Ára: 130 FORINT

67. évf. 21. szám 2012. november 15. Kiszlév 1. 5773.

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Antifasiszta Ellenállásért

A kézi kávédarálótól a digitális
névjegyzékig
(3. old.)
Keresztény egyházi méltóságok
köszöntötték Schweitzer Józsefet (4. old.)
Ne lopj!
(8. old.)

Akik meggyalázták 56 szellemét

A MEASZ díjátadó ünnepsége

Díjátadó ünnepséget rendezett a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége (MEASZ), melyen Antifasiszta Ellenállásért Emléklappal
tüntették ki Vincze Andrásné hortobágyi polgármestert, Vörös József
egykori ellenállót, Szikra Sándor
egykori ellenállót, Pintér Endre egykori embermentôt, Fischer Ádám
karnagyot, a Kozma József elnöklete
alatt mûködô MSZP Szeged és Környéke Szervezetét, a Nagy Imre szóvivôsége alatt mûködô Világos
Veszprémért Mozgalmat.
Az eseményen részt vett Ulrich
Schneider, a Fédération Internationale des Résistants – Association
antifasciste (az Antifasiszta Ellenállók Nemzetközi Szövetsége) fôtitkára is. A FIR Végrehajtó Bizottsága
a közelmúltban Budapesten tartotta
ülését. A 61 éves szervezet történetében tavaly elôször magyar elnököt
választottak: Hanti Vilmost, a
MEASZ elnökét.
Hanti Vilmos bevezetôjében elmondta, a MEASZ köszönettel tartozik a kitüntetetteknek, mert ôk példát
adnak a mai nemzedékeknek is arról,
hogy még a legsötétebb idôkben is
lehet a humánum szavát követve élni, bár kétségtelen rendkívüli kockázatvállalás és bátorság kellett ehhez
az etikus magatartás, életvitel választásához. Megemlítette, hogy a
MEASZ alelnöke, Szigetvári Miklós
együtt raboskodott Radnóti Miklóssal a bori táborban. A szervezet tagjai között természetesen sok olyan
ember is található, akik életkoruknál
fogva nem élték át a második világháború poklát, de humanista életútjukkal modellértékû életet élnek. Ma
különösen fontos számunkra az ô
életüzenetük, mert napjainkban azt
tapasztaljuk, hogy újraéledt a fasizmus terjedése, Magyarországon is
megjelentek a szélsôjobboldali eszmék.
Az Antifasiszta Ellenállásért Emléklapot 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 menetbôl. A menetet a nyilasok és a
csendôrök fegyveresen terelték, Pintér 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 történt Óbudán 1944 ôszén, az olvassa
el Kiss Mihály szalézi szerzetes nyilvánosságra hozott naplóját. Ebben a
rendfônök részletesen leírja, hogy
miképp sikerült megvesztegetni a
csendôröket, kiket sikerült megmenteni, és beszámol arról is, amikor a
mentési kísérlet kudarcot vallott. „A
mentés elemi kötelességem volt” –
mondta Pintér Endre.
Szikra Sándor mérnök aktív ellenálló volt a háború alatt. 1936-ban került kapcsolatba az illegális kommunista párttal, amelynek rövidesen
tagja lett. Megjárta a börtönt, volt
munkaszolgálatos is, de megszökött,
és bekapcsolódott a fegyveres ellen-

állásba. A díj átvételekor Szikra Sándor a következôket mondta: „Ma is
ugyanaz a kötelességünk, mint régen: a magyar dolgozó nép érdekeiért küzdenünk kell a szélsôjobboldali
erôkkel, mert ezek veszélyeztetik a
magyar nép érdekeit.”
Vörös József egyetemi évei alatt
részt vett az 1944 októberében megalakult Táncsics Mihály egyetemi ellenálló zászlóalj tevékenységében. A
zászlóalj tevékenységébôl kiemelkedik a Rákoshegy felszabadításában
játszott szerepük. Ebben a küzdelemben Vörös József együtt harcolt
Göncz Árpád késôbbi köztársasági
elnökkel. „Amit mi tettünk, az ma
már történelem – mondta Vörös József. – Kevesen emlékeznek rá. Fontos azonban ez a történelem, mert a
mai fiataloknak is szembe kell szállniuk a fasizmussal, mert a fasizmus
örök ellensége a demokráciának.”
Vincze Andrásné 2009 óta Hortobágy polgármestere. A településen
található egy emléktábla, amely a
szovjet hadsereg egyik tankcsatájára
emlékeztet, ezt a táblát nemrégen ismeretlenek a náci németekre és a velük szövetségben harcoló magyar
nyilas csapatokra emlékezô táblára
cserélték ki. Vincze Jánosné azonnal
elítélte az emlékmû megrongálását,
és intézkedett az eredeti állapot helyreállításáról. „Munkámat szolgálatnak tekintem – mondta a kitüntetést
megköszönô rövid beszédében
Vincze Jánosné. – Feladatunk az
egyetemes emberi értékek szolgálata.”
Fischer Ádám nemzetközi hírû
karmester többször is határozottan
fellépett a hazánkban újraéledô jobboldali eszmék terjedése ellen. Több
tízezer aláírás gyûjtésével tiltakozott
például Dörner Györgynek az Új
Színház igazgatójává történô kinevezése ellen, illetve nemzetközi tiltakozást szervezett Csurka István Hatodik koporsó címû darabjának tervezett bemutatásakor. Fischer Ádám
a díjátadás idején külföldön tartózkodott, ô a kitüntetést korábban vette 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 kitüntetést: „A gyûlölet mindenféle kirekesztés melegágya. A megsérült demokrácia táptalaja a szélsôségeknek.
Amit mi most teszünk, az késôbb válik csak történelemmé, de azzá válik,
s ezért felelôsségünk hatalmas. Nekünk most ezt kellett tennünk.”
A Nagy Imre szóvivôsége alatt
mûködô Világos Veszprémért Mozgalom fellépett a Magyar Élet Menete nevû, a megfélemlítést, a megosztást, a kisebbségellenességet megerôsíteni kívánó, 2012. szeptember
elejére tervezett felvonulás ellen oly
módon, hogy több mint 400 gépkocsival zárták le Veszprém bevezetô
útjainak egyik oldalát. Nagy Imre rövid köszöntôjében megemlékezett
arról, hogy Katalin Sándor az ellendemonstráció szervezésében döntô
részt vállalt. Keresztény emberként
számos bibliai idézettel bizonyította,
hogy Magyarország csak akkor lesz
képes kilábalni a válságból, ha kiveti magából az antiszemitizmust és a

romagyûlöletet. „Szervezetünk ezért
a következô Babits-idézetet választotta jelszavául: Vétkesek közt cinkos, aki néma” – mondta Nagy Imre.
A lista egyébként nem teljes,
ugyanis a nyolcadik kitüntetett, arra
hivatkozva, hogy kormányhivatalnokként dolgozik, nem merte átvenni az oklevelét, ezért az ô nevét
egyelôre nem hozzák nyilvánosságra, a díjat majd akkor veszi át, amikor ez számára nem jelent egzisztenciális veszélyt.
Ulrich Schneider, a FIR alelnöke
elôadásában elmondta, szövetségük
nagyra értékeli a MEASZ tevékenységét, s úgy találja, a kitüntetett személyeket is igen alaposan, nagy figyelemmel és felelôsséggel választották 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 kerülhessenek hatalomra.” Ulrich Schneider a
nemzetközi szervezet szolidaritásáról 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 töltött évtizedért köszönetet mondott
Magyarországnak a görög alelnök,
és gratulált a MEASZ tevékenységéhez. „Bárhol üsse fel fejét az újfasizmus – mondta a FIR alelnöke –, nekünk kitartóan folytatni kell a harcunkat, az antifasiszta küzdelmet az
emberi értékekért.”
(BPI)

Kedves
Olvasóink!
Öt év után (!) a költségek és az
infláció emelkedése miatt kénytelenek vagyunk árat emelni. Így
2013. január 1-jétôl a lap ára
200 Ft lesz. Az elôfizetések egy
évre: belföldre 4800 Ft; külföldre 6800 Ft; USA, Izrael, Ausztrália stb. (légiposta) 7500 Ft. Reméljük, továbbra is érdekes és
értékes cikkek közlésével ellensúlyozhatjuk ezt, és nem veszítjük el egyetlen olvasónkat sem.
Várjuk a jövôben is elôfizetéseiket, leveleiket és hozzászólásaikat.
A Szerkesztôség

Izrael budapesti nagykövete nemcsak a zászlóégetés, hanem az Index fotóriporterének bántalmazása, az astoriai „halál a zsidókra” kiabálása és a magyar–izraeli focimeccsen történtek ellen is élesen fölemelte szavát.
Az Egyenes Beszédben a magas rangú diplomata ad hoc jelleggel, telefonon volt Kálmán Olga mûsorának vendége. Megszólaltatásának oka az volt,
hogy a Jobbik ifjúsági tagozata izraeli zászlót égetett a Dohány utcai zsinagógánál.
Ilan Mor szerint az izraeli zászló égetése „nyugtalanító fejlemény”. A diplomata hangsúlyozta: október 23-án „az Index egyik fotósát brutálisan megtámadták”, közben azt kiabálták neki, hogy „halál a zsidókra”. Mor emlékeztetett a budapesti magyar–izraeli meccsre, amelyen a csôcselék 1944-et idézô
hangulatot gerjesztett. Hozzátette: a „halál a zsidókra” az Astoriánál is fölhangzott október 23-án.
A nagykövet mind a magyar politikai vezetést, mind a demokratikus pártokat arra szólította föl, hogy nyilvánítsák ki: „a Magyarországgal baráti Izrael
zászlajának elégetése elfogadhatatlan”.
Kálmán Olga kérdésére Izrael budapesti nagykövete úgy reagált: Magyarország lakosságának nagy része pozitív érzésekkel viseltetik Izrael iránt,
ugyanakkor „ennek a pártnak a képviselôi ott ülnek a Parlamentben”. Az értelmiségnek és a politikusoknak föl kell szólalniuk az ilyen megnyilvánulásokkal szemben – tette hozzá. A zászlóégetôk a Magyarország számára is
fontos értékeket károsítják – fogalmazott Ilan Mor.
(Forrás: atv.hu)
***

A Külügyminisztérium elhatárolódik
A Külügyminisztérium szerint elfogadhatatlan, hogy a 21. században,
a demokratikus Magyarországon
polgártársainkat zsidó identitásuk
miatt becsméreljék, bántalmazzák.
A minisztérium ezt azzal összefüggésben írta, hogy az index.hu rövidhíre szerint a Jobbik ifjúsági tagozatának fáklyás menete során a Dohány utcai zsinagóga közelében néhányan egy izraeli zászlót felgyújtottak és megtapostak. A Belügyminisztérium 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 fogalmaz: a kormány „elkötelezetten küzd
az antiszemitizmus és a rasszizmus

minden formája ellen, és minden
rendelkezésére álló eszközzel a leghatározottabban fellép ezen veszélyes jelenségekkel szemben”.
A Külügyminisztérium „radikális
elemek által elkövetett antiszemita
indíttatású verbális és fizikai” atrocitásokról írt. „Különösen fájdalmas,
hogy ezek a magyar nemzet egységét
aláásó és nemzetközi hitelességét
romboló provokációk éppen az
1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján történtek meg,
hiszen a forradalom a nemzet egységét példátlan tisztasággal mutatta fel,
és vele Magyarország az egész szabad világ elismerését kivívta.”
Ugyancsak elítélte a szégyenteljes
akciót Mesterházy Attila, az MSZP
elnöke és a Demokratikus Koalíció
is.
(MTI)

Francia példa
A Twitter hajlandó eltávolítani a francia oldalain keringô antiszemita posztokat, írja a BBC. A franciaországi zsidó diákok egyesülete, az UEJF követelte, hogy a
Twitter tegyen a sértô tartalmak ellen, és már jogi lépéseket helyeztek kilátásba.
A Twitter végül beleegyezett a posztok eltávolításába,
miután a cég felsô vezetése találkozott az UEJF elnökével, Jonathan Hayounnal, valamint a csoport jogi
képviselôivel. A találkozón az UEJF átadott egy listát az
eltávolíttatni kívánt üzenetekrôl, melyeknek a Twittercímkéje #unbonjuif (magyarul: egy jó zsidó) volt. A francia 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 nyilatkozatot 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 intézkedés.
(Forrás: Index)
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Vers- és prózamondó verseny
Debrecenben
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, miszerint ma már nincs értéke a kultúrának, nem olvasnak az emberek –
fôként a fiatalok, gyermekek –, verseket meg miért is tanulna bárki?
A megérkezés és a regisztráció során régi ismerôsök üdvözölték egymást; jó néhány éve ülnek a
nézôtéren, állnak a mikrofon elôtt,
vesznek át különféle elismeréseket
vagy hallgatják a zsûrielnök tanácsait,
legközelebb mennyiben kell majd változtatniuk a vers kiválasztásában vagy
az interpretálásban.
Akik elsô alkalommal jártak a Bajcsy-Zsilinszky úton, föl s alá sétálva,
izgatottan memorizálták az elmondandó mûvet. Szokás szerint két
(ajánlott és szabadon választott) verssel vagy prózával volt alkalmuk bemutatkozni az elôadóknak.
A díszterem megtelt, a zsûri elfoglalta a helyét, izgatott zsongás, esélylatolgatások, majd megkezdôdött a
program.
Elsôként Miskolczy Beáta Agg varázsló címû saját mûvébôl adott elô
részletet.
Ezután a DZSH elnöke, Horovitz
Tamás köszöntötte a résztvevôket, és
bemutatta az ítészeket: Drucker Tibort, az Ex-Libris Könyvkiadó igazgatóját, továbbá Fohn Veronika és
Feuermann László magyartanárokat,
Csukás Judit vallástörténészt és
Muzsnay Árpádot, az Erdélyi Magyar
Közmûvelôdési Egyesület képviselôjét.
Szabó György (Mazsök) ez alkalommal 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 ehhez hozzáfûzte: kevés olyan rendezvény van az országban, amely megszakítás nélkül tizennégy alkalommal
is ennyi érdeklôdôt vonz. A verseny
névadójáról, Kardos Albertrôl szólva
megjegyezte, Szabó Magdával együtt
biztos elégedettek lennének ezzel a
szellemiséggel.

Berényi Zsófia mûsorközlôként kiválóan debütált. Elôször a Szépkorú
kategória versenyzôit szólította a
színpadra. Az elhangzott versek, prózák 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 tizenkilencen voltak, és érdekes módon
elég kevesen választottak korosztályukhoz illô anyagot. Igaz, több szájból 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, hiszen a Budapestet képviselô scheiberesek létszáma szinte megegyezett a debreceni, 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 szerepelhetnek.
Az érezhetôen nagy izgalmat este, a
vacsora után kitûnôen megválasztott
mûsor enyhítette. Felléptek és a hangulatért felelôsséget vállaltak a „Debrecen 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 interpretálására kerülhetett sor. Lehetôség volt az
úgynevezett Közönségdíjra is szavazni. Az ebédet a másfél napos program
feszültségét oldó, már izgalommentes, tét nélküli gála követte, tizenhét
vers vagy próza elôadásával.
A várva várt díjátadást megelôzôen a
zsûri elnöke, Drucker Tibor emelkedett 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 humánum legyen a mérce. Örömmel tölti el,

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 Budapesten kezdôdött meg az a nagyszabású oktatási program, amelynek során számtalan intézmény jött létre,
többek között Németországban,
Oroszországban, Ukrajnában, Lengyelországban, Romániában.
Az intézmények közül a legnagyobb a budapesti, már csak azért is, mert itt él a legnagyobb létszámú zsidóság. (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 elismeréseket, 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 Németországban végezte, s azóta a lipcsei zsidó közösség élén áll.
Másnap reggel Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke találkozott a különbözô országokból érkezett hitközségi vezetôkkel. Hangsúlyozta,
hogy a ZSVK mindig segíteni fogja azokat, akik fellépnek az antiszemitizmussal, a zsidó- és Izrael-ellenességgel szemben. Ennek során figyelembe veszik az egyes országok sajátosságait és az ottani közösség kívánságait.
Külön kitért az iráni fenyegetésre. Irán egyre agresszívebben törekszik nukleáris fegyver elôállítására, miközben nem titkolt szándéka elpusztítani a zsidó államot. Ronald S. Lauder fontosnak nevezte, hogy az Európában élô zsidóság összefogjon, és egységesen lépjen fel ebben a kérdésben.
(Mazsihisz)

Kardos Albert
mondta, hogy az irodalom szerelmesei
között a korhatár kitolódott, jóval 70
éven felüliek és 5-6 éves kisgyerekek
készülnek hónapokon át egy ilyen versenyre, 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 Katolikus Iskolaközpont, Szatmárnémeti) 10–10 000 Ft-os díjat vehetett át.
Másodikként szintén megosztva kapott 5–5000 Ft-ot Jenei Ákos (Huszár
Gál Mûvészeti Iskola, Debrecen) és
Kalló Dániel (Scheiber Sándor-iskola). Harmadik – 5000 Ft-os pénzjutalommal – Orosz Szilárd (Huszár Gáliskola) lett.
A közönségdíjat, 5000 Ft-ot Maroscsák Dániel kapta.
A szép kiejtés különdíját Susánszki
Hanna
(Huszár
Gál-iskola),
Alshreche Jázmin (Szent Efrém mûvészeti iskola, Debrecen), Rácz Rebeka, Rózsa-Groó Benjámin és Szabó
Dafna (Scheiber Sándor-iskola) vehették át.
Az Ifjúsági kategória elsô helyezettjeinek megosztott, 10–10 000 Ftos díját Hernandez Franco Vivien
(Selye János Gimnázium, Révkomárom) és Kovács Tamás (Kosztolányi Dezsô Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka) kapták.
Másodikként, szintén 10 000 Ft-ot
nyerve, Katona Gábor, a magyarkanizsai Zentai Gimnázium diákja végzett.
Harmadik lett 5000 Ft-os díjjal Tóth
Rudolf, a Szatmárnémeti Református
Gimnázium tanulója.
A Felnôtt kategóriában ketten: Demeter Katalin (Rimaszombat) és Kovács Katalin (Üllô) vehettek át 15 000
Ft-ot. Szurcsik Ádám (Selye János
Gimnázium), a második helyezett
ugyancsak ennyit kapott. Harmadikként, 5000 Ft-ot átvéve, Polgárné
Nagy Elvira vámospércsi versenyzô
végzett.
A Szépkorú kategória elsô, 20 000
Ft-os díját a kolozsvári Fenyák Magdolna kapta. Második lett és 15 000
Ft-ot vett át Hajbók Klára Nagyváradról.
Harmadik díjat, 5–5000 Ft-ot ketten
is kaptak: Asztalos Gábor Nagybányáról és Bózsa Sándorné Somogyjádról. Czernák Ferenc Lajos (Lippa)
különdíjban részesült.
Valamennyi versenyzô könyveket,
emléklapot, apróbb ajándékokat is átvehetett.
Végül, de kellô hangsúllyal köszönet illeti a hitközség vezetôit, a
szervezôket, a koordinátorokat, Zámbori 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 környezetükben mindannak, amit megtapasztalhattak.
Szép volt, Debrecen!
– gáljuli –
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Körzeti kitekintô
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 közgyûlés a hitközség kezdeményezésére helyi védelem alá helyezett. Ennek célja, hogy a több mint százéves temetô a benne lévô épületekkel, síremlékekkel
együtt Salgótarján kulturális, valamint épített örökségének még inkább részévé váljon, és hosszú idôre megôrzôdjön. A gazdasági, kereskedelmi, kulturális és közélet, a vallásos zsidóság számos kiemelkedô személyisége nyugszik
itt. A diákok bejelentették: úgy döntöttek, hogy ha szükséges, támogatásképpen bármilyen munkát elvállalnak. A hitközség elnöke meleg szavakkal köszönte meg a fiatalok felajánlását, és a szécsényi zsidótemetô futónövényektôl, bokroktól, a sírokra hajló fák vadhajtásaitól való megtisztításához kérte a
segítséget.
A huszonhat diák Papp Patrik egyesületi elnök vezetésével a sírkert legnagyobb részével elkészült, s tevékenységüket az idôjárás függvényében a továbbiakban is folytatják. Három mentor is együtt dolgozott a diákokkal gyermekeikkel együtt, akik közül a legfiatalabb nyolcéves volt, valamint egy várandós édesanya is, aki – bár kérték, hogy ne dolgozzon – azt mondta, a világ 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 jelenben 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 nyûgözte le hallgatóságát. Az SZTE Zenemûvészeti Karral kötött ötéves megállapodásunk 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 zsinagógánkban. Énekszámaikkal a budapesti Zsidó Nyári Fesztivál Uránia filmszínházbeli 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 készült 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 vacsoraest. A rendezvény fôvédnökei Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete,
Martonyi János külügyminiszter, Fónagy János államtitkár (NFM), B. Nagy
László kormánymegbízott, országgyûlési képviselô, Botka László polgármester, országgyûlési képviselô, Szabó Gábor akadémikus, rektor voltak, akik
közül Ilan Mor, Fónagy János és Botka László szóban is köszöntötte a megjelenteket. A több mint 250 fô a város reprezentánsai közül került ki, a felsoroltak 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 elnöke, Magyar Anna, a Megyei Képviselô-testület elnöke, országgyûlési
képviselô (Fidesz-KDNP), Bodó Imre országgyûlési képviselô (FideszKDNP), Nógrádi Zoltán országgyûlési képviselô (Fidesz-KDNP),
Mórahalom polgármestere, önkormányzati képviselôk, akadémikusok, egyetemi tanárok, cégvezetôk (akik közül sokan a késôbbi tombola támogatói voltak), írók: Szántó T. Gábor, Bárdos Pál, Fenákel Judit, Rubin Eszter, Nagy
Péter, mûvészek: Gyüdi Sándor, Kerek Ferenc, Szecsôdi Ferenc, Baross Gábor, 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 címû musical, a Löchájim, valamint tradicionális zsidó zenére készült vidám
életképeket, majd a program Tóth Jonatán szólójával, Illényi Katica zongorakísért hegedû- és énekbetétjével, a Netti és a Holländerek kiváló táncdallamaival 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 magyar–izraeli barátságot, programjával, étkeivel a zsidóság befogadását és
partnernek tekintését, egymás megbecsülését, ebben Szeged hagyományôrzését. Az eredményességért köszönet a rendezôknek: a hitközségnek,
a Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társaságnak, Izrael Állam Dél-magyarországi 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 szponzoroknak, akik az egész fesztivál létrehozását segítették. Külön köszönjük
Macskássy Izolda festômûvésznek a tombolafôdíj biztosítását immáron nyolcadik éve, amihez idén két társ is adódott Gellért Ákos és Oláh János személyében.
A két hónapos programsorozatot Jorge Diener argentin-izraeli zeneszerzôzongoramûvész koncertje zárta az általa alkotott zenemûvekkel, dzsesszoratóriumokkal.
L. A.
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A kézi kávédarálótól
a digitális névjegyzékig
Kiállításokkal és konferenciával rendezett nyílt napot a Magyar Zsidó Levéltár
Negyvenkét lépcsôfok, 42 évszám,
42 kép, egészen a második emeletig.
A tárlatot a zsidóság történelmének
mozzanataiból a Magyar Zsidó Levéltár (MZSL) munkatársai állították össze – mondja Toronyi Zsuzsanna, az intézmény vezetôje. A látogató így a felsô szintre érve már
egy csomó tudnivaló birtokába jut
egy különleges nép különleges múltjáról.
A lépcsô menti idôvonal az i. e.
1500-ra tehetô egyiptomi kivonulással kezdôdik. Majd a perzsa uralom
következik, i. e. 476, púrim. Megilaillusztráció 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 RÁMBÁMról, aki a 12. században az iszlámon
keresztül megismertette a zsidósággal
a görög filozófiát. 1461-ben a Mendel
család vezetésével a budai zsidó közösség felépíti elsô zsinagógáját,
1516-ban gettó létesül Velencében.
Lengyelországban királyi engedéllyel létrejön a lublini jesiva, az elsô
ilyen tanintézmény Európában. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1623-ban
engedélyezi a zsidók szabad vallásgyakorlatát, megépül az amszterdami
zsinagóga, a törököket kiûzik Budáról, elterjed a chászidizmus, jön a zsidó 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 megérkezik a második emeletre. Egy teremben a régi zsidó élet relikviái vannak
kiállítva. Kávédaráló Weisz Vilmos
és Nemes Lenke háztartásából – a férfi a pesti zsidó kórház kertésze volt.
1944-ben elôbb munkaszolgálatba,
majd Mauthausenbe került, ott lelte
halálát tífuszban. Felesége és fia túlélte a pesti gettót, régi holmijukból
azonban csak ez az egyetlen, kézi kávédaráló maradt meg, amelyet a 80-as
évekig használtak.
Látható itt súlyos ezüst cedakagyûjtô-persely a Dohány-zsinagóga
kincstárából, peremének felirata szerint a pesti zsidó közösség elöljárói
készíttették 1887-ben. A tóraszekrényfüggöny 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 beszél a konferencián Balázs Gábor, az
MZSL munkatársa. A témát a modernitással 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 kérdést Vági Zoltán, az ELTE munkatársa. 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 szaporodó antiszemita incidensek, például a
durva támadás Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi ellen. Sôt,
hasonló atrocitások nem csak zsidókat
érnek. Júniusban megtámadták a Népszabadság újságíróját, a közelmúltban
az Index riporterét. Gyakran elég, ha
valaki nem szimpatikus – a „zsidót”
bizonyos csoportok, személyek szitokszóként használják.
Az ELTE kutatói szerint Budapest
2009-ben megszûnt annak a nyugati

metropolisnak lenni, amely addig
volt. A fôvárosi lakosság korábban a
kisebbségekkel szemben az országos
átlagnál kétszer toleránsabbnak bizonyult – 2009-re Budapesten négyszeresére növekedett az aktív intolerancia. Három éve az emberek 40 százaléka nem akarta, hogy munkatársa
vagy szomszédja zsidó legyen, 59
százaléka nem akart zsidóval házasodni. A magyarok mintegy 60–70
százaléka támogat valamilyen fajtörvényt. Negyven százalékuk képzeli,
hogy a gettósítás, a kitelepítés vagy a
deportálás megoldás lenne a cigány
kisebbség problémáira. A társadalomban erôsödik a gyûlölet.
A harmadik ok a nem zsidóktól való félelemre a történelmi tapasztalat.
Minden felkelés, szabadságharc, forradalom, háború antiszemita erôszakhullámmal járt együtt. Így volt 1848ban, 1881–85-ben (a tiszaeszlári per
alatt), 1918-ban, 1919–21-ben, 1944ben, 1945–48-ban és 1956-ban. A zsidóellenes tombolás mint kollektív társadalmi élmény nemzetiségtôl függetlenül tört ki a rendszerváltások idején.
1989–90-ben ilyesmire azért nem került sor, mert a békés átmenet közben
nem keletkezett hatalmi vákuum,
amelyet a pogromok végrehajtói kihasználhattak 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 állította, amely interakcióba lép a közösséggel. Hiszen annak múltját ôrzi,
így az embereknek joguk van megismerni 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 levéltár kincseit a látványraktár jóvoltából ma már bárki megszemlélheti. Az
anyag jó részét digitalizálták; számítógépre vitték fel például azt a regisztert is, amely a Dohány-zsinagóga sírkertjében eltemetett 2283 halott nevét
tartalmazza.
„A zsidók felépítették nekünk Budapestet” – idézte Ady Endrét Kádár
Gábor, az MZSL munkatársa.
Elôadásában a fôváros 100 évének
történetét tekintette át zsidó szemszögbôl. Beszélt a modernitásról,
amelynek vesztesei között alakult ki a
modern kori antiszemitizmus, Budapest virágzásáról, arról, hogy míg
1869-ben még csak 45 ezer, 1910-ben
már 204 ezer lakosa volt a fôvárosnak, köztük minden negyedik ember
zsidó. Két részvénytôzsde akadt a világon, amely jom kippurkor szünnapot tartott: a johannesburgi és a budapesti. Zsidók nélkül elképzelhetetlen
a Nyugat, a mozi és a kávéház.
Bächer Iván témája saját családi levéltára volt, amelybôl nyomon követhetô, hogyan éltek zsidó és nem zsidó
felmenôi. Mint mondta, édesapja hajdan arra tanította: „zsidó az, akit lezsidóznak”, 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 mutatta be Toronyi Zsuzsanna kötetét. A
professzor meleg szavakkal méltatta a
szerzôt és a mûvet, amelynek címe:
„Héber betûk – Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárban”.
R. V.
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Vita a lengyelországi holokausztról
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 fellángolt 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 információkat” 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 nemcsak 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 árnyoldalait, ám egyúttal arra is utal, hogy mintegy 300 ezer lengyel vett részt a
bajba jutott zsidók mentésében. Közülük hatezren nyertek felvételt a jeruzsálemi 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 bebizonyítani 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)

Újabb magyarok a Világ Igazai között
Közel hét évtizeddel a német megszállást követôen újabb tizenegy történet került a nyilvánosság elé. Valamennyi történet magyar zsidók megmentésérôl szól. A jeruzsálemi Jad
Vasem Intézet Világ Igaza kitüntetését Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete, a magyar állam Bátorságért érdemjelét Pintér Sándor belügyminiszter nyújtotta át a megmentôknek.
A rendezvény rangját jelzi, hogy a
Belügyminisztérium aulájában a meghívott vendégek között számos politikus (többek között Fónagy János államtitkár, Boross Péter és Medgyessy
Péter egykori miniszterelnökök), a
diplomáciai testületek elsô emberei
(köztük Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Egyesült Államok és Matei I.
Hoffmann, Németország nagykövete),
valamint a történelmi egyházak
vezetôi is megjelentek. A Mazsihiszt
Feldmájer Péter elnök és Zoltai Gusztáv 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 Gimnáziumból is meghívtak egy-egy diákcsoportot.
A rendezvényen a 600 000 magyar
zsidó áldozat emlékére gyertyát gyújtottak, 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 kötelességünk, hogy keményen fellépjünk minden olyan törekvéssel szemben, amely veszélyezteti a demokratikus társadalmat, az emberi és a szabadságjogok érvényesülését. Meg kell
védenünk demokratikus értékrendünket, gátat kell vetnünk a szélsôséges

és kirekesztô megnyilvánulásoknak,
ezek ugyanis ma is veszélyt jelentenek. A gyûlölködés, az antiszemitizmus, a rasszizmus mindig mérgezô és
elfogadhatatlan. Ha ezt elismerjük, és
eszerint cselekszünk, akkor van esélyünk, akkor megtaláljuk azokat a közös erkölcsi alapokat, amelyekre életünket, országunkat és jövônket építhetjük – zárta beszédét a belügyminiszter.
Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete bevezetôjében a Nobel-díjas Elie
Wiesel szavait idézve arra utalt, a közömbösség az egyik legfôbb oka annak, hogy a soá megtörténhetett.
A soá vízválasztó esemény az emberiség történelmében – folytatta a
nagykövet. Az emberiség átlépett egy
határt, és a legrosszabb arcát mutatta.
Ez az erkölcsi összeomlás, a cserbenhagyás és az árulás, az elkövetôk,
együttmûködôk és a közömbösek világa volt. Ebben a világban a megmentôk mások voltak. A legkülönbözôbb háttérrel rendelkezô férfiak és
nôk készek voltak életük kockáztatására, és szembehelyezkedtek a náci
ideológiával. Az igazság pillanatában
az élet szentségének elve mellett tettek bizonyságot.
Ilan Mor a Jad Vasem kitüntetettjeit példaként állította a társadalom elé.
Úgy fogalmazott, hogy a Világ Igazai
világítótoronyként mutatnak utat a
növekvô antiszemitizmus, anticionizmus, fanatizmus és idegengyûlölet sötétségében. Ezek a fertôzô gondolatok, kiegészülve a növekvô modern
etnikai és vallási intoleranciával, ismét felütik fejüket e földrészen és ebben az országban. Az antiszemita
nyelvhasználat elfogadottá vált a politikai és kulturális életben, a magyar
közbeszédben, a vezetô sajtóban éppúgy, mint az egyébként békés sporteseményeken. A média szerepére és
felelôsségére utalva a szónok kijelen-

Vagon a Jad Vasemben
tette, hogy a gyûlöletbeszéd és a véleménynyilvánítás szabadsága közötti
határokat világosan fel kell ismerni.
Beszéde zárásaként a nagykövet a
díjazottak helytállásával kapcsolatban
úgy fogalmazott: Nem elég jónak lennünk, 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 szabadítanunk a gyûlölet bénító terhétôl.
A Világ Igaza ebbôl mutat példát nekünk.
Ilan Mor ezt követôen felolvasta a
miniszterelnök levelét, amelyben Orbán Viktor hangsúlyozta: „Kormányom a jövôben is együttmûködik Izrael állammal ebben a fontos kérdésben, valamint továbbra is mélyen elkötelezettek maradunk amellett, hogy
a holokauszt emlékének kiemelt helyet biztosítsunk politikai napirendünkben.”
Az ünnepi beszédek után Bán Máté,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem fuvola szakos mûvészhallgatója

Bach és Debussy muzsikájával köszöntötte a meghívottakat, majd Hegyi Barbara és Kulka János színmûvészek egyenként felolvasták a megmentôk és megmentettek nevét, valamint közös történetüket. A tizenegy
posztumusz elismerést családtagok
vették át. Akiknek nincs élô hozzátartozójuk, azok díját a jeruzsálemi Jad
Vasem ôrzi majd.
Világ Igaza elismerésben és Bátorságért 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 István; valamint Zeidler Antal.
A díjazottak nevében a Krommer
Károly kitüntetését átvevô Krommer
Mihály a Tízparancsolat „Ne ölj!” parancsával és a Biblia „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” tanításával
utalt az elôdök igaz erkölcsi helytállására.
Rojkó A.
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„A Teremtô Istennek szeretnénk megköszönni Téged”
Keresztény egyházi méltóságok köszöntötték Schweitzer Józsefet
Köszöntésbôl, gratulációkból, üdvözlésekbôl, míves szónoklatokból s
a szeretet minden létezô kifejezôeszközébôl sohasem elég, az egy
egyébként igen szerény embert is jó
érzéssel tölthet el, feltöltôdik általa,
jó visszagondolni késôbb egy-egy
esemény hangulatára, a résztvevôkre, az ott elhangzottakra.
Az 1968-ban alapított Sant’Egidio
Közösség szervezte ünnepségen a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Karának
tágas aulájában mások mellett megjelent Prôhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, a
Magyarországi Evangélikus Egyház
országos felügyelôje, Ilan Mor, Izra-

Egy rózsa a 90-bôl
el Állam magyarországi nagykövete,
Csomós Miklós fôpolgármesterhelyettes, Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke és Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató is.
Az esemény moderátora a pécsi
Szent Egyed Közösség képviselôje,
Nagy János volt. Elöljáróban üdvözölte a megjelent felekezeti és világi
méltóságokat, majd köszöntôje elmondására a mikrofonhoz szólította
Szôke Pétert. A közösség magyarországi vezetôje elôadásához ezt a
mottót választotta: „Az elhangzott
szó érvényes.” Különleges tisztelettel és szeretettel üdvözölte az ünnepeltet, akinek megszólítása-titulusa,
mint mondta, mindenkinél más és
más. „Barátságunk története messzire nyúlik. Közösségünk több szempontból is a II. Vatikáni Zsinat gyermekének vallja magát. A zsinatot
1962. október 11-én nyitotta meg
XXIII. János pápa, két nappal
Schweitzer József negyvenedik születésnapja elôtt. Emlékszem, amikor
a professzor úrral 1996-ban a Szent
Péter-bazilika altemplomában sétáltunk, Ô János Pál pápa sírja elôtt így
szólt hozzám: Itt álljunk meg egy
pillanatra. Nagy lélek volt...”
Majd Szôke Péter elmondta: „Azzal, hogy most itt vagyunk, a jövôt
építjük. Szeptemberben a Szent
Egyed közösség meghívására 1200
kelet- és közép-európai, köztük közel 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 mondani. Igent mondtak egy erôszak nélküli, emberségben, testvériségben gazdag jövôre. Közöttünk voltak a soát
és a porrajmost túlélôk is. (Szeretettel üdvözlöm közülük itt is Varga
Bélát.) Ôk az idôs korukra megérdemelt pihenés helyett azt választják,
hogy társainkká szegôdnek, álmodnak 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 továbbadni.”
Ezután következett Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek köszöntôbeszéde, melybôl idézünk.

„Azért, amit a Fôrabbi Úr munkássága és személyes magatartása jelent
a zsidóság és a kereszténység viszonyában itt, Magyarországon, de
nemzetközi vonatkozásban is, mi
magunk tartozunk hálaadással és köszönettel. A Fôrabbi Úr tudományos
munkájának dokumentumain kívül
egyéniségével is sugároz és tanít.
Olyankor is ôszintén megfogalmazza az igazságot, amikor azt nem mindenki szeretné hallani. De bízvást teheti, mert az Ô igazsága a megbékélés, a magasabb szintû harmónia, a
realitás és a szeretet igazsága. Felejthetetlen emlékeket ôrzünk a Fôrabbi
Úr készségérôl az együttmûködésre
például a Mindentudás Egyetemének

Fotó: Millisits Máté
a peszáchról és a húsvétról szóló
elôadásában, még akkor is – sôt annál inkább –, ha a közvetítést némi
technikai hiba zavarta meg. Hálás
szeretettel emlékezünk vissza tanúságtételére Boldog Apor Vilmos személyével kapcsolatban. Sokunk számára felejthetetlen emlék az a beszéd, amelyet Salkaházi Sára boldoggá avatása után a Szent Istvánbazilika elôtt mondott. Igazságát és
szeretetét tisztelettel ôrizzük, és nem
felejtjük.
A Fôrabbi Úr tanítása és tanúságtétele napjainkban nagyon is aktuális. A párbeszéd keresése olyan idôkben, amikor vannak, akik azt hiszik,
hogy a feszültségben és a békétlenségben érdekeltek, különösen is fontos, 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 köszönetet mondok azért, hogy a Fôrabbi
Úr személyében magát az Idôsebb
Testvért tisztelhetjük.”
Végül Isten áldását kérte az ünnepeltre és annak családjára, és egy

személyes ajándékot adott át
Schweitzer Józsefnek.
Ezután egy zenei blokk következett: Weiner Leó mûvét, a Pasztorál,
fantázia és fúga, op. 23.-at az Erdôdy
Kamarazenekar tagjaiból alakult vonósnégyes (Szefcsik Zsolt, Szabó
Levente – hegedû, Polónyi István –
brácsa, Mód Orsolya – cselló) adta
elô.
A következô szónok Bölcskei
Gusztáv püspök, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának elnöke volt. „Az elsô zsoltár szavaival
köszöntöm a 90 éves Schweitzer Józsefet. 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 ismeretre. Ha végigtekintünk a református lelkészképzô intézeteken, a
legtöbb ószövetségi biblikus tanszéken olyanok tanítanak, akik közvetve vagy közvetlenül az Ô tanítványai
lehettek.
A Szentírást kutató ember megtalálja 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 kimondani, amivel soha nem bántani, megosztani, 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 fordításában így ismerünk: Szeresd felebarátodat – 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 dicséretek mellett természetesen zsidó
énekekben is megszólal a Teremtô
iránti hála hangja. Nem embert jöttünk magasztalni ma este, hanem a
Teremtô Istennek szeretnénk megköszönni Téged és mindazt, amivel
Rajtad keresztül olyan gazdagon
megajándékozott minket immár
hosszú-hosszú évtizedeken át. Engedtessék meg néhány személyes
gondolat Veled és közösségeddel
kapcsolatban.”
Majd így folytatta: „Az evangélikus püspöki lakás és hivatal a Puskin

utcában található, az evangélikus
püspöki templom pedig a Deák téren. A kettô között félúton emelkedik a Dohány utcai zsinagóga pompás épülete. Van úgy, hogy naponta
többször is megteszem ezt az utat, és
mindig hálás szívvel nézek fel az
idôsebb testvér szent hajlékának fenséges tornyaira.”
Befejezô gondolata pedig: „Drága
Józsi Bátyám! Érted is hálával áldjuk
a felséges Istent, kegyelmes Urunkat.”
Ezután Babits Mihály Esti kérdés
címû verse hangzott el Bálint András
Kossuth-díjas, érdemes mûvész interpretálásában.
Verô Tamás, a Frankel Leó úti zsinagóga rabbija egykori tanítványként szólt az ünnepelthez. „Bölcs
emberrel beszélgetni önmagában tanulást-tanítást jelent. Most egy nagyon bölcs emberrel folytatjuk a régen elkezdett beszélgetést, tehát tanulunk, tanítványává válunk, és ezt
büszkén vállaljuk. Én azon szerencsések közzé tartozom, aki valóban
tanítványa lehettem, s nagyon örülök, hogy az maradhattam a mai napig is.”
Ezt követôen a szónok visszaemlékezett rabbivá válásának körülményeire, az alma materben elsajátítottakra, a schweitzeri tanításokra,
késôbbi pályafutásának szegmenseire. Nagy mondásokat, megállapításokat, kinyilatkoztatásokat idézett a
Mestertôl, és taglalta azok hatását
saját élete formálódására. Végül a
90. zsoltár szavaival kívánt tanítómesterének minden jót.
Az ünnepelt a méltatásokat megköszönve egyebek mellett elmondta,
olyan családban nôtt, cseperedett fel,
ahol a zsoltár igéje valósággá tudott
válni. Felidézte gyermekkorát, korai
árvaságát, valamint azokat a körülményeket, embereket, amelyek-akik
személyiségét formálták.
A program vége felé a legkisebbekbôl alakult kis kórus énekelt, majd ôk
nyitották a sort, kezükben (a megjelentek a regisztrációkor vehették át)
gyönyörû sárga rózsával, melybôl levonulásuk után éppen 90 szál lett
Schweitzer József ajándéka egy-egy
kézszorítás, simogatás vagy puszi kísértében. 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 évfordulóst köszöntöttek a jelenlévôk:
Erdô Péter és Bölcskei Gusztáv hatvanadik születésnapját.
A tökéletesen megszervezett és
emlékezetes rendezvény állófogadással ért véget.
Gál Juli

Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, Schweitzer József ny. országos fôrabbi, Szôke Péter, a Szent Egyed közösség vezetôje és Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, tiszántúli püspök.
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Janusz Korczakra
emlékeztek
Janusz Korczak (1878–1942) lengyel orvos, pedagógus, író, gyermekvédô emlékére elôadásokat tartottak a Magyar Zsidó Múzeumban
és levetítették Andrzej Wajda 1990ben készült Korczak címû életrajzi
filmjét.
Száz éve, hogy a 20. század elsô és
máig egyik legjelentôsebb gyermekjogi aktivistája, Janusz Korczak
megalapította a híres varsói Árvaházat (Dom Sierot), és hetven éve,
hogy a zsidó származású lengyel orvos, gondolkodó, több pedagógiai
munka szerzôje gondozottjaival
együtt mártírhalált halt a treblinkai
német megsemmisítô táborban.
Janusz Korczak halálának hetvenedik évfordulója alkalmából a lengyel parlament kulturális bizottsága
Marek Michalak gyermekjogi biztos
kezdeményezése nyomán a 2012-es

Korczak és a gyerekek
évet Janusz Korczak-emlékévnek
nyilvánította.
A Zsidó Múzeum rendezvényén,
amelyet a budapesti Lengyel Intézettel közösen szerveztek, Peremiczky
Szilvia igazgató mondott köszöntôt,
Sommer László, az ORZSE adjunktusa Korczak pedagógiai elveinek
megjelenése a mai nevelés-oktatásban címmel tartott elôadást, Kovács
Mónika, az ELTE adjunktusa
Korczak személyisége és pedagógiája a szociálpszichológus szemével
címmel értekezett.
Janusz Korczak Henryk Goldszmit
néven született 1878. július 22-én
Varsóban. A gyermekek egyenjogúságáért folytatott mozgalmak elôfutárának tartják. Növendék-önkormányzatot 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 pedagógusnak, a neveléstörténet egyik legnagyobb alakjának munkásságával,
tanulmányozta a gyermekkórházak,
iskolák mûködését. 1903–1912 között gyermekorvosként praktizált, a
szegényebb családoktól nem kért vizitdíjat.
A varsói Árvaházat 1912-ben alapította 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 alapítóját és összes lakóját a treblinkai haláltáborba hurcolták és megölték.
A varsói gettóban Korczak naplót
írt, a kordokumentumot 1958-ban
publikálták elôször a lengyel fôvárosban.
Janusz Korczak két programmûve
a „Hogyan szeressük a gyermeket?”
és „A gyermek joga a tiszteletre”. A
Lengyel Irodalmi Akadémia 1937ben Aranykoszorús íróvá avatta.
(MTI / prae.hu)
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IZRAELI SZÍNES
Barak Júdeát és Somront adná fel

Ariel Saronnak a Gázai övezettôl való „elszakadási” (hitnatkut) terve és annak 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 sajtóban West Bank, a magyar újságokban Ciszjordánia néven említik – területének nagyobb részétôl gondol „elszakadni”, és onnan áttelepíteni a zsidó lakosságot.
(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 interjúelôzetesben 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 részének önkéntes feladása.
A Barak-terv az 1967-es hatnapos háború eredményeként megszállt területek 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 zsidó település felszámolását irányozza elô. Az áttelepítendô családok kártérítésben részesülnének.
A Jordán-völgy és a Holt-tenger északnyugati partvidéke az ottani zsidó települések 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 álláspontjáról: „A leendô Palesztin Államban egyetlen zsidó sem élhet.”)
„Jom kippur elôtt az ember önvizsgálatot tart. Izrael elmúlt 64 éves, Júdeában 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 kormányfô és koalíciós partnerei – nyitott kérdés.

Közös hadgyakorlat

Közel
Netanjahu: „soha nem engedem,
a nyolcmillióhoz hogy népem a megsemmisítés
A zsidó újév elôestéjén Izrael Álárnyékában éljen”
lam népessége megközelíti a nyolcmilliót – egy alig 20 ezer négyzetkilométeres területen! (Magyarország
területének kevesebb mint a negyedrésze.)
A statisztikai hivatal pontos adata:
7 933 200 fô, vagyis kevesebb mint
67 ezer lélek hiányzik a 8 millióhoz.
Az állam népességében a zsidó etnikum magasan vezet: létszáma közel 5,8 millió, pontosan 5 798 600 fô.
Közülük az európai eredetû askenázok 36 százalékot tesznek ki, az
észak-afrikai eredetûek 14,5 százalékot, Ázsiából 11,2 százalék jött. A
fennmaradó közel 40 százalék az ország szülötte, egyre többen a törzsek
közötti házasságokból, ami az izraeli
„olvasztótégely” sikerének a bizonyítéka, az ôs-új nemzet kialakulása.
A várható élettartam az egyik legmagasabb a Földön: a nôk 83,6 évre,
a férfiak 80 esztendôre számíthatnak.
A második legnagyobb etnikum az
arab, jóval másfél millió fölött, pontosabban 1 636 800 lélek. Döntô
többségük az iszlám vallást követi.
Az etnikai „senki földjén” 318 ezer
izraeli állampolgár él – hivatalosan.
Nem hivatalosan legalább még egyszer 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 zsidóknál 1,8 százalék.
Izrael a fejlett ipari OECD-államok között fiatal országnak számít:
a 14 évesnél ifjabb gyerekek aránya
28,2 százalék, míg az OECD átlaga
18,5 százalék. A lakosság elöregedése azonban Izraelre éppen úgy
jellemzô, mint az európai országokra. Az elsô házasságra lépés, és
ebbôl eredôen az elsô gyerek vállalásának ideje is tolódik.
Aggasztó adat: minden hatodik izraeli valamelyik szociális ellátó szolgálatnál van bejegyezve, vagyis
külsô segítség nélkül nem tudja
fenntartani magát. A 75 évesnél
idôsebbek fele szorul szociális segélyre, míg az összes etiópiai bevándorolt fele – életkortól függetlenül –
szerepel az ellátandók jegyzékében.

„Soha nem engedem, hogy népem
a megsemmisítés árnyékában éljen”
– ezt mondta Benjamin Netanjahu az
amerikai zsidó lobbi legbefolyásosabb szervezetének konferenciáján
Washingtonban. Az izraeli kormányfô arról is beszélt, hogy a zsidó
állam évekig várt, hogy Irán atomprogramját szankciókkal és a diplomácia eszközeivel leállítsák. Hangsúlyozta, hogy Izraelnek joga van az
önvédelemre, és történelmi példával
indokolta a cselekvés szükségességét.
Benjamin Netanjahu kezében egy
1944-ben íródott levél másolatát tartotta az AIPAC konferenciáján. A levélben amerikai tisztviselôk elutasították zsidó vezetôk azon kérését,
hogy bombázzák le az auschwitzi
náci haláltábort. Az amerikaiak akkor arra hivatkoztak, hogy a hadmûvelettel csak provokálnák a németeket. Az izraeli kormányfô párhuzamot 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. Tudjuk, Irán azt hangoztatja, hogy urándúsítása az orvosi kutatás fejlesztésére 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 kacsa, és ideje, hogy a világ elkezdje
kacsának nevezni a kacsát”.
Netanjahu megismételte, hogy Izrael fenntartja a jogot önmaga megvédésére. Mint mondta, Izrael számára minden lehetôség az asztalon
van. „Sohasem fogom kockára tenni
Izrael biztonságát” – jelentette ki.
A kormányfô figyelmeztetett egy
nukleáris Irán veszélyeire. „Egy
atomfegyverrel felszerelt Irán drámaian megnövelné a terrorizmust,

A Moszad tudta, de nem mondta

Az ugyanazon a napon tartott polgári védelmi gyakorlattal párhuzamosan, de attól függetlenül kezdôdött az Amerikai Egyesült Államok
és Izrael légierôinek közös hadgyakorlata.
A több ízben elhalasztott hadgyakorlat neve Austere Challenge 12, és
célja Izrael légtere védelmének gyakorlása ellenséges országok területérôl indított koncentrált rakétatámadás esetére.
Az Izraelben tartott gyakorlaton az
EUCOM, az USA Európában állomásozó hadereje és az Izraeli
Légierô vesznek részt. A jelenleginél
nagyobb közös hadgyakorlat eddig
nem volt.
A Cáhál, az Izraeli Hadsereg szóvivôje hangsúlyozta: a közös had-

gyakorlatot már két évvel ezelôtt
megtervezték, így nincs kapcsolatban a régió aktuális katonai vagy politikai történéseivel. Célja a két hadsereg légelhárítási együttmûködésének gyakorlása és tökéletesítése.
Mind Izraelben, mind az Egyesült
Államokban bejelentették, hogy a
közös hadgyakorlatnak nem célja
bármiféle üzenet közvetítése a körzetben folyó fejleményekkel kapcsolatban, 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.

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 kivizsgálni. (2650 fô volt a veszteség.)
A jelentés szerint a Moszad, az izraeli külsô hírszerzés öt nappal(!) a háború 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 „drótot” 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, elmondta a bizottság elôtt, hogy amennyiben tudomása lett volna a Moszad által szerzett adatokról, azonnal tájékoztatta volna Jigál Allon tartalékos tábornokot, 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 kippuri háború kezdete elôtt a Moszad jelentette Golda Meir miniszterelnöknek,
hogy Egyiptom vegyi és nukleáris fejjel ellátott Scud rakétákat kapott a Szovjetuniótól. Zamir Moszad-fônök az értesülés hitelét kétségbe vonta, miután
egy ilyen lépés szerinte túlságosan kiélezte volna az oroszok és az amerikaiak között fennálló feszültséget.
(Forrás: az Izraeli Rádió „Bét” mûsora)
Halmos László
Rehovot

atomernyôt nyújtva a terroristáknak.
Vagyis Irán olyan megbízottait, mint
a Hezbollah vagy a Hamasz, arra bátorítaná, hogy támadják meg Amerikát, Izraelt és másokat, mert egy
atomfegyverrel rendelkezô hatalom
támogatja ôket.”
Párhuzamot vonva az Irán megtámadása elleni kifogásokkal, Netanjahu azt a példát hozta fel, hogy az
amerikai hadügy-minisztérium egy
1944-es, a világ zsidó vezetôinek kérését elutasító levele szerint az
auschwitzi haláltábor elleni hadmûvelet „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 életeket, és biztosítsa a zsidó jövôt” –
idézte a Háárec az izraeli miniszterelnök szavait, amelyeket az AIPAC
washingtoni kongresszusán mondott.
(atv.hu / MTI)

„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 nyilatkozta, hanem egy köztiszteletben
álló amerikai polgár.
Nem is akármilyen polgár: az
Egyesült Államok egykori nemzetvédelmi fôtanácsadója és külügyminisztere, 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 kilencvenedik 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 nyomaték kedvéért megismételte.
Mi nem tesszük. Elég volt ennyi.
Persze hogy furdalja az olvasó oldalát, vajon honnan a prófécia, ha valóban ezt mondta. És hogy a kilencvenéves ember lelkének melyik
bugyrából buggyant elô a baljóslat,
és miért érezte szükségét ezt közölni
a nagyvilággal?
Egy szakavatott lélekbúvár bizonyára frappáns választ tudna adni, de
az újságírót ennél is jobban érdekli,
hogy Cindy Adams asszony (81), a
lap veterán pletykarovat-vezetôje –
egyébként humorista özvegye –, valamint a lap fôszerkesztôje miért éppen a zsidó újév, ros hásáná napját
látta megfelelônek, hogy ezt a néhány soros „hírt” közölje?
It was a bad joke, Ms Adams...
Viccnek is rossz.

66

ÚJ
ÚJÉLET
ÉLET

2012. NOVEMBER
1998. MÁJUS15.
1.

Arab kôzápor a nemzetközi ünnepen Jeruzsálemben
Összetûzések törtek ki Jeruzsálemben a
Templom-hegyen a pénteki muzulmán imák
után. A rendôrségnek kellett közbeavatkoznia,
amikor több száz arab kövekkel akarta megdobálni a Nyugati-falnál imádkozókat. Az izraeli
fôvárosba azon a héten a sátrak ünnepére több
mint egymillió ember érkezett. A külföldi zarándokok közül mintegy hatezer evangéliumi
hívô az Izrael Szövetségesei Alapítvány, a Zsidó Világkongresszus és a Jeruzsálemi Keresztény Nagykövetség közös konferenciáján vett
részt. A rendezvény fôszónoka idén Juli
Edelstein izraeli miniszter mellett Németh Sándor, 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. Innen zúdítottak volna kôzáport a 20 méterrel lejjebb imádkozó emberekre, de ezt a hatóságok
megakadályozták. Az ôszi ünnepek alkalmából
folyamatosan rengetegen tartózkodnak a Siratófalként is ismert téren, mert ilyenkor kerül sor
a hagyományos fôpapi áldásra is, ahol a hajdani Szentélyben szolgáló papok ma élô leszármazottjai megáldják a jeruzsálemi zarándokokat.
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 forgatócsoportja különtudósításában beszámolt – egy zsidó zarándokcsoportot is támadás ért a Templom-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 felvonulást a sátrak ünnepe alkalmából. A több kilométeres menetet mintegy 25 ezren alkották,

Brit zarándokok Jeruzsálemben
köztük 6000 evangéliumi keresztény zarándok,
akik 90 különbözô országból érkeztek, hogy kiálljanak Izrael és Jeruzsálem egysége mellett.
A keresztény felvonulók elôzôleg részt vettek
az Izrael Szövetségesei Alapítvány, a Zsidó Világkongresszus és a Jeruzsálemi Keresztény
Nagykövetség közös ünnepi konferenciáján,
amelynek idei fô témája a zsidó állam iránti szolidaritás volt az iráni fenyegetésekkel szemben. A
rendezvényre 25 államból érkeztek politikusok,
parlamenti képviselôk és közéleti szereplôk. A
konferencia szervezôje Benny Elon korábbi izraeli miniszter volt, aki az utóbbi évtizedben a keresztény cionisták és Izrael közötti kapcsolatok
egyik legismertebb támogatójaként tevékenykedik. Az Izrael Szövetségesei Alapítvány legutóbbi konferenciáját 2011 novemberében Budapesten tartotta, amelyen számos magyar kormánypárti és ellenzéki politikus is részt vett.
A budapesti rendezvény sikere is közrejátszott
abban, hogy a jeruzsálemi kongresszus egyik
fôelôadójának Németh Sándort, a Hit Gyülekezetének vezetô lelkészét kérték fel. A Nemzetközi
Konferenciaközpontban a program elején

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök videoüzenetben üdvözölte a megjelenteket, megköszönve a világméretû evangéliumi
keresztény közösségnek, hogy évtizedek óta kitartóan támogatja Izraelt. A kormányfô emlékeztetett arra, hogy
az 1980-ban létrejött Jeruzsálemi
Keresztény Nagykövetség a legnehezebb idôkben is
hívôk ezreit hozta el évente az izraeli fôvárosba.
Benny Elon volt izraeli miniszter felszólalásában kiemelte, hogy a Jeruzsálembe érkezett
keresztény törvényhozók és politikusok egyetértenek azzal, hogy a nemzetközi közösség világos határvonalakat szabjon az iráni atomprogrammal szemben, és szolidárisak Izraellel,
amelyet Teheránból rendszeresen halálos fenyegetések érnek. „A zsidó nép és a szabad világ 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 jeruzsálemi konferencia célja, hogy a keresztény világ
részérôl Izrael iránt kifejezett bibliai érdeklôdés és szimpátia politikai támogatás formájában is megjelenjen.

Az antiszemitizmus rombolja
a nemzeteket
A magyar küldöttség vezetôje, Németh Sándor felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a

keresztények számára ma alapvetô cél, hogy „az
Izrael iránti szeretetüket konkrét cselekedetek
formájában is kifejezzék”. A Hit Gyülekezetének vezetô lelkésze bibliai példákkal igazolta,
hogy az aktív cselekedetekben is kifejezôdô hit
hogyan változtatja meg a kedvezôtlen körülményeket.
„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 esemény az egész emberiség számára is felemelkedést és megbékélést hoz a Teremtôvel.
Németh szerint ezzel szemben az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség „megfosztja a nemzeteket Isten áldásától, rombolja a társadalmakat és akadályozza a keresztény közösségek növekedését”. Az európai kereszténység felelôssége, hogy képes-e a harmincas évekkel szemben 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 támogatott antiszemita politikai pártja mûködik – folyamatos küzdelmet jelent.
Trent Franks amerikai kongresszusi képviselô is Izrael példáját állította a világ nemzetei elé. „Izrael számos olyan dolgot cselekszik,
amelyet az amerikaiak közül sokan nem is értenek, pedig ezek a szabadság ügye szempontjából kulcsfontosságúak.” Az arizonai republikánus 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.)

MAGÉN ISTVÁN

Búvárkalandok bibliai vizeken

(2.)

Olvasónapló
Csomós Róbert kötete, a Búvárkalandok bibliai vizeken címû, 2004ben jelent meg az Árgus kiadónál.
Faludy György ezt írta róla: „Ritka
kincs az irodalomban ez a könyv...”
A Budapestrôl magával hozott farkaskutya még a hadseregbe is elkíséri.
Csomós a tizedik és tizenegyedik fejezet közé helyezi el a Golan címû novellát, mely – akárcsak a többi – epizódszerûen illeszkedik, meg élményekkel, tapasztalatokkal, kalandokkal, veszélyekkel és áldozatvállalással. Sok szállal fûzôdik a tömörré öszszegyúrt, egymásra halmozott történetekhez. Hûségrôl, szeretetrôl, gondoskodásról szól, mint MaminSzibirják szibériai író meséi a tajgai
vadászokról és kutyáikról. Jerjomka,
a szibériai kutya Csomós Rockyjához
hasonló, aki gazdáját a hatnapos háborúba is elkíséri. „Talán még a jeruzsálemi rádió tízpercenként leadott jelentését is fel tudta fogni.” Az ember
és a kutya évezredes barátságának intenzitása a zsidó államban rekordokat
dönt. Rockynak és gazdájának kapcsolata 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 bevehetetlennek hirdetett földalatti erôdrendszerét,
a közel-keleti Maginot-vonalat”.
Elidôzünk a rettenthetetlen bátorságukat fitogtató golániak között, akik éjszakánként Jordániába, az ôsi Petrába
„kirándulnak”, az elhagyatott városba,
a határ másik oldalára. Jó „hecc”, zsidó virtus, feltéve, ha a jordán
határôrök golyói elkerülik ôket.
Késôbb a „kemény, makacs tábornok”, Mose Dáján megregulázta az
ázsiai és afrikai zsidók fiaiból álló
alakulatot. 1967-ben elfoglalták a magaslatot „hatszáz piros sapkás
ejtôernyôs halála árán, ember ember
elleni küzdelemben”.

És közben a pesti farkaskutya hússal kevert harci adagot kap az izraeli
hadseregben... Ott lapul a golyózáporban, vagy fut fedezékbe a gazdájával,
vagy fürdik a Genezáret-tóban, ahol
minden mozgó pontra lônek a szíriaiak. 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 vizet a nyakába, éjszaka pedig nedves
pokrócon alszik.” Egy szép, vastag
karéj, szelet az izraeli kutyaszeretetbôl. Eszembe jut Charlie, a barna
snaucerkeverék, aki kedvtelésbôl járogatott hozzánk hónapokon át
Názáret-Illitben, meg a kis Csöpi, a
„pudell”, akinek a farka úszás közben
periszkópként emelkedett ki a tengerbôl.
A tegnap még Tel-Avivban utasokat
szállító busz viszi ki a katonákat a
frontra. Egészen ki, ameddig lehet, a
frontvonalba. A fejezetek közé beékelt novellák kis írói remekek. A tolvajnak hitt szefárd fiú, Chaim
Ochanon („a h betûket mélyen, torokból, szinte hörögve kell kiejteni”) az
élete árán menti meg az írót a fronton.
„A vacak tollamat a bélésbe csúszva
megtalálta a feleségem... (...) Tinédzserfiú 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 történetek szövetébe. Olyan, mint a „valóság égi mása”, mintha a Földközi-tenger hullámai helyenként tükörsimává
fényesednének. A valóság fittyet hány
az irodalomnak. A lélek mélységeibôl
visszatérni ugyanolyan nehéz, mint a
tenger mélyébôl. „Minden ilyen, gázokkal történô kikeszonolással töltött

óra végén 5–10 percig sûrített levegôt
kell alkalmazni, de a módszer még így
is bármelyik másodpercben eszméletvesztést 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 halász, a búvár, ott vannak a barátai, búvártársai, 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 vadászik.” Aki elmerül ebben a könyvben,
mintha a tengerben merülne el. „Mintha az ûrbôl érkeznék, súlytalanul lebegek alá a letört hajóorr, a »sátor«
mellett, a sárga csíkos szulbik tömegében. Iszapmárnák felhôi úsznak a
lábam alatt, most békén hagyom ôket,
majd rájuk is sor kerül egyszer.” A
búvár a tenger alatt „vadászik” a szigonypuskával. Elbûvölôek a kifinomult szavak, a hajlékony, érzékeny
képek megformálására használt kombinációk. Titokzatos eredetû, ki tudja,
a magyar vidék mely szegletébôl származó kifejezések, melyeket csak a
Rákosi börtöneit és a forradalom barikádjait megjárt izraeli búvár, a közelkeleti háborúkat végigküzdô veterán
ismerhet: „vértôl iszamos hajópadló”
– olvashatjuk, vagy „mintha egy óriás
silbakolna”, vagy „kezem vállból és
csuklóból kimarjult” (egy cápával való küzdelem közben). Megismerhetjük a „gordonkahangú spanyol
arany”-at. Három évtizedes izraeli
tartózkodás után francia feleségével
és szabre gyerekeivel nem volt alkalma anyanyelvét gyakorolni, mégis
magyar nyelvet tanulhatunk tôle.

Rocky a Cáhálban

Szuggesztív képeket vetít elénk tájakról, helyzetekrôl, emberekrôl: „Meleg
pénteki nap volt, amikor elôször arattam diadalt a halak felett. Kinek kell a
harmincöt fokos forróságban, a szombat 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 legnagyobb repedést, de a búvárpalackkal
a hátamon nem tudok áthatolni a szûk
nyíláson. Leveszem hát a hátamról a
palackot, és a regulátort erôsen a fogam közé szorítva betolom magam a
hajótestbe.”), nagykereskedôké („sok
ravasz sakálpofa”), üzletembereké
(„Annak a Nissim nevû töröknek például [...] aki akkoriban háromkerekû
biciklivel és kosarakkal jött a halakért,
ma a Carmel hegyi „petrezselyem” negyedben emelkedik [...] a palotája.”),
ügyes, „krampácsoló” régiséghamisítóké, 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 aranyat elôállítania...
Búvárszemüvegen keresztül bemutatni korokat, országokat, karaktereket, politikusokat, vérfagyasztó tenger

alatti tusák közben beszélni bátorságról, helytállásról, kitartásról, hazaszeretetrôl, hûségrôl talán irodalmi
bravúr. Eklektikusan, mûfajoknakû
fittyet hányva, formabontó világunk
adottságaiból építkezve, az emberi
lehetôségek határvidékén ôselemekbôl irodalmat csinálva tanít ez a
könyv. Csomós Róbert, az izraeli halász 1963-ban hírnevet szerez magának. Egy cápakaland révén felkapja
nevét a bulvársajtó. „Nagylegény volt
a Robi...” – gúnyolódik önmagával
csúfondárosan a haifai Rambam kórház mûtôasztalán.
„...hány halál, hány veszedelem leselkedik a búvárra! (...) elegendô lett
volna egy pillanatnyi pánik, egy újabb
tévedés, és ez a könyv soha nem íródhatott volna meg.”
Aki bátor, az mindig bátor. A börtönben is, a forradalomban is, a
mûtôasztalon is, a cápákkal való küzdelemben is. Az elhatározás élménynyé 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 udvarán akasztásra felvezetett tanítónô
sikoltozása álmaimban elkísér a sírig.”
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áron eladnám. Csak megbízható egyének
jelentkezését várom, zsani01@t-online.hu

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

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

Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. Tel.: 3204778.
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, jelentkezzen a Rabbiságon a 413-5580-as telefonszámon vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com e-mailen keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám szövetségébe felvehessük.
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz megyek. 06-20-551-4580.
Otthoni szakápolást vállalunk Budapest
területén, szükség esetén egyedi szakorvosi ellátással és gyógyászati segédeszközök
helyszínre telepítésével. Együttmûködünk
a háziorvossal, kórházi szakorvosokkal.
Kóser étkeztetést is biztosítunk. Szakmai
mûködési engedéllyel és felelôsségbiztosítással rendelkezünk. Tartós megrendelés esetén árkedvezményt adunk. E-mail
cím: alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24
órás telefon: +36-30-443-1016.
Színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás, plakátnyomtatás, könyvnyomtatás,
névjegykészítés a Mammut I.-ben, a II.,
VI., IX. kerületekben. Messinger Miklós,
06-20-934-9523, www.rcontact.hu
Licites eljárással eladó ingatlanok!
Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30 m2es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.
Gyömrôn 730,35 m -es kastély 9398 m -es
telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltási
ár: 95 000 000 Ft.
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Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2-es
telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.
Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es, egyszobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási
ár: 3 900 000 Ft.
Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken
53 m2-es, kétszobás, összközmûves, telkes
lakóingatlan melléképülettel (9,4 m2). Kikiáltási ár: 12 000 000 Ft.
Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy a
30-217-3460 telefonszámon lehet érdeklôdni munkaidôben.
VIII. kerületi, Blaha Lujza tér melletti,
55 m2-es, pompás lakásomat lakottan fél

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

Bécsi, idôs, egyedülálló személy gondozását, eltartását vállalom. +36-30-4686102.
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. Jelentkezés: Deutsch János, 06-20-233-8454,
lljano@freemail.hu
Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásárolom, lakását kiürítem, kívánság szerint
kitakarítom. Harsányi Ildikó, 06-30-2093463.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 vagy 6
személyes (akár hiányos) evôeszközkészletet, cukordobozokat, gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali, asztali díszórákat, antik,
barokk bútorokat, tabernákulumot, szekretert, reneszánsz dolgozószobát, bronz-, fa-,
márványszobrokat (hibásakat is). Teljes hagyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER., BATTHYÁNY U. 10.
201-6188, 06-20-323-4104.
Sürgôsen eladó Veresegyházán, csendes,
zöld környezetben, forgalomtól mentes utcában, 2500 m2-es telken 360 m2-es, egy-

szintes, 5 szobás, 5 fürdôszobás családi
ház. A kert végében a forgalomtól elzárt,
gyönyörû, fákkal övezett helyi halastó terül el. Az épület közepén átrium lett kialakítva. A telken egyéb építmények is találhatók. Irányár: 130 millió Ft. Tel.: 06-30933-0886, e-mail: pacific.bp@gmail.com
Eladó XIII. ker., Visegrádi utcában, piactól, metrótól 2 percre, liftes, szép házban 81 m2-es, napos, emeleti, utcai, 2 szoba-személyzetis, egyedi fûtésû lakás 23,4
millió Ft-ért. Tel.. 06-30-265-4343.
Idôs személynél gondozást, takarítást
vállalok gyakorlattal, külföldi referenciával. Tel.: 06-70 547-6881.

HÁZASSÁG
Salom komoly társközvetítô. Fülöp Zsuzsa. Telefon: 06-20-934-9523. E-mail:
zsuzsa194705@t-online.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.

7

Péntek
este
Nov. 16.

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

Szombat
reggel
Nov. 17.

Péntek
este
Nov. 23.

Szombat
reggel
Nov. 24.

17.00
17.30
16.00
17.30
17.30
17.00
17.30
16.00

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

17.00
17.30
16.00
17.30
17.30
17.00
17.30
15.50

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
16.00
16.00

9.00
8.00
8.45

18.00
15.50
15.50

9.00
8.00
8.45

15.30
18.00
17.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

15.30
18.00
17.00
18.00
18.00

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

16.00

15.50

18.00
17.30

18.00
17.30

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

17.00
18.00
18.00
18.10
17.00
18.00
15.40
15.40
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
November 16. péntek

Kiszlév 2.

Gyertyagyújtás: 3.48

November 17. szombat

Kiszlév 3.

Szombat kimenetele: 4.55

Üzennek a kövek

November 23. péntek

Kiszlév 9.

Gyertyagyújtás: 3.42

Fotókiállítás a zalai zsidótemetôk felújításáról

November 24. szombat

Kiszlév 10.

Szombat kimenetele: 4.50

Miklós Tünde

A Zala megyei zsidótemetôk felújítását dokumentálja Zóka Gyula fotókiállítása, 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 riportfotókon – melyekhez Arany Horváth Zsuzsa írt emléksorokat – megörökítette a
felújítás elôtti állapotokat, a gazzal benôtt síremlékeket, majd a felújítás utáni átadás pillanatait. A néhány évvel, hónappal késôbb, ugyanazon a helyszínen készült felvételeken a gondozott sírkertek láthatók.
A tárlat utolsó képei a felújításra váró sírkerteket mutatják be, mintegy utalva 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 figyelni arra, hogy a sírkertek megmaradjanak, és látogathatók legyenek. A
zsidótemetôk állapotát tekintve az utolsó elôtti percben vagyunk, ha nem fordítunk 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. Rendbetételükkel 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 hitközség a munka szervezéséhez, a ledôlt, összetört sírkövek, a holokauszt áldozatainak 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 bokorsövénnyel körbevett síremlékeket pedig egy kukoricatábla kellôs közepén találták 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 élnek kis lélekszámú csoportjaik, megfogyatkozott hitközségeik.” 1941-ben
Zala megye lakosai közül 7027-en vallották magukat izraelita hitfelekezetûnek, ez a szám kiegészült még 48 jiddis és héber anyanyelvû lakossal, valamint 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)

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. Kertész László táborcsoport-vezetô.
– A Szeretetkórház zsinagógájában Szinai T. József elnök köszöntötte a szimchát tórai halvacsora házigazdáit, a chátánokat: Deutsch
László fôrabbit, Mózes Imrét és
Fruchter Sándort. A fôrabbi tórai tanítást tartott, majd beszélt a zsidó hagyományok fontosságáról, megôrzésérôl. Az étkezés utáni imát Fruchter
Sándor mondta el.

– Apró József, az 56-os Hagyományôrzô Veteránok Világszövetségének elnöke a szervezet és a Mazsihisz nevében koszorút helyezett el október 23-án, illetve november 4-én
Nagy Imre sírjánál, az Új köztemetô
301-es parcellájában, a Fiumei úti
temetô 56-os emlékmûvénél és Angyal István sírjánál.
– Adományok. Robert Haas, a
Zsidó Gimnázium öregdiákja nagyünnepeink alkalmából 450 000 Ft-os
adománnyal, egy új EKG-készülék
beszerzésével támogatta a Szeretetkórház betegeinek egészségügyi ellátását. 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) 4553333. Honlap: www.hdke.hu. Email: info@hdke.hu

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.)
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Lengyel judaikák az interneten

TÉVÉNAPLÓ

Több mint háromezer lengyel zsidó tárgyi emlék – judaika –
tekinthetô meg a Varsóban épülô
Lengyel Zsidók Történetének Múzeuma (MHZP) által létrehozott internetes adatbázisban.
Andrzej Cudak, a múzeum igazgatója a Központi Judaika Adatbázis
ünnepélyes bemutatóján egy nagyobb projekt részének nevezte a
zsidó kultúra tárgyi emlékeit tartalmazó adatbázist. A lengyel PAP hírügynökség által idézett beszédében a
múzeum egyik alapvetô feladataként
emelte ki a virtuális gyûjtemény vezetését, melynek köszönhetôen magánszemélyek és kutatók világszerte
hozzáférhetnek a lengyel zsidóság
ezeréves történetét bemutató emléktárhoz.
Az adatbázis jelenleg az MHZP és
a Zsidó Történeti Intézet (ZIH) gyûjteményeiben található egyedi tár-

A TV2 tûzte mûsorára ezt az amerikai filmet, amely egy zsidó fiú történetét meséli el. Méghozzá a legnehezebb eszközökkel, ugyanis a mûfaja vígjáték. Zohant a kitûnô színész, 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 eldönteni. Sôt azt sem, hogy mikor nevessek, mikor hahotázzak. Amíg ennek végére járok, addig lepereg a
film. Méghozzá az izraeli gyönyörûség tengerparton kezdôdik. A fürdôparadicsomot elnézném órákig, de
egy pasi mindenféle bravúrokkal jeleskedik. Majd megjelenik a feje fölött egy helikopter, melyrôl kiderül,
hogy érte jött. Lelépett a hadseregbôl, ami nem szép dolog, és most
visszaszállítják a Moszadhoz, ahol
szükség van rá. Ugyanis el kell tüntetnie egy Fantom nevû arab terroristát.
Este még vacsora a szüleivel, akiknek 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 biztonság! Háborúzz!” A kétségbeesés
után a szülôk nevetôgörcsöt kapnak,
gyorsan én is, nehogy lemaradjak
valamirôl. De Zohan nem törôdik
velünk, és ollóval a kezében tér nyugovóra.
Másnapra már Zohan is, én is tudom, mitôl döglik a légy. Zsonglôrként szedi szét a fegyvereket, repül a levegôben, úszva utolér egy

A Lengyel Zsidók Történetének Múzeuma Varsóban
gyak és dokumentumok digitalizált
változatát tartalmazza: köztük 16.
századi kiadványokat, Wladyslaw

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 zsinagógákat, de befuccsolt a kísérlete.
Az elsôt Marx Károly mondta 1848-ban, a másodikat én 2012-ben.
A német gondolkodó kijelentésével most nem foglalkoznék – foglalkoztak azzal elegen –, legyen elég annyi, hogy én személy szerint nagy tudósnak tartom Marxot annak ellenére, hogy tudományos kísérletét elôször
nem patkányokon, hanem rajtunk próbálta ki. Most lássuk az én kijelentésemet. Ezeken a hasábokon néhány éve megírtam, hogy fiam erôsen leamortizált, de még használható sapkáját kabátja zsebébôl az egyik zsinagóga ruhatárából ellopták. Miután a sapka értéket nem képviselt, viszont
hiányzott, engem kérdezett meg, mi lehet az oka a piti akciónak. Én akkor nem vettem észre, hogy ami történt, az valódi ómen. Ezért a mindenre 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. kerületi 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 arra az idôre, amíg talál magának albérletet. Minden jótett elnyeri büntetését: néhány hét múlva a lakás tulajdonosa bement régi otthonába, és
megdöbbenve észlelte, hogy az a vitrin, amiben porcelánokat, apró szobrokat, dísztárgyakat tartott, teljesen üres. A fiatalembernek innen kezdve
nyoma veszett. Tekintve, hogy mind a persely, mind a Déryné-szobrok eltûnése olyan apró bûncselekmény, amitôl nem jön izgalomba egyetlen
rendôr sem, ezért senki nem tett feljelentést.
A fiatalember megjelent a szomszéd kerület zsinagógájában is, az odatartozás igényével. Itt is befogadták. A zsinagóga ruhatára szeparált helyiségben van, ahol imaidôben nem tartózkodik senki. Ô az egyik ilyen alkalommal hátrament, és addig turkált a felakasztott kabátok zsebeiben,
míg az egyikben talált 80 000 forintot. Ekkor derült ki, hogy nem számíthat 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 banális. Miután a kabát tulajdonosa felfedezte tetemes kárát, csak a kamerák felvételét kellett megnézni, és azonnal kézben volt a bizonyíték. Megtették a szükséges feljelentést, az ügy rendôrségi vizsgálat tárgya, és minden jel arra mutat, hogy a fiatalember a közeljövôben a szombat bejövetelét már nem egyházi barchesszel, hanem a kincstártól kapott sertésmájkrémkonzervvel fogja ünnepelni.
Elbambultam azon, hogy egy hívô zsidónak tûnô ember miért jár lopni
pesti zsinagógákba, mikor tudhatja, hogy az oligarchák és a Szilikonvölgy részvényesei általában nem ott gyûlnek össze péntek esténként. Aztán, ahogy ez lenni szokott a zseniknél, jött a megvilágosodás. Miután
utánanéztem a fiatalember múltjának, kiderült, hogy ô nem zsidónak született. 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 tanulta meg, hogy: ...ölj, ...paráználkodj, ...lopj stb.
Mi pedig adjunk hálát a Mindenhatónak, hogy emberünk a hibásan
megtanult 10 parancsolatból csak a nyolcadikat gyakorolta zsinagógáinkban.

Szpilman zongoramûvész és zeneszerzô nyakkendôjének vagy a varsói gettó területén mûködô fogorvosi
rendelô cégtáblájának képét. A tervek 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 virtuális tárlatba.
Lengyelországban a második világháború után nagyon kevés zsidó
dokumentum és zsidó származású
mûvészek alkotta mûtárgy maradt
fenn. A zsidó kultúra legtöbb tárgyi
emlékét a ZIH ôrzi, amelynek gyûjteményében csaknem 15 ezer kiadvány, mû- és kegytárgy található.
A lengyel kulturális és nemzeti
örökségi tárca által finanszírozott
adatbázis a navigart.jewishmuseum.org.pl honlapon kereshetô fel.
(MTI)

Ne szórakozz Zohannal!

A Budapest Klezmer Band
sikere Franciaországban
Nagy sikerû koncertet adott a Budapest Klezmer Band a Párizs melletti
Levallois-Perret Ravel koncerttermében, a közönség állva ünnepelte a magyar zenekart.
A párizsi magyar nagykövetség és a
kisváros magyar származású polgármestere, Patrick Balkany által közösen szervezett koncertre megtelt a helyi konzervatórium kiváló akusztikájáról ismert, 440 férôhelyes hangversenyterme. A közönség soraiban foglalt helyet Feldmájer Péter, a
Mazsihisz elnöke, több, Franciaországba akkreditált uniós országbeli
diplomata, valamint Nicolas Sarkozy
volt francia államfô két testvére,
Guillaume és François is, akik apjukkal, Sárközy Pállal érkeztek.
Trócsányi László nagykövet a koncert elôtt elmondott köszöntôjében kiemelte, hogy a Magyarországon egykoron virágzó, sokszínû zsidó kultúra
több év diktatúra, üldöztetés és elnyomás után ismét reneszánszát éli, s a
mindkét országban jelentôs zsidó közösség nagyban hozzájárul a Franciaország és Magyarország közötti viszony megerôsítéséhez. Hozzátette:
nagyon büszke arra, hogy New York
és számos világváros után a magyarországi zsidó kultúra egyik nagy rajongójával, Patrick Balkanyval együtt
köszöntheti a Budapest Klezmer Band
tagjait.
A Nicolas Sarkozy gyerekkori barátjaként és munkatársaként Franciaországban országos ismertségû politikusnak számító, zsidóságát és magyar
származását egyaránt büszkén hirdetô
polgármester elmondta: mindig hevesen ver a szíve, amikor magyar zenét
hall, azt pedig külön megtiszteltetésnek érzi, hogy Levallois láthatja vendégül ezt a ,,fantasztikus klezmerzenekart”.
Patrick Balkany átadta a város érmét az együttest vezetô Jávori Ferenc
Fegyának és Trócsányi László nagykövetnek.
A zenekar vezetôje a koncert után
az MTI-nek elmondta: csaknem egy
évtizede járt a Budapest Klezmer

Band legutóbb Franciaországban, egy
párizsi, majd egy lille-i zsidó fesztiválon, és már nagyon visszavágytak. A
mûsort ezért az elmúlt húsz év legnépszerûbb számaiból állították öszsze.
„Mi zsidó hangszeres népzenét játszunk, 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 Jávori Fegya. A színpadról úgy érezte,
hogy kicsit nehezen indult a koncert, a
hallgatóság eleinte „óvatos volt, ismerkedett a zenekarral”, de a harmadik számtól már örömöt lehetett látni
az arcokon. „Mindig felemelô, hogy
ilyen emóciókat tudunk kiváltani, hiszen egy mûvésznek az a legfontosabb, hogy örömöt tudjon szerezni.
Ezért volt frenetikus érzés, amikor a
végén az emberek felálltak, és úgy ünnepeltek bennünket” – tette hozzá.
(MTI)

motorcsónakot, saját halálhírét megszervezi 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 feltehesse a kedvencét. Máskor autót vezet
két keréken, pedig nem hiányzik az
autó többi kereke. Fodrászboltból
fodrászboltba megy, és ajánlja magát, egyelôre kevés sikerrel. Kilépve
a kudarcok helyszíneirôl, táncra perdül az úttesten. Egyetlen dolog zavaró benne, hogy töri a magyart, illetve
értelemszerûen az angolt. Ettôl aztán
nehéz kihámozni mondataiból a lényeget. De annyi mindent csinál a
testével, hogy azzal én nyugodtan elvagyok. 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, öregecske hölgyek. Ettôl kezdve kérem a
szülôket, hogy a kiskorúak ne olvassák tovább filmtörténetemet, mert a
fodrászbolt hátsó helyiségében
egyéb szolgáltatást is nyújt ez a vicces fiú. Persze a vágy felkeltése hajmosás közben még mindenki szeme
láttára történik.
Egy szép (neki csúnya) napon
csôdöt mond a férfiassága, így azonnal felkeres egy orvost. A doktor vezeti rá, hogy ez azért van, mert beleszeretett a palesztin lányba. Addig
titkolta kilétét, de most kénytelen bevallani a lánynak, hogy ô nem olasz,
nem izlandi, hanem izraeli.
Aztán egy megint csúnya napon
lebukik, felfedezik kilétét, és megtudja, hogy Fantom eljön Amerikába, leszámolni vele. Ennél persze
még cifrább a helyzet, mert az is kiderül, hogy Fantom a palesztin lány
bátyja. A két férfi, látva a helyzetet,
„hisz nem otthon vagyunk, Amerikában egyformák az emberek”, mondják, és egy oldalra állnak. Összefognak a plázaépítô rossz bácsi ellen.
Változtassunk azon, hogy nem vagyunk egy hullámhosszon, hiszen
még külsôre is egyformák vagyunk –
hangzik el az 5773 éve várt mondat.
És most jön a happy end: Palesztina és Izrael fiai együtt építenek egy
új plázát.
Kár, hogy mese. Hé, Élet! Nem lehetne a mesébôl okulni?
Zohan népnemzeti hôs, a szentföldi 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 javasolnak Adam Sandlernek is.
Bozsán Eta

