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MEGHÍVÓ

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

2012. szeptember 9-én, vasárnap, délelôtt 9.30-kor a Rákoskeresztúri
temetôben (Budapest X., Kozma u. 6.) a mártíremlékmûnél, utána az ismeretlen munkaszolgálatos emlékmûvénél gyászmegemlékezést tartunk
mártírhalált halt drága hittestvéreink emlékére.
Az emlékbeszédet Darvas István rabbi mondja.
A kántori funkciót Zucker Immánuel kántor látja el.
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk hittestvéreinket, és megjelenésükre számítunk.
Budapesti Zsidó Hitközség
Chevra Osztálya

A Hitközség tevékenysége
Írtunk már a gyászhetekrôl, az ezeket lezáró tisá böávról, majd a „vigasztaló hetekrôl”. Ez utóbbiról, lezárandó, mintegy összefoglalásként említsünk meg néhány gondolatot.
Az áv 9-ét követô szombatot
Sábbát Náchámunak, a vigasztalás
szombatjának nevezzük. Ezt követôen
7 héten át vigasztaló próféciákat olvasunk fel zsinagógáinkban. Ezeknek
szerzôje 2. Jesajás, avagy a Névtelen,
nagy vigasztaló. Személyérôl nem tudunk semmit. A babiloni fogságban lépett elô. Csodálatos nyelvezeten, magasrendû stílusban kívánja enyhíteni a
bánatot, vigasztalni a tört lelkeket és
megrajzolni a szebb jövôt.
Idézzünk most ezekbôl. Maguk a
szövegek többet mondanak, mint bármilyen modern kommentár.
Rögtön az elsô prófécia hangütô
szavai: vigasztaljátok, vigasztaljátok
népemet, így mondja a ti Istenetek...!
Egy hang kiállt: egyengessétek az
Örökkévaló útját a sivatagban, építsetek egyenes utat a mi Istenünknek a
vadonban. Minden völgy emelkedjék,
minden orom és bérc hajoljon le, a
zegzugos legyen simává és a szakadék síkká, hogy megnyilatkozzék az
Örökkévaló glóriája, és minden test
együtt lássa, hogy az Örökkévaló ajka
szólt... Egy hang szólal: Hirdesd! És
legott közli, mit hirdessek: minden
test hervadó fû, és minden kelleme
olyan, mint a rét virágai. Elszárad a
fû, elhervad a virág, de Istenünk igéje
örökre fennmarad!
Vagy hadd idézzünk két mondatot,
amelyek másodika elárulja, hogy
szerzôje milyen közel áll a természethez, és ez milyen költôi megnyilatkozásra indította. „Íme az Úr, az Örökkévaló, az Ô erejével jön, és karja uralmat teremt neki, íme az Ô jutalmazása
vele van, és fizetsége elôtte jár! Mint a
pásztor, aki legelteti nyáját, karjába
gyûjti báránykáit és ölében viszi és az
anyaállatokat gondosan tereli. Vajon ki
az, ki tenyerével megméri a tengereket, araszával kiszabja az égboltot, három ujjával összefogja a föld porát,
mérlegen mérve a hegyeket és halmokat a mérlegserpenyôben?
Az egyik fejezetben szemünk elôtt
rajzolódik ki „Isten szolgájának” a
gondolata, ami a Névtelen vigasztalónak egyik központi tanítása. A próféta
Isten szolgája, de az maga a zsidóság
is, amely tanítani hivatott. „Az én
Uram, az Örökkévaló rám bízta a tanítás nyelvét, hogy tudjam felüdíteni a
lankadottat az igével, felébreszti reggelente fülemet, hogy halljam, amikor
a tanítás szól. Az Örökkévaló Isten
megnyitotta fülemet, és én nem álltam
ellent, nem hátráltam meg. Inkább
odaadtam a testem a bántalmazóknak,
arcomat a marcangolóknak, ábrázatomat nem rejtettem el a gyalázás és köpés elôl. Az Örökkévaló Isten meg fog
engem segíteni, azért nem borultam
szégyenbe, azért tettem keménnyé arcomat, mint a kovakô, mert meg voltam gyôzôdve, hogy nem fogok szégyent vallani.”
Végül az utolsó idézet, etikai értékkel: „Az erény által fogsz megszilárdulni, csak tartsd távol magad az
erôszaktól, mert nem fognak félni
tôled és a rettegéstôl, mert nem érhet
közel hozzád.”
Ezek a vigasztaló próféciák 2500
évvel ezelôtt hangzottak el, a Szentély pusztulása után. Érvényesek-e?
Ráv

A Hitközség szerteágazó tevékenységet végez a zsidó közösségben. Oktatási rendszert tart fenn
óvodától az egyetemig, egészségügyi ellátást biztosít a holokauszttúlélôknek, biztosítja a kóser
melegétel-ellátást is. Az elkövetkezô sorokban és az elkövetkezô
lapszámokban megpróbáljuk bemutatni a Hitközség nyilvánosságot nem kapó, de alapvetôen fontos munkáját.
Keveset beszélünk róluk, a fogyatékkal élôkrôl. Azokról az embertársainkról, akik nem képesek önálló
életvitelre, egész életükben gondoskodásra szorulnak. Nehéz beszélni
róla, nehéz szembesülni vele.
A holokausztot túlélteknek is születtek sérült gyermekei. Hittestvéreink ôk is, közösségünk tagjai. A
szülôk, akiknek sokszor senkijük
nincs, csak a sérült gyermekük, akiket utolsó erejükig ápolnak, mert bizony 50 éves korukban is kisgyermeknek járó figyelmet követelnek
meg. És a gyermekek, akiknek ellátásáról valamikor valakinek egyszer
csak gondoskodni kell.
Kevesen tudják, hogy a zsidóságnak erre önálló intézménye van, egy
otthon, ahol 30 ember él. Szeretô zsidó családból származnak, szülôk féltô

gondoskodását élvezték, majd az idôs
szülô betegsége, halála miatt kerültek
az otthonba.
Az otthon létrehozásának igénye a
kilencvenes évek elején merült fel.
Az érintett szülôk jobb elhelyezési
formát, minôségi életet kívántak biztosítani felnôtté váló sérült gyermeküknek.
A Budapesti Zsidó Hitközség fenntartásában 1993 óta mûködik az Újpesti Zsidó Szociális Otthon
Szakszociális Részlege. A felnôtt korú fogyatékos személyek tartós bentlakását biztosító Israel Sela Otthon
2004-ben kapott önálló, négyszintes
épületet, melyet világos, tágas terek
jellemeznek, s nyolc egyágyas és tizenhat kétágyas, fürdôszobás szoba
található benne. A földszinti ebédlô
mellett tágas foglalkoztatóterem,
szintenként társalgó, teakonyha és közös terasz áll rendelkezésre. Az épület, melybôl közvetlen kijárat nyílik a
pihenôkertbe, teljes egészében akadálymentes.
A barátságos és színvonalas környezet mellett az otthonban dolgozó
segítôk odaadása, szakmai felkészültsége biztosítja, hogy a rájuk bízott gondozottak minôségi életet élhessenek, és a család hiányát se érezzék.

Helyreállították
a síremlékeket Kaposváron

MTI fotó: Varga György
Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetô igazgatója az MTI tudósítójának a helyszínen elmondta: a helyreállításhoz segítséget kérô felhívására reggel négy kaposvári sírköves érkezett, akik saját alkalmazottaikkal, illetve a kft. 15 dolgozójával, összesen mintegy harmincan, alig két óra alatt elvégezték a szükséges munkálatokat és felállították a megrongált síremlékeket.
Az elsô állapotfelméréshez képest kedvezô változás, hogy az ötvenhét
síremlékbôl a szakemberek nemcsak az általuk becsült negyvenet, hanem valamennyit helyre tudták állítani, illetve további ötöt, amelyek korábban rongálódtak meg – közölte az igazgató. Puskás Béla megjegyezte, úgy számoltak, hogy egész nap a sírok helyreállításán dolgoznak majd, de így, hogy ilyen
sokan voltak, gyorsan végeztek, rendbe tették a megrongált síremlékek környezetét, lekaszálták a gazos területet is.
Róna László, a hitközség elnöke csütörtökön az MTI érdeklôdésére azt
mondta: kimondhatatlanul hálás mindazoknak, akik segítettek a megrongált
síremlékek helyreállításában, ugyanakkor mérhetetlenül szomorú a vandál
cselekedet miatt.
Ilan Mor budapesti izraeli nagykövet az MTI-nek Áder János köztársasági
elnök izraeli látogatása kapcsán nyilatkozva kitért a kaposvári zsidótemetôben történt sírrongálásokra. Ezzel kapcsolatban üdvözölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a zéró tolerancia elvét hangsúlyozta az antiszemita megnyilvánulásokkal szemben.
Az elkövetôk 3,5 millió forint kárt okoztak, ami a helyi zsidó hitközség
éves költségvetésének másfélszerese.
(Az MTI nyomán)

A lakók részt vesznek az újpesti
körzet életében, és rendszeresen látogatnak az otthonon kívüli programokat is, például hetente a Bálint
Házba, valamint a Hunyadi téri Generációk Klubjába járnak.
A Zsidó Nyári Fesztivál keretében
rendezett kirakodóvásáron saját maguk mutatják be és árulják a mûhelyben készített dísztárgyakat. Ez hatalmas élmény és egyben segítség is
számukra, hiszen a befolyt összegbôl
alapanyagot vesznek a további foglalkozásokhoz.
Az itt élôk idén tizenhatodik alkalommal vettek részt a már hagyománynak tekinthetô szarvasi Lauder
táborbeli nyaraláson.

(1.)

Természetesen a gondokról is kell
szólni. Vannak olyan fogyatékos emberek, akiket nem lehet ide felvenni,
és bizony idônként elkelne több támogatás is, hogy lehessen busszal
többet kirándulni, valamint továbbra
is megmaradjon a jelenlegi színvonalas ellátás.
Mindezek mellett az otthon
követendô példája az emberek, szakmák, intézmények együttmûködésének. Az ott dolgozók erôfeszítése,
odaadása a zsidó közösség erejét mutatja meg, s ezt jó látni – jobbá, könynyebbé teszi sérült társaink életét!
Répás Péter

Zsidó Világhíradó
Franciaország
Párizsban megemlékeztek a mintegy 13 000 zsidó összegyûjtésének
70. évfordulójáról. Az üldözötteket a
Vélodrome d’Hiver sportarénába
hurcolták, ami a „végsô megoldás”
felé vezetô út elsô állomása volt. Az
eseményen a zsidó közösség képviselôi mellett Jean-Marc Ayrault miniszterelnökkel az élen a kormány
számos tagja is megjelent. François
Hollande köztársasági elnök kijelentette, hogy „az igazság kemény és
borzalmas”. „Az igazság az, hogy a
francia rendôrség által összeállított
listák alapján sok ezer ártatlan embert ôrizetbe vettek, akiket a francia
csendôrök kísértek az internálótáborba. Az igazsághoz tartozik, hogy
egyetlen német katona sem vett részt
az akcióban.” Hollande megemlítette
Jacques Chirac „nagy érdemét”, aki
elnökként 1995-ben elôször ismerte
el a franciák felelôsségét a zsidók
deportálásában. Az elnök hangsúlyozta, hogy „a Vélodrome d’Hiver
áldozataihoz hasonlóan, gyerekek a
közelmúltban azért haltak meg
Toulouse-ban, mert zsidók voltak”.
A Zsidó Diákok Szövetségének
kezdeményezésére a francia CSA intézet felmérést készített a deportálások megkezdésének évfordulója alkalmából. A fiatalok mindössze 32
százaléka hallott arról, hogy hetven
évvel ezelôtt a zsidókat összegyûjtötték és haláltáborokba hurcolták.
Az összlakosságot tekintve, az arány
46 százalék. Richard Prasquier, a
zsidó csúcsszervezet, a CRIF elnöke
szerint a történtek megismertetése
érdekében „még nagyon sokat kell
tennünk, de vannak már pozitív
eredmények is”.

Etiópia
A Jerusalem Post jelentése szerint
az izraeli kormány 17 millió sekeles
pótköltségvetést hagyott jóvá az afrikai országból érkezô bevándorlás támogatására, illetve befogadóközpontok létesítésére. A tervek szerint
2014. március végéig mintegy 2200
személy alijázik Etiópiából, akik jelenleg az ország északi részén fekvô
Gondar városban nagyon rossz körülmények között élnek. Az új döntés havonta 250 falas mura bevándorlását teszi lehetôvé. A falas murák zsidó eredetûek, de a 19. század
végén erôszakosan keresztény hitre
térítették ôket. A Hazatérési Törvény
egyik különleges paragrafusára hivatkozva, Amar Slomo szefárd

François Hollande
fôrabbi 2002-ben hivatalosan a zsidó
nép részének nyilvánította a falas
murákat, akiknek Izraelbe érkezésük
után be kell térniük. Becslések szerint mintegy 130 000 etióp származású bevándorló él Izraelben.

Nagy-Britannia
A londoni Jewish Chronicle közölte, hogy október elsejétôl a 64 éves,
zsidó származású Lord Neuberger of
Abbotstbury (alias David Neuberger)
tölti be Nagy-Britannia Legfelsôbb
Bíróságának elnöki tisztét. Szakmai
karrierjét a Rothschild-házban kezdte, majd 1974-tôl ügyvédként dolgozott. A Legfelsôbb Bíróságnak 1996ban, a Lordok Házának 2007-ben lett
tagja. Felesége, Angela Holdsworth
ismert televíziós rendezô és író. Az
új fôbíró nagybátyja, Herman N.
Neuberger német származású ortodox rabbi, aki 2005-ben halt meg.

Ausztrália
Julia Gillard ausztrál miniszterelnök személyes levélben kérte Jacques
Rogge-ot, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság (NOB) elnökét, hogy a
londoni olimpiai játékok megnyitásán egyperces némasággal emlékezzenek meg arról a tizenegy izraeli
sportolóról, akiket a Fekete Szeptember nevû terrorszervezet negyven
évvel ezelôtt a müncheni olimpián
meggyilkolt. A kormányfô levelében
jelezte, hogy az ausztrál parlament
egyhangúlag támogatta a tragikus
évfordulóról történô megemlékezésre vonatkozó határozatot. Az
Australian napilap elítélte a NOB
vezetôinek habozását, mert „az olimpiai mozgalomnak határozottan ki
kell állnia az állandó fenyegetést
jelentô sötét erôkkel szemben”.
(Nem történt meg! – a szerk.)
kovács
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Csanád és Máté

ZÁCHOR ét áser ászá löchá
Ámálék...
1. Ha valaki nem tudja magáról, hogy ô zsidó, még nem muszáj nyilasnak lennie.
2. Ha valakirôl megtudják, hogy zsidó, nem ildomos megvesztegetni e
tény felkutatóját, hogy ne hozza nyilvánosságra. És hamisítványnak
nevezni az errôl tanúskodó hangfelvételt.
3. Ha már nyilvánosságra került, hogy zsidó, ne védekezzen olyképp,
hogy nem a származás a fontos, hanem az, hogy mit tett le a nemzet asztalára.
4. Ha nem a származás a fontos, akkor miért jelentkezik egy rabbinál,
hogy már nyilvánosan is zsidó akar lenni?
5. Ha évekig szenvedtük antiszemita szövegeit, láttuk a boltjában árult
nyilas szuveníreket, most, hogy kiderült, „a mi kutyánk kölyke” – mindez
semmissé vált?
6. Miután bocsánatot kért eddigi tevékenységéért, a nem túlélôk
könnyen megbocsáthatnak neki.
(mazsihisz.hu nyomán)

Körzeti kitekintô
Debrecen
Szegedi Csanád. Üzenete a lubavicsiaknak (is) szól
Azért is fordultam hozzá, mert
közös a múltunk. Elôtte is titkolták
szülei, elôttem is, hogy zsidók vagyunk – nyilatkozta volt Szegedi
Csanád, a Jobbik volt ökle (a pártelnök nevezte ennek), a zsidóság elleni uszítás jeles alakja, az antiszemitizmus hazai és európai ikonja,
miután felkereste Köves Mátét (ô
most a Slomó nevet használja), az
EMIH vezetô rabbiját. Csanád és
Máté. Az egyikbôl nyilas, a másikból rabbi lett. Most megtalálták
egymást. A háláchikus zsidó tegyen
bármit(!), zsidónak számít! Az,
hogy beleszámít-e a minjánba,
hogy tarthat-e esküvôt stb., nem is
kérdés. Pontosabban az illetékes
rabbi gusztusának kérdése – hacsak... (a folytatást az olvasó fantáziájára bízzuk). Ennyit a lubavicsi
felfogásról.
Máté arról is beszél, hogy felkért
egy idôsebb rabbit (ô sem túlélô!),

Köves rabbi úr

hogy tanulmányozza a háláchát,
mi a teendô ilyenkor. Baruch
Oberlander, az ún. idôsebb rabbi
hosszú tanulmányában a megtéréshez különbözô neves ó- és középkori tudósokra hivatkozva csillogtatja meg Csanád elôtt zsidóságának megélését. Csakhogy! Másként vélekednek a vészkorszak
túlélôi. De ôk nem érdekesek Mátéék számára, tudniillik sem rabbit (pl. Schweitzer Józsefet), sem
civilt nem kérdeztek meg, ôk mit
szólnak a zsidó–nyilas (zsidó) „barátkozáshoz”.
Különben is. Már jóval kevesebben vannak, mint a nem túlélôk.
Oberlander rabbi tanulmányát
figyelmesen elolvastuk, és nem
tudtunk szabadulni attól az
érzéstôl, hogy elôre elhatározott
szándékkal a Csanád melletti kiállást akarta igazolni. Merthogy van
néhány itthon mûködô rabbi, aki

MAGÉN ISTVÁN

Azarel falusi estéje

3.

Olvasónapló
Elmerülünk Pap Károly Azarel falusi estéje... címû novellájának dimenzióiban. Érzékeljük a Svarc nagybácsi közelségét a pult
mögött, viseltes, fekete kalapjának íve megtöri a petróleumlámpa
fénykévéjét. Beszívjuk az üzlet elôterében álldogáló parasztok pipájának fanyar füstjét. Halljuk a falusi estébôl beszûrôdô csendet,
aztán a járôrözô csendôrök rideg csörtetését a messzi tájban.
Az antiszemitizmussal aligha lehet vitatkozni. Mert irracionális,
a józan ész érveinek szorításából úgy csúszik ki, mint a hal. Tulajdonképpen egy barbár rituálé, egy ördögi szekta. Ha felüti a fejét,
bármilyen komikusan hangzik, zsidók híján is bûnbakot talál.
Igény van rá... Axiómái képlékenyek, összetapadnak, ragacsosak,
mint a sár. Válságok idején a beteg társadalomnak kuruzslószer.
Félreértésekre adhat okot a Sém valamennyi leszármazottjára vonatkozó elnevezés. De a zavaros definíciók ellenére is alkalmas
lincshangulatot kelteni, gyûlölködni, uszítani. Kiforgatott, fél- és
negyedigazságokat terjeszteni. Ettôl lesz tömegbázisa bizonyos
korokban és helyeken. Mindenki hozzáteheti a saját adalékát, szellemi nyomorúságának lenyomatát. Ez a monokróm egyhangúsággal szajkózott vádakból kevert gyûlöletbeszéd pogromokhoz, tömeggyilkosságokhoz vezet. Sírokat rombol, mártírok emlékét
gyalázza, szidalmaz, védteleneket inzultál – pusztít. Tudathasadásos rögeszmerendszer, mely elvégzi a dolgát. Rendet vág az
agyakban. Helyet csinál a minden józan vitát eltaszító fizikai
erônek, vadságnak, brutalitásnak.
Vajon mi a teendôje, egyáltalán szüksége van-e bizonyos óvintézkedésekre az ôt körülvevô áskálódó fenevadakkal szemben,
vagy esetleg szégyenkeznie kell-e annak, aki a lehetôségekkel jól
sáfárkodva, a vele született tulajdonságait vállalva, szorgalmát, kitartását, intelligenciáját latba vetve, viszonylagos polgári jólétet,
egzisztenciát, megbecsülést, urambocsá gazdagságot vagy dicsôséget szerez magának, családjának, nemzetének, úgy is mondhatnánk, a „gazdanépnek”, mely befogadta?
A gyermek Pap Károly, a 12–13 éves Kari éppen százegynéhány évvel azelôtt hallgatta azt az esti beszélgetést, melyet az
Azarel falusi estéje... címû novellában megörökített.
Miközben a kifejezôkészség ésszerûségét és tömörségét csodáljuk, megállapíthatjuk, hogy ez az este meghatározó jelentôségû
volt további életében. Azarel címû regényében egy megoldatlan
pszichológiai problémahalmaz kifejezôdéseivel szembesülünk,
melynek kialakulásában része lehetett az apai részrôl zsidó, az
anyai ágról magyar paraszti gének különös keveredésének, konfrontálódásának. A gyermek elsô ízben találkozik zsidóságának elborzasztó fonákjával, egy olyan konfliktushelyzettel, mely min-

képes ugyanilyen terjedelemben
egy olyan, hasonlóan nagynevû
rabbiktól származó idézetekkel
alátámasztott tanulmányt készíteni, amely pontosan az ellenkezô
eredményt hozza.
De ne becsüljük le a szerzôt. Ô is
képes lenne rá.
A túlélôkrôl már szóltam. De mi
van a mártírokkal? Ôk ugyanazt
az árpádsávos zászlót, karszalagot
látták maguk elôtt halálba menetelüket megelôzôen. Azt, amit Csanád viselt, a párt ökle, a nyilas elveket valló és hirdetô ember. A
mártírok meg csak forogjanak sírjukban – mondhatnánk, ha lenne
sírjuk. De nincs! Mert Csanádék
szellemi elôdei kiirtották ôket!
Nem baj, Máté! Egy lubavicsival
több lesz.
Nem baj, Csanád! Praktikusan
cselekedtél, mindjárt mohélhoz
(is) fordultál.

Tizenöt amerikai diák „támadta
meg” az 1894-ben épült ortodox zsinagóga belülrôl felújításra váró épületét. A fegyverük seprû, lapát, törlôrongy és egyéb, takarításhoz tartozó kellékek. Kik voltak ôk?
Az SOS International zsidó életfenntartást szolgáló projektje idén
magyarországi, romániai, ukrajnai,
ausztriai és izraeli temetôk és templomok állapotának javítását tûzte ki
célul. A Potomac, Marylandi projekt
„szülei” Rabbi Joel és Aviva Tessler,
akik városunkban is aktívan irányították a diákokat. Egy július végi
délutánon a rekkenô hôség ellenére a
Pásti utcai nagy múltú ortodox templomban a dolgos kezek által irányított fent említett „fegyverek” segítségével az ódon padlózat és a padok
tisztábbá váltak. A csoportot Kreislerné Grósz Zsuzsanna alelnök fogadta, aki Éliás Viktorral, az Idôsek
Klubjának vezetôjével együtt megismertette a vendégeket a hitközség
életével.
A munka után „pihenésként” közösen imádkoztak minchát Rabbi Joel
Tessler vezetésével az ortodox temp-

den egyébnél jobban megterheli alakuló, fejlôdô lelkét: az antiszemitizmussal és az ehhez kapcsolódó marcangoló kétségekkel. „...a
zsidóság valami különvalóságot, alsóbbrendût, társadalmilag ha
nem is titkolandót, de mellôzöttet jelent. Ezzel kezdôdött meg számomra a zsidókérdés” – vallotta Lesznai Anna írónô gyermekkoráról szóló visszaemlékezésében. A zsidó lélek mibenlétének meghatározása, különösen a magyarországi zsidóké, egy elmélyült, a
mélységekbe hatoló tanulmányt tenne szükségessé.
„...Hát ezért haragszunk mink magukra, ahányan csak vagyunk!
– Érti már?
Erre most már mindnyájan erôsen bólogatnak és hümmögnek.
– No, Svarc úr – mondja az egyik –, erre feleljen, had’ lám.
– Most benne van a pácban.
– Dehogyis vagyok – mondja a nagybátyám. – Mindenki magán
segít. Nem vagyok én se más, se apostol. És ha valakinek a szemére akarják vetni, hogy itt kezdte magukkal, aztán elfeledi magukat,
akkor sokkal jobban tennék, ha az uraságnak mondanák ezt, ne nekem. A Sárrétieknek meg a Zobokyaknak. Ôk aztán igazán itt maguk közt kezdték, meg végzik is. Csak mulatni mennek fel Pestre
vagy a parlamentbe. (...) És ôk nemcsak hogy tudják a maguk panaszait, meg nemcsak hogy a maguk munkájából élnek százszorta
inkább, mint én, hanem a törvényt is mind ôk csinálják. Nemcsak
maguknak, nekünk is. Zsidónak, parasztnak egyszerre. Aztán ôk
igazán a maguk vére. Színazon vér. Miért nem csinálnak olyan törvényt, hogy jobb legyen maguknak minden! Drágább a búza, és ne
csak a liszt meg a bôr! És nagyobb a napszám. Rajtuk múlik!”
A szociális érzékenység forradalmakat szított. „...a társadalom,
melyben immár nem pusztán a politika üzlet, hanem az üzlet a politika, ez a társadalom felháborodik a zsidó megmaradt kalmárviselkedésén.” (Horkheimer – Adorno) A magyar úri osztály sértettsége a zsidó polgári komfortból kinôtt szocialisták és forradalmárok tevékenysége miatt majdnem ugyanolyan mértékû volt, mint
1514-ben.
Most még csak hümmögnek a derék parasztok a „zsidó” merészségén, aki nem átallja említeni uraikat, akik „igazán a maguk vére”. Hümmögnek, viccelôdnek. Vitatkoznak, sôt kezdeményezik a
nyílt és talán bizonyos fokig még ôszinte vitát. „...nem zsidó barátaimmal nagyon szívesen és nagy érdeklôdéssel beszélgetek el róla, vannak-e úgynevezett faji vonások bennem és írói munkáimban” – írta Bíró Lajos, az író a „boldog békeidô” délutánján, egy
világháborúnyira Trianontól. De azoknak a parasztoknak a gyermekei és unokái pár évtized múlva már nem hümmögnek és nem
viccelôdnek. Kegyetlenül rájuk zárják a vagonajtót...
Ha nem így történt volna, arra kényszerültek volna, hogy saját
uraik felett törjenek pálcát.
„– Nem lehet, aszondják, nem engedi Bécsbe az osztrák.
– Úgy ám, csak maga higgye.
Csönd lesz, mire egy másik veszi át a szót:
– Hát haragszunk mi éppen eleget az uraságra is.

lom szomszédságában lévô bét
hámidrásban.
Ez egy jel volt az Örökkévaló
részérôl: szeretné, ha ez a mûemlékké nyilvánított zsinagóga fennmaradna az utókor számára.
Köszönjük a segítséget Rabbi Joel
Tessler csapatának!

Hírek, események
röviden
– Adományok. Szegô László 30
ezer Ft-ot küldött a Szeretetkórház részére. Schlesinger Éva elhunyt családtagjai emlékére 15 ezer Ft-ot adományozott az Újpesti Idôsek Otthonának.
– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10–18 óra között. Telefon: (1) 4553333. Honlap: www.hdke.hu. E-mail:
info@hdke.hu

– De nála bent nem mernének úgy neszezni, mint itt az én boltomban. Mert az mindjárt azt mondaná, hogy szocialista, aztán lecsukatná magukat. Azért hát inkább csak a zsidót szidják. Azt
könnyebb. Pedig mi csak azt tesszük, amit a törvény nekünk megenged, és azt megengedi maguknak is.”
A megélhetés, a kultúra, az identitás kritériumai egy nagyobb,
általánosabb, emberfelettibb igazságérzetnek. Heller Ágnes írja:
„Az anyagi javak elosztása mindig része volt az igazságosságról
kialakított nézeteknek, és foglalkoztatta az idevonatkozó elméleteket.”
A szegénység, a nyomor, akárha lelki, szellemi is, megtorlásért
kiált.
Minden bölcsesség hamuvá lett a krematóriumokban. Minden
bölcsesség újjászületett Izrael Állam megalakulásával. Kurt
Tucholsky Arnold Zweignek írott levelében egy ismeretlen levélírótól idéz: „A zsidó gyáva. Boldog, ha nem rúgnak bele – vagyis
a rúgást eleve úgy fogadja, mint ami megilleti. Meglapul: »csak az
üzlet!« (...) ...egyáltalán nem tudja felfogni, mi volna a hôsiesség.”
Izrael Állam létrejötte papírszemétté gyûrte az efféle megállapításokat.
„Erre valamelyik ravasz mosolyú szólalt meg:
– Akkor hát Svarc úr, maga is elismeri, hogy az urak rossz, gonosz törvényeket csináltak. Eszerint hát úgy gondolja, hogy meg
kellene változtatni a gonosz törvényeket?
Most kivette szájából a pipát, és a nagyobb nyomaték kedvéért
azzal mutogatott a nagybátyámra.
– Akkor hát maga is szocialista.
Mindnyájan mosolyogtak.
– Úgy van. Be a börtönbe Svarc úrral, híjjátok csak a csendôrt!”
Ami 1908 nyarán még vicc volt, az tíz évvel késôbb már véresen komoly.
A szatócsbolt nyitott ajtaján befúj a hûs, esti szellô.
„– Nagybátyám levette a szemüvegét, hogy hasonló ravaszsággal válaszoljon. Ámde még mielôtt megtehette volna, nagynéném
a pult mögött rekedten felcsattant a félhomályban.
– Szocialista az ördög – mondta –, nem mi! Keresztes úr is jobban tenné, ha az otthona után nézne, nem pedig itt lopná a napot
ilyen buta fecsegéssel (...). Te meg, Miska – ezt a férjének mondta –, mit ugrasz be a Keresztes úrnak? Keresztes úr szórakozni
akar. Nincs pénze fröccsre, hát idejön szidni a zsidót, vagy valakit. Már megmondtam elégszer, hogy itt nálam nem lehet zsidózni. Ha maga nekem Keresztes úr, akkor mi sem vagyunk zsidók
magának, hanem tisztára és egyes-egyedül Svarc úrék vagyunk.
És nem »zsidók«. Ha meg maga jobb életet akar, csinálja meg magának. De ne akarja, hogy az én uram legyen szocialista a maga
kedvéért. Legyen maga az, ha ülni akar. De minket hagyjon békén
az ilyen beszédekkel egyszer és mindenkorra.”
(folyatjuk)
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Szentesen

Kecskeméten

a megjelenteket Stern Sándor köszöntötte. Feldmájer Péter Mazsihiszelnök beszédében kiemelte, hogy a
múlt század elején megjelent modern
politikai antiszemitizmus egyenes
folytatásaként fokozódott a gyûlölet
odáig, hogy elpusztították a magyar
zsidóság túlnyomó részét, köztük
több száz szentesit, akik a város halottai is. Napjainkban sokan ugyanazt a
politikai mételyt terjesztik, és egyre
növekszik a zsidóellenes cselekedetek
száma.
Szirbik Imre polgármester megható
szavakkal emlékeztetett a borzalmakra, és egyben elítélte a közelmúltban
történt antiszemita inzultusokat, kiemelve: éppen ideje volt, hogy a köztársasági elnök felemelje szavát.
Markovics Zsolt fôrabbi gyászbeszédében széles ívû panorámát adott a
jelenlegi elkeserítô magyarországi
helyzetrôl, hangsúlyozva, nekünk nem
elfogadható az, hogy a gyilkosoknak
szobrot állítsanak és antiszemita alkotók mûveit tanítsák az iskolákban.
A gyászoló gyülekezetet a református egyházközösség nevében Imre
Ernô nyugalmazott lelkész biztosította
együttérzésérôl. A megemlékezésen
jelent volt Veres-Robai Réka evangélikus lelkész is.
A polgármester, a Mazsihisz-elnök
és Erdélyi Miklós, a hódmezôvásárhelyi hitközség elnöke megállapodtak, megvizsgálják, miként lehetne
közös erôfeszítéssel megmenteni a
pusztulástól a temetô szertartási épületét.

1222 áldozatra emlékeztek. A temetô
Mártírcsarnokában égtek a gyertyák,
zengett az ének és szólt az imádság.
Grósz Andor elnök üdvözölte a megjelenteket, köztük Feldmájer Pétert, a
Mazsihisz elnökét és a társegyházak
képviselôit: Kuti Józsefet, a Református Egyház lelkipásztorát és Kis Jánost, az Evangélikus Egyház igazgató
lelkészét.
Róna Tamás rabbi felidézte, hogy
a helyi hitközség történetében számos
építô kezdeményezést elindítottak,
ám 1944 júniusában mindennek vége
szakadt. „Két szerelvény gördült ki a
kecskeméti vasútállomásról. Hittestvéreinket, 1400 embert vittek el a
mindent elnyelô haláltáborba. Az ô
emléküket ôrizzük ma is, mint azóta
minden évfordulón” – mondta Róna
Tamás.
A város nevében Mák Kornél alpolgármester, majd a társegyházak
képviselôi is kifejezték együttérzésüket a gyászistentiszteleten.

Cegléden
a több mint félezer ártatlanul megölt
áldozat emlékét Róna Tamás rabbi
idézte fel, megemlítve azt is, hogy voltak, bár kevesen, akik a vészkorszak
idején emberségbôl példásan vizsgáztak, és segítették az üldözötteket.
A megemlékezésen a környezô
településekrôl is többen megjelentek,
így Szolnokról és Nagykôrösrôl is. Jelen volt Feldmájer Péter, a Mazsihisz
elnöke, akinek hathatós támogatásá-

tôsége és tagsága a zsinagóga elôterében márványtáblát állított elmúlt
évben elhunyt hittestvérünk, Ceisler
Gábor emlékére, aki nemcsak szeretettel kötôdött a város zsidóságához,
de anyagi segítséget is nyújtott az
imaház állagának megôrzéséhez.

Szombathelyen
a gyászmegemlékezésen Hende Csaba honvédelmi miniszter, a térség országgyûlési képviselôje beszédében
úgy fogalmazott: nem felejtjük a magyar állam felelôsségét, hogy nem
tudta megvédeni állampolgárait a jogfosztástól, a fizikai pusztulástól.
Hagai Meir-Zahav, Izrael magyarországi nagykövethelyettese szerint a zsidó szó elhangzására Magyarországon még ma is kigyulladnak a
vészlámpák.
Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke
hangoztatta: Magyarországon erôsödik az antiszemitizmus, mint ahogyan
erôsödik mindenféle kisebbség elleni
fellépés.
Puskás Tivadar polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntötte az emlékezôket, köztük Veres András katolikus
megyés püspököt, Zoltai Gusztávot, a
Mazsihisz üv. igazgatóját, Ipkovich
György és Nemény András szocialista
országgyûlési képviselôket, Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízottat, valamint Kerecsényi Zoltánt, a
MEASZ alelnökét.
A kegyeletes esemény, amelyen
Áron Doved kántor és rabbihelyettes
végezte a liturgiai funkciókat, koszorúzással zárult.

Szombathely: a zsinagógában

Nagykôrösön
a gyászistentisztelet kezdetén Alba
Mirjamnak, a hitközség Ifjúsági Csoportja vezetôjének kezdeményezésére
a gyászolók 414 mécsest gyújtottak
meg az elhurcolt áldozatok emlékére.
Róna Tamás rabbi beszédében emlékeztetett arra, hogy még a 20-as
években is, amikor felavatták a
nagykôrösi izraelita templomot, a helyi emberek együtt örültek a zsidó közösséggel, és az ünnepségen nemcsak
nagy hírû rabbik és kántorok vettek
részt, hanem szinte az egész város
képviseltette magát, s mégis majd két
évtizeddel késôbb mérföldes fal épült
a két csoport között, nem volt, aki
segítô kezet nyújtott volna az üldözötteknek.
Felidézte egy helyi zsidó költô,
Székely József szívfájdító sorait,
amelyeket még a 30-as években írt,
amikor megkezdôdtek a városban a
zsidóellenes támadások.
A gyászimákat Nógrádi Gergely recitálta.
Az eseményen részt vett Feldmájer
Péter, a Mazsihisz elnöke és több neves külhoni vendég is.

val sikerült az imaház belsô részét a
közelmúltban felújítani.
Az együtt érzôk sorában helyet foglalt Földi László polgármester is, aki
az önkormányzat segítségét ígérte az
imaház külsô renoválásához. A
gyászimát Zucker Immánuel kántor
recitálta.
Steiner András

Karcagon
Csillag Barnabás, a hitközség elnöke
köszöntötte a megemlékezés résztvevôit, majd felolvasta a Mazsihisz elnökének, Feldmájer Péternek együtt
érzô levelét.
Molnár Sándor, a hitközség alelnöke emlékezett a karcagi áldozatokra,
azokra a zsidó emberekre, édesapákra, édesanyákra, gyermekekre, akikrôl
csak a szüleitôl hallott, és akiknek hiányát a hozzátartozókon kívül ôk érzik igazán, akik ma is Karcagon élnek.
A gyászistentiszteleten Deutsch
László fôrabbi mondott beszédet, Szilágyi Gábor kántor énekelt. A megemlékezés végén együtt mondta el az
egész közösség a kádist. Itt említjük
meg, hogy a helyi hitközség veze-

Debrecenben
Horovitz Tamás elnök beszédében
kiemelte: kötelességünk mindazokra
gondolni, akiknek mellettünk lenne a
helyük hosszú idôkre, hogy átadhassák annak a világnak a történetét és
eszmeiségét, melyet akkor kellett elhagyniuk, amikor elhitték, hogy életük és szeretteiké békében és nyugalomban telhet. Nekünk azt az örökséget kell továbbvinni, melyet atyáink
és rabbijaink hagytak ránk.
Az önkormányzat kulturális osztályvezetôje, Szentei Tamás mély
együttérzését fejezte ki elpusztított
zsidó honfitársaink miatt. Amos Oz
izraeli író mûvébôl idézett, miszerint
„az antiszemitizmus csöpög Európa
csapjaiból”, egyben meggyôzôdését
fejezte ki, hogy még egyszer ilyen
népirtás nem történhet meg.
Majoros László nyugalmazott mérnök ezredes minden évben megemlékezik azon munkaszolgálatosokról,
akiket Debrecentôl nem messze, Apafánál lôttek agyon. Az ottani tömegsírból sikerült örök nyugalomra helyezni ôket a zsidótemetôben. Elmondta, hogy napjainkban sokat tehetnének az ország irányítói az egyre

Karcag: Deutsch László fôrabbi
durvább rasszista, antiszemita megnyilvánulások ellen. Hiszen aki a történelmet nem ismeri, az megismételheti. Ezt kell európai civilizált népként megakadályozni, ami mindanynyiunk kötelessége.
Aser Ehrenfeld, a DZSH rabbija kihangsúlyozta: nemcsak 6 millió zsidó
pusztult el a holokausztban, hanem az
egész európai civilizáció is. Ebben a
pusztításban minden tekintélyét és erkölcsi hatását elvesztette Európa. Bál
Sém Tovnak, a chászidizmus alapítójának szavait idézte: „A számûzetés a
feledéssel kezdôdik, a megváltás titka
az emlékezés.”
Felmerül a kérdés: akik aktívan vettek részt a pusztításban, de akik „csak”
passzívan nézték végig, miként hajtják
a 20. századi magyar pribékek a csecsemôket, aggastyánokat, betegeket,
asszonyokat, gyerekeket a biztos megsemmisülés felé, hogyan tudnak nyugodtan aludni, és magukban, de a külvilág felé is tagadni és meg nem történtté tenni a szörnyû mészárlást?
A nyitrai fôrabbi akkoriban levélben
kérte az amerikai nép segítségét pontos
térképek kíséretében, amelyek megjelölték a borzalmak színhelyeit, hogy
támadják meg a vasútvonalakat és állítsák meg a zsidó nép pusztulását.
Válasz nem érkezett...
Spinoza, a híres középkori filozófus
rámutatott arra, hogy „nincs még egy
olyan nép a világon, amelynek annyi
mártírja lenne, mint a zsidóságnak”.
A Kristallnacht után Berlin legnagyobb zsinagógáját már alig egy oszlop tartotta, de az örökmécses tovább
égett. Ez jelzi az örök zsidó népet, hiszen a mécses örökké ég, és soha nem
lehet kioltani...
Az emlékezôbeszédek után az önkormányzat kulturális bizottságának
osztályvezetôje és Majoros László
nyugalmazott mérnök ezredes koszorút helyezett el legyilkolt társaink emlékoszlopánál.
A zsoltárokat Nógrádi Gergely kántor recitálta, a gyászimát Somogyi
László túlélô mondta el.

Veszprémben
mint minden évben, ezúttal is
Schweitzer József nyugalmazott or-

szágos fôrabbi és családja megtisztelô
részvétele mellett tartották a gyászistentiszteletet. Az emlékezôket Máthé
Éva, az elöljáróság tagja köszöntötte,
majd a különbözô helyszíneken Verô
Tamás rabbi és Klavinszkij Anatolij
kántor közremûködésével emlékeztek
a mártírokra. Sz. Csordás Éva
elôadómûvész Radnóti Miklós verseivel idézte meg a holokauszt eseményeit.
A többi helyszínen Porga Gyula
polgármester, a Hit Gyülekezetének
tagjai, a DK és az LMP képviselôi, továbbá az együtt érzô civilek is lerótták kegyeletüket a hitközség tagjai
mellett.
Máthé Éva hangsúlyozta az összefogás fontosságát egyrészt a zsidó
szervezetek között, másrészt a zsidóság és mindazon személyek, intézmények, szervezetek között, akik a közbeszédben teret nyert zsidózást, a
holokauszt tagadását elítélik, és tenni
akarnak az antiszemitizmus ellen.
A megemlékezés a temetôben
gyászistentisztelettel folytatódott,
amelyen Verô Tamás ismertette a folyamatokat, amelyek a vidéki zsidóság – közötte a veszprémi – teljes
megsemmisítéséhez vezettek. A városban lezajlott események között
megemlítette a nyilaskeresztes vezetô, Schiberna Ferenc által 1944. június 26-ra a ferences rendi templomba a
város zsidótlanítása alkalmából meghirdetett hálaadó misét, amelyet bár
Mindszenty József püspök nem engedélyezett, a korabeli tanúk elmondása
szerint a nyilasok részvételével mégis
megtartottak.
Porga Gyula polgármester beszédében felvállalta az akkori magyar társadalom felelôsségét, és nyomatékkal kijelentette, hogy magyar emberek követték el másik magyarokkal szemben
azokat a lépéseket, amelyek az itt élô
zsidóság csaknem teljes megsemmisítéséhez vezettek. Reményét fejezte ki,
hogy ez többé nem fordulhat elô.
Az istentisztelet az ôsi gyászimával,
a kádissal fejezôdött be.
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Schweitzer: a hála áldozata
örökké megmarad
Vissza kell utasítani mindazt a gonoszságot, amely embereket vagy embercsoportokat
méltóságukban megaláz – hangsúlyozta Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere a
humánum napja alkalmából tartott megemlékezésen a Páva utcai Holokauszt
Emlékközpontban.
A humánum napját 2001 óta minden évben Raoul Wallenberg embermentô svéd diplomata
augusztus 4-i születésnapjához kapcsolódóan tartják Magyarországon.
A Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen a miniszter úgy fogalmazott: szégyenletes bûn az antiszemitizmus, elfogadhatatlan bûn a cigányság

Balog Zoltán és Schweitzer József

MTI fotó: Soós Lajos

megbélyegzése, de legalább akkora bûn rasszizmussal vádolni azokat, akik valójában nem azok.
Politikai haszonszerzésbôl történik az, amikor a politikai ellenfelek egymás fejéhez vágják a
rasszista vádakat, ez pedig az áldozatok kárára van – tette hozzá.
Balog Zoltán kiemelte: amikor az Országgyûlésben származásuk alapján gyaláznak valakit,
akkor meg kell szólalni, ugyanis vannak most is szellemi örökösei a fajgyûlölôknek, az internet
világában pedig nekik könnyebb dolguk van, mint korábban.
A miniszter fontosnak nevezte, hogy a következô nemzedékek megtanulják: „mi soha nem
leszünk szövetségesei ilyen gondolatoknak”. Ugyancsak lényegesnek mondta, hogy a zsidó
szervezetekkel egyeztetni kell arról, hogyan lehet „méltányosan és tisztességesen” tanítani a
holokauszt történetét. Rámutatott: a nemzeti alaptantervbe elôször került bele a cigányság
története.
Az Emberi Erôforrások Minisztériumának vezetôje emlékeztetett arra: a 20. század diktatúrái
idején sokan áldozatul estek a hazugságnak, és „támogatták a támogathatatlant”, amivel szembe
kell nézni, mert erre is szüksége van Magyarországnak.
Balog Zoltán szerint azok, akik az embertelenség idején szembefordultak a gyûlölettel, mentették az embereket és a becsületet is, azonban „nem tudták feltartóztatni az emberi gonoszságot és
a pusztítást”, de „emléküket minél magasabbra kell emelni”.
Mint hangsúlyozta, „amikor a történelem igazságáért küzdünk, akkor a saját igazságunkat
szeretnénk megôrizni a jelenben”, és akkor „az aktuális politikai helyzetrôl is beszélünk”. Felhívta
a figyelmet arra, hogy az elsô Orbán-kormány idején, 2002-ben határozatot hoztak a Holokauszt
Emlékközpont megalapításáról, és amikor az 2004-ben megnyílt, a Fidesz képviselôi is jelen
voltak, noha nem ôk voltak hatalmon.
Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója arról szólt, hogy az embermentôk „a
gyûlölet tobzódása idején sem inogtak meg”, sok leleménnyel segítették „a halálra hajszolt zsidó
polgárokat”. Tetteikkel a magyarság méltóságát ôrizték, a nemzet becsületét védték – állapította
meg.
Mint mondta, intézményük a holokauszt áldozatai emlékének megôrzésére jött létre, és eddig
mintegy 200 ezer meggyilkolt ember nevét sikerült felkutatniuk, amelyeket fel is írtak az
emlékközpontban található Áldozatok falára.
Az intézményvezetô úgy fogalmazott: „sújtsa örök szégyen a deportálás megszervezôit és
kiszolgálóikat, az embermentôknek pedig járjon társadalmi tisztelet, övezze ôket örök megbecsülés”. Annak a meggyôzôdésének adott hangot, hogy a vészkorszak idején is „lehetett nemet
mondani”. Utalt arra, hogy az embermentôk általában ismerték a mentetteket, de akadt olyan is,
aki „a kezdeti izgalmak után” inkább továbbküldte védencét.
Kitért arra, hogy országszerte voltak mentôakciók, egyházi személyiségek keresztlevelek
átadásával segítettek, de voltak az embermentôk között orvosok, diákok, tanárok, háziasszonyok,
cselédek és vállalkozók is.
Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi az áldozatok bemutatásáról szóló zsidó hagyomány tanítását idézve úgy fogalmazott: „egykoron minden áldozat bemutatása megszûnik, ám
a hála áldozata örökké megmarad, amelyet szívünk meleg üzenetével mutatunk be azok elôtt, akik
(...) elkövették a nagy mûvet, hogy ki-ki segítse az ô felebarátját”.
Strausz József, egy munkácsi embermentô család leszármazottja – aki meg is jelent a rendezvényen – videofelvételen mondta el, hogy szülei egy hatéves zsidó fiút rejtettek el a házukban.
Az egészségi állapota miatt távol lévô 105 éves Brandeisz Elza, aki Soros György édesanyjának
megmentéséért korábban a Világ Igaza kitüntetést is megkapta, videoüzenetében arról beszélt,
számukra természetes volt, hogy segítettek a bajbajutottakon.
A rendezvényen Deme Péter, az Igaz Emberek Társaságának elnöke és Szita Szabolcs nyújtotta át a Helytállásért elnevezésû díjat, melyet Nizalowski Ernô egykori hadipilóta személyesen vett
át, ôt állva, vastapssal fogadta a közönség. A további kitüntetettek posztumusz kapták a most
elôször átadott elismerést. Breuer Pál ezredes, Kiss Pál egykori hódmezôvásárhelyi polgármester,
Kulifay Imre református lelkész, Magyar Dezsô rendôr ôrnagy, Pusztai Lajos és felesége, Pusztai
Lajosné házmesterek, Sedivy László református lelkész, Szederkényi Engelbert Henrik tartalékos
alhadnagy nevében családtagjaik, illetve Ficzere Tamás református lelkipásztor vették át az
oklevelet.
A rendezvény végén a résztvevôk az Áldozatok falánál elhelyezték az emlékezés mécseseit és
köveit.
Az eseményen megjelentek – mások mellett – a diplomáciai testület tagjai és Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök.
Az Igaz Emberek Társaságának elnöksége és a Holokauszt Közalapítvány Raoul Wallenberg
születésének 100. évfordulója alkalmából idén alapította a Helytállásért elismerést. A magyar
embermentôk a napjainkban elôkerülô dokumentumok alapján – leginkább túlélô szemtanúk
hiányában – az izraeli Jad Vasem Intézet által kiadott Világ Igaza kitüntetést nem kaphatják meg,
ennek pótlására hozták létre a magyar díjat, a jeruzsálemi intézménnyel egyeztetve.
(Az MTI nyomán)
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A tények ereje: Csatáry ott volt a rámpán,
szelektált, kínzásokra adott utasítást
A kassai gettóparancsnok tevékenysége a HDKE kutatásai tükrében
A háborús bûncselekményekkel gyanúsított
Csatáry Lászlónak több lehet a felelôssége,
mint amivel sajtóértesülések szerint az
ügyészség jelenleg vádolja – mondta el Gellért
Ádám nemzetközi jogász a Holokauszt Emlékközpont sajtótájékoztatóján. A Holokauszt
Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány (HDKE) külsô munkatársa az elmúlt két hónapban a magyar és a
szlovák levéltárakban végzett kutatást. Ennek
alapján számolt be a kassai zsidóság gettóba
tömörítésérôl, a deportálásokról és Csatáry
László szerepérôl.
A kutatók felelôsségének tudatában akar hozzájárulni az újságírók munkájához a Holokauszt
Emlékközpont – mondta Szita Szabolcs történész, ügyvezetô igazgató az intézmény által
szervezett sajtótájékoztatón. Az eseményen
gazdag tényanyaggal mutatták be elsôsorban
Csatáry László szerepét a kassai zsidóság gettósításában és deportálásában.
Céljuk nem az ítélkezés vagy a felmentés,
hanem a hiteles dokumentáció ismertetése, mert
amióta az ügy kipattant, a sajtóban sok téves
információ és hibás adat látott napvilágot. Ennek
okát Szita elsôsorban a megkésettségben látja.
Az idôk során eredeti iratok vesztek el, mendemondák kaptak lábra, az elmúlt évtizedekben a
témát hallgatás övezte.
Az ügyvezetô igazgató hangsúlyozta: jelenlegi
tudásuk a feltárás egy bizonyos állapotát tükrözi.
Mindamellett már most sokat lehet tudni arról, mi
történt a kassai gettóban, illetve gyûjtôtáborban.
A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája címû munka rengeteg adatot közöl a
gettókról és a gyûjtôtáborokról – említette Szita a
jeles amerikai holokausztkutató, Randolph L.
Braham fôszerkesztésében napvilágot látott alapmûvet (Budapest, 2007). (Randolph L. Braham
Ábrahám Adolf néven, erdélyi magyar zsidóként,
1922-ben született Bukarestben.) Ebbôl a
munkából is kiviláglik: lehetett nemet mondani az
embertelen parancsokra. Igaz ugyan, a
csendôrökre, polgármesterekre hatalmas nyomás
nehezedett, de akadtak, akik nem vettek részt az
aljasságban. Nyugdíjba vonultak, leköszöntek a
posztjukról, vagy egyéb módon szabotálták a
humánumellenes feladatokat.
Sajnos azonban sokan voltak, akik velük
ellentétben a szó szoros értelmében túlteljesítették a tervet. Karrierizmusból, gonoszságból,
bizonyításvágyból. Ezek azok a bûnök, amelyek
nem évülnek el – emelte ki a történész.
Magyarország alaposan megkésett a háborús
bûnösök ügyének feldolgozásával. Ezt érzékelteti, hogy az egykori NSZK-ban már a 70-es
években jelentek meg könyvek a témában.
Vizsgálták például azt a kérdést, milyen hatással
van a társadalomra, ha idôs emberek ellen
elmarasztaló ítéletet hoz a bíróság. A társadalom
többségének véleménye: korhatárra való tekintet
nélkül el kell végezni a felelôsségre vonást.
A háború végétôl, 1945-tôl 1965-ig az NSZK
vezetô jogászai 22 kötetben adták közre
munkájuk részleteit. A 90-es évekre feldolgozták a peranyagokat, és 1998-ban publikálták
ôket. A mû kategóriák szerint csoportosítja az
áldozatokat (13 kategória), a bûnöket (11
kategória). Bemutatja a bíróság munkáját, azt,
hogy hol, mikor, kik voltak az áldozatok, milyen
volt a felelôsségre vontak elleni eljárás, milyen
tényezôk alapján milyen ítéletet hoztak.
Ausztriában, Bécsben szintén külön munkabizottság alakult, ugyanebbôl a célból.
Magyarországon évtizedek múltak el úgy,
hogy a holokausztról még a felsôoktatásban sem
esett szó. A dokumentumok is szétszórva találhatók meg. A magyar közigazgatás, a népbíróságok egyik sajátossága ugyanis, hogy az aktákat
korántsem olyan precízen kezelték, mint például
a német. Kivettek belôlük részeket, másokat
átvettek máshonnan. Így a kutatóknak magyarországi, kassai, amerikai levéltárakból és
szakirodalomból egyaránt kell dolgozniuk.
A kassai események történelmi hátterérôl
beszélt Csôsz László történész. A magyarországi
holokauszt nemcsak magyar nemzeti tragédia,
hanem világtörténelmi léptékben is elképesztôen
drámai esemény – hangsúlyozta. A magyar
zsidók többségét 1944-ben deportálták, akkor,
amikor az európai zsidóság megsemmisítése
lényegében lezárult. Március 19-én szállta meg
Magyarországot a Wehrmacht. Köztudomásúlag
ideküldték Adolf Eichmannt, aki hozta magával
a tisztjeit, és aki a magyar közigazgatás teljes
körû együttmûködési készségével találkozott. A
hazai zsidóság megsemmisítése a magyar politikusok régóta tervezett álma volt, függetlenül a
nácik tervétôl. E törekvés élén Endre László
belügyminisztériumi államtitkár állt, Pest vármegye alispánja, a legnagyobb rendvédelmi
hatóságot vezetô tisztségviselô.
Ötvenhat nap alatt megjelölték, gettókba,
gyûjtôtáborokba zsúfolták a zsidókat, majd újabb
56 nap alatt mintegy 400 ezer embert küldtek

többségükben Auschwitzba, a gázkamrákba. Az
értekezletet Magyarország „zsidótlanításáról”
1944 áprilisának elején tartották a Belügyminisztériumban. A terv szerinti elsô zóna Kassa
és környéke volt. Április 16-án a csendôrök, a
rendôrök rárontottak az ottani zsidókra.
Április 21-ére már áll a gettó Kassa szívében –
vette át a szót Gellért Ádám nemzetközi jogász.
A munkaképes zsidókat mind ide zsúfolják.
Ettôl a naptól május közepéig a gettó parancsnoka dr. Csatáry László rendôrségi fogalmazó.
Az Auschwitzba deportálandókat négy transzportba osztják el. Április 25-étôl gyûjtik össze
ôket a téglagyárban. Az elsô halálvonat május
15-én, az utolsó két hét múlva, június 2-án indul
el. Egy korabeli feljegyzés öt transzportról és
15 707 deportáltról szól; a kassai levéltár adatai
szerint számuk 11 839 volt, 7833 Kassáról és
4006 Abaúj-Tolna megye egyéb részeirôl.
Minden területen háromtagú bizottság alakul
az események irányítására. Élet és halál uraiként
ôk adják ki a parancsokat. A deportálásokat
végrehajtó kassai bizottság tagjai: dr. Horváth
György városi rendôrkapitány, Sárváry Jenô
csendôr ezredes és Schmidtziffen százados, SSHauptsturmführer. Csatáry mint gettóparancsnok a hierarchia utolsó elôtti lépcsôfokán áll: az
ô alantasai már a csendôrök, rendôrök, azaz a
közvetlen végrehajtók.
Kassán a városi gettóból annak felszámolásáig,
1944. április 25-étôl május 15-éig viszik át az
embereket a téglagyárba. A tanúvallomások mellett, miszerint a gettó parancsnoka Csatáry volt, ezt
olyan dokumentumok is bizonyítják, mint amilyen
a két jelentés az aláírással: Dr. Csatáry László, gettóparancsnok. Fénymásolatukat a Holokauszt
Emlékközpontban bemutatták. Az egyikben
Csatáry egy belépési engedélyt tagad meg, a
másikban egy rendôrt ítél elzárásra, mert az
megengedte, hogy két zsidó tanácstag tejet vigyen
ki a városba. (Mint a sajtóból ismeretes, Csatáry
tagadta, hogy ô lett volna a gettó parancsnoka.)
Csatáry ellen a távollétében korábban
Csehszlovákiában lefolytattak egy egynapos
eljárást, amelynek ítéletét nem ismerjük – mondta Gellért Ádám. (Késôbbi sajtóértesülésekben
elôször az szerepelt, Kassán nincs meg az 1948as eljárás ítélete; mostanra viszont már kiderült,
mégiscsak megtalálták.) A kutatások jelenlegi
állása szerint azonban körvonalazódik, hogy ki
volt Csatáry, mit csinált, minek volt a parancsnoka és miért felelôs – hangsúlyozta a
nemzetközi jogász.
A téglagyárban április 25-étôl egy hónapon át,
a negyedik halálvonat elindításáig folyamatosan
összesen 12 ezer ember váltotta egymást mintegy
75 négyzetméter területen. Megérkezésükkor üres
szárítófalakat és néhány matracot találtak. A polgármester és a keresztény egyházak képviselôi
megtették értük, ami módjukban állt. Lajtos kocsin vizet vittek be, élelmiszert is, és istentiszteletet tartottak keresztény vallású zsidóknak.
A gyár körüli rendôrségi kordon azonban korlátot
szabott nekik. Ôk rendelkeztek élet és halál felett,
amint a két zsidó tanácstag esete is mutatja. A
kassai levéltár adatai szerint május 11–24-ig 31
ember pusztult el már a téglagyárban.
Csatáry téglagyári tevékenységérôl a magyar
népbíróságon annak idején 22 terhelô tanúvallomás, a szlovákiai eljárásban 17 született.
Horváth György kassai rendôrkapitány szerint
„az elszállítandók kijelölését s a csendôrségnek
való átadását, s a transzporttal összefüggô összes
munkálatokat Csatáry fogalmazó végezte”
(Népbíróság I. 197/1946, Dr. Horváth György
észrevételei, 1946. jan. 17. 200. oldal).
Április közepétôl május 17-ig Csatáry volt a
téglagyár parancsnoka – mondta el Gellért. Jól
beszélt németül, ami ebben a pozícióban fontos
volt, másfelôl a kassai rendôrkapitányság politikai osztályvezetôjeként dolgozott. El lehet
tehát képzelni, milyen hatalma volt abban a kéthárom hétben. A különbözô bírósági eljárások
vallomásai, mintegy két tucat tanú Csatáryt egybehangzóan kegyetlen szadistának írja le. S bár a
tanúvallomások a joggyakorlat során nem
feltétlenül relevánsak annak megítélésében,
milyen bûncselekményt követett el a gyanúsított,
tény például, hogy Csatáry a transzportoknál
nem engedett légzônyílásokat vágni a 15–20
tonnás belga vagonokba, és kínzásokra adott
utasítást. A bevagonírozásoknál ott volt a rámpán, a szelektálást is ô intézte. Ô üríttette ki a
lelencházat és a kórházat. Az utolsó vagonokba
már nem a szokásos 70–80 embert, hanem
15–20-at raktak fel: árvákat, aggokat, betegeket.
Ez lett az úgynevezett kórházvonat.
Sajtóértesülések szerint az ügyészség azzal
gyanúsítja Csatáryt, hogy bevagonírozott és korbáccsal vert embereket. A Holokauszt
Emlékközpont kutatásai nyomán felbukkant
dokumentumok azt mutatják: Csatáry ellen
ennél jóval több és nagyobb horderejû háborús
bûncselekmény címén lehet vádat emelni.
Rados Virág
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IZRAELI SZÍNES
Fecskék a Falnál

Nagy népszerûségnek örvend a fecskék körében a jeruzsálemi Siratófal,
amelynek repedései közt az év bizonyos idôszakában nem csupán az imádkozók kéréseit tartalmazó cetlik bújnak meg, hanem az apró vándormadarak
fészkei is.
A Tel-avivi Egyetem Madárvándorlást Tanulmányozó Nemzetközi Központjának igazgatójaként dolgozó Josszi Lesem és kollégái 88 fészket számoltak össze a szent hely repedései közt. A kutatók munkájának hála jelenleg csak úgy lehet helyreállításokat végezni a falon, ha a renoválás nem veszélyezteti a madarak fészkeit.
A fecskék száma világszerte jelentôsen visszaesett az elmúlt évtizedben,
ezért a kutatók erôfeszítéseinek célja a populáció megerôsítése. A szakemberek tervei között szerepel, hogy olyan kamerákat helyeznek a falra, amelyek
révén élôben lehetne figyelemmel követni az apró repedésfoglalók mindennapjait, ezzel is növelve a helyiek „fecsketudatosságát”. Az izraeli égbolt a
vándormadarak útvonalainak egyik legforgalmasabb „keresztezôdése” a világon.
Az Afrika déli területeirôl útnak induló fecskék késô februárban érkeznek
meg a jeruzsálemi óváros fölé, és nagyjából száz napig maradnak a területen.
Az apró fekete madarak életük nagy részét a levegôben töltik, és csupán tojásrakás céljából horgonyoznak le idôrôl idôre. Kedvenc költôhelyeikre pedig
– legyen az a jeruzsálemi Siratófal, a betlehemi Születés temploma vagy a telavivi Bauhaus-épületek – mindig visszatérnek.
A populáció visszaesésének egyik oka a modern, illetve a helyreállított épületek nem igazán fecskebarát kialakítása. Az izraeli Fecskék barátai (Friends
of Swifts) nevû szervezet vezetôje, Amnonn Hahn szerint nincs szó globális
populációcsökkenésrôl, de például Angliában majdnem 50 százalékkal lett
kevesebb a madarak száma.
Lesem és Hahn külföldi szakértôkkel együttmûködve igyekszik visszafordítani a folyamatot. A kutatók jelenleg apró adóvevôkkel követnek nyomon
néhány fecskét Izraelben, hogy tanulmányozni tudják a madarak viselkedését,
és azt remélik, jövôre sikerül nemzetközivé duzzasztaniuk kezdeményezésüket.
(A ma.hu nyomán)

Kiberháború ezerrel
Új komputeres kémprogram támad
Iránban. A „Flame” (magyarul
„láng”) elnevezésû vírus évek óta
lappang több ezer fontos közel-keleti számítógépes rendszerben, de –
íróik szándéka szerint – csak mostanában „lobbant lángra”.
A vírusprogram adatokat lop a
megtámadott gépekbôl. Feltételezések szerint ugyanazok írták és terjesztették az internet segítségével,
akik az iráni nukleáris kutatóintézetek gépeiben 2010-ben súlyos károkat okozó „Stuxnet” nevû vírust is.
Amelynek írásával és terjesztésével,
mi sem természetesebb, Izraelt vá-

dolják, holott az orosz Kaspersky laboratórium szerint – ez az egyik legjelentôsebb víruselemzô társaság –
magában Izraelben is észlelték az új
kártevôt, továbbá a Palesztin Autonómia, Szíria és Szudán komputereiben is.
A „Flame” az említett szakértôi
gárda szerint másolni és továbbítani
tudja a megtámadott gépek képernyôin megjelenô adatokat, képes
bekapcsolni a gépek mikrofonjait és
felvenni az elhangzó beszélgetéseket, ezenkívül meg tudja változtatni
a gépek programozói által beállított
paramétereket.

Szemeteket Szíriára vessétek
Jáir Náve vezérôrnagy, a Cáhál, az Izraeli Hadsereg vezérkarifônökhelyettese egy megemlékezô ünnepségen figyelmeztetett: a szomszédos Szíriában van felhalmozva a legtöbb vegyi fegyver a földkerekségen. Fokozza a
veszélyt az arab állam hadseregének rendelkezésére álló rakétaarzenál,
amelyben olyan rakéták is vannak, amelyek Izrael teljes területét elérhetik.
„Amiket tesznek manapság saját népükkel, gondolkodás nélkül megtennék
velünk is, ha nem riasztaná el ôket Izrael katonai ereje” – hangsúlyozta Náve
tábornok.
Ehud Bárák honvédelmi miniszter egy másik találkozón elmondta: Izrael
figyelemmel kíséri a Szíriába áramló fegyverszállításokat, amelyben nem
konvencionális eszközök is lehetnek. Bárák arról is beszélt, hogy Izrael
lehetôségeihez mérten igyekszik felkészülni a Basár El-Ásszád utáni idôkre.

Megfejtették a legrégebbi
héber feliratot
Megfejtette a Biblián kívül legrégebbi héber feliratot egy német tudós. Az idôszámításunk elôtt ezerbôl
származtatható irat a kánaáni
nyelvbôl átvett írásjelek segítségével
egy külföldieket, özvegyeket és árvákat védô társadalmi törvény szövegét írja le – mondta el Reinhard
Achenbach, a Münsteri Egyetemen
dolgozó evangélikus teológus.
A Jeruzsálemi Héber Egyetem régészei a feliratra 2008-ban bukkantak az Elah-erôdben, mai nevén
Hirbet Kejjafában, a Jeruzsálemtôl
25 kilométerre lévô ásatásokon – a
szakma akkor szenzációként ünnepelte a leletet. A tudósok úgy vélték,
ez a legjelentôsebb lelet 1947 óta,
amikor Kumránban megtalálták a legendás Holt-tengeri tekercseket.
Achenbach a Semitica címû francia szaklapban mutatta be eredmé-

nyeit. „Összehasonlítottuk különbözô kutatók javaslatait és így tudtuk
végül csaknem teljesen rekonstruálni
a szöveget” – fejtette ki a szakértô. A
törvények szövegeinek másolatát
egy diák készíthette. A másolás azon
királyi hivatalnokok képzését szolgálta, akiknek a helység jogi tárgyalásait kellett felügyelniük. „Teremtsetek jogot a rabszolgáknak és az özvegyeknek, teremtsetek jogot az árváknak és az idegeneknek! Védjétek
meg a gyermekek jogait és védjétek
meg a szegények jogait!” – fordította a felirat második és harmadik sorát Achenbach. A hátrányos helyzetûek oltalmi joga tehát Izrael legrégebbi jogai közé tartozik. Az izraeliek ezzel a legrégebbi kánaáni és
egyiptomi hagyományokhoz kapcsolódtak – magyarázta a kutató.
(Index)

A második
önégetô is
belehalt
égési sebeibe

Belehalt égési sebeibe Akiva
Mapei, aki gyúlékony anyaggal leöntötte és felgyújtotta önmagát egy
autóbusz-megállóban.
A 45 éves férfi a Cáhál, az Izraeli
Hadsereg tolókocsihoz kötött rokkantja volt. Panasza szerint a hadsereg levette róla a kezét, elhanyagolta
ôt, aminek következtében reménytelen pénzügyi helyzetbe került.
Elôtte Mose Silman 57 éves haifai
férfi választotta a nyomor elleni tiltakozásnak ezt a szélsôséges módját
Tel-Avivban, egy szombat esti tüntetésen. Ô hat nap múlva halt bele sebeibe.
A társadalmi egyenlôségért és
egyenlô teherviselésért küzdô szervezet tömegtüntetést szervezett TelAvivba, a Tel-Aviv Múzeum elôtti
térségre.

Izrael: minden
rabbi rabbi...
Izrael Állama fennállása óta csak
az ortodoxokat ismeri el a zsidó vallás számos áramlata közül. Az állam
kizárólag ortodox rítust követô
askenáz, szefárd és jemeni rabbikat
nevez ki, alkalmaz és fizet mint városi, települési vallási vezetôket. A
katonai rabbinátus is ortodox jellegû:
a hadseregben szolgáló rabbik, kósersági felügyelôk mind ortodoxok.
Ben Gurion, az elsô miniszterelnök Izrael kikiáltása után a teljes
rabbinátusi hatáskört az ortodoxok
kezébe tette le. (Az „Öreg” bár rabbik és tanítók leszármazottja volt,
maga inkább a távol-keleti vallások
titkait kutatta. Herzl és Jabotinsky, a
két legnagyobb hatású cionista
vezetô közismerten ateista volt.)
Izrael az egyetlen nyugatinak
mondott, fejlett társadalmú ország,
ahol az állam és a vallás nincs különválasztva. Ennek oka az ellenséges
arab és muzulmán „tenger” által körülvett kis ország (26 000 km2 a „vitatott területekkel” együtt) zsidó jellegének a megôrzése. Azt pedig,
hogy Izraelben ki számít zsidónak és
ki nem, a szigorúan ortodox rabbinátus ítészei döntik el.
Izraelben a zsidó egyértelmûen
nemzet lett – ahogy valójában mindig is volt. Az állam zsidó polgárait
senki nem kötelezheti a vallási
elôírások betartására – akárcsak másutt, itt is bôven akadnak magukat
nyíltan ateistának vallók –, ugyanakkor a házasság, a válás, a temetkezés
kizárólagosan a rabbinátus közremûködésével történik. Minden zsidó
polgár számára. (Vannak kibúvók.)
Az Izraelen kívül végzett betérítések
elbírálása is az itteni rabbinátus hatáskörébe tartozik.
Az Izraelen kívül élô zsidóság zöme más, az ortodoxénál liberálisabb
vallási áramlatok híve, ha egyáltalán
tart valamilyen formában vallást.
(Vonatkozik ez a Magyarországon
élô zsidóságra is.) Az Egyesült Államokban élô zsidóság körében is kisebbségben vannak az ortodoxok.
Az Izraelt pénzzel és politikai befolyással támogató zsidók zömmel
nem ortodoxok. (Egyes ultraortodoxok, mint például a magyarországi
eredetû „szatmári” chászidok, élesen
elítélik a cionizmust, Izrael állam
1948-as megalapítását istenkísértésnek tartják.)
Magában Izraelben kis számmal
van jelen a konzervatív és a reformzsidóság. Néhány zsinagógájukat a

hívek tartják fenn, rabbijaikat az állam mindeddig nem ismerte el rabbinak és nem is fizeti. A helyzetet a hívek a lelkiismereti szabadság megsértésének tartják, és 2005 szeptemberében a Legfelsôbb Bírósághoz folyamodtak sérelmük orvoslására.
Jehuda Weinstein, a kormány jogtanácsosa a héten a Legfelsôbb Bíróság tudomására hozta: az állam a
jövôben egyformán dotálja az orto-

dox és a nem ortodox rabbikat, köztük a nôi reformrabbikat is. A rabbinátus, a kormány vallásos miniszterei és a vallásos pártok képviselôi
tiltakoznak, bár az új „játékosok” továbbra sem vesznek részt a rabbinátus munkájában. Ezentúl azonban hivatalosan is „nem ortodox közösségek rabbijai” lesznek, nem csupán
„közösségi vezetôk”.

Drágakô és olaj
Egy híres rabbi tanácsa nyomán bukkant gyémántlelôhelyre egy vállalkozó
Izraelben. A felfedezés az észak-izraeli Haifa városa közelében történt. A
lelôhely tulajdonosa elmondta, hogy tíz évvel látta azt a videót, amelyen a
csodarabbinak tartott Menachem Schneerson azt mondta Haifa akkori polgármesterének, hogy a Karmel-hegység egyik völgyében az Örökkévaló drágaköveket rejtett el a föld mélyében. Errôl a találkozásról videofelvétel is készült.
„Haifa különlegessége az, hogy a tenger és egy völgy mellett fekszik. A
völgyben értékes drágakövek és kincsek rejlenek. A Szent – áldott legyen a
Neve – csodát tett, és elrejtette ezeket egy szántóföld alatt” – mondta
Schneerson.
Avi Taub szó szerint vette a próféciát, és létrehozta a Sefa Jamim („A tenger kincsözöne”) nevû céget, majd szakértôkkel elkezdett kutatni a megadott
helyen, ahol harminc évre kizárólagos kitermelési jogokat szerzett. Izraelben
eddig sehol nem találtak gyémántot, így a vállalkozás elindításához a rabbi
ígéretén kívül nem sok támpont állt rendelkezésre.
Taub évekig nem járt eredménnyel, idén azonban siker koronázta a kutatást. Január óta már 77 darab különbözô méretû gyémántrögöt hoztak a felszínre, és a geológiai eredmények szerint a terület alatt ennek sokszorosát rejti a föld mélye.
A Sefa Jamimot áprilisban vezették be a tel-avivi tôzsdére, ahol jelenleg 62
millió dollárra becsülik a cég értékét. Szintén ebben a térségben kutat kôolaj
után a texasi Zion Oil and Gas cég. Ennek tulajdonosai az egyik izraeli törzsnek adott bibliai prófécia alapján kezdték a kutatást: „Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ô atyjafiai elôtt kedves, és áztassa lábát olajban” (5Móz.
33,24). Az Áser törzsének kijelölt lakóhely a Cézáreától a libanoni határig
terjedô partszakasz volt. A Földközi-tenger partvidékén az elmúlt években
már nagy kiterjedésû földgázmezôt találtak, és az elôzetes eredmények szerint a kôolajleletre is jók az esélyek.
atv.hu / Reuters / MP

Aki nem tud arameusul...
Újjáélesztenék az arámi nyelvet
A Szentföld két parányi településén
az arámit tanítanák, hogy feltámaszszák az évezredek múltán csaknem eltûnt nyelvet a Közel-Keletrôl. A térségben kétezer éve még uralkodónak
számító arámi nyelvre irányuló legújabb kori figyelem a modern technikától, egy Svédországban mûködô
arámi nyelvû televíziótól is kap némi
segítséget. Ott ugyanis létezik egy
több tízezres közösség, amely életben
tartja az ôsi nyelvet. A Svédországban
letelepedett közel-keletiek arámi újságot, gyerekkönyveket adnak ki, a svéd
labdarúgó-bajnokság élvonalában
még arámi focicsapat (Syrianska FC)
is van.
A palesztin Bét-Dzsalában – nem
messze Betlehemtôl – az arámit még
beszélô idôsek próbálják átadni a
nyelvet unokáiknak, egy másik településen pedig, az arab–izraeli
Dzsisben, Galilea dombjai között iskolás gyerekek az elemiben tanulják
az arámit. A diákok java része annak
a maronita keresztény közösségnek a
tagja, amely még mindig arámi nyelvû liturgiát tart, noha csak kevesen értik meg az imákat.
A két faluban az arámi szír változatát tanítják. „Ez az a dialektus, amelyet ôseik is beszéltek – magyarázta
Steven Fassberg, a Jeruzsálemi Héber
Egyetem arámi nyelvvel foglalkozó
szakértôje. – Valószínûleg megértették volna egymást.”
Dzsisben mintegy 80, elsô és ötödik
osztály közötti diák tanulja fakultatív
tárgyként, heti két órában az ôsi nyelvet. Az izraeli oktatási minisztérium
anyagi támogatást biztosít ahhoz,
hogy a képzést a nyolcadik osztályig
kiterjesszék.
A településen már évek óta szorgalmazták az arámi nyelv oktatását, de az
ötlet ellenállásba ütközött: a falu muzulmán lakói attól tartottak, hogy ez
burkolt kísérlet gyerekeik keresztény
hitre való áttérítésére. Néhány keresztény attól félve ellenezte, hogy az ôsi

nyelv jelentôségének hangsúlyozása
megfosztja ôket arab identitásuktól.
Az ügy igencsak érzékeny téma az Izraelben élô arab muszlimok és keresztények számára, akik inkább etnikumuk, és nem vallásuk alapján határozzák meg magukat.
Az ötlet azonban mégis megvalósulhatott egy más településrôl származó világi muzulmán férfi kitartó munkájának hála. „Közös örökségünkrôl
és kultúránkról van szó. Ünnepelni és
tanítani kellene” – mondta az iskola
vezetôje.
Jelenleg a dzsisi az egyetlen állami
iskola Izraelben, ahol arámit tanítanak. Bét-Dzsalában, a szíriai ortodox
egyház által mûködtetett egyik iskolában papok oktatják a nyelvet – immár
öt éve – 320 diáknak.
Az arámi nyelv uralma a 6. században dôlt meg, amikor az Arab-félszigetrôl érkezô hódító muzulmánok
arab nyelve kerekedett felül. Az arámi
csak elszigetelt közösségekben maradt életben: a maroniták, a szíriai ortodoxok és a kurd zsidók között. Szíriában még mindig van három falu,
amelynek lakói arámi dialektust beszélnek – mondta Fassberg.
(mult-kor.hu nyomán)
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Az elfeledett Richtmann Mózes
40. Jahrzeitjára
Hogy ki volt Richtmann Mózes,
azt ma már csak tanítványai tudják.
Egykori alma matere az elmúlt évtizedekben nem emlékezett meg róla,
s csak sejtjük, miért: ami a szívén, az
a száján típus volt, mérlegelés nélkül
mindenkinek kimondva az igazságot. Ez a tulajdonság, mint tudjuk,
nem a halhatatlanság titka... Az alábbiakban lapunk akkori számából
idézzük fel emlékét.
Új Élet, 1972. szeptember 1.
Augusztus 20-án – rövid betegség
után – örökre eltávozott dr. Richtmann Mózes, az Országos Izraelita
Tanítóképzô Intézet és az Országos
Rabbiképzô Intézet ny. professzora.
Érdemeit méltón domborították ki
azok a gyászbeszédek, amelyek elhangzottak a 24-én végbement temetésén. A szertartási termet megtöltötték tisztelôi, a MIOK és a BIH
vezetôségének tagjai, volt tanítványai, a Rabbiképzô tanárai és hallgatói, a magyar rabbikar tagjai. Kovács
Sándor fôkántor és a kórus gyászéneke után dr. Scheiber Sándor igazgató lépett a szószékre, és elmondotta emlékbeszédét:
A történelem áll ôrséget Richtmann Mózes professzor koporsójánál. Csaknem egyidôs volt intézetünkkel.
„Vááni széfer házikáron lösiréhem”
Eseményeink krónikása.
Az elsô nagy triász – Bloch,
Bacher és Kaufmann – tanítványa.
Az egyetemen Goldziheré.
Mégsem emlékei gyûjtésével foglalkozott, mert az már a búcsút jelenti. Friss szelleme folyvást új élmények felé fordult.
Életét és munkásságát hadd fogjuk keretbe egy aggádával. A beteg Eliezer így szólította meg az ô
látogatására érkezett Akibát és
társait: „Két karom olyan volt számotokra, mint a tóratekercs két
tartóoszlopa.”
„Hárbé torá lámádti vöhárbé
torá limádti” (Szanh. 68a) Sokat
tanultam és sokat tanítottam életemben.

I.
„Hárbé torá lámádti”
Napjai tanulásban teltek. Homonnáról indult 92 esztendôvel
ezelôtt. Ott ismerkedett meg elôször
a Talmuddal, s benne ritka verzátusságra tett szert. A kevés példák
egyike volt Ô arra, hogy jesiva nélkül is elsajátítható e disciplina.
Mint fiatal diák lép be az Országos Rabbiképzô Intézetbe, ahol tudásszomja kivételes képességû tanárai serlegébôl csillapul. Egy fél
évet a breslaui testvérintézetben
tölt, ahol Brann professzortól nyer
ösztönzést a zsidó történelem kutatására.
Diplomával a kezében – mint
nagy ígéret – rövid ideig a Dohány
utcai zsinagóga segédrabbija, de
hajlama tanításra utalja. 1907-ben
elfoglalja az Országos Izraelita
Tanítóképzô Intézet héber tanszékét, Krausz Sámuel örökét,
amelyet negyven esztendôn keresztül lát el. Nyugalma éveit 70
évesen felcseréli a Rabbiképzô katedrájával. Hajlott koráig itt mûködik, s éveken keresztül szombaton és ünnepen tanulótemplomunkban írásmagyarázatot ad.

II.
„Vöhárbé torá limádti”
Mert mindig és mindenhol és
szenvedélyesen tanított.
Sokan és sokat vitatták pedagógiai módszerét. Jegyzeteibôl
megismerhetô volt a héber tudás
és liturgiai gyakorlat; elôadásaiból
a zsidó szemlélet. Szigorral nevelt,
de az eredmény ôt igazolta.
Valamit mégis hiányoltak tanítványai.

Nem láttuk, e szív néha mit
palástol
Hordván közöny havát és gúny
jegét.
Fogoly volt: indulatai és magánya óriási kôbörtönébe zárva.
Tollával is terjesztette a tudást.
Feldolgozza Landau Ezékiel prágai rabbi döntvénytárának, a
Nódá Bijhudának magyar vonatkozásait.
Tanulmánya forrásmû a XVIII.
századi magyar zsidó hitközségek
és rabbik ismeretéhez. Összegyûjti
az álmessiásokról szóló magyar híreket. Ismerteti az arab vonatkozású tanulmányokat hazánkban.
Legterjedelmesebb mûve a magyar zsidóság életét tárgyalja
1711-tôl 1825-ig.
Az elsô világháború kitörésekor
megszakad tudományos munkássága. Felcseréli a publicisztikával.
Mennyi nyersanyag kell egy parányi rádium elôállításához! Ahhoz, hogy egy kevéske igazságot
pároljunk le, hatalmas mennyiségû valóságra van szükségünk. Ô is
a jelen eseményeibôl szûrte le a
történelmi igazságot. Valljuk meg,
hogy a bajok meglátásban és a
jövô megsejtésében az idô ôt igazolta.
Azontúl is – végzetes betegségéig
– levelei kritikával kísérték megmozdulásainkat, írásainkat, számot adván búvárkodásáról és állandó elmélyülésérôl.
Csak egy helyen engedte el magát: otthonában. Ide kívánkozott
vissza a kórházból is meghalni,
azok közé, akiket szeretett, akikhez kötôdött: feleségéhez, leányához, vejéhez. Fia a tengerentúlról
érkezett koporsójához.
Az ô búcsújukhoz csatlakozik
tanártársaié, tanítványaié, tisztelôié, a magyar és egyetemes zsidóságé, amely nagy fiát kíséri végsô
útján az utókor emlékezése felé.
Utána Vihar Béla költô búcsúztatta tanítványai nevében:
Egy hónap híján két esztendeje,
hogy mi, az egykori Országos Izraelita Tanítóképzô hajdani tanítványai Richtmann Mózes tanár úr
90. születésnapjának megünneplésére gyûltünk össze. Most pedig itt
állunk koporsója körül, lehajtott
fôvel, hogy a lét törvénye szerint
elengedjük ôt utolsó útjára. Növendékei gyülekezetében láthatatlanul fölsorakoznak ide azok is,
akik négy évtizedes intézeti mûködése idején diákjaiként ültek elôtte
a padban, az élôk mellett az immár holtak is, köztük a vértanúhalált szenvedettek nemzedéknyi serege, a Rökk Szilárd utcai alma
mater tanulótábora, szétszórva,
szerte a világon. A gyászhír így cikázik most a kontinenseken keresztül, s az emlékezés nagy gyûrûjében itt is, amott is felmagaslik
Ô, megelevenülnek a régi tanórák,
izgalmas tartalmukkal. Velük, valamennyiünknek nevében, hozzá
méltó halksággal megköszönöm az
eszméletébresztô találkozást évezredek szellemi útjaival, a különbözô filozófiai törekvések kalandjait, a kutat, amelybôl egy ôsi antik
kultúra habjait mertük, s az általa
megmutatott folyamot, ami mint
történelmi zuhatag átömlött a gettószázadok partjai között jelenünk
felé, az egyetemességbe.
Én személy szerint a Biblia költészetének fölfedezését is köszönöm Richtmann tanár úrnak,
hogy megláttatta a mitikus történések burka mögött azok szimbólumának erkölcsi, egyben mûvészi
jelentését is. Mert ki-ki a maga
módján értelmezhette, önépülésére, a sûrû szövésû, világirodalmi
távlatú elemzéseit. Jómagam két
iskolai csengetés között lírám tarisznyáját töltöttem meg ajándékával, az aggádaköltészet gyön-

gyeivel. Amellett velem együtt többen lobogó fürtû ifjúként nem is
annyira a hagyományt, hanem a
messianizmus lángját, az örök emberi megváltásszomjat, a forradalomra szólító intelmet érzékeltük,
éreztük ki fejtegetéseibôl, a szövegekbôl, a tûnôdô pásztorok, a
jövendô kapuján dörömbölô prófétai igék, zsoltárok kiáltásaiból.
Messianizmus, prófétizmus! Úgy
vélem, ennek követe volt Ô. S ha
szemléletben bármennyire is
messzire kerülhettünk Richtmann
tanár úrtól, tanításainak éppen ez
a jellege, ha áttételesen is, kísérôül
velünk maradt, folytatódva bennünk, munkánkban.
Nevét már nagyon régóta valaminô szikrázó, kedves legendakör
övezi sugaras szentenciákból, éles
elméjû, mosolyt fakasztó példázatokból. Így forrt össze alakja intézetünkkel, ifjúságunkkal, elválaszthatatlanul. Valóságos anekdotafüzér szövôdött megnyilatkozásaiból, ami csak a kivételes szellemiségeknek jár ki, azoknak, akiket
becsülünk, szeretünk. Mindannyiunk egyéniségére így vagy amúgy
alakítóan hatott. Miért? Nyilván,
mert Ô maga is egyéniség, izzó
egyéniség volt, csillogó, nagy mûveltségû és hivatását híven szolgáló nevelô. Ezért ragaszkodnak fiúi
hûséggel, még ôsz hajjal is elzarándokolva hozzá, akár a tengerentúlról, köztük azok a tanítványai is, akiket valaha a feddés
vesszejével illetett. Ez a magyarázat?
A múló évtizedek és tragédiák
háttere mögül egyre inkább
atyánkkal azonosult, azzal a házzal, ahonnan valaha elindultunk,
és kialudt réz gyertyatartókkal,
ünnepi kalácsot szegô s áldást osztó agg kezekkel. Másrészt e rendhagyó tudós teológus nagyon okos
ember volt, szenvedélyes írástudók, misztikus rabbik, szorgos kis
iparosok bölcs unokája, a homonnai jesivától a magas szintû tudományterjesztés katedrájáig. Nevezhetem-é Erzsébetvárosi Maimonidésznek, Wesselényi utcai héber Szókratésznak, Voltaire-be oltott chászidnak? Vénségében mármár úgy hatott, mintha Sólem
Aléchem vagy Iszaak Babel regényeibôl, Chagall méla képeibôl lépett volna ki. Ez volt Ô? Ez, és
még sokkal több! Számunkra mindenekelôtt múltunk ôrizôje, végül
is a megszemélyesült egykori, öreg
Prepánk, a valaminô egyedi, soha
meg nem ismétlôdô hazai típus és
életforma sorzáró nagy képviselôje: dr. Richtmann Mózes tanár úr.
Miféle üzenetet küld nekünk az
anyag örökkévalóságába távozó
Mester? Befejezésül hadd idézhessem néhány mondatát abból a közelmúltban írott levelébôl, amelyet
hozzám intézett A Malom utca címû mûvem rádióbeli bemutatása
alkalmából. Íme a sorok: „Emlékeztetem arra, hogy a malom héberül: réchájim. A biblia filozófusa a boldog életre való felszólítást
így kezdi: röé chájim, azaz szemléld az életet.”
Nos barátaim, gyászoló iskolatársaim, a búcsúzás e pillanatában, amikor az idô malmának ôrlô
hatalmát
érezzük,
kövessük
Richtmann tanár úr tanítását:
réchájim, röé chájim! Malmokon,
sírokon túl, emeljük tekintetünket
a teremtô élet felé. Ezzel engedjük
el útjára Ôt, a betûk megfáradt
vándorát, a Tanítók Tanítóját, és
ezzel ôrizzük meg emléke jó melegét a szívünkben.
A beszédek után a gyászoló közönség a díszsírhelyre kísérte a magyar zsidóság nagy halottját.
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Százéves a Kazinczy utcai zsinagóga
A közelmúltban tartották a „Százéves a Kazinczy utcai zsinagóga” ünnepségsorozat elsô rendezvényét. Ez egybeesett a „Kultúra utcája” projekt átadásával.
A projekt keretében – többek között – megújult a zsinagóga homlokzata is. A
rendezvényt jelenlétével megtisztelte Vattamány Zsolt polgármester és kísérete.
Az alábbiakban közöljük Balázs Gábor alelnök bevezetô elôadását.
Tisztelt Polgármester úr, kerületünk vezetôségének megjelent tagjai!
Az egykori Kreutzgassén, azaz a mai Kazinczy utcában nyílt Kultúra utcáját és a
Százéves a zsinagóga rendezvénysorozat kezdetét nemcsak a helyszín kapcsolja öszsze, hanem az a kettôs szándék is, amely mindig is jellemezte a magyarországi ortodox zsidó hitközséget: egyfelôl a zsidó hagyomány megôrzésének akarata, és ugyanakkor a vágy, hogy az ortodox zsidóság a magyarországi, szûkebben pedig a budapesti, illetve a VII. kerületi kultúra szerves részeként létezhessen.

A pesti zsidónegyed története a 19. században a Kazinczy utcai zsinagógától pár
utcányira kezdôdött, a mai Károly körúton található Orczy-házban. Az eleinte viszonylag homogén pesti zsidóság egyre sokszínûbbé vált vallási szempontból, és ezzel párhuzamosan megjelent a természetes igény, hogy a különbözô vallási meggyôzôdést valló zsidók világnézetüknek megfelelô zsinagógákban imádkozhassanak.
Az Orczy-házból elôször a reformokat sürgetôk távoztak, és több mint 150 évvel
ezelôtt megnyitották a Dohány utcai zsinagógát. 1859-ben a konzervatívabb meggyôzôdésû hívek egy része a Rumbach utcai zsinagógában szervezte meg hitéletét,
míg a hagyományhoz legszigorúbban ragaszkodó csoport változatlanul az Orczyházban imádkozott, egészen a Kazinczy utcai zsinagóga megnyitásáig.
A magyar zsidó történelem kiemelkedô fontosságú tudósa, Jákov Katz „végezetes
szakadásnak” nevezte a neológ és ortodox zsidó hitközségeknek az 1868–69-es
kongresszust követô szétválását. Az állam 1871-ben elismerte az ortodox hitközség
önállóságát. A két közösség elkülönülési tendenciájának volt további része a szimbolikus értékkel rendelkezô saját zsinagógák és szervezeti intézményi központok
megépítése. A zsinagóga és a hozzá kapcsolódó ortodox intézmények, azaz a hitközségi székház, óvoda, iskola, közkonyha, étkezde építésére 1909-ben írtak ki pályázatot, amelyet talán nem egészen véletlenül Lajta Béla építész két tanítványa, Löffler
Sándor és Béla nyertek meg, akik maguk is az ortodox hitközség tagjai voltak.
Míg a Dohány-templomot építô világhírû Ludwig Förster építészeti szempontból is
valami soha nem látott újat akart létrehozni, addig Löfflerék stílusát Klein Rudolf
memorizmusként jellemezte. Szabó Gyula szerint a legpontosabban „komoly modernizmusnak” nevezhetjük ezt az építészeti irányzatot, amelyben nem puszta játék és öncélú ornamentika a keleties stílus, hanem mindennek gyakorlati funkciója is van. A
nagyszabású, reprezentatív vállalkozásra az építészek számára adott teleknél ideálisabb adottságokkal rendelkezôt is el lehet képzelni, hiszen a zsinagóga fôbejárata a
szûk Kazinczy utcára nyílik, és maga a központ is egy aszimmetrikus telekre épült.
Löfflerék a kedvezôtlen adottságokból igyekeztek erényt kovácsolni, és a monumentalitás hangsúlyozása végett az utcához képest kissé hátrahúzták a fôbejáratot.
A zsinagóga és a mögé épített intézmények harmóniára törekszenek, de ugyanakkor kihasználnak minden területet, a telekhatárig terjeszkedik a beépítés. A zsinagóga esetében ennek további funkciója is van, a pilonpár takarja a nôi karzatra
felvezetô lépcsôket.
A korabeli pesti zsinagógaépítészet három remekét, a Dohány, a Rumbach és a
Kazinczy utcai zsinagógákat egyaránt jellemzi a hibrid formavilág. A Kazinczy utcai zsinagóga esetében a Lechner Ödön által képviselt szecessziós modernizmus és
a keleti hagyomány ötvözésére látunk példát. A kora modern templomot a hagyomány és az újszerûség harmonizálására való törekvés, a hangsúlyos ornamentika és
az üres falsíkok váltakozása jellemzi. A díszítés szigetekben jelenik meg, és ugyanakkor nyerstégla felületek szakítják meg, jellemzôen a Lajta-tanítványok építészeti
stílusára. A fôhomlokzat alig díszített, és két ablaksor tagolja. A lenti, álló ablaksor
közepén Mózest látjuk a kôtáblával, a felsô ablaksor ötös beosztású, félköríves nyílásokból áll. A homlokzaton a mezopotámiai építészetet idézô párkányt látunk.
Érdekes érzékcsalódást tapasztal az ezer hívôt befogadó zsinagóga terébe lépô látogató: noha a templomtér téglalap alakú, elsô pillanatban mégis négyzetnek hisszük.
A keleti fal közepén két sötétzöld, aranyozott fejû mûmárvány oszlopot látunk, közöttük található a frigyszekrény. A frigyszekrény ortodox zsinagógához képest monumentális, és szokták úgy értelmezni, mint a két dimenzióra szûkített jeruzsálemi
Szentélyt a két oszloppal, Jákhinnal és Boázzal.
Az ortodox zsinagógaépítészet jellemzô eleme a középen található, öt lépcsôfokkal
emelt bima, a tóraolvasó állvány. A zsinagóga belsô anyaga vasbeton, a dongaboltozatot kivéve. A boltozaton elhelyezett üvegezett szecessziós kazetták adják a szûrt
világítást. A beton hidegségét a padok és a faburkolat meleg hatása ellensúlyozza.
A homlokzatot szimbolikus jelentôségû héber felirat díszíti: „Mily félelmetes ez a
hely, nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja.” (Mózes I. 28:17) A gondos mérlegelés után kiválasztott idézet jól tükrözi az ortodox zsidóság meggyôzôdését: a zsinagóga elsôdleges funkciója nem az, hogy közösségi találkozóhely legyen, hanem
mindenekelôtt az istenszolgálat háza. Annak a gondolatnak pedig, hogy a hívô ehelyütt Teremtôje elé lép, tiszteletteljes félelemmel kell eltöltenie szívét, hiszen híveitôl
a zsidó vallás feltétel nélküli elkötelezettséget vár el. Ugyanakkor a tudatosan modernista elemeket megjelenítô építészek az ortodoxiának azt a hitét is tükrözni akarták, hogy hagyomány és újítás nem ellentétek, hanem az élô hagyománynak része a
folyamatos megújulás.
A Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség éppúgy, mint a múltban,
napjainkban is fenntartja azokat az intézményeket, amelyek a zsidó közösség megmaradásához feltétlenül szükségesek. Ma is a Kazinczy utcai komplexumban található a hitközség székháza, a kóser étterem, valamint a kóser hús- és élelmiszerbolt.
A közelben mûködik a családi élet vallási tisztaságát biztosító rituális fürdô, a
mikve, az ortodox óvoda és iskola, járótávolságra van két további ortodox zsinagóga, és Budán kapott helyet az idôsek otthona. Az ortodox hitközség megôriz és megújul, ezt jelképezi az európai uniós projekt keretében felújított százéves zsinagóga,
mely ismét Budapest egyik dísze lett, de ez nem valósulhatott volna meg a helyi segítség nélkül. A hitközség nevében köszönetemet szeretném kifejezni Vattamány Zsolt
polgármester úrnak a hárommillió forintos támogatásért, és köszönöm a kerület
vezetôinek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a zsinagóga százéves fennállásáról
megemlékezô rendezvénysorozatot megnyitó eseményt, valamint segítik az ortodox
zsidóságot abban, hogy integrálódhasson a kerületi és a budapesti kulturális életbe.
A beszédhez felhasznált szakirodalom: Frojimovics Kinga et al.: A zsidó Budapest I–II. Városháza Kiadó, Budapest, 1995. Klein Rudolf: Zsinagógák Magyarországon 1782–1918. Terc Kiadó, Budapest, 2011.
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zuglóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô-szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1. Tel.:
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott David Goldberg mohéllal
(Németország), aki zsidó fiúgyermekek
körülmetélését vállalja. Amennyiben az
Ön családjában ilyen szimchá (öröm)
van, kérjük, jelentkezzen a Rabbiságon
a 413-5580-as telefonszámon vagy a
rabbitestulet@mazsihisz.com e-mailen
keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám
szövetségébe felvehessük.
Manikûr, pedikûr, takarítás. 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, telefon: 06-20-934-9523,
www.rcontact.hu
Licites eljárással eladó ingatlanok!
Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30
m2-es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.
Gyömrôn 730,35 m -es kastély 9398
m2-es telekkel és 9758 m2-es kerttel. Kikiáltási ár: 95 000 000 Ft.
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Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.
Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.
Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es,
egyszobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.
Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken 53 m 2-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.
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Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes
zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12
személyes 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: XI. KER.,
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR 16.
201-6188, 06-20-323-4104.
Augusztusra rezsi megfizetése mellett
használaton kívüli nyaralót keresünk
egy több éve súlyos beteg fiatalember és
édesanyja részére, mûtét utáni felépülés
érdekében (Dobogókô, Balaton, Velencei-tó). Kérjük, akiknek lehetôségük
nyílik, segítsék. Kapcsolat: 06-30-7160168.
Társasházak karbantartását, kômûvesmunkákat, festést, padlások, pincék,
lépcsôházak takarítását vállalom. 0670-216-0234.
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak kiadó. Tel.: 226-4109.
Vizes falak utólagos szigetelése, mûszeres falnedvességmérés. Szántó
Szigetelô Vállalkozás, 06-30-950-1306,
www.falszigeteles.hu
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Önkéntes munka Izraelben! Mindenki segítségére szükség van! Feltétel:
megvásárolt repülôjegy! A következô
csoport idôpontja: október 14.–
november 4. Jelentkezni: 06-20-2338454, lljano@freemail.hu
Betegápolást, gondozást, bármilyen
munkát vállalok. Tel.: 06-32-447-395.
Háztartásvezetést, társalgást vállal
Budapesten középkorú hölgy gyermektelen, egyedül élô, 70–80 év közötti férfinél. 06-20-943-7446.
Szeretettel és tisztelettel gondoznék
idôs személyt külföldön. 54 éves, jólelkû háziasszony, gyakorlott gondozónô
és varrónô vagyok. Tel.: 00-36-62-637202, 00-36-70-256-4336.
Eladom vagy hosszú távra kiadom a
Rákóczi út és a Síp utca sarkán,
Bauhaus-házban lévô, Dohány utcára
nézô, 2 szoba hallos, személyzeti szobás, házközponti fûtéses, összkomfortos, loggiás, bútorozatlan, 72 m2-es lakásomat. Eladási irányár: 24 millió Ft,
kiadás esetén: havi 80 000 Ft + rezsi (3
hónap kaució szükséges). Tel.: 06-20226-4343, hétköznap 8–16 óráig.

HÁZASSÁG
Középkorú hölgy társat keres 70–80 év
közötti, gyermektelen, egyedül élô, budapesti férfi személyében. 06-20-9437446.
Salom komoly társközvetítô. Fülöp
Zsuzsa. Tel.: 06-20-934-9523. E-mail:
zsuzsa194705@t-online.hu

Pályázati felhívás
A Budapesti Zsidó Hitközség pályázatot hirdet a felújított Goldmark
Terem (Budapest VII. kerület, Wesselényi utca 7.) büféjének üzemeltetésére.
Az üzemeltetés fôbb feltételei:
– A büfében csak a Budapesti Zsidó Hitközség rabbisága által elfogadott
kósersági szabályoknak megfelelô termékek árusíthatók.
– Az üzemeltetônek vállalnia kell a turistaforgalom (vasárnaptól péntekig)
és a rendezvények teljes ideje alatti nyitva tartást. Szombaton és a zsidó ünnepeken a büfé nem üzemeltethetô.
– A büfé a turistaforgalom mellett ellátja a hitközségi székház dolgozóit is,
illetve a szükséges biztonsági ellenôrzés után bárki számára igénybe vehetô.
– Az üzemeltetônek munkavállalói létszámát legalább két fô részmunkaidôs munkavállalóval kell bôvítenie a hatályos jogszabályok szerint.
– Az üzemeltetô kötelessége valamennyi szükséges engedély beszerzése.
– Az üzemeltetônek bérleti díjat kell fizetnie a büfé és a kapcsolódó helyiségek tekintetében, a közüzemi költségek megtérítése a beépített almérôk
alapján történik.
– Az üzemeltetônek vállalnia kell a helyiség berendezésének költségeit.
– Az üzemeltetési szerzôdés 5 éves határozott idôtartamra jön létre.
További kérdéseiket a penzugy@bzsh.hu címen várjuk.
A pályázat eredményérôl a Budapesti Zsidó Hitközség által felkért szakmai
bizottság dönt. A pályázaton kizárólag egyéni és társas vállalkozások indulhatnak, magánszemélyek nem pályázhatnak.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott levél formájában a BZSH,
1075 Budapest, Síp utca 12. címen, a borítékra kérjük ráírni: „Goldmark büfé pályázat – nem felbontandó” 1 eredeti példányban, illetve elektronikusan a
penzugy@bzsh.hu címen.
A büfé helyisége megtekinthetô: 2012. augusztus 21-én, 10.00-kor a helyszínen.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
– A pályázó elképzeléseit a büfé üzemeltetésére vonatkozóan.
– A pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.
– A vendéglátás terén szerzett eddigi tapasztalatait, referenciáit.
– A kósersági szabályoknak való megfelelés igazolását.
– A munkavállalói létszám bôvítésére vonatkozó nyilatkozatot.
– A felajánlott bérleti díj mértékét.

Péntek
este
Aug. 17.

Templomok
Dohány
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
Aug. 18.

Péntek
este
Aug. 24.

Szombat
reggel
Aug. 25.

18.00
18.30
19.00
19.30
18.30
19.00
19.15
19.00

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
18.30
19.00
19.30
18.30
19.00
19.15
19.00

9.30
10.00
9.30
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
19.45
18.00

9.00
8.00
8.45

18.00
19.30
18.00

9.00
8.00
8.45

17.30
19.00
19.00
18.00
18.30

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

17.30
19.00
19.00
18.00
18.30

7.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

19.45

18.00
18.00
Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.)
18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
18.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
19.20
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
19.20
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
18.00
Pécs (Fürdô u. 1.)
18.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
18.00
Szombathely
18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00
Siófok (Széchenyi út 4.)
19.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

10.00

19.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.10
18.00
18.00
19.10
19.10
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.00
18.00
18.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Augusztus 17. péntek
Augusztus 18. szombat

Áv 29.
Áv 30.

Augusztus 19. vasárnap
Augusztus 24. péntek
Augusztus 25. szombat

Elul 1.
Elul 6.
Elul 7.

Programajánlat
10. Spinoza Zsidó Fesztivál
2012. szeptember 5.–22.
(1074 Budapest, Dob u. 15.)
5. (szerda) 19 óra: Karinthy, a Frici – színházi premier
6. (csütörtök) 19 óra (Uránia mozi!): Dávid király zsoltárai klezmerbe
öltöztetve – koncertpremier
6. (csütörtök) 19 óra: Jentl – zenés
játék
9. (vasárnap) 15 óra: Hochmecolás
és kecmecelés a zsidóság körül – beszélgetés
9. (vasárnap) 19 óra: Bächer Iván:
Legújabb zsidó kabaré – zenés kabaré
10. (hétfô) 19 óra: Alfonzó – film +
életút
11. (kedd) 19 óra: Heller Ágnes-est:
Érzelmek a Bibliában – elôadás
12. (szerda) 19 óra: A Guru – zenés
játék
13. (csütörtök) 19 óra: Ungvári Tamás-est: Herzl vagy Heltai? – elôadás
19. (szerda) 19 óra: Talmud, Tóra
és a többiek, zenével – elôadás
20. (csütörtök) 19 óra: Gershwin –
életrajzi show filmmel, premier
13. (csütörtök) 21 óra: Lámpás.
Szefárd Projekt – koncert
15. (szombat) 21 óra: Lámpás.
Improvizációs zsidó zene – koncert
20. (csütörtök) 21 óra: Lámpás.
Nu? – koncert
22. (szombat) 21 óra: Lámpás.
Tzomet együttes – koncert

Gyertyagyújtás: 7.34
Szombat kimenetele: 8.41
Újhold 1.
Újhold 2. Sófárfúvás kezdete
Gyertyagyújtás: 7.21
Szombat kimenetele: 8.26

Hírek, események
röviden
– A Dohány utcai zsinagóga templomjegyeit augusztus 27-tôl lehet megvásárolni munkanapokon 8.30-tól 12
óráig vagy megbeszélés szerinti
idôpontban Fülöp Ildikónál a körzet irodájában (1075 Bp., Síp utca 12. I. em.
30.). Tel.: 413-5500, 146 vagy 116-os
mellék. A vezetôség.
– Esküvô. Tverián (Izrael) házasságot
kötött Elirám Jehuda, aki Weisman és
Mazal fia Szerdócz Orsolya Cornéliával
(Sziván bát Rifka), aki Szerdócz J. Ervin újpesti rabbihelyettes és felesége,
Éva lánya. Az esküvôn a nagyszámú
család tagjai, rokonok, barátok és
ismerôsök vettek részt. Mázál tov!
– Filléres frissülés Füreden. A
Mazsihisz balatonfüredi üdülôjében augusztus 27-tôl szeptember 2-ig teljes ellátással kedvezményes áron várjuk kedves
vendégeinket. Jelentkezés: 413-5571.

Halálozások
Fájó szívvel tudatom, hogy férjem,
Barna Pál (Braun Pál) 2012. július 31én, 91 éves korában elhunyt. Augusztus
3-án volt a temetés a Kozma utcai temetôben. Gyászolják: felesége, gyerekei,
unokái és dédunokái. (x)
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ÚJ ÉLET

A három gén
Az antiszemita lelkületû Krajczárfalvi Benedek a minap valami szörnyûséget álmodott. Dédapja megjelent elôtte nagy zsidó szakállal és
strámliban, mellette guggolt zsidó
parókás dédnagymamája, és a háttérben pajeszos gyerekek hancúroztak.
Közben dédapja nagyon furcsa
szavakat kiabált: Jánkele kim hir!
(Gyere ide, Jánkele!) Majsele vi
biszt e? (Hogy vagy, Majsele?)
Dédapja csak folytatta: E git jantev, e git sábesz.
És fôhôsünk mindent megértett. De
hogyan lehetséges ez? Hisz ez borzalmas! Ért ô jiddisül? Honnan? Na
jó, csak tudat alatt. De akkor is! Talán igaza van a közmondásnak, hogy
nem zörög a haraszt, ha nem fújja a
szél?
Teljesen kiborult. A következô napokban csak ez az álom foglalkoztatta. Lehet, hogy tényleg van benne valami zsidó vér? Hisz ez tragédia lenne! Egész nap csak idegesen izgettmozgott, és ismételgette dédapja szavait:
Kim hir... vi biszt e? Elvesztette
minden kontrollját, és munkahelyén

Hacsek
és Sajó
Hacsek: Jó napot, Sajókám!
Mizujs?
Sajó: Mázl tov, mázl tov!
Hacsek: Nü, mi baja?
Sajó: Mázl tov, mázl tov!
Hacsek: Jó, jó, de minek örül anynyira?
Sajó: Fiúnévadásról jövök, és ittam egy kis szilvát!
Hacsek: És milyen súlyú a kicsi?
Sajó: Hááát, van vagy hetven kiló,
vagyis apányi!
Hacsek: Most hülyéskedik? És
milyen nevet kapott?
Sajó: Nökome ben Káin!
Hacsek: Most megint hülyéskedik, vagy csak a szilva?
Sajó: Komolyan beszélek, az a
hitközség rendezte, amelyik szigorú-

így üdvözölte munkatársait: Git jantev, e git sábesz. Mindenhol elterjedt
a hír: Benedek megkettyent.
Persze feleségének is feltûnt különös viselkedése. Igazából akkor kezdett komolyan aggódni, amikor több
alkalommal férje nem a megszokott
Rozikám néven szólította, hanem
Rézelének, sôt néha Rájzelének hívta.
– Mi van veled, Benôkém? Összevissza beszélsz. Menjünk el orvoshoz
– javasolta az asszony.
De Benedek nem orvoshoz ment,
hanem leutazott dédapja szülôfalujába, és ott felkereste a falu legöregebb lakóit. Talált is néhány, már a
100. évéhez közeledô embert. Mindegyiknek feltette a kérdést:
– Emlékszik még dédapámra,
Krajczárfalvi Istvánra? Itt lakott a
Nagygöbölyös utcában.
Néhányan emlékeztek rá, de csak
nagyon haloványan. Egy ember
akadt, aki valamivel többet tudott.
– De mindent elmondhatok? – kérdezte.
– Hát persze. Azért jöttem, hogy
minél többet tudjak meg róla.
– Ôt hívták a falu bikájának, mert
nagyon szerette ám a fehérnépet.

an vallja, hogy minden háláchikus
zsidó zsidónak számít!!!
Hacsek: Csak nem az aranyalkonyosokról beszél?
Sajó: De! Az majd kiderül, kinek
lesz arany és kinek alkony!
Hacsek: Visszatérve a névadásra,
hogyhogy ilyen nevet adtak? Hát ez
felháborító!
Sajó: Miért? A Szegedi Csánder
az jobb lett volna?
Hacsek: És amúgy milyen volt a
névadó?
Sajó: Szomorú! Erre a hitközségre
most rájár a rúd. Végre elintézték,
hogy a Wiesel megszegje fogadalmát, és eljöjjön Pestre, kitüntessék,
erre ô visszaküldte a díjat.
Hacsek: Hát ez blama!
Sajó: Hát ez az! De az Arany Alkony biztos nem lesz az, hiszen a
rabbi úr mondta, hogy az 1300 lakó
részt vehet zsidó istentiszteleteken,
és kósert is ehet! Hát ha ez nem aranyozza be alkonyukat, akkor semmi!
Zév

Szent ég! Fôhôsünk egymás után
bevette a Seduxenjeit, és visszarohant Budapestre. Mindent elmesélt
feleségének, az álmát, kirándulását
dédapja szülôfalujába és az ott nyert
információt. Most már együtt mentek
el a leghíresebb álomfejtôkhöz és
álomspecialista orvosokhoz. Azonban Benedeket mindenki genetikusokhoz irányította.
A genetikusok legnagyobb része
fel volt háborodva, semmiféle vizsgálatot nem volt hajlandó elvállalni.
Végre azonban akadt egy sem jobbra,
sem balra nem húzó, tehát középen
álló orvos, aki vállalta a megbízatást.
Hónapokig tartott a vizsgálat, hiszen 10 milliárd gént megvizsgálni –
nem felületesen, hanem alaposan –
nagyon sokáig tart. Elképzelhetjük,
Benedek mi mindent élt át ez idô
alatt. Persze abban reménykedett,
hogy a doktor egyetlenegy zsidó gént
sem fog találni.
Végre a genetikus elkészült munkájával, és megszületett a diagnózis:
– Uram, találtam magában három
gént, az orvostudomány az egyiket
Majsinak, a másikat Smülének, a
harmadikat Jajszéfnek nevezte el...
egyértelmûen biboldói gének.
Benedek elsápadt. Nyilvánvaló
volt, nagyon rosszul esett neki a diagnózis. A genetikus azonban próbálta megnyugtatni.
– Ne törôdjön vele. Nyugodjon
meg, 10 milliárdból csak három. Az
nem is olyan sok. A sok-sok árja gén
közömbösíti a hármat. Egyébként
miért avatkozik be az életükbe? Eddig is békésen éltek egymás mellett,
talán évszázadok óta. Hagyja csak
ôket tovább éldegélni békében.
Benedek még próbálkozott.
– De biztos, hogy zsidó gének?
– Higgye el, nagyon sokszor és nagyon alaposan megvizsgáltam ôket.
– És mondja meg ôszintén, izraeliták is?
– A szakirodalom nem tesz különbséget zsidó és izraelita gének között.
– Doktor úr! Nem lehetne eltávolítani ezt a 3 gént valamiféle operációval?
A genetikus azonban nem volt szélhámos. Ôszinte volt pácienséhez:
– Uram, ez egy nagyon nagy mûtét. Életveszélyes. A zsidó gén az nagyon mélyen be van épülve az emberi agyrendszerbe. Gondolja meg, évezredes kialakulás. Évezredek óta ott
bolyongott valamelyik ôsében. Nem
javasolom a mûtétet.
– Na mit mondott a genetikus? –
érdeklôdött izgatottan Rozika
(Rájzele), amint férje hazaért.
Fôhôsünk úgy érezte, az a legjobb,
ha valamit letagad a háromból. Kapásból válaszolta:
– Egyet talált, de azt mondta a doki, hogy ennél a vizsgálatnál az eredmény plusz-mínusz egy. Tehát az is
lehet, hogy egyetlenegy génem sem
izraelita.
Az asszonyka így aztán megnyugodott.
De mi történt fôhôsünkkel? Vajon ô
is megnyugodott?
Amint az lenni szokott, lassanként
kezdett beletörôdni a dologba. Hát
mit csináljon, ha ezt szabta rá ki a
sors? Talán ilyen vegyes génekkel is
le lehet élni egy életet. Szóval realitásérzéke felülkerekedett.
Egyszer aztán eszébe jutott valami,
és örömében felkiáltott:
– Hoppá! Hogy erre eddig nem
gondoltam! Egész biztos, három
génre is jár valami zsidó kárpótlás!
És az illetékes helyre rögtön benyújtotta „három gén” jeligéjû kárpótlási kérelmét.
Ungár Richárd

2012. AUGUSZTUS 15.

Tanulni ment, de tanított is
Nógrádi Gergely magától a világhírû cházántól, Naftali Herstiktôl kapta a
lehetôséget, hogy a Tel-Aviv Cantorial Institute ösztöndíjasaként a ma élô legnagyobb kántorok és zenei szakemberek segítségével mélyedhessen el a
klasszikus kántormûvészetben. Tanárai voltak többek között Naftali és
Shraga Herstik, Moshe Stern és Raymond Goldstein, de módja volt találkozni olyan nagyságokkal is, mint Asher Hainovitz, Shai Abramson, Netanel
Herstik és Simon Cohen.
– Gergôt emellett az a megtiszteltetés is érte, hogy Herstik úr már az elsô
órán felkérte, foglalja el a betegeskedô hangképzô tanár helyét és tanítsa a
kántorhallgatókat a klasszikus hangképzésre.

Tanítás a TACI-n
– Életre szóló élmény volt diáknak és tanárnak lenni a TACI-n, az pedig külön felemelô, hogy Naftali Herstik a fiaként szeretett, Moshe Sternben pedig
egy igazi melegszívû, önzetlen barátra leltem – mondja a budai kántor.
S a tanítás hogy sikerült? Gergôhöz augusztusban már a második izraeli növendék érkezik a TACI-ról, hogy tíz napon keresztül képezze hangját a magyar kántornál.
K.L.

SPÁNN GÁBOR

Retró
A hozzám hasonló élemedett korúak bizonyára emlékeznek rá, hogy az
1950-es években lesötétített szobában, eltorlaszolt ajtók mellett milyen
halkan és milyen nagyot röhögtünk a Szovjetunióból importált viccen.
Újszülöttek kedvéért: A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának
tagjává válni a 40-es években nem volt egyszerû. Aki az élcsapathoz kívánt tartozni, írnia kellett egy felvételi kérelmet. Ehhez szükség volt még
két régi párttag ajánlóra, és a tagjelöltnek meg kellett jelennie és pikáns
kérdésekre kielégítô válaszokat adnia egy háromtagú bizottság elôtt. A
Lihacsov Autógyár kuplungszerelô munkását, Kuzma Kuzmics Kohnt
pechére szocialista brigádvezetôje párttagnak terjesztette fel. Kuzma
Kuzmics egyetlen sejtje sem vágyott a párttagságra, de mivel nem óhajtotta felcserélni gyári munkáját az egyik gulagon folytatandó aranykeresésre, fintorogva, de megírta felvételi kérelmét. Felvette egyetlen öltönyét, és megjelent a bizottság elôtt. Az elnöklô párttitkár legnagyobb
meglepetésére a tagjelölt így kezdte: Titkár elvtárs! Amikor a felvételi kérelmet írtam, nagyon részeg voltam, ma már tudom, hogy nem vagyok
méltó a Párt tagjává lenni.
Ilyennel még nem találkoztak, a párttitkár megkérdezte, miért nem. Erre már készült Kuzmics. Hát azért nem, mert én rendszeresen iszom. Tudja, Kohn elvtárs, felelt a párttitkár, a vodka és a szovjet ember egy páros,
ez nem akadály. Igen, de folt van a családomon: dédnagyapám kalóz volt
a Kaszpi-tengeren, és fosztogatta a hajókat. Összesúgott a bizottság, de
erre is volt válasz: A kalóz tudjuk, hogy a gazdagokat fosztogatta és a szegényeknek osztotta szét a javakat, ez nem kizáró ok. Végül Kuzmics az
igazság erejében reménykedett, és kibökte: Titkár elvtárs! Én zsidó vagyok! A párttitkár kapásból lökte a tézist: Lenini nemzetiségi politika van
nálunk, minden ember egyenlô. Menjen ki a folyosóra, és döntünk.
Kuzma Kuzmics miután kicsavarta két zsebkendôjét és behívták, meghallhatta a verdiktet: Minden rendben van, Kohn elvtárs! De hogyan is
volt az eset a kalóz dédnagypapával?
Csak azért idéztem fel ezt a muzeális remeket, mert nemrégiben történt
valami, ami kísértetiesen hordozza a vicc keltette feelinget. Egy jobboldali radikális párt (melyet sokan szélsôségesnek mondanak) magas tisztségviselôjérôl kiderült, hogy anyai nagyanyja zsidó volt. Elmondhatja,
hogy peche volt a négyzeten, mert mint tudjuk, még háláchikus szempontból is zsidónak számít az, akinek anyai ágon zsidó felmenôje van. A
politikus nem azt választotta, hogy elrohan szavazóihoz és párttársaihoz
elmondani a helyzetet (lásd Bill Clinton), hanem a magyar receptet követte: hárítás, magyarázkodás, majd beismerés. Az már csak hab a tortán, hogy a pártjának hívei között stigmának számító zsidó származást
felkutató jóindulatú archeológusát európai uniós pénzzel kívánta lebeszélni arról, hogy nyilvánosan mondjon neki skajachot a fellelt zsidó
nagymamához. Az említett politikus ezután lemondott valamennyi hazai
pártbéli tisztségérôl, de EU-s parlamenti képviselôi mandátumát úgy néz
ki, megtartja. Nyilván csupán azért, mert meg van róla gyôzôdve, hogy
zsidó származásáért pl. Cohn-Bendit képviselôtársa nem tesz szemrehányást.
Pártjának vezetôi kijelentették: Nem azzal van problémájuk, hogy zsidó a nagymama, hanem azzal, hogy sokáig félrevezette a pártot és szavazóit.
Ezek után mondja nekem valaki, hogy a történelem nem ismétli önmagát.
Csupán a méltányosság okán van egy személyes megjegyzésem.
Aki a két történet között analógiát vél felfedezni, nem téved, mindössze
egyetlen ponton látok különbséget. Kuzma Kuzmics Kohn javára legyen
mondva, hogy ô legalább autógyári fizetésébôl nem ajánlott föl prémiumot a párttitkárnak... ha nem veszik fel.

