elnöke.

Hozzáfûzte: az országban több mint 1600 elhagyott zsidótemetô van. Rend-
betételükkel a helyi önkormányzat és a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége „nagyon nehezen birkózik meg”. A Zala Megyei Önkormányzat
és a Mazsihisz között 2006-ban az országban egyedülálló együttmûködési
megállapodás született, amelynek értelmében minden évben egy-egy millió
forinttal járulnak hozzá a zalai sírkertek felújításához. A zalaegerszegi hitköz-
ség a munka szervezéséhez, a ledôlt, összetört sírkövek, a holokauszt áldoza-
tainak állított síremlékek felújításához nyújt segítséget. Minden sírkertben
emlékezôhelyet állítanak fel, ahol kegyeletbôl bárki elhelyezhet egy csokor
virágot, vagy zsidó szokás szerint egy-egy emlékkövet.

Siklósi Vilmos felidézte, hogy azokon a településeken, ahol zsidók éltek, az
egyik legfontosabb feladatuknak tartották, hogy létrehozzák a chevra kadisát,
a temetkezéssel foglalkozó egyletet. Több mint fél évszázad elteltével viszont
nem könnyû feladat rálelni az elhagyott sírhelyekre. A zalatárnoki
zsidótemetôt például szájhagyomány útján kutatták fel, a söjtöri bokorsö-
vénnyel körbevett síremlékeket pedig egy kukoricatábla kellôs közepén talál-
ták meg.

A helyi önkormányzatok támogatásával az elmúlt években Pacsán,
Nagykapornakon, Dobrin, Pákán, Zalalövôn, Türjén, Mihályfán és Lentiben
újították fel a zsidótemetôket. A hitközség tudomása szerint Zala megyében
37 temetô található, a tervek szerint öt-tíz éven belül valamennyi kegyhelyet
felújítják – hangsúlyozta Siklósi Vilmos.

„A zalai falvakból teljesen eltûntek a zsidók, a nagyobb városokban még él-
nek kis lélekszámú csoportjaik, megfogyatkozott hitközségeik.” 1941-ben
Zala megye lakosai közül 7027-en vallották magukat izraelita hitfelekezetû-
nek, ez a szám kiegészült még 48 jiddis és héber anyanyelvû lakossal, vala-
mint 877 keresztény vallású zsidóval. A legújabb kutatások szerint öt és fél
ezer zalai zsidót deportáltak, és csak minden tizedik ember élte túl a
holokausztot – olvasható a kiállítás egyik emléktábláján.

(Az MTI nyomán)

Nyílt nap a Scheiberben
Ugye mindenki ismeri a „Lakva ismerni meg...” mondást? Ez

érvényes az iskolaválasztás nehéz kérdésének eldöntésére is!
Mi segítséget kínálunk hozzá: NYÍLT NAPOT tartunk november

27-én, kedden, amikor a tanítás elsô négy óráján lehet részt venni, az
elemi 1. osztályától a gimnázium 13. osztályáig, minden évfolyamon.
Az osztályok órarendjérôl a helyszínen vagy honlapunkon
(www.scheiber.hu) lehet majd tájékozódni.

Program:
1. óra: 8.15–9.00
2. óra: 9.20–10.05
3. óra: 10.15–11.00
4. óra: 11.15–12.00; vagy ugyanebben az idôpontban Kovács

Bernadett igazgató tájékoztatót tart, melyen bemutatja iskolánk
életét, mûködését.

Helyszín: BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
(1145 Budapest, Laky Adolf u. 38–40.)

Salom komoly társközvetítô. Fülöp Zsu-

zsa. Telefon: 06-20-934-9523. E-mail:

zsuzsa194705@t-online.hu
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SPÁNN GÁBOR

Ne lopj!
Két nagyon bölcs zsidó ember mondott két nagyon okos mondatot. Az

elsô így szól: Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete.
A második axióma így hangzik: Tolvaj járja be a budapesti zsinagógá-

kat, de befuccsolt a kísérlete.
Az elsôt Marx Károly mondta 1848-ban, a másodikat én 2012-ben.
A német gondolkodó kijelentésével most nem foglalkoznék – foglalkoz-

tak azzal elegen –, legyen elég annyi, hogy én személy szerint nagy tudós-
nak tartom Marxot annak ellenére, hogy tudományos kísérletét elôször
nem patkányokon, hanem rajtunk próbálta ki. Most lássuk az én kijelen-
tésemet. Ezeken a hasábokon néhány éve megírtam, hogy fiam erôsen le-
amortizált, de még használható sapkáját kabátja zsebébôl az egyik zsina-
góga ruhatárából ellopták. Miután a sapka értéket nem képviselt, viszont
hiányzott, engem kérdezett meg, mi lehet az oka a piti akciónak. Én ak-
kor nem vettem észre, hogy ami történt, az valódi ómen. Ezért a minden-
re válaszolni képes bölcs zsidó pózában feleltem: Tudod, Ricsi, ez csak
azért történhetett, mert biztos arra járt egy nagyon szegény zsidó ember,
akinek nem volt kipája, imádkozni szeretett volna, ezért kölcsönvette a
sapkádat, és elfelejtette visszaadni. A fiam ismeri a Bibliát, és nyilván
eszébe jutott a bölcselet: tiszteld életedet, hogy hosszú szüleid legyenek a
földön!

Ha én felelhettem neki ezt, ô is kiforgathatta a parancsolatot...
Én pedig nyugtáztam, hogy a gyerekek hisznek a mesékben, még akkor

is, ha 24 évesek. Pedig ez már jel volt, amit nem vettem komolyan. Vagy
mondhatnám azt is, hogy ez a sapka-ügy ujjgyakorlat volt, olyan, mint
amit egy zongoramûvész szokott tenni. Az is elôször naponta legalább
harmincszor begyakorolja a Für Elisét, és csak utána vág bele a Les
Préludes-be. Néhány hónapja jelentkezett egy fiatalember az egyik 7. ke-
rületi zsinagóga rabbijánál azzal, hogy ô eddig külföldön élt, de magyar
zsidó, és szeretne a közösséghez tartozni. Mint minden ilyennek, neki is
örültek, és befogadták. Néhányszor megjelent istentiszteleten, és valami
peches véletlen folytán az egyik ilyen alkalmat követôen jöttek rá, hogy
valaki ellopta a zsinagóga perselyét, melyben adományokat gyûjtöttek a
rászorulóknak. A fiatalember még abban a kiváltságban is részesült, hogy
a zsinagóga egyik hívôje kölcsönadta neki használaton kívüli lakását ar-
ra az idôre, amíg talál magának albérletet. Minden jótett elnyeri bünteté-
sét: néhány hét múlva a lakás tulajdonosa bement régi otthonába, és
megdöbbenve észlelte, hogy az a vitrin, amiben porcelánokat, apró szob-
rokat, dísztárgyakat tartott, teljesen üres. A fiatalembernek innen kezdve
nyoma veszett. Tekintve, hogy mind a persely, mind a Déryné-szobrok el-
tûnése olyan apró bûncselekmény, amitôl nem jön izgalomba egyetlen
rendôr sem, ezért senki nem tett feljelentést.

A fiatalember megjelent a szomszéd kerület zsinagógájában is, az oda-
tartozás igényével. Itt is befogadták. A zsinagóga ruhatára szeparált he-
lyiségben van, ahol imaidôben nem tartózkodik senki. Ô az egyik ilyen al-
kalommal hátrament, és addig turkált a felakasztott kabátok zsebeiben,
míg az egyikben talált 80 000 forintot. Ekkor derült ki, hogy nem számít-
hat a tolvajok körében Oscarnak számító Fagin-díjra, mert nagy hibát
követett el. Elfelejtett felfelé nézni, mert akkor megláthatta volna, hogy a
zsinagóga minden helyisége be van kamerázva. A történet innen már ba-
nális. Miután a kabát tulajdonosa felfedezte tetemes kárát, csak a kame-
rák felvételét kellett megnézni, és azonnal kézben volt a bizonyíték. Meg-
tették a szükséges feljelentést, az ügy rendôrségi vizsgálat tárgya, és min-
den jel arra mutat, hogy a fiatalember a közeljövôben a szombat bejöve-
telét már nem egyházi barchesszel, hanem a kincstártól kapott sertés-
májkrémkonzervvel fogja ünnepelni.

Elbambultam azon, hogy egy hívô zsidónak tûnô ember miért jár lopni
pesti zsinagógákba, mikor tudhatja, hogy az oligarchák és a Szilikon-
völgy részvényesei általában nem ott gyûlnek össze péntek esténként. Az-
tán, ahogy ez lenni szokott a zseniknél, jött a megvilágosodás. Miután
utánanéztem a fiatalember múltjának, kiderült, hogy ô nem zsidónak szü-
letett. Betért, és mint ilyen, végigcsinálta az ezzel járó procedúrát. Legyen
elég itt annyi, hogy ahhoz pedig hozzátartozik néhány kötelezettség: a
betérônek meg kell tanulni néhány zsidó imát, ünnepet, szokásokat, és
ebbôl egy bizottság elôtt még vizsgáznia is kell. Ez a lúzer pedig rosszul
járt. Mert lévén tagja az Y-generációnak, a vizsgához szükséges imákat az
internetrôl magolta be. Pechjére a számítógépe szoftverét megfertôzte egy
Syntax Error vírus, miáltal az úgy kezdett viselkedni, mint az emberi agy,
ha diszgráfiában szenved. Vagyis írott szövegbôl betûket, néha félszavakat
felejt ki. Ezért a 10 parancsolat felsorolásakor hiányzott a megjegyzendô
parancsolatok elôl a „NE” tiltószócska. Így aztán a mi emberünk úgy ta-
nulta meg, hogy: ...ölj, ...paráználkodj, ...lopj stb.

Mi pedig adjunk hálát a Mindenhatónak, hogy emberünk a hibásan
megtanult 10 parancsolatból csak a nyolcadikat gyakorolta zsinagógá-
inkban.

Több mint háromezer lengyel zsi-
dó tárgyi emlék – judaika –
tekinthetô meg a Varsóban épülô
Lengyel Zsidók Történetének Múze-
uma (MHZP) által létrehozott inter-
netes adatbázisban.

Andrzej Cudak, a múzeum igazga-
tója a Központi Judaika Adatbázis
ünnepélyes bemutatóján egy na-
gyobb projekt részének nevezte a
zsidó kultúra tárgyi emlékeit tartal-
mazó adatbázist. A lengyel PAP hír-
ügynökség által idézett beszédében a
múzeum egyik alapvetô feladataként
emelte ki a virtuális gyûjtemény ve-
zetését, melynek köszönhetôen ma-
gánszemélyek és kutatók világszerte
hozzáférhetnek a lengyel zsidóság
ezeréves történetét bemutató emlék-
tárhoz.

Az adatbázis jelenleg az MHZP és
a Zsidó Történeti Intézet (ZIH) gyûj-
teményeiben található egyedi tár-

A TV2 tûzte mûsorára ezt az ame-
rikai filmet, amely egy zsidó fiú tör-
ténetét meséli el. Méghozzá a legne-
hezebb eszközökkel, ugyanis a mû-
faja vígjáték. Zohant a kitûnô szí-
nész, Adam Sandler játssza. A mozit
nézve sokáig nem értettem semmit,
ugyanis olyan elemek is feltûntek
benne, mintha James Bond vagy
Superman figurájába bújt volna a
fôszereplô. Most valódi vagy mese?
Még ezt sem tudtam egyhamar el-
dönteni. Sôt azt sem, hogy mikor ne-
vessek, mikor hahotázzak. Amíg en-
nek végére járok, addig lepereg a
film. Méghozzá az izraeli gyönyörû-
ség tengerparton kezdôdik. A fürdô-
paradicsomot elnézném órákig, de
egy pasi mindenféle bravúrokkal je-
leskedik. Majd megjelenik a feje fö-
lött egy helikopter, melyrôl kiderül,
hogy érte jött. Lelépett a hadsereg-
bôl, ami nem szép dolog, és most
visszaszállítják a Moszadhoz, ahol
szükség van rá. Ugyanis el kell tün-
tetnie egy Fantom nevû arab terroris-
tát.

Este még vacsora a szüleivel, akik-
nek bevallja, hogy ki akar lépni a
seregbôl, mert: „Szeretnék jól menô
fodrász lenni Amerikában!” Mámele
és Pápele beleesnek a kétségbe, vagy
ahogy a papa mondja: „Fô a bizton-
ság! Háborúzz!” A kétségbeesés
után a szülôk nevetôgörcsöt kapnak,
gyorsan én is, nehogy lemaradjak
valamirôl. De Zohan nem törôdik
velünk, és ollóval a kezében tér nyu-
govóra.

Másnapra már Zohan is, én is tu-
dom, mitôl döglik a légy. Zsong-
lôrként szedi szét a fegyvereket, re-
pül a levegôben, úszva utolér egy

Nagy sikerû koncertet adott a Buda-
pest Klezmer Band a Párizs melletti
Levallois-Perret Ravel koncerttermé-
ben, a közönség állva ünnepelte a ma-
gyar zenekart.

A párizsi magyar nagykövetség és a
kisváros magyar származású polgár-
mestere, Patrick Balkany által közö-
sen szervezett koncertre megtelt a he-
lyi konzervatórium kiváló akusztiká-
járól ismert, 440 férôhelyes hangver-
senyterme. A közönség soraiban fog-
lalt helyet Feldmájer Péter, a
Mazsihisz elnöke, több, Franciaor-
szágba akkreditált uniós országbeli
diplomata, valamint Nicolas Sarkozy
volt francia államfô két testvére,
Guillaume és François is, akik apjuk-
kal, Sárközy Pállal érkeztek.

Trócsányi László nagykövet a kon-
cert elôtt elmondott köszöntôjében ki-
emelte, hogy a Magyarországon egy-
koron virágzó, sokszínû zsidó kultúra
több év diktatúra, üldöztetés és elnyo-
más után ismét reneszánszát éli, s a
mindkét országban jelentôs zsidó kö-
zösség nagyban hozzájárul a Francia-
ország és Magyarország közötti vi-
szony megerôsítéséhez. Hozzátette:
nagyon büszke arra, hogy New York
és számos világváros után a magyar-
országi zsidó kultúra egyik nagy ra-
jongójával, Patrick Balkanyval együtt
köszöntheti a Budapest Klezmer Band
tagjait.

A Nicolas Sarkozy gyerekkori ba-
rátjaként és munkatársaként Francia-
országban országos ismertségû politi-
kusnak számító, zsidóságát és magyar
származását egyaránt büszkén hirdetô
polgármester elmondta: mindig heve-
sen ver a szíve, amikor magyar zenét
hall, azt pedig külön megtiszteltetés-
nek érzi, hogy Levallois láthatja ven-
dégül ezt a ,,fantasztikus klezmer-
zenekart”.

Patrick Balkany átadta a város ér-
mét az együttest vezetô Jávori Ferenc
Fegyának és Trócsányi László nagy-
követnek.

A zenekar vezetôje a koncert után
az MTI-nek elmondta: csaknem egy
évtizede járt a Budapest Klezmer

Lengyel judaikák az interneten

gyak és dokumentumok digitalizált

változatát tartalmazza: köztük 16.

századi kiadványokat, Wladyslaw

Szpilman zongoramûvész és zene-
szerzô nyakkendôjének vagy a var-
sói gettó területén mûködô fogorvosi
rendelô cégtáblájának képét. A ter-
vek szerint azonban a jövôben több
mint 500 lengyelországi múzeum és
archívum zsidó kulturális emlékeit
gyûjtik majd egybe. Ezenkívül más
lengyel és külföldi intézményekben
ôrzött judaikák is bekerülnek a virtu-
ális tárlatba.

Lengyelországban a második vi-
lágháború után nagyon kevés zsidó
dokumentum és zsidó származású
mûvészek alkotta mûtárgy maradt
fenn. A zsidó kultúra legtöbb tárgyi
emlékét a ZIH ôrzi, amelynek gyûj-
teményében csaknem 15 ezer kiad-
vány, mû- és kegytárgy található.

A lengyel kulturális és nemzeti
örökségi tárca által finanszírozott
adatbázis a navigart.jewishmuse-
um.org.pl honlapon kereshetô fel. 

(MTI)

A Lengyel Zsidók Történetének Múzeuma Varsóban

A Budapest Klezmer Band 
sikere Franciaországban

Band legutóbb Franciaországban, egy
párizsi, majd egy lille-i zsidó fesztivá-
lon, és már nagyon visszavágytak. A
mûsort ezért az elmúlt húsz év leg-
népszerûbb számaiból állították ösz-
sze.

„Mi zsidó hangszeres népzenét ját-
szunk, ugyanakkor a magyar kultúrát
képviseljük, hiszen ez a zene szerves
része a magyar kultúrának. Ezért is
volt nagyszerû érzés ez az este ez elôtt
a közönség elôtt” – fogalmazott Jávo-
ri Fegya. A színpadról úgy érezte,
hogy kicsit nehezen indult a koncert, a
hallgatóság eleinte „óvatos volt, is-
merkedett a zenekarral”, de a harma-
dik számtól már örömöt lehetett látni
az arcokon. „Mindig felemelô, hogy
ilyen emóciókat tudunk kiváltani, hi-
szen egy mûvésznek az a legfonto-
sabb, hogy örömöt tudjon szerezni.
Ezért volt frenetikus érzés, amikor a
végén az emberek felálltak, és úgy ün-
nepeltek bennünket” – tette hozzá.

(MTI)

TÉVÉNAPLÓ

Ne szórakozz Zohannal!
motorcsónakot, saját halálhírét meg-
szervezi a tenger alatt. A következô
kép már a repülôgépen mutatja ezt a
vicces fiút, amint a csomagtérben
megbújva érkezik New Yorkba.
Nincs mese, véghezviszi álmát –
pontosabban van mese bôven. Zohan
diszkóba megy, ahol saját lábával
kötözi meg a diszkóst, hogy feltehes-
se a kedvencét. Máskor autót vezet
két keréken, pedig nem hiányzik az
autó többi kereke. Fodrászboltból
fodrászboltba megy, és ajánlja ma-
gát, egyelôre kevés sikerrel. Kilépve
a kudarcok helyszíneirôl, táncra per-
dül az úttesten. Egyetlen dolog zava-
ró benne, hogy töri a magyart, illetve
értelemszerûen az angolt. Ettôl aztán
nehéz kihámozni mondataiból a lé-
nyeget. De annyi mindent csinál a
testével, hogy azzal én nyugodtan el-
vagyok. A szomorú bohóc szerepe
illik rá, hiszen ô nem nevet, csak
azért csinál mindent, hogy mi tartsuk
ôt viccesnek. Oké, Zohan! Ez menni
fog!

Végre bejut egy fodrászboltba,
ahol a tulaj egy csinos palesztin lány.
A vendégek pedig elhízott, öregecs-
ke hölgyek. Ettôl kezdve kérem a
szülôket, hogy a kiskorúak ne olvas-
sák tovább filmtörténetemet, mert a
fodrászbolt hátsó helyiségében
egyéb szolgáltatást is nyújt ez a vic-
ces fiú. Persze a vágy felkeltése haj-
mosás közben még mindenki szeme
láttára történik.

Egy szép (neki csúnya) napon
csôdöt mond a férfiassága, így azon-
nal felkeres egy orvost. A doktor ve-
zeti rá, hogy ez azért van, mert bele-
szeretett a palesztin lányba. Addig
titkolta kilétét, de most kénytelen be-
vallani a lánynak, hogy ô nem olasz,
nem izlandi, hanem izraeli.

Aztán egy megint csúnya napon
lebukik, felfedezik kilétét, és meg-
tudja, hogy Fantom eljön Ameriká-
ba, leszámolni vele. Ennél persze
még cifrább a helyzet, mert az is ki-
derül, hogy Fantom a palesztin lány
bátyja. A két férfi, látva a helyzetet,
„hisz nem otthon vagyunk, Ameriká-
ban egyformák az emberek”, mond-
ják, és egy oldalra állnak. Összefog-
nak a plázaépítô rossz bácsi ellen.
Változtassunk azon, hogy nem va-
gyunk egy hullámhosszon, hiszen
még külsôre is egyformák vagyunk –
hangzik el az 5773 éve várt mondat.

És most jön a happy end: Paleszti-
na és Izrael fiai együtt építenek egy
új plázát.

Kár, hogy mese. Hé, Élet! Nem le-
hetne a mesébôl okulni?

Zohan népnemzeti hôs, a szentföl-
di Neo és a tel-avivi James Bond egy
személyben, aki úgy érzi, a csúcson
kell abbahagyni. Szögre akasztja hát
a kézigránátot, és eltûnik mindenki
szeme elôl, hogy a továbbiakban a
világ egy távoli sarkán fodrászként
tengesse életét. Sokan hasonlót java-
solnak Adam Sandlernek is.

Bozsán Eta




