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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Történelmünk komor gyászáról
tisá böávkor emlékeztünk. Ezután
a vigasztalás ideje következik li-
turgiánk hagyomány szentelte
rendjében. Áv 9. óta a vigasztalás
szombatjait éljük. A soros haftarák
jellegzetes tartalma indokolja ezt a
jelzôt. Páratlan szépségû, a határ-
talan szeretettôl izzik ez a lírai
gyöngyfüzér, ez a prófétai sorozat.
Szinte minden darabjában csodála-
tosan ötvözôdik születésük idejé-
nek legfôbb korproblémája, a Bá-
bel fogságába vetett nép újjászüle-
tésének izzó vágya és megváltásá-
nak követelô reménye a korok kor-
látain túlmutató egyetemes érvé-
nyû vallásos eszményekkel.

A konkrét és az örök aktualitá-
sok próféciái ezek. A prófétát, a
nagy vigasztalót, a megbocsátó és
kegyelemmel teljes Isten hírnökét
áthatja az a tudat, hogy a történel-
mi megpróbáltatások szenvedései
közepette bûneitôl megtisztult zsi-
dóság „Istennek tanújává” lesz az
egész földkerekségen.

A zsidó prófétaság legszebb fe-
jezetei ezek. A legtisztább erkölcs-
vallás szellemében hirdeti a návi:
hagyja el a bûnös az ô útjait s a hit-
vány az ô gondolatait! Az istenke-
resés a humánumban oldódik fel,
az valósul meg teljességgel. Böjt
és imádság hitelesítôje a magatar-
tás. S mindez olyan stílusban szó-
lal meg, hogy okkal írja korunk
egyik jeles keresztény bibliatudó-
sa, Gerhard von Rad: soha még,
mint a próféta ajkán, az Örökkéva-
ló szava nem zengett!

Prófétáink tanításának gyönyö-
rû összefoglalását olvashatjuk ma-
gyarul a mártírhalált szenvedett
Kecskeméti Ármin makói fôrabbi
„Izrael története a bibliai korban” c.
mûvében. Az elmúlt hetekben már-
tírjait gyászoló magyar zsidóság
számára különös jelentôsége van
azoknak a mondatoknak, amelyek-
ben a návi az EVED HÁSÉM-rôl,
az Örökkévaló szenvedô szolgájá-
ról beszél, a szenvedés értelmérôl,
a mártíromság morális tanításáról.

Nehéz megindultság nélkül ol-
vasni az egykori fôrabbi e
részekrôl szóló magyarázatát. „Is-
ten szolgája... mártíromságával is
tanít, s ez nem kevésbé fontos,
mint az elôbbi (ti. erkölcsi) tanítás.
Mert az emberiség haladását a
mártírok viszik elôre a példájuk-
kal, hogy az igazságért szenvedni
és meghalni is érdemes.”

Adatok szerint 1942-ben írta
Makó fôrabbija ezeket a sorokat,
ki tudja, a tudós történész nem sej-
tett-e meg valamit a két esztendô-
vel késôbbi, felette is bekövetkezô
mártír sorsról. A mártírok kínhalá-
la örök tanítás!

Vagy a történelem igazságtalan-
sága vagy jelkép, hogy a vigaszta-
lás prófétájának még a nevét sem
ismerjük. „Második Jesajásként”
említjük, mivel írásai Jesajás 40.
fejezetétôl kaptak helyet a Szent-
írásban. Nevét elfelejtette a gyarló
emlékezet, de eszméit nem. Költô
volt és gondolkodó. Politikai böl-
csesség és drámai hév fûti. Egy
szívvel tudja szeretni övéit és az
egész emberiséget. Ráv

Gordon Gábor és Hannah Rosenthal

Antiszemita incidensek 
– Magyarországon a világ szeme

40!

Összeállításunk a 4. oldalon

Aktív Állampolgárságért oklevél-
lel tüntették ki a magyarországi
Élet Menete Alapítványt. A nem-
zetközi eseményt a budapesti Bank
Center különtermében tartották.
A kitüntetést Eleni Tsakopoulos
Kounalakis budapesti amerikai
nagykövet és Hannah Rosenthal,
az Egyesült Államok külügymi-
nisztériumának az antiszemitiz-
mus elleni küzdelemért felelôs kü-
lönmegbízottja adta át az alapít-
vány vezetôjének, Gordon Gábor-
nak.

A tolerancia fejlesztését, a holo-
kauszttal kapcsolatos ismeretek ok-
tatását és az antiszemitizmus elleni
harcra nevelést fiatalkorban kell el-
kezdeni – hangsúlyozta beszédében
Eleni Tsakopoulos Kounalakis. A
budapesti amerikai nagykövet azon
az ünnepségen jelent meg, amelyen
Hannah Rosenthallal együtt átadták
az Élet Menete Alapítványnak az
Aktív Állampolgárságért oklevelet.
Rosenthal hazája külügyminisztériu-
mának az antiszemitizmus megfi-
gyeléséért és az ellene való harcért
felelôs különmegbízottja.

Gordon Gábor, az alapítvány
vezetôje ügyszeretetével, állampol-
gári buzgóságával példát ad rá, érde-
mes küzdeni egy élhetôbb társadalo-
mért – hangsúlyozta a nagykövet.
Elmondta, kétszer vett részt az Élet
Menete budapesti felvonulásán,
majd márciusban velük tartott ausch-
witzi útjukon is. Mindenkit arra buz-
dít, csatlakozzon a rendkívüli ese-
ményhez, így róva le kegyeletét a
vészkorszak mártírjai elôtt.

Hannah Rosenthalt, akit az anti-
szemitizmus elleni harcra édesapja, a
holokausztot túlélô rabbi inspirált,
2009-ben iktatta be hivatalába
Hillary Clinton külügyminiszter. Az
Egyesült Államok egyik vezetô dip-
lomatájaként az a feladata, hogy
szerte a világon figyelemmel kísérje
az antiszemitizmus megnyilvánulá-
sait és ezek ellen felemelje a szavát.
Olyan fórumokon, amilyen például
az ENSZ vagy az Európai Biztonsá-
gi és Együttmûködési Szervezet. Ô a
„2012 Óra a Gyûlölet Ellen” mozga-
lom alapítója is. A kampány célja,
hogy rábírja a fiatalokat, legalább
egy órát áldozzanak az idejükbôl ar-
ra, hogy kipróbálják, milyen a tôlük
bármilyen szempontból (vallásilag,
etnikailag, kulturálisan) különbözô
emberek „cipôjében járni”. Akár egy
olyan gesztussal, hogy elmennek
imádkozni a templomaikba.

Barack Obama amerikai elnök uta-
sította a partnereket és a nemzetközi
szervezeteket, csoportokat, akik a
diszkrimináció ellen harcolnak, külö-
nös erôvel koncentráljanak a célra.
Az Élet Menete Alapítvány Magyar-
országon az egyik legfontosabb szer-
vezet, amely minden tôle telhetôt
megtesz a rasszizmus, az antiszemi-
tizmus ellen – hangsúlyozta Rosen-
thal. Felhívja a figyelmet a jelenség-
re, oktatási programokat szervez,
megszólítja a magyar fiatalokat. Ta-
núságot tesz amellett, hogy az ember
csakis a múltat ismerve fordulhat
éberen a jövô felé. Zsidó és nem zsi-
dó fiatalok így toleranciát, tiszteletet,
kölcsönös felelôsségvállalást tanul-
nak.

Az Élet Menete Alapítvány tíz év-
vel ezelôtt 300 embert sorakoztatott
fel – mára a fáklyás felvonulásuk 30
ezer fôt mozdít meg. Pedig még saját
irodájuk sincsen, és öt önkéntessel
kezdek el dolgozni. Ma már sok száz
önkéntes csatlakozott hozzájuk. Idén

Miközben a monitor elôtt ülve
kitartóan dolgozom a kora reggeli
órákban szerkesztô-újságíróként,
fél füllel „háttér-televíziózom”.
Hallgatom a híreket (ki mondta,
hogy a férfiak csak egy helyre tud-
nak figyelni?), és szörnyû dolgokat
hallok: 57 sírt rongáltak meg a ka-
posvári zsidótemetôben ismeretlen
tettesek.

Még azt is hallom, rendôrségi eljá-
rás indult ismeretlen tettesek ellen,
akárcsak a tilosban parkolók vagy a
telefonfülke-rongálók ellen. Szomo-
rú vagyok, és Jézus szavai jutnak
eszembe: „Atyám, bocsáss meg ne-
kik, mert nem tudják, mit cseleked-
nek”. Miközben megtévesztett fiata-
lok (mert higgyék el nekem, nem a
kaposvári nyugdíjasklub tagjai vol-
tak) zsidóellenes kedélyeit szélsôjob-
bos szervezetek és hírportálok loval-
ják napról napra, úgy érzem, most
már meg kell szólalnom nekem is,
pedig keresztény vagyok, „árja” ma-
gyar férfi, tipikus „ôsmagyar”, erdé-
lyi szász, kun, ukrán és még csak a
jóisten tudja hány néphez, nemzeti-
séghez tartozó ôsökkel, ahogy itt na-
gyon sokunk a Kárpát-medence né-
peket olvasztó tégelyében.

Igazából 30 egynéhány éves koro-
mig totálisan gyûlöltem a tótokat, a
románokat meg a szerbeket, mert
minden általam megszerzett ismeret
arra utalt, hogy ezek született gazem-

1972

több mint ötven hazai városban jár-
tak, ahová elvitték programjaikat.

Mindez különösen idôszerû a mai
Magyarországon, ahol sorozatosak
az antiszemita incidensek, és bizo-
nyos körök rehabilitálják a fasizmus
korának egyes személyiségeit –
emelte ki a diplomata. Ez ellen fel
kell lépni.

Gordon Gábor az oklevél átvétele-
kor elmondta: különösen meg-
tisztelônek tartja az elismerést egy
olyan országtól, az Egyesült Álla-
moktól, ahol aktív állampolgárnak
lenni nem pusztán hobbi vagy sza-
badidôs tevékenység, hanem a társa-
dalmi értékrend fontos része. Meg-
emlékezett a zsidó, roma, meleg, po-
litikailag másképp gondolkodó áldo-
zatokról. A borzalmak korában ne-
kik azért kellett meghalniuk, mert a
náci ideológia szerint nem lehettek
aktív állampolgárok. Mások voltak,

mint a többség. Ott taszították ki és
ítélték ôket pusztulásra, ahol gyer-
mekeiket nevelték, szüleiket, nagy-
szüleiket ápolták. Az Élet Menete
Alapítványnak az a küldetése, hogy
megôrizze emléküket, és figyelmez-
tesse az embereket: a múlt hibáiból,
bûneibôl tanulni kell. „Azért va-
gyunk aktív állampolgárok, hogy ez
soha ne történhessen meg újra –
mondta Gordon. – Ígérem, továbbra
is aktív állampolgár maradok.”

Hannah Rosenthal késôbb el-
mondta: találkozott a magyar kor-
mány képviselôivel, akiknek megkö-
szönte, hogy felemelik szavukat az
antiszemitizmus ellen. A különmeg-
bízott aggódik amiatt, amit a jelenle-
gi Magyarországon tapasztal. Meg-
említette a zsidóellenes falfirkákat, a
zsidótemetôk megrongálását, parla-
menti képviselôk antiszemita kiroha-
násait, köztük a vérvád szégyenteljes

emlegetését, a Wallenberg-emlékmû
meggyalázását disznólábbal. Sôt, lá-
tott Budapest utcáin olyan gépkocsit,
amelyre ki volt ragasztva a matrica:
ez zsidómentes autó. Mint holo-
kauszttúlélô leszármazottjának ettôl
felfordul a gyomra – mondta.

A gyûlölet minden formáját el kell
ítélni – hangsúlyozta. Hiszen minden
sebezhetô közösségnek abban a tu-
datban kell élnie, hogy a vezetôi el-
fogadják és megvédik ôt.

Hannah Rosenthal érdekes idô-
pontban érkezett hazánkba: pont két
nappal azután, hogy a hatóságok el-
fogták Csatáry Lászlót. A világ sze-
me most Magyarországon van – fi-
gyelmeztetett a diplomata. Hiszen
meg vannak számlálva a napok, ami-
kor a náci háborús bûnösöket még
felelôsségre lehet vonni. Az Egye-
sült Államok különmegbízottja arra
bátorítja a hazai hatóságokat, derít-
sék fel Csatáry bûneit, találják meg
cinkosait és bújtatóit. Minden or-
szágnak, ahol tömeggyilkosság tör-
tént, kötelessége kivizsgálni ezeket
az eseteket. Rosenthal fel is ajánlotta
hathatós segítségét a kormánynak és
a hazai civil szervezeteknek.

A meghívottak közt voltak olyan
közismert mûvészek, személyiségek,
akik aktívan részt vesznek az Élet
Menete Alapítvány munkájában.
Mint például Kézdy György színmû-
vész, Jávori Ferenc (Fegya), a Buda-
pest Klezmer Band vezetôje, Bródy
János énekes vagy Breuer Ádám és
Gárdos Péter tolmácsok. Az ünnepi
eseményen jelen volt Feldmájer Pé-
ter Mazsihisz-elnök és Zoltai Gusz-
táv, a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô
igazgatója is.

Rados Virág

Egy szomorú hír margójára 

Egy zsidó orvos utolsó keresztény
gyermeke tollából

berek, gyilkosok, haramiák. A sors
aztán Kanadába sodort, ahol a ’80-as,
’90-es években közel 10 évet töltöt-
tem el, és sok minden kiderült az ad-
digi ismereteimrôl, legfôképpen az,
hogy valójában egy sokak által meg-
tévesztett ember vagyok. Egyetemre
járva egy gyönyörû szép szerelem
alakult ki köztem és egy évfolyam-
társam között, akirôl csak néhány
együtt töltött éjszaka után derült ki,
hogy temesvári román (mindig fran-
ciául beszélgettünk), igazi jó barát-
ságba kerültem egy szerb mérnök-
feltalálóval, és egy kassai szlovák
férfi járt közben az érdekeimért egy
fontos munkainterjú során. Ennyit az
elôítéletekrôl, és a beidegzôdött faji
és nemzetiségi elôítéletekrôl, ame-
lyeket a legtöbbször egy-egy „minta-
értékû” csoport dominál.

Most egy rövid történettel szeret-
ném minden keresztény (és egyéb
vallású) magyar elôítéleteit befolyá-
solni a zsidók iránt, a saját életem
legfontosabb történetével, amely
nem mindennapi körülmények között
kezdôdött.

Születésem elôtt egy órával a
szülôágyon fekvô anyám már haldok-
lott. A két fiatal orvos, akik akkor a
szombathelyi kórház szülészeti osztá-
lyának ügyeletesei voltak, közölték
édesanyámmal, hogy választania kell:
vagy ô, vagy én. Nem tudják mind-
kettônk életét megmenteni. Anyám

engem választott, az én drága Margit
néném azonban nem adta fel, kérte az
orvosokat, hogy várjanak még egy ki-
csit, hogy még egy utolsó próbálko-
zást tehessen. Szakadó novemberi
ónos esôben egy félvárosnyi távolsá-
got futott el egy akkor már nyugdíjas
zsidó szülész-nôgyógyász szakorvos-
hoz, aki kilenc évvel azelôtt az ô szü-
lését is levezette. A hajnali órákban
felébresztett dr. Farádi Ferenc készsé-
gesnek bizonyult, nagynénémmel
szinte futva érkezett a kórházba, és az
ügyeletes orvosok megengedték neki,
hogy ô is próbálkozzon. Farádi doktor
néhány perc alatt sikeresen levezette a
szülést, és mindketten megmenekül-
tünk, ami után orvosunk egyetlen fil-
lér hálapénzt sem fogadott el. Így let-
tem keresztényként egy zsidó orvos
utolsó világra segített „gyermeke”.
Dr. Farádi Ferenc 1962-ben hunyt el,
ma már a szombathelyiek közül is
alig-alig emlékeznek rá, pedig a te-
metésén mint a „szegények orvosát”
több százan kísérték utolsó útjára.

Sajnos úgy gondolom, a kaposvári
sírrongálók közül egyikük sem fogja
olvasni ezt a cikket, de ha csak egyet-
len embert is meg tudok gyôzni arról,
hogy küzdje le korábbi rasszista és
bármilyen más nemzettel, nemzeti-
séggel kapcsolatos elôítéleteit, már
nem volt hiába...

Bárány Zoltán
Soproni7
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Körzeti kitekintô

Mártír-istentisztelet, Újpest.
Minden évben. Mert emlékezni
kell. Az isteni parancsolat a szív
parancsa egyben. Az újpest-rákos-
palotai körzetbôl tizennyolcezer
embert hurcoltak el. Vasárnap, jú-
lius 15-én, a zsinagógába indulás-
kor a szomszédasszony megkérde-
zi: „biztosan nem ezernyolcszáz?
Tizennyolcezer, az túl sok”. Való-
ban: túl sok.

A zsidó és nem zsidó méltóságok
meggyújtják az emlékezés lángjait.
Hatszázezer magyar áldozat és hat-
millió az egész világon – hat gyertya
a jelkép. Sorra járul hozzájuk Zoltai
Gusztáv, a Mazsihisz-BZSH ügy-
vezetô igazgatója, Streit Sándor
BZSH-elnök, Molnár Szabolcs új-

A rejtôzködô isteni arc
Mártír-istentisztelet Újpesten: emlékezés a vészkorszak tizennyolcezer áldozatára

Súlyos szavak. Auschwitzra emlé-
kezve Szerdócz nem az emberi ter-
mészethez fordul magyarázatért,
amelyrôl tudható, hogy a gonoszság
ugyanúgy része, mint a jóság. Ha-
nem a Jóteremtôt faggatja: „Világ
Ura! Emlékezésünk fájdalma kér-
dezteti velünk: annyi ember megalá-
zásának, kifosztásának, elhurcolásá-
nak, kiirtásának mi volt az értelme?
Jelentett bármit a világnak ez az ál-
dozat? Nem. Úgy érezzük, nincsen
magyarázat a sok szenvedésre,
könnyre és vérre.”

A hajdani, sötét idôkben némaság
borult a világra. De a mai emlékezés-
kor is érezzük: Isten még mindig
hallgat. „Vagy lehet, fájdalmunk te-
szi süketté fülünket a hangjára?” A

emlékcsarnoknál kegyeletük jele-
ként kavicsokat raknak a nevekkel
sûrûn televésett márványfal tövébe.
Zoltai Gusztáv mint túlélô személyes
szavakkal szól a jelenlévôkhöz. Szü-
leire, nagyszüleire, rokonaira emlé-
kezik. Hangsúlyozza: a sajtóban, a
közbeszédben és idônként a parla-
mentben ismét folyik a zsidózás. El-
ítéli, hogy a Nemzeti Alaptantervbe
olyan alkotók kerülhettek be, mint
amilyen a nyíltan antiszemita Nyirô
József, akinek az írószövetség
weimari gyûlésén tartott uszító be-
széde közismert. Elítéli, hogy meg-
idézik Horthy Miklóst, aki huszon-
három zsidótörvényt írt alá. Zoltai
kéri a jelenlévôket és minden jóérzé-
sû embert, imádkozzanak közösen az
Örökkévalóhoz, hogy a zsidóság
nyugodtan és békében élhessen eb-
ben a hazában.

„Ne féljetek!” – idézi II. János Pál
pápa halála elôtti, híres utolsó szava-
it Nyíri Csaba, Leányfalu polgár-
mestere. Elmondja, ô református lel-
kész gyermeke, családja mindig sze-
retetben, békességben élt együtt más
vallású testvéreivel. Szerinte Ma-
gyarországon a többség tisztességes
ember, aki ôrizkedik a szélsôséges
gondolkodástól és cselekedetektôl. E
remény jegyében köszön el a
gyülekezettôl: „Sálom! – Békesség
nektek!”

Rados Virág

FELHÍVÁS
A Gyôri Zsidó Hitközség ar-

chívum létrehozását tervezi a
gyôri és a Gyôrbôl elszármazott
zsidó családok életérôl, sorsáról.
Az egykor adományokból épült
Menházat a hitközség visszavá-
sárolta. Itt lehetôség nyílik majd
az egykor élénk helybéli zsidó
élet bemutatására úgy tárgyi,
mint írásos emlékeken keresztül.

Ezért várjuk azok jelentkezé-
sét, akik szeretnék, hogy család-
juk emléke ily módon is fennma-
radjon. Kérjük ôket, hogy törté-
netekkel, fényképekkel vagy
egyéb tárgyi emlékekkel járulja-
nak hozzá a leendô gyûjtemény-
hez.
A hitközség címe: Gyôri Zsidó

Hitközség
9025 Gyôr, Kossuth L. u. 5.

E-mail:
gyorihitkozseg@freemail.hu

Köszönettel a Gyôri Zsidó Hit-
község vezetôsége.

Ösztöndíj
A Dohány Utcai Zsinagógáért Alapítvány ösztöndíjat ajánl fel olyan fiúk

számára, akik anyai ágon igazolhatóan zsidók, héber nevük van és valamely
felsôoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

Az ösztöndíj havi 25 000 Ft.
Ezen ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó vállalja, napi rend-

szerességgel részt vesz a Dohány utcai zsinagóga istentiszteletein.
A pályázat a megfelelô dokumentációval a Dohány utcai zsinagóga temp-

lomkörzet irodájába nyújtandó be: Bp. VII., Síp u. 12. I. em. 30.

Szeged
A hitközség eredményes pályáza-

taival négy számítógépet nyert, ame-
lyek az elnöki hivatal, a rabbihivatal,
a szociális otthon és a könyvtár haté-
konyabb információs tevékenységét
erôsítik.

Szintén sikeresen pályázott a kö-
zösség vezetése a polgármesteri egy-
házügyi alap felhasználására. 2,7 mil-
lió forintot nyertünk, amelybôl a zsi-
nagóga tetôzetének fémrészeit, illetve
a székház második emeleti üveg-
tetôzetét újítjuk fel még ez évben.

Újpest: mindenki keres valakit

Gerô András igaza
Nem vagyok történész, a 20. és a 21.

században „csak” elszenvedôje voltam
és vagyok a történelemnek. Nem isme-
rem személyesen Gerô András törté-
nészt, mindössze olvastam kritikáját
Romsics Ignác kollégájáról, akit anti-
szemitának tart.

Lesarkítva, dióhéjban: a Tanácsköz-
társaság idején számos zsidó szár-
mazású(?) vezetôje volt a kommünnek,
állítja Romsics. Több más mellett ez
késztette Gerôt állítása bizonyítására.

Hogy miért adok igazat neki? Mert
ugyanaz a véleményem túlélôként, mint
a nálam lényegesen fiatalabb Gerônek.

Majd ha Romsics –  és a többi, hozzá
hasonló történész –  az adott kort ele-
mezve beszámol arról, hogy ki volt ka-
tolikus, református, evangélikus és akár
zsidó a vezetôk közül, akkor senki nem
fogja leantiszemitázni...

Hát... ez ilyen egyszerû!
kápé

Az Emmi a Mazsihisznél
A Síp utcai Székházba látogatott Balog Zoltán, az Emberi Erôforrások Mi-

nisztériumának (Emmi) vezetôje és Hölvényi György, az egyházi, nemzetisé-
gi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs új államtitkár. A találkozón
Feldmájer Péter és Streit Sándor, a Mazsihisz és a BZSH elnökei, valamint
Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató fogadta az állami vezetôket.

A megbeszélés folyamán a felek áttekintették a zsidó felekezet napi gond-
jait, és külön is kitértek a hosszú távú együttmûködés kereteire.

Balog Zoltán miniszter a találkozón kijelentette, hogy a jövôben is határo-
zottan fel fognak lépni minden diszkriminatív, antiszemita és rasszista nézet-
tel szemben.

A Mazsihisz vezetôi a megbeszélés során jelezték, a zsidóság számára el-
fogadhatatlan, hogy a Nemzeti Alaptantervben nyilvánvalóan és saját magu-
kat is antiszemitának valló személyek mûvei szerepeljenek, mert hiszik és
vallják, hogy nem lehet szétválasztani irodalmi munkásságot világnézettôl.

A tárgyalófelek érintették a temetôkkel, a szociális ellátással, a kórházzal és
az oktatási intézményekkel kapcsolatos nehézségeket. Külön kiemelték a zsi-
dó kultúra fontosságát, mely szerves és elválaszthatatlan része a magyar kul-
túrának.

Az egyházügyi államtitkár hangsúlyozta a kiegyensúlyozott kapcsolattartás
fontosságát, és elmondta, hogy hamarosan megkezdik a történelmi egyházak-
kal az együttmûködés és az egyezetés új és hatékonyabb formáinak kialakítá-
sát.

Áder János Izraelben
Magyarország köztársasági elnöke háromnapos látogatást tett

Izraelben, ahol a legmagasabb szinten fogadták. Áder János részt vett a
Wallenberg-konferencián is, amelyet az embermentô születésének 100.
évfordulója alkalmából rendeztek Jeruzsálemben. A programnak
megfelelôen felkereste a zsidó és keresztény szent helyeket, ellátogatott a
Jad Vasembe, ahol koszorút helyezett el a Mártírok Csarnokában.

Popper tanár úr túléli halálát mû-
veiben. Nemhiába idézte többször is
ironikus nosztalgiával: a gondolat
túléli a gondolkodót. Barátai és
tisztelôi újabb válogatást állítottak
össze már megjelent mûveinek tö-
mör gondolataiból. Egész évi szelle-
mi muníciót nyújtottak át napi pen-
zumokban.

A tanár úr évtizedekig vezette a
SOTE-n az orvospszichológiai tan-
széket, külföldi utazásokkal gazdagí-
totta világlátását és a zsidó-keresz-
tény kultúrán túl megmártózott a
buddhizmus és a hinduizmus világá-
ban is. Négy évig tanított Izraelben a
Bar-Ilan Egyetemen.

Szellemi világlátása és a külön-
bözô kultúrák szintézise érdek-
lôdését az összehasonlító vallástörté-
net felé terelte. Ennek a témakörnek
kiváló specialistája lett.

A Saxum Kiadó már meglévô
mûveibôl válogatott egy jó nagy cso-
korra valót, szám szerint háromszáz-
hatvanötöt. Az aforizmák, a gondo-
latforgácsok mögött ott sejlik a
szerzô huncut mosolya, a világra va-
ló rácsodálkozása, s az a légiesen
könnyed mozdulat, ahogyan ezeket a
szentenciákat átnyújtja. E tovább-
gondolásra serkentô villanások át-
fogják a filozófia egész területét: az
ismeretelméletet, az etikát, a mûvé-
szeteket és a vallást.

Az év minden napjára jut belôle:

Popper Péter: Tûnôdések napról napra

Áder János Reuven Rivlin Kneszet-elnök és Meir Lau fôrabbi társaságában

pesti alpolgármester, Kiss Péter or-
szággyûlési képviselô, Rappaport
Zoltán, a körzet örökös elnöke,
Lunczer Imre, a túlélôk képviselôje
az újpesti hitközségbôl. Eljött még
többek között Tahon Róbert újpesti
jegyzô és Derce Tamás korábbi pol-
gármester.

„Örökkévaló, segítségem Istene,
nappal kiáltok, meg éjjel te elôtted;
jusson eléd imádkozásom, hajlítsd
füledet fohászkodásomra. Mert jólla-
kott lelkem bajokkal és életem az al-
világhoz ért” (IMIT-fordítás). Szer-
dócz Ervin rabbihelyettes elmondja a
88. zsoltárt – benne zeng a jiddiskájt,
a zsidó lélek és az emberi lét minden
fájdalma. A mincha ima után Zucker
Immánuel áll a bima elé: „Ádajsem
mo odom – Istenem, mi az ember?”
Az örök kérdés a fiatal kántor
elôadásában szelíden és szívet
tépôen szárnyal fel. A gyászimát kö-
veti a gyászbeszéd. „S maradt magá-
nyosan a város, a népben bôvelkedô”
– idézi Szerdócz Ervin a Siralmak
könyvét. A szónok tizennyolcezer
újpesti, rákospalotai, szigetmonosto-
ri, leányfalui, pócsmegyeri, tahitót-
falui, váci mártírt említ, és minden
magalázott, kifosztott, elhurcolt,
meggyilkolt zsidó hittestvért.

E pillanat a zsinagógában a csend
pillanata – mondja. De többféle
csend létezik. Az emlékezésén kívül
a mártírok hallgatásáé és a világ kö-
zönyös némaságáé. A legmeg-
rendítôbb a hang hiánya, amely a
csendnél is súlyosabb. E némaságban
nemcsak a lepecsételt ajkú áldozatok
hangját keresi az ember. Hanem Iste-
nét is, aki, tudni a Tórából, a prófétai
irodalomból, mindig beszélt válasz-
tott népével. De jött Auschwitz, és
hallgatásba burkolózott. A rabbihe-
lyettes Stefan Zweiget idézi: „...nincs
a földön rettenetesebb és borzasz-
tóbb, a világûrben fagyasztóbb Isten
hallgatásánál. Ha Isten hallgat, meg-
áll az idô, kialszik a világosság, nin-
csen immár különbség éj és nap kö-
zött, és színültig telik meg a világ e
hallgatás ürességével. (...) Nincs em-
beri fül, mely el tudná viselni e csend
harsogását, nincs emberi szív, mely
dobogni tudna az ûrnek e sûrûjében,
melyben Isten hallgat.”

Hogy mi történt a vészkorszak-
ban? Az arc elrejtése – így a szónok.

kérdés ostorcsapásként zúdul alá a
szószékrôl, maga után vonva a vak-
merô gondolatot: „Vajon Isten a hall-
gatásáért nem tôlünk vár megbocsá-
tást?”

A párbeszéd az Örökkévalóval
egyre bensôségesebb. A zsinagógá-
ban Isten és a választott nép közvet-
len kapcsolata, a zsidóság talán leg-
szebb hagyománya kel életre. E pil-
lanatban helyreáll a megborult
egyensúly, amely a vészkorszakban
zökkentette ki a világot. „Igen, mi
neked megbocsátunk, Istenünk.
Megbocsátunk, hogy hallgattál, mert
csak a veled való megbékélésben
maradhatunk meg zsidónak.” A zsi-
nagóga terét betölti az isteni jelenlét.

Felejteni azonban a zsidó nép nem
tud, és nem is akar – folytatja
Szerdócz Ervin. „Auschwitz után a
felejtés Isten és a teremtés ellen való
bûn. Hiszen a teremtés célja a kegye-
lem, a szeretet és a jótétemények
gyakorlása.” S ezen a ponton a rab-
bihelyettes utal a mai ellenségekre és
cinkosaikra. A fenekedôkre, a kolla-
boránsokra és azokra, akik nem eme-
lik fel szavukat az antiszemitizmus
ellen. „Akik Isten választott népére
törnek, Istent tagadják meg.” A pár-
beszéd egy fohásszal egyetemessé
tágul – Szerdócz Ervin mindenkiért
könyörög: „Kérünk, ne engedd, hogy
az, ami velünk megtörtént, bárki
mással is megtörténhessen.”

A szónok paradox kéréssel fordul
a közösséghez: „Lelkünkbe költöz-
zön belenyugvás, a közöny nélküli
elfogadás képtelen képessége.” Be-
széde zárlataként megemlít egy kü-
lönleges feliratot. Egy pince falán ta-
lálták Kölnben, ahol a háború alatt
végig zsidók rejtôzködtek. „Hiszek a
napban, akkor is, amikor nem süt. /
Hiszek a szeretetben akkor is, ami-
kor nem érzem. / Hiszek Istenben ak-
kor is, amikor néma.”

Kél molé ráchámim – Könyörüle-
tes Isten, ki a magasságokban... –
hangzik fel a gyászima Zucker kán-
tortól, kristálytiszta hittel és konok
jámborsággal. Lisznyai Mária orgo-
najátéka kíséri. A Dohány utcai zsi-
nagóga kórusa felerôsíti az utolsó
hangokat – mintha az egész fohászt
az égig röpítenék.

A közös kádis után az emberek ki-
sereglenek a zsinagóga udvarára. Az

január elsejétôl december végéig. A
sorok mögül mély bölcsesség tárul
fel. Hol tanít, hol vigasztal, hol nyu-
galomra int, hol belátásra biztat. A
számtalan példa közül csak egy élet-
bölcsességet ragadok ki: „Az élet-
helyzeteim adottak. Ebben determi-
nált vagyok. Rajtam áll azonban, ho-
gyan viselkedem e helyzetekben. Vi-
selkedésünk szabályozása a hatal-
munkban áll, tôlünk függ. Így fonó-
dik össze életünkben a determiniz-
mus és a szabadság.”

Szó esik továbbá napjaink problé-
máiról: a növekedô antiszemitizmus-
ról, az élet és a halál kérdéseirôl, a
baloldal viszonylagos gyenge-
ségérôl.

Aki végigolvassa a kötetet, szelle-
mileg gazdagabbá válik. E bô válo-
gatás tisztelgés Popper Péter elôtt, a
halott gondolkodó élô gondolatai
elôtt. László József

* * *

A VIII. Szegedi Mûvészeti Aka-
démia és Mesterkurzus koncertjei
keretében az SZTE Zenemûvészeti
Kar szervezésében az Alapítvány a
Szegedi Zsinagógáért támogatásá-
val Orgonavarázs címmel orgona-,
fuvola-, fagott-, hegedû- és ének-
mûvészek mutatkoztak be Bach,
Rossini, Debussy, Liszt Ferenc
mûveivel. A program mûvészeti
vezetôje Kerek Ferenc zongorista,
a fellépô fiatalok tanárai Csanádi
László, Temesi Mária, Andrejcsik
István és Szecsôdi Ferenc voltak.

L. A.
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Mártír-istentiszteletek 2012/5772
fejet hajtottak a városból elhurcolt és
vissza nem tért gyerekek emlékszobra
elôtt, gyászistentiszteletet és koszorú-
zásokat tartottak a temetôi emlékfal
elôtt és az egykori gettó falánál.

(Mitzki Ervin)

Feldmájer Péter beszéde
Emlékezô Gyülekezet!
Mindannyian tudjuk, ismerjük a

Tóra kezdô szavait: Börésisz boro
elajchim esz hasomájim v’esz
hoorec.

Kezdetben teremté Isten az eget
és a földet.

A föld pedig kietlen és puszta
vala, és setétség vala a mélység szí-
nén, és az Isten Lelke lebeg vala a
vizek felett.

És mondá Isten: Legyen világos-
ság, és lôn világosság.

És látá Isten, hogy jó a világosság;
és elválasztá Isten a világosságot a
setétségtôl.

Ekkor, ebben a pillanatban el-
múlt a sötétség. Elmúlt az a sötét-
ség, amely addig örökre az egész vi-
lágot beborította, s fény keletkezett,
világosság. Ez a fény még máig át-
hatja életünket, és az a sötétség,
amely a természet alapja volt mind-
addig, amíg az Örökkévaló meg
nem változtatta, az az ôsi sötétség
már nem tér vissza sosem.

Az ôsi sötétség elmúlt, de nekünk
újra és újra megpróbálják elhozni
az emberi sötétséget, azt, amelyik a
gyilkoláshoz, a fájdalomhoz, a gyû-
lölethez vezet.

Ez történt itt, Magyarországon az
1920-as, 30-as, 40-es években. Ki
tudja, mikor kezdôdött ez a fajta sö-
tétség? Ki tudja azt, hogy ez mikor
jelent meg? Mi volt a kezdôpont?

Este, amikor lassan feljönnek a
csillagok, elôször nem tudjuk ponto-
san, hogy az alkonyat jött-e el, vagy
éppen a felhô takarta el egy picit a
fáradó napot, és visszatér még a
fény, vagy hamarosan eljô a sötétség.

Hát így volt ez a 20-as, 30-as évek-
ben is.

Lehetetlen ma már megmondani,
mi volt az elsô lépés, az emberi sötét-
ség eljövetelének elsô jele. Az volt-e
az elsô, amikor megverték a zsidó-
kat az utcán, vagy az csak egy düh-
kitörés volt? Egy apró árnyék a
fényben. Vagy az, amikor bevezet-
ték a numerus clausust, és kizárták
a zsidó egyetemisták egy jelentôs ré-
szét, hogy ôk ne tanulhassanak to-
vább, ez is csak egy futó felhô volt?
Vagy akkor, amikor valaki a Do-
hány utcai zsinagóga elôtt rálôtt az
emberekre, bombát hajított oda, ez
már a kezdete volt a szörnyûségek-
nek? Ez már maga volt a sötétség?

Nem tudjuk, mikor tûnt el az al-
kony, melyik pillanatban jött el a
sötétség, de azt tudjuk, hogy mi lett
a vége. A totális emberi sötétség a
világnak ezen a részén.

1944 tavaszán-nyarán minden-
honnan elvitték eleinket.

Összegyûjtötték ôket, és nem volt
mentség. Lehetett valaki bármilyen
kiváló ember, lehetett egyszerû em-
ber, lehetett felnôtt, lehetett csecs-
szopó gyermek, nem volt kivétel.
Nem volt kegyelem, nem volt olyan
ok, amely bárkit arra tett volna ér-

demessé – bármilyen kiváló polgára
volt is Pécs nemes városának –, hogy
valaki azt mondhatta volna: Te
most nem fogsz meghalni!

Nem vették a zsidókat ember-
számba!

Nem sok idô kellett ahhoz, hogy a
civilizáció igen halvány máza napok
alatt lepattogzzon a magyar társa-
dalomról. 

Március 19-én érkeztek meg Ma-
gyarországra a német csapatok, de
nem az volt a feladatuk, hogy a ma-
gyar zsidóságot deportálják, ôk
harci feladatra jöttek ide. Aki azért
érkezik Budapestre a stábjával, kb.
száz emberrel, hogy kiirtsa a teljes
magyar zsidóságot, az Eichmann.
Száz ember a millió ellen. Száz em-
ber a százezrek ellen, hogy össze-
gyûjtsék, hogy bevagonírozzák s el-
vigyék ôket.

Mindannyian tudjuk, nem ez a
száz ember tette, hanem tette ezt
Magyarország kormányzója, tette
ezt Magyarország kormánya, s tette
ezt a magyar közigazgatás.

Elszabadult a pokol, és az emberi
sötétség totálissá vált. Egyetlen
fénysugár sem volt, amely bárhová
is bevilágított volna, és a krematóri-
umok pokoli tüze elnyelte a Magyar
Izraelt.

A visszatérôk – már akik vissza-
jöttek ide –, újra kezdték az életü-
ket. Most úgy tûnik, hogy ez az em-
ber által teremtett sötétség ismét
idejön közénk.

Nem tudjuk, jól látjuk-e. Vajon
ez a sötétség kezdete, vagy éppen
csak egy ici-pici felhô árnyéka, amit
majd elfúj a szél.

Mikor kezdôdik el az alkony? Ak-
kor, amikor az utcán ránk kiálta-
nak, hogy büdös zsidó? Vagy ak-
kor, amikor a kiváló publicista azt
követeli, hogy bárcsak ásnának
mindenkit nyakig a földbe? Az
összes Schiffet, Cohnt és Cohent.

Vagy akkor kezdôdik, amikor va-
lakit megvernek ez utcán, mert zsi-
dó? Vagy akkor, amikor a gyilko-
sok kedvenc költôjét és udvari író-
ját is a gyermekeink elé állítják
mint példaképet?

Vagy akkor, amikor a tömeggyil-
kosok legfôbb hadurának ország-
szerte szobrokat emelnek, hogy hir-
dessék dicsôségét. Láthassa min-
denki: itt van nemzeti hôsünk, aki-
nek kezéhez több százezer magyar
vére tapad.

Vagy csak akkor jön majd el a sö-
tétség, ha megint vérünk folyik, ha
megint elkezdik gyilkolni az ártat-
lan zsidó gyermekeket? 

Erre várnak most is Magyaror-
szágon?

A választ nem tudjuk, csak a
Jóteremtôben bízhatunk!

Most, amikor a fôkántor úr el-
mondja majd az imát, emeljük lel-
künket az Örökkévalóhoz, könyö-
rögjünk, hogy vigye el tôlünk az
emberek által újra elôhozott sötét-
séget, ne engedje, hogy visszatérje-
nek azok az idôk, amikor ártatlan
százezreket gyilkoltak meg. Szóljon
megint, mint a Teremtés kezdetén:
Legyen világosság!

Imádkozzunk!
Kél molé ráchámim...

(folytatjuk)

Sárbogárd
Idézünk a helyi sajtó cikkébôl: „Ma is
velünk élhetnének a helyi zsidók utó-
dai a közösség hasznára.” A szerve-
zôk és a város vezetése ismét kitettek
magukért. A temetôben rendezett kör-
nyezet, az emlékmûnél gondos hango-
sítási technika, a helyi tévé felkészült-
sége várta az emlékezôket. Lakk Nor-
bert történész-történelemtanár idén is
gondoskodott arról, hogy az Új Élet-
ben és a város honlapján idôben meg-
jelenjen a hír az ország elsô megem-
lékezésérôl. Megszervezte a kántor, a
keresztény hitszónok és a városi kul-
túrkör részvételét.

A helybeliek és az elszármazott
túlélôk együtt hallgatták meg a rabbi
üzenetét, a református lelkész beszé-
dét, a kántortól a zsoltárokat és a ká-
dist.

Fónagy János kormánybiztos segít-
ségének köszönhetôen a figyelem kö-
zéppontjába került a zsinagóga sorsa.
Sokan olvasták a helyi sajtóban meg-
jelent összefoglaló cikkemet a temp-
lom múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl,
melynek alcíme Végleg eltemessük,
vagy ismét felavassuk?

Ezért nem csodálkozott senki, ami-
kor javasoltuk, hogy sétáljunk át
együtt a temetôbôl az elhagyott zsina-
gógához egy imára! Szinte mindenki
velünk tartott. A tízparancsolati táblák
betûi alatt imát mondott a kántor és a
lelkész. Sôt felhangzott a Szól a kakas
már is, magyar és jiddis változatban.

Nem gyûlt össze imára ennyi ember
1944 nyara óta ezeknél a falaknál! 

Stern Pál

Békéscsabán
a hitközség meghívására megjelent
Ilan Mor izraeli nagykövet is. A kile
és az önkormányzat közösen emléke-
zett a mintegy 5000 Békés megyei,
közöttük a több mint 2200 békéscsa-
bai áldozatra. A néhány száz egykori
túlélô közül ma már csak fájdalmasan
kevesen élnek.

A közel kétszáz résztvevôt Mosko-
vits Sándor elnök köszöntötte. A meg-
emlékezésre eljött Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazgató-
ja, a hitközség tagjain és az elszárma-
zottakon kívül a város együtt érzô pol-
gárai, a Hit Gyülekezete közösségé-
nek tagjai, illetve az aradi testvérkö-
zösség nagyszámú delegátusa is. Ba-
logh István elöljárósági tag olvasta fel
a mintegy száz meggyilkolt csabai
kisgyermek névsorát. Közöttük el-
hangzott a négyéves Neumann Gábor
neve is, akinek arcképe mára világ-
szerte a tragédia szimbólumaként is-
mert.

Az istentiszteleten Markovics Zsolt
fôrabbi megrendítô hangú beszédben
idézte fel a 68 évvel ezelôtt történte-
ket, és felhívta a figyelmet napjaink
egyre súlyosabb antiszemita cselek-
ményeire, többek között a közelmúlt-
ban a zsinagógánkat érintô támadásra
is. A gyászimákat Rachamin Karo
Yakov és Schwezoff Dávid kántorok
mély átéléssel recitálták.

Az áldozatokra emlékezett Vantara
Gyula polgármester, aki elítélte a zsi-
dóságot és a zsinagógát ért támadáso-
kat, majd Ilan Mor nagykövet beszélt.
Pintér Lajos, a Hit Gyülekezetének
lelkésze és Ionel Schlesinger, az aradi
hitközség elnöke a gyász és az együtt
érzô támogatás szavaival szólt.

Végül az aradi közösség énekesei
héber zsoltárokat és dalokat adtak elô.

Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök
levelében hangsúlyozta: emlékezni és
emlékeztetni mindannyiunk szent kö-
telessége!

Pásztón
a volt zsinagóga épületének falán lévô
emléktáblánál, a városi emlékmûnél és
a zsidótemetôben, a mártíremlékmû-
nél hajtottak fejet a holokauszt áldoza-
tai elôtt. Itt Neumann Péter köszöntöt-
te a megjelenteket, köztük Sisák Imre
polgármestert, Radnóti Zoltán rabbit,
Jakal Zoltán kántort, a társegyházak
képviselôit. „Ebben az esztendôben
olyan vendéget hívok lélekben hoz-
zánk, aki minden vallásban az egyik
legmeghatározóbb szereplô, ô Mózes
– kezdte beszédét Radnóti Zoltán rab-
bi. – Amikor elvezette népét a Szent-

föld határáig és átadta a hatalmat utó-
dának, Józsuénak, egy dolgot kért tôle:
Légy bátor és erôs.” A továbbiakban
arról szólt, hogy napjainkban, amikor
ismételten szaporodnak az antiszemita
támadások és visszalopóznak az ordas
eszmék, különösen idôszerûek Mózes
szavai. Fel kell lépni a társadalmat
megosztó kirekesztés ellen a közösség
erejével, a zsidó örökség tudatos válla-
lásával, minden jó szándékú emberrel
való összefogással. Van mire büszké-
nek lenni Pásztón is, hiszen – hogy
csak egyetlen példa álljon itt – az egy-
kor 120 zsidó családot számláló
közösségbôl került ki Rubin Tibor, aki
13 évesen túlélte a koncentrációs tá-
bort, Amerikában kezdett új életet, és
2005-ben megkapta az Egyesült Álla-
mok legmagasabb katonai kitünteté-
sét, a Kongresszus által adományozott
Becsület Érdemérmet. Végezetül Rad-
nóti Zoltán hangoztatta, hogy „a ma-
gyar történelemnek van egy Mohács-
nál nagyobb temetôje, amit úgy hív-
nak, hogy Auschwitz. Itt sokkal több
magyar embert gyilkoltak meg, mint a
csatatéren. Ha valaki elzarándokol
Auschwitzba, oda, ahova ezeket az
embereket deportálták innen a város-
ból, vagy esetleg képeket, filmeket lá-
tott arról a lágerrôl, az pontosan meg-
érti az emberi sors lényegét”. Ezután
Lados István, a Salgótarjáni Baptista
Körzet lelkipásztora szólt az emléke-
zôkhöz. Szégyennek nevezte a holo-
kausztot, s azt is, hogy demagóg köz-
helyekkel most is be lehet csapni az
embereket. A gyûlöletkeltés ellen a
keresztény egyházaknak is fel kell lép-
niük. „Minket nemcsak a zsidó hagyo-
mány köt össze, hanem az Örökkéva-
lóban való hit is” – mondotta a lelki-
pásztor. A beszédeket követôen elhe-
lyezték a kegyelet köveit és koszorúit
az emlékmûnél, köztük Sisák Imre
polgármester, a Baptista Egyház
képviselôi, Tóth Klára, a salgótarjáni
hitközség elnöke és mások. A mártír-
istentisztelet kádissal ért véget.

(bte)

Balassagyarmaton
Bauer József elnök köszöntötte a
megjelenteket, s a rövid történelmi
bevezetôt követôen arra tért ki, hogy
sajnálatos módon manapság újra fel-
erôsödtek az antiszemita eszmék, elég
csak a tiszaeszlári vérvád parlamenti
felemlegetésére, a nyílt zsidózásra
vagy a Schweitzer József nyugalma-
zott fôrabbit ért méltatlan támadásra
gondolni. De az elnök ide sorolta a
Horthy-kultusz feléledését is, hangoz-
tatva, hogy a harmincas–negyvenes
évek zsidóellenes megnyilvánulásai-
ért az akkori kormányzót is felelôsség
terheli.

Említést tett még a Kertész István
Alapítvány tevékenységérôl, amely
hûen ápolja az elôdök emlékét, és óv-
ja-védi a mûemlék temetô értékeit, és
köszönetet mondott mindazoknak,
akik ebben a munkában tevékenyen
segítik a hitközséget.

Zucker Immánuel kántor énekét
követôen Fináli Gábor rabbijelölt így
kezdte beszédét: egy bölcs rabbi egy-
szer azt mondta, három dolgon áll a
világ. Az igazságon, a jogon és a bé-
kességen. Hatvannyolc éve Balassa-
gyarmaton, és ugyanúgy mindenütt
máshol, ez az elv megszûnt, és meg-
történt az árulás, a kitagadás, a test-
vérgyilkosság. Hatvannyolc év távla-
tából a gyász, amely akkor sújtotta a
zsidóságot, már nem friss, de még
mindig felfoghatatlan és felmérhetet-
len.

A rendezvény végén a közös imád-
ság után a résztvevôk felkeresték hoz-
zátartozóik síremlékeit a temetôben.

(Hegedûs Henrik cikke nyomán)

Tiszafüreden
a temetô udvarán a 35 fokos hôségben
mintegy 70-en gyûltek össze. Külön
köszönet illeti a szervezôket, akiknek
jóvoltából sátor, székek, hideg ás-
ványvíz és kedves fogadtatás várta az
emlékezôket.

Pintér Erika polgármester, aki
kezdeményezôje volt a rendezvény-
nek, megnyitójában utalt arra, hogy a
város életében a zsidók milyen jelen-
tôs szerepet játszottak. Felolvasta
Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök le-

velét, aki személyesen nem tudott
részt venni.

Lebovits Imre beszédében felidézte
egy 14 éves keresztény kislány, Kala
Juci (Vasas Máténé) írásban megkül-
dött visszaemlékezésének egy részle-
tét: „1944. június 8-án a part alatt libá-
kat legeltettem. Arra lettem figyel-
mes, hogy közeledik egy csapat,
csendôrök kíséretében. Közelebb ér-
ve, a négyes sorokban felfedeztem
Barna Anci barátnômet. Önkéntelenül
odaszaladtam hozzá, és ô egy könyvet
ölelve rám nézett, és csak annyit mon-
dott: neked adom. Ez egy pillanat mû-
ve volt. A csendôr rám kiáltott, és el-
tolt onnan. A menet eltûnt, és én soha
többet nem láttam Ancit. De nemcsak
ez az emlék maradt meg bennem a
zsidók elhurcolásáról. Ahol laktunk,
szemben egy öreg kis házban egy na-
gyon öreg, kb. 90 éves bácsi élt. A bá-
csi ellátásáról a hitközség gondosko-
dott. A bácsi senkivel nem beszélt, és
soha senkinek nem ártott. S egyszer
lárma hallatszott a ház felôl, s láttuk,
hogy emberek törik rá az ajtót, és rán-
cigálják kifelé. Ô szegény nem tudta,
mi történik, elvitték.”

Lebovits Imre ezután ismertette a
köztársasági elnök üzenetét is, melyet
külföldi távolléte miatt Gróh János
Gáspár, a KEH Társadalmi Kapcsola-
tok Igazgatóságának vezetôje továbbí-
tott, majd köszöntötte Szemán Sándor
tiszafüredi lakost, akinek édesapja
1944-ben Schwarcz Benedeket, a vá-
rosszerte ismert zsidó fényképészt
bújtatta.

Fekete László fôkántor gyászimákat
énekelt, majd a Kél málé ráchámim és
a kádis következett.

Az 542 mártír nevét megörökítô
márványtábláknál az emlékezôk 6
gyertyát gyújtottak.

Végezetül Fekete László Neumark
Zoltán zongorakísérete mellett ismert
zsidó dalokat adott elô, köztük a Szól
a kakas már címût.

Lebovits Imre
volt deportált

Kaposvárott
gyertyagyújtással és kádissal kezdô-
dött a megemlékezés. Ezt követôen
Róna László megnyitója hangzott el,
majd Suchman Tamás mondta el be-
szédét. A vasútállomásnál elhelyezett
emléktáblánál – már szinte hagyomá-
nyosan – Szita Károly polgármester
idézte fel a város és a megye zsidó la-
kosságának szomorú sorsát.

A temetôben az auschwitzi hamva-
kat tartalmazó urnánál Gyenesei Ist-
ván, a Somogyért Egyesület elnöke,
volt miniszter, majd Schönberger
András fôrabbi szólt az egybegyûltek-
hez. A liturgiai részt Petrovits Péter
kántor látta el. A résztvevôk mindhá-
rom helyszínen kövekkel, virágokkal,
koszorúkkal tisztelegtek a meggyil-
koltak emléke elôtt.

A nap kétségtelenül legmegindítóbb
pillanatait Gyenesei István beszédé-
nek végén éltük át:

„Bár lenne még mirôl szólnom, de
megállok mondandómban, és azt ké-
rem mindannyiunktól: engedjük kö-
zénk a csendet! Ajándékozzuk meg
egymást és a somogyi zsidó áldozatok
emlékét, a csonkán maradt családok
élô tagjait az emlékezés tiszta, élô
csendjével. Lelki szemeinkkel tekint-
sünk a múltba és engedjük közénk egy
boldogabb jövô eljövetelének esélyét!
Hiszem, hogy ebben a csendben erôt
kapunk a Teremtôtôl nemes céljaink
közös megvalósítására. Soha ne azt
nézzük, ki nyújtja felénk a kezét, de
mielôbb fogjuk meg azt, akár segítsé-
get kér, akár segítséget ígér.”

Pécsett
a kile tagjai és az együtt érzôk töltöt-
ték meg a zsinagógát, amelyben az is-
tentisztelet kezdetén néhány túlélô és
a hitközség tisztségviselôi gyújtották
meg az emlékezés gyertyáit. A mártí-
rokra emlékezve, napjaink figyelmez-
tetô tanulságairól szóltak beszédeik-
ben Feldmájer Péter, a Mazsihisz el-
nöke, Goldmann Tamás helyi elnök és
Schönberger András fôrabbi. Felol-
vasták a pécsi mártírok neveit tartal-
mazó Könnyek Könyve szomorú
bevezetô sorait. A hagyományoknak
megfelelôen a résztvevôk tisztelettel
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A müncheni olimpia után 
megtanultunk félni és védekezni

Pontosan 40 évvel ezelôtt a mün-
cheni olimpián a Fekete Szeptem-
ber nevû palesztin terroristacsoport
túszul ejtette az izraeli csapat 11
sportolóját. Ketten már a túszejtés
során meghaltak közülük, de a
rosszul kivitelezett mentôakció so-
rán minden sportoló, öt terrorista
és egy rendôr is meghalt.

Az 1972-es véres merénylet kap-
csán Georg Spöttle a honvedelem.hu-
nak elmondta: várható volt, hogy

Sportolóink 
az újkori olimpiákon

Július 27.-én megkezdôdtek a XXX. nyári olimpiai játékok versenyei. Ez
alkalomból emlékezünk vissza a több mint egy évszázados múltra visszate-
kintô küzdelmekre, melyek erre a két hét idôtartamra az egész világ figyelmét
lekötik. Mi, magyarok egyébként büszkék lehetünk arra, hogy a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) elsô tisztikarában dr. Kemény Ferenc is helyet ka-
pott.

A t h é n b a n
(1896), az elsô
újkori olimpiai
játékokon a ma-
gyar csapatban
helyt kapott Ha-
jós (Guttmann)
Alfréd úszónk,
aki már koráb-
ban is felhívta
magára a figyel-
met. Két szám-
ban is diadalra
vitte színeinket
az igen hideg
tengerv ízben .
Az olimpiai
mozgalom tízéves évfordulójára jubileumi versenyt rendeztek, ahol indult
Hajós Henrik úszónk, aki a 4x200 méteres gyorsváltóban társaival
gyôztesként csapott a célba. Még egy zsidó sportolónk ért el számottevô ered-
ményt, Weisz Richárd, aki birkózásban a hatodik helyet szerezte meg. Az
elsô londoni játékokon (1908) vívóink vitték el a pálmát: Fuchs Jenô dr. egyé-
niben, valamint a kardcsapatban is – Gerde Oszkárral, Werkner Lajossal és
Földes Péterrel – olimpiai bajnok lett. Atlétikában Bodor Ödön szerepelt a
bronzérmes váltónkban. Stockholmban (1912) Fuchs Jenô dr. megismételte
egyéni gyôzelmét, és csapattársaival is ismételten aranyérmet szereztek. Két
tornászunk ezüstöt nyert: Gellért Imre és Békési Gyôzô, gerelyhajításban pe-
dig Kóczán Mór harmadikként végzett. Párizsban (1924) vívóink közül Garay
János kardvívásban, Schenker Zoltán pedig tôrcsapatban lett bronzérmes.
Amszterdam volt a következô állomás (1928), ahol dr. Mezô Ferenc szerzett
kellemes meglepetésként gyôzelmet a szellemi versenyen Az olimpiai játé-
kok története címû munkájával. Kardvívóink közül hárman is szerepeltek csa-
patunkban, Petschauer Attila, Gombos Sándor és Garay János a gyôztesek kö-
zött. Három sportágban indultak versenyzôink Los Angelesben (1932), ahol
vízilabdacsapatunkban hárman – Barta István, Bródy György és Sárkány
Miklós – játszottak gyôztes csapatunkban. Birkózásban Kárpáti Károly ért el
helyezést. Berlinben (1936) is jeleskedtünk, pedig a hangulat erôsen antisze-
mita volt. Ennek ellenére Kádárné Csák Ibolya elsô lett magasugrásban, de
gyôzött Elek Ilona is tôrvívásban, kardcsapatban pedig Kabos Endre szerepelt
sikeresen. Ketten voltak tagjai gyôztes vízilabdacsapatunknak: Bródy György
és Sárkány Miklós. Kárpáti Károly birkózónk nehéz körülmények között is
diadalmaskodott. A második londoni olimpián (1948) Elek Ilona megismétel-
te gyôzelmét. Gyarmati Dezsô vízilabdázásban szerzett ezüstérmet. A magyar
sport legsikeresebb olimpiáján, Helsinkiben (1952) Székely Éva elsôként csa-
pott a célba a 200 méteres mellúszásban. Keleti Ágnes talajgyakorlatával a
legjobbnak bizonyult. Elek Ilonának nem sikerült harmadszorra olimpiai baj-
noki elsôséget szereznie, „csak” második lett.

Melbourne-ben (1956) Keleti Ágnes három egyéni számban, valamint
kéziszercsapatban sem adta alább az aranyéremnél. A kajakozásban Fábián
László párosban ért elsônek a célba. Kenuzásban Farkas Imre – szintén páros-
ban – harmadik helyen lapátolt át a célvonalon. Az 1956-os forradalom után
megrendült a magyar sport. Sokan disszidáltak, sokan viszont nyilvánosan
nem vállalták zsidóságukat. Rómában (1960) másodikként végzett Rejtô Ildi-
kó tôrcsapatban. Farkas Imre kenuzásban és Gyarmati Dezsô vízilabdázásban
vehetett át bronzmedáliát. Tokióban (1964) Rejtô Ildikó egyéniben és csapat-
ban a legfényesebb érmet vehette át. Gábor Tamás párbajtôrvívónk a csapat-
ban produkált megbízható teljesítményének köszönhette társaival az olimpiai
bajnoki címet. Vízilabdacsapatunk – Gyarmati Dezsôvel – visszaszerezte
világelsôségét. Mexikóváros (1968) volt a következô színhely, ahol Móna Ist-
ván jól illeszkedett be öttusacsapatunkba, és mindenkit legyôztek. München-
ben (1972) a legsikeresebben Gedó György ökölvívónk szerepelt a legkiseb-
bek kategóriájában, ô szerezte hazánk 101. olimpiai bajnoki címét. Székely
Éva lányának, Gyarmati Andreának viszont nem sikerült a mama nyomdoka-
iba lépni. Kedvenc távján, a 100 méteres pillangóúszásban a dobogó harma-
dik fokára állhatott. Montrealban (1976) Magyar Zoltánra figyelt mindenki,
mert szenzációs lólengésgyakorlatával legyôzött mindenkit. Gedó Györgynek
nem sikerült megvédenie olimpiai bajnoki címét, és ötödikként fejezte be ver-
senyét. Moszkvában (1980) a legtartalmasabb és a legjobb gyakorlatot Ma-
gyar Zoltán hajtotta végre. Jutalma természetesen olimpiai bajnoki cím volt.
Gedó Györgynek – harmadik olimpiáján – nem ment jól a versenyzés. Helye-
zetlenül végzett. Szöulban (1988) birkózásban Nagy Bélának csak hatodik
helyezés jutott.

Barcelonában mutatkozott be a vízilabdázó Benedek Tibor. Csapatunk ek-
kor a hatodik helyen zárt. Atlantában (1996) viszont már jóval elôrébb – ne-
gyedikként – fejezte be a tornát. Sydneyben mint csapatunk egyik vezéregyé-
nisége meg sem állt a döntôig. Végül elérte hôn áhított célját, olimpiai bajno-
ki címet érdemelt ki. Közben sikersportággá vált a vízilabda, amelyben örö-
münkre Benedek Tibor világklasszisként még két alkalommal – Athén
(2004), valamint Peking (2008) – vehetett át olimpiai aranyérmet.

Lévai György

40!

1972

elôbb-utóbb egy koordinált, nagy for-
mátumú akciót hajt végre valamely
terroristacsoport. A biztonságpolitikai
szakértô ezt arra alapozta, hogy szinte
havi gyakorisággal térítettek el ameri-
kai gépeket Bejrútba és Ammanba.
Ezek során a palesztin terroristák és
különféle pszeudokommunista cso-
portok között – mint például a Bader
Meinhof – titkos együttmûködés és
szolidaritás alakult ki. A véres me-
rényletet megelôzôen pedig a külön-
bözô arab csoportok radikalizálódtak,
s megmutatták, hogy a gyilkosságtól
sem riadnak vissza. Külön pikantériá-
ja a dolognak, hogy ezek a szerveze-
tek nem kis segítséget kaptak a volt
szovjet blokk országaitól – mutatott rá
Georg Spöttle.

Fegyverrel, pénzzel és logisztikával
segítették a terroristákat, s egy-egy ak-
ció után akár menedéket is nyújtottak
a kitervelôknek és a végrehajtóknak.
A palesztin terroristák – bár Izrael ál-
lamot ennek ellenére sem tudták meg-
rengetni – arra képesekké váltak, hogy
egyes intézményei és polgárai ellen
nagyobb csapást hajtsanak végre. A
biztonságpolitikai szakértô szerint a
müncheni akció az iszlám világ felrá-
zását, valamint a pánarab nacionaliz-
must szolgálta, hiszen korábban szá-
mos háborút vesztettek el Izraellel
szemben. Voltak olyan körök, melyek
akár a müncheni akcióval is szimpati-
záltak. Ezt jelzi, hogy amikor egyper-
ces néma gyásszal és felállással tiszte-
legtek az áldozatok elôtt, a felvételek
tanúsága szerint még amerikai sporto-
lók is ülve maradtak. Ôk az úgyneve-
zett black muszlimokhoz tartoztak.

Maga a müncheni merénylet 1972.
szeptember 5-én következett be.

Hajnali négy órakor a Fekete Szep-
tember terrorszervezet nyolc tagja má-
szott át az olimpiai falu kerítésén, s tú-
szul ejtett 11 izraeli sportolót.

Az akció során ketten azonnal meg-
haltak a túszok közül. Ugyan az izrae-
liek felajánlották segítségüket, ám ezt
Willy Brandt német kancellár és
Hans-Dietrich Genscher belügymi-
niszter visszautasította. A terroristák
232 palesztin fogoly szabadon enge-
dését követelték. Elôször reggel 9-ig,
majd délig adtak erre határidôt. Az
arab liga és az egyiptomi küldöttség
közbenjárására ezt újabb öt órával
megtoldották. Mivel a nemzetközi és
a német média egyenesben közvetítet-
te az eseményeket, a terroristák a
tévébôl tájékozódhattak a rendôrség
és a német kormány szinte minden
lépésérôl.

A rendôrök a repülôtéren kívántak

lecsapni a túszejtôkre. Öt német lö-
vész állt szemben a nyolc terroristá-
val, védôfelszerelés, speciális kikép-
zés és fegyver nélkül.. Georg Spöttle
hangsúlyozta: a rendôrök nem rendel-
keztek mesterlövészfegyverrel, csu-
pán a rendôrségnél rendszeresített G3-
as gépkarabéllyal voltak felszerelve.
Este 11-kor kezdôdött a lövöldözés,
ami 45 percig tartott. Hiába világítot-
ták be a kifutópályát a túszmentôk
erôs reflektorokkal, elôször azokat lôt-

ték ki a terroristák. Az akció során rá-
adásul a rendôröket is rosszul, egymás
tûzvonalába állították fel – fogalma-
zott a biztonságpolitikai szakértô, aki
ennek tudta be, hogy egy rendôr is
meghalt az akció során. A túszmentés-
ben minden sportoló és öt terrorista is
életét vesztette. Késôbb az izraeli tit-
kosszolgálat még két merénylôt és az
akció feltételezett kitervelôjét is likvi-
dálta.

Georg Spöttle a kudarc okát annak
tulajdonította, hogy akkoriban a né-
met rendôrségnek nem volt különle-
ges alakulata, nem voltak speciális fel-
szereléseik. A bajor és a müncheni
rendôrség ugyan kiemelkedô eredmé-

nyeket ért el az egyszerû bûnözôk el-
len, ám egy ilyen helyzetet nem tudtak
kezelni. A felsô vezetést is felkészü-
letlenül érte az eset. Azonban szinte az
akció másnapján megkezdôdött egy
diskurzus arról, miként lehet felké-
szülni egy hasonló akcióra. Mint a
biztonságpolitikai szakértô fogalma-
zott: elôször megtanultunk félni, majd
védekezni. Összehívták a katonaság
és a rendôrség vezérkarát. A megbe-
szélés után Ulrich Wegener alezredes
lett a belügyminisztérium rendôrségi
összekötôje, akit azzal bíztak meg
1972. szeptember 12-én, hogy hozzon
létre egy különleges alakulatot. Georg
Spöttle szerint ez nem volt egyszerû
feladat.

Bár Ulrich Wegener azonnal tapo-
gatózni kezdett, hogy Európában kik
segíthetnék a munkáját, hamar rájött,
hogy egyedül a brit SAS hajt végre
hasonlóan különleges akciókat, ám
ôket katonai célokra alkalmazták. Így
aztán az izraeliek segítségét kérte a ki-
képzésben. Végül 1973 áprilisában
állhatott fel a 9-es határôrcsoport.
Georg Spöttle kiemelte: nemcsak ki-
képzési és felszerelési problémákat
kellett leküzdeni, de számos politikai,
jogi kérdés is felvetôdött. Így például
a célzott likvidálás, az úgynevezett
végsô mentôlövés ügye, melyet a biz-
tonságpolitikai szakértô szerint napja-
inkig nem sikerült megnyugtatóan
tisztázni. A müncheni merénylet óta
egyébként majd minden nemzetközi,
nyilvános esemény védelmét megszi-
gorították. Az athéni olimpián már
mélytengeri búvárokat is bevetettek.
A védelemnek nincs ésszerû határa,
egy cél lehet csak: meg kell óvni az
emberi életeket – mondta ennek kap-
csán Georg Spöttle.

(A honvedelem.hu nyomán)

Emléktábla Münchenben: itt laktak...

Benedek Tibor

A londoni olimpia szégyene
Rogge májusban úgy döntött,

egyetlen percre sem ünneprontja
el halott zsidókkal a Danny Boyle
rendezte látványos nyitórendez-
vényt. 

Egy percük sincs. A szó szoros ér-
telmében. Ráadásul negyven éve. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság az-
óta nem bír egy percet szánni arra,
hogy megemlékezzenek a müncheni
olimpián palesztin terroristák által
meggyilkolt 11 izraeli sportolóról.

Sem a kerek évforduló, sem egy
online petíció százezer aláírása, sem
Barack Obama és Mitt Romney kiál-
lása nem hatott. De még az sem,
hogy a legjobb fej polgármester
ever, Boris Johnson, a vendéglátó
London elsô embere is kiakadt a
NOB májusi döntésén, és megígérte,
hogy valamilyen formában csak
megszervezik a várva várt egyperces
néma csendet. De milyen formában?

A NOB nemrég újra megerôsítette,
hogy a hivatalos nyitóceremónián
nem lehet szó semmi ilyesmirôl, hi-
szen az a) „politikai” tett lenne, b) a
nyitóceremónia atmoszférája „nem
alkalmas” (not fit) arra, hogy meg-
emlékezzenek egy ilyen „tragikus
esetrôl” (tragic incident). 

Ezek Jacques Rogge NOB-elnök
szavai, de az izraeli sportolók csa-
ládtagjai hosszú évekig ugyanezt
hallgathatták elôdjétôl, Juan
Samaranchtól.

Rogge tehát májusban úgy dön-
tött, egyetlen percre sem ünnepront-
ja el halott zsidókkal a Danny Boyle
rendezte látványos nyitórendez-
vényt, meg hogy „incident”-ként
(eset, incidens, véletlen esemény)
definiálja azt, hogy 1972. szeptem-

ber 5-én a palesztin Fekete Szeptem-
ber terrorszervezet nyolc tagja lemé-
szárolta az izraeli olimpiai csapat 11
tagját. A NOB ehelyett majd szep-
temberben elmegy Münchenbe, és
ott tart egy nyilván igen méltó cere-
móniát.

A NOB elnöke egy alávaló, ál-
szent bürokrata. Számos példa van
arra, hogy az általa „apolitikusnak”
minôsített olimpiai nyitórendezvé-
nyen igenis megemlékeztek olya-
nokról, akikrôl/amikrôl meg akartak
emlékezni. 1996-ban a boszniai há-
ború áldozatairól, 2002-ben szep-
tember 11-érôl, a 2010-es téli játé-
kok megnyitóján pedig a közvetlenül
elôtte tragikus balesetet szenvedett
grúz szánkósról, Nodar Kumaritas-
vilirôl. A grúzok a megnyitón egy-
perces néma csönddel emlékeztek
meg társukról.

A média részérôl eddig egy bátor
személyiség vállalta, hogy az izraeli
csapat bejövetelekor egy percre
csöndben marad: az NBC tudósítója,
Bob Costas, aki „zavarba ejtônek”
nevezte a NOB májusi döntését.

Az igazán döbbenetes hírt egyéb-
ként az egyik meggyilkolt izraeli
sportoló özvegye, Ankie Spitzer hoz-
ta nyilvánosságra: neki Rogge állító-
lag elismerte, hogy „a keze meg volt
kötve”, mivel egy 46 államból álló
arab/muszlim tömb blokkolta az
egyperces csöndet. Spitzer válasza:
„nem az ön keze volt megkötve, ha-
nem a férjemé”.

Így azért eléggé új megvilágításba
kerül az, mennyire „apolitikus” is a
megnyitó atmoszférája. És mennyire
korrupt a NOB.

hvg.hu / Seres László
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Elfeledett szomszédaink Pápán
Kiállítás nyílt Pápán, az egykori

zsinagóga épületében. Az Elfele-
dett szomszédaink címû tárlat az
1944-ben a városból és környé-
kérôl deportált zsidó honfitársa-
inknak állít emléket. A megnyitó-
ünnepség egyben az idei holo-
kausztmegemlékezés is volt a
Veszprém megyei kisvárosban. A
világ számos pontjáról érkezett
túlélôk és családtagok mellett a
programon többek közt részt vett
Ilan Mor, Izrael magyarországi
nagykövete, Kovács Zoltán kor-
mánymegbízott és Áldozó Tamás
polgármester is. A MEASZ-t
Kerecsényi Zoltán alelnök képvi-
selte.

Az igazán látványos, ember nagy-
ságú fotótablókat felvonultató kiállí-
tás tervezôje Rajk László volt, a
szakmai munkát számos szervezet –
a helyi önkormányzat, a Pápa és
Környéke Zsidó Kulturális Hagyo-
mányôrzô Egyesület, a Pápai Zsidók
Társasága (PÁZSIT), az izraeli Ma-
gyar Nyelvterületrôl Származó Zsi-
dóság Emlékmúzeuma, a Pápai Gróf
Esterházy Károly Kastély- és Tájmú-
zeum, a városi Jókai Mór Városi
Könyvtár, a Magyar Zsidó Levéltár,
a Holokauszt Emlékközpont, a Pápai
Református Gyûjtemények, a Veszp-
rém Megyei Levéltár és a Centropa
Zsidó Családtörténeti Kutató Köz-
pont – segítette. A szervezôk közel
ötszáz fotót gyûjtöttek össze a város
zsidó közösségének emlékeibôl.
Ezek közt családi képek, portrék, tár-
sasági eseményeket megörökítôk,
szabadtéri és mûtermi felvételek
egyaránt találhatók. Az összegyûjtött
anyag mintegy felébôl készült a kiál-
lítás. A tárlat ötletadója és szorgal-
mazója Gyekiczki András egykori
pápai diák volt. 

A szebb napokat látott pápai zsi-
nagógában az ünnepi megnyitón

CSOMÓS RÓBERT

Nagymosás
Már elôzô este, a lefekvéskor tudni lehet, hogy holnap mozgalmas nap vár

ránk, hogy ára lesz ám a szerintünk nem is szükséges ágynemûváltásnak.
Pufi kutya gyanakodva szaglászta körül a ruhásszekrénybôl elôvett, újon-
nan felhúzott, vakítóan fehér dunyhahuzatot, mielôtt szokás szerint a szigo-
rú tiltás ellenére besuttyant az ágyunkba, hogy a lábainkhoz telepedve biz-
tosítsa bolhaellátásunkat. Mert ugye emlékeznek rá régebbi írásaimból,
hogy akkoriban az öreg kefekötômesteréknél ketten, sôt Pufit is beleszámít-
va hárman is megfértünk egy ágyban.

Bizony még pirkadni sem kezd, még a közeli huszárkaszárnyában sem
trombitálnak ébresztôt, a kakasok sem harsognak diadalt a Napnak, mikor
nagyanyó már talpon van. Tomi unokaöcsémnek meg jómagamnak is fel
kellene kelni, hogy többször oda-vissza fordulva a távolabbi nyomóskútról
vizet hordjunk, mert a Lôwy-udvarba még nem tört be annyira az innová-
ció, hogy vízcsap legyen a lakásokban.

Mire a kakaó- és zsemleillatra végül mi hárman is kikászálódunk az ágy-
ból, vörös pofával kél már a Nap. A kölcsönkért kék zománcvödör ott állt az
ajtóban, azzal kell a nagy üstöt (amelyben még pár hete ingerlôen rotyogott
a barack- meg a szilvalekvár) színig telehordani, hogy kiérdemeljük nagy-
mama dicséretét. Fát aprítani, alágyújtani, táplálni a tüzet – ez mind ne-
kem, a legnagyobb unokának a kötelessége, a kisebbek legfeljebb csak kö-
rülállhatják a pattogó, füstölgô üstházat, hiszen mindnyájan tudjuk a versi-
két: Kés, villa, olló, gyerek kezébe nem való. Hát még a kisbalta!

Felelôsségteljes és keserves munka ám a favágás meg a tûzrakás, pláne
ha az ember tudja, hogy augusztus közepe tájt járunk, közeleg a nagyvaká-
ció vége, és a Sajó vize még nem hûlt le annyira Fecskeszögnél, hogy átúsz-
va rajta, a túlparton vidám sárcsatát ne vívjunk a hozzánk hasonlóan mezí-
telenül fürdôzô cigánygyerekekkel, pláne cigánylányokkal. De hát ugye egy
harmadikosnak már kell hogy legyen kötelességtudata.

Gyönyörû, derékig érô ezüsthaját kendô alá kötve, felgyûrt ingujjal nagy-
mama vezérli a hadmûveletet és végzi el a munka dandárját. Két segítôje, a
selypes kis szôke cselédlány és az erre a napra felfogadott tojásos kofából
lett mosónô ott tüsténkedik mellette, már hozzák, cipelik is füles bádogvájd-
lingokban az elôzô nap beáztatott fehérvásznakat. Gondosan különválaszt-
va jön az ágynemû, az ingek, a gatyák, és megint külön a színes asztalterítôk,
abroszok, szalvéták. Miközben a hatalmas, lapátszerû keverôfával hol a na-
gyi, hol valamelyik segítôje evez, én alant csak rakom a fát a tûzre, akkora
buzgósággal, hogy a lángok ki-kicsapnak az üstház ajtaján. Közben víz és
újra víz kell, mert a kifôzött, kiemelt fehérvászon most a teknôbe kerül. Dol-
gozik a sikárkefe, a lúgos házi szappan, de a többszöri öblítéshez a még
több víz sem elég. Tomika, Licuka vödörrel cipekednek, a kisebbek ketten
fogva egy-egy kannát, kidugott nyelvvel lihegnek, de halad is ám a munka!

Istenem, a Sajó! De jó lenne meglógni. Látom Tomi unokaöcsém arcán,
hogy benne is felsajog valami, de nála is gyôz a kötelességtudat.

Vajas zsemle, finom, édes fölös kávé ugyan bôven van, de nemhogy pá-
kosztoskodni, torkoskodni, még rágni, nyelni is alig jut idô. Még késôbb, ám
nem elkésve, úgy déltájt jön egy rengeteg nagy tál tojásrántotta, de azt is
gyorsan kapkodva nem is enni, hanem valósággal falni kell, mert a Nap már
a fejünk felett van. De hallga csak! Kinn az utca végében, aztán már a ház
elôtt angyali csengettyûszó csilingel. A fagylaltos! Oldalt sandítva csillogó
gyerekszemek lesik nagyanyót, de a munka nem áll le, nagymama a játék
kedvéért úgy tesz, mintha nem hallana semmit, ám érzi, érti a lelkünket, ol-
vasni tud a kérdô, kérô, esdô szemekbôl Még gyorsan, ügyesen felkeveri a
keményítôt, beleönti a kékítôt az öblítôvízbe, alsókarjával megtörli a hom-
lokát, majd fáradt mosolygósan már megy is be a lakásba a hajtogatós buk-
szájáért. Reménykedô, vágyó szemek kísérik útját. Szezám, nyílj ki! Ali Ba-
ba kincses barlangjából, a bukszából tízfilléresek, nikkel pénzdarabok ke-
rülnek elô, kirajzik a gyerekhad az utcára, nagyanyó és a segítôi pedig le-
ülnek a lócára kifújni magukat. Rövid szünet áll be, de rohamosan múlik az
idô, és még hátravan a neheze. Mángorolni kell, és ki is kell teríteni. Mind-
amellett a szappanos, lúgos meleg víz nem mehet kárba, aki maszatos kis
unokát, bámészkodó szomszédgyereket el lehet kapni, azt beleállítják a
teknôbe, és lesikálják róla a koszt. De már itt is a kétfülû fonott kosár, amely
téli örömök idején szánkónak is szolgál, és hatalmas bendôjében néha egy-
szerre öt-hét kisunoka csúszik le a Duja-dombról. Most viszont maga a ko-
sár is úriasan, kényelmesen kiskocsin utazik, igaz, ugyancsak meg van pa-
kolva. Egyenest a mángorlóhoz, hátra, a kiskert irányába húzzák, vonják,
tolják, az egész gyerekhad, az egész Lôwy-udvar ott tolong, ott vannak kife-
szítve a szárítókötelek is. Azokat is, mint ahogy az üstházat, a porolót, min-
den nap más család használja, igazságos sorrendben. Igen ám, de még nem
ült el, talpon a baromfiudvar, Dávid gúnár sziszegve, Kapitány úr, a puly-
kakakas felfuvalkodva védik a területüket, ôk ketten csípni is tudnak. De
már jön is a hôs Pufi kutya, és megmutatja nekik, ki az úr a háznál. Libák,
kacsák, tyúkok, pulykák gágogva, sziszegve, kárálva fújnak visszavonulót,
még a hôs Marci kakas is kereket old. A mángorlót forgatni nem könnyû do-
log, nagymama és segítôi nekiveselkednek. Tomika és én is belekapaszko-
dunk, hátramozdítunk, aztán már csak a teregetés van hátra. Licuka ágas-
kodva segíteni próbál, igyekezetében messze kidugja a nyelvét, hát az bi-
zony piros, mert ô eper- és a málnafagylaltot evett. Pufi kutya boldogan kö-
rülugrálja a munkálatokat, azt hiszi, minden meg van engedve neki, vitézsé-
géért jutalmat vár, de most el lesz zavarva, még bepiszkítja a ragyogó fe-
hérre sikerült mosást. Könnyû szél lengeti, szárítja a vásznakat, a leszedés,
bevasalás, hajtogatás holnapra marad. Keményen dolgozik mindenki, To-
mika és én rohamléptekkel cipekedünk, mégis már az ég alján hasal a Nap,
mikor asztalra kerülhet az ebédvacsora. Az bizony csak kenyér és egy elké-
setten beérett, hatalmas görögdinnye. Szerencsére Lôrinc még nem végezte
bele a kisdolgát, a hatalmas, kerek kenyérrel együtt (nagyi dagasztotta, a
pék csak kisütötte) laktató, fölséges vacsora. Csakhogy Pufi nem szereti a
dinnyét, ô zsírba mártott kenyeret kap. Csattanó fogakkal a levegôben kap-
kodja el a koncot a gyerekhad mulattatására. Sötétedés elôtt nagyapó is ha-
zajön a mûhelybôl, a kenyér-dinnye vacsorán igencsak megrökönyödik, de
aztán áldó kezét az unokák fejére téve, mosolyogva maga is nekilát falatoz-
ni. Fáradt mindenki, de az esti mese azért nem maradhat el. A lecsavart,
alig pislogó petróleumlámpa homályában Paprika Jancsi ezúttal is elveri a
fukar gazdát, aki nem akarja kifizetni kialkudott bérét, aztán ágyba teszik a
már úgyis bóbiskoló kicsiket. A még csak hallomásból sem ismert altatóra
nincs szüksége senkinek. Hajagos Mari néni elégedetten köti kendôje sarká-
ba a két ezüstpénzt, és hazaindul, nagyanyó és a szôke kiscseléd egymás ki-
bontott haját fésülik. Hisszük, reméljük, hogy ez a világ folyása, hogy ez így
rendeltetett, hogy ez mindörökké tart, hogy mi is így neveljük majd az uno-
káinkat. Félálomban elhadarjuk a hámápilt, Pufi zutty be a dunyha alá, hol-
nap simogató, selymes vizével vár bennünket a Sajó.

A Frankel Leó úti zsinagóga kán-
torát kérdezzük.

– Miért megy egy zsidó kántor
Srebrenicába?

– Az utazásnak több oka is volt.
Egyrészt ahogy a családom nagy ré-
szét elpusztító auschwitzi halálgépe-
zet, úgy a szerbek megmagyarázha-
tatlan kegyetlenségû népirtása sem
hagy nyugodni. Másrészt idén az
egyik gyászbeszédre a New York-i
Park East-zsinagóga fôrabbiját,
Arthur Schneier urat kérték föl (egy
nappal késôbb Orbán Viktor fogadta
Budapesten, majd a Dohány-zsina-
gógában mondott péntek esti drósét),
s utána nagyon nagy megtiszteltetés
volt Kél molét mondani. Harmad-
részt abban a szerencsében van ré-
szem, hogy évek óta a neves újság-

író-riporter, Vujity Tvrtko könyvei-
nek társszerzôje lehetek. Régóta ké-
szülünk rá, hogy a 17 évvel ezelôtti
vérengzésrôl írjunk. Idén november-
ben a boltokban lesz a Pokoli Törté-
netek sorozat legújabb kötete,
amelynek egyik fejezete a szerb nép-
irtásról szól majd.

– Mit látott a boszniai városban?
– Srebrenica ma a világ egyik leg-

szomorúbb települése. Az emlékhely
valójában egy hatalmas temetô. A
8700 ártatlanul kivégzett muzulmán
áldozatból eddig ötezer-ötszázat si-
került azonosítani a csontok és szö-
vetek DNS-e alapján. Idén 520,
különbözô tömegsírokban meglelt és
újonnan azonosított áldozat koporsó-
ja várta az évente visszazarándokló
anyákat, testvéreket, feleségeket.

Müller Orsolya felv.

Polnauer Sándor egykori pápai di-
ák, berni fôrabbi és Schwezoff Dá-
vid kántor tartottak istentiszteletet,
melynek keretében megemlékeztek
elhurcolt honfitársainkról. Ezután
Max Bruch zeneszerzô mûve csen-
dült fel zongorán és csellón, majd
Bálint András Kossuth-díjas szín-
mûvész, színházigazgató Radnóti
Miklós Sem emlék, sem varázslat
címû versét szavalta el. Felszólalt
Áldozó Tamás polgármester és
Politzer Sándor egyesületi elnök is.

Beszédében Ilan Mor nagykövet
az emlékezés és a szembenézés fon-
tosságát hangsúlyozta, valamint fel-

hívta a figyelmet az antiszemitizmus
és az anticionizmus látható jeleire.
Elmondta, az antiszemitizmus és az
anticionizmus mint egy vírus jelen
van a ma társadalmában. Ilan Mor
kiemelte azt is, e kiállítás világos kö-
telességre emlékeztet bennünket:
nem elég tudnunk, hogy miért állunk
ki, azt is kell tudnunk, hogy mi ellen
állunk ki. Az emléknap két tanulság-
gal szolgál. Elsôként: soha többé
holokausztot! A második lecke pedig
az, hogy a független, erôs és fejlôdô
Izrael garancia a jövôre – fogalma-
zott a nagykövet.

(Forrás: naplo-online, papa-ma)

Nógrádi Gergely 520 koporsó
fölött mondott gyászimát

Harmincezer ember zokogott egy-
másba kapaszkodva. Voltak, akik 17
év várakozás, esetleg reménykedés
után most érinthették meg az apjuk,
fiuk, férjük, rokonuk, barátjuk földi
maradványait rejtô koporsót. Már az

évforduló elôtt
egy nappal ott vol-
tam a helyszínen.
Láttam olyan
anyát, aki a fia ko-
porsójába kapasz-
kodva töltötte az
egész éjszakát.
Többen sokkot
kapva, habzó száj-
jal vergôdtek a
földön, mások áju-
lásba sírták magu-
kat.
– Mi Srebrenica
üzenete?
– Ugyanaz, ami
Auschwitzé: min-
den erônkkel azon
kell lennünk, hogy
ez soha többé ne
fordulhasson elô!
Soha sehol ne le-
hessen megalázni
vagy kivégezni
embereket a szár-
mazásuk vagy a
vallásuk miatt!

K. L.Nógrádi Gergely vigasztalja az egyik gyászolót

Mladicsék népirtása
A második világháború óta

Európa területén nem volt a sreb-
renicaihoz fogható tömegmé-
szárlás: 1995 júliusában 8700
boszniai muzulmán civil férfit és
fiút végeztek ki Ratko Mladics
szerb katonái a helyi gyártele-
pen és a környékbeli erdôkben,
majd 20 000 nôt erôszakoltak
meg. A szerbek sosem kaptak
megfelelô büntetést, sôt a gyilko-
sok közül jó néhányan ma is ott
élnek az özvegyek és a gyászoló
anyák otthonaival szomszédos
házakban, s nap mint nap a fáj-
dalomtól elgyötört asszonyok
szemébe nevetnek.



ÚJ ÉLET6 1998. MÁJUS 1.ÚJ ÉLET6 2012. AUGUSZTUS 1.

Tanúi lehetünk az antiteremtés pusztító anticsodájának. A Sátán, az Isten ellen láza-
dó, a Belzebub, azaz Baál Zvuvim, a szemétben turkáló, a betegséget terjesztô Le-
gyek Ura megteremti az antiszemitizmust! Még együtt nevetnek a derék parasztok
és a falusi zsidó kereskedô, aki cipész és fûszeres is, hagyományhû, talán chászid, a
Svarc nagybácsi. Ez az együtt nevetés arról szól, hogy számítanak egymásra. A ne-
vetés, az ellágyulás, a feloldozás perceiben kimondják, a kacagás muzsikájával mu-
zsikálják: mindkettôjüknek fontos az, amit a másik ad. Kiegészítik egymást. A ne-
vetés örömteli, felszabadító akkordjai arról szólnak, hogy a kis szatócs és a falusi
nép szövetséget kötöttek, hogy a köztük lévô ellentét nem kibékíthetetlen. Még
kibeszélhetô. Nem törvényszerû, hogy a magyar vidéken fakadó tiszta forrás, mely
patakként csörgedezik, bukdácsol a köveken, szennyes árrá duzzadva egyszer majd
Auschwitzig hömpölyögjön...

„Nevet, mire a parasztok is nevetnek. De akkor egy másik újra kezd dohogni.
– Gépet. Azt is csak zsidótól lehet venni nálunk! 
– Annál könnyebben venném!
– Maga bizony könnyen venné! Persze. Mert a zsidó a zsidó bôrét nem nyúzza le

annyira.”
Az elmarasztaló szó dicséret, a kései olvasó úgy értelmezi, hogy a zsidók behoz-

ták a gépeket külföldrôl vagy a hazai gépgyárakból, terjesztették, árusították, bemu-
tatókat rendeztek. A haladást képviselték. Az értetlenség, az irigység, vagy talán
csak a szûklátókörûség bûnné csavarintja az erényt. Svarc, a zsidó fûszeres, a két le-
génnyel dolgozó suszter meg a „csak zsidónál” kapható mezôgazdasági gép... Max
Horkheimer szerint „...a zsidó uralom abszolút objektumává rendeltetnek...”

A soproni rabbi, Pollák Miksa tizenkét éves fia, Kari, azaz Azarel megszeppenve
hallgatja a sértô beszédet. Nem a nagybátyját félti, hanem az igazságot. J. H. V. H.
„kitiltotta az igazságtalanságot az égbôl, és az mind beleszorult az emberekbe” – írta
évtizedek múlva, amikor már Pap Károllyá, a magyar széppróza egyik legjelentôsebb
novellistájává cseperedett. Adorno szerint „az elûzöttek kényszerûen felkeltik az ül-
dözési kedvet”. Fel sem merül, hogy a legkorszerûbb mezôgazdasági gépek haszná-
lata elôny, siker, a jobb élet, a gazdagodás záloga. A derék falusiak számára az egész-
nek csak egyetlen szépséghibája van: ennek is a „zsidó” húzza a hasznát.

„Nagybátyám megáll a munkában:
– Én még nem küldtem senkire végrehajtót, pedig mindig tele vannak írva adó-

sággal a fûszeresfiókok.
S mutatja a telikrétázott fiókokat.”
Pap Károly Azarel falusi estéje... címû novellája igazi kórkép. Ez a kór: az anti-

szemitizmus. Egy szelet abból a keserû tortából, melyet huszadik századnak hívnak.
Mely „egy évszázadon át ontotta a zsidó közösség többé-kevésbé tehetséges vagy
zseniális szülötteit...” – állapítja meg Michael Polányi. Lehet, hogy az antiszemitiz-
mus valamiféle tudathasadásos állapot? Talán még klinikai értelemben is az?

„– Persze – mondja egy harmadik –, mert az ember inkább fizet, mint hogy gya-
lázatba keveredjen azzal, amit már megvett vagy elnyûtt. Meg aztán jól tudja maga,
kinek hitelezzen meg mikor, meddig. Tudja maga! A Novák Istóknak meg a Kö-
mény Gábornak biztos nincs fölkrétázva a neve a fiókjaira. Az enyém ott van, mert
tudja, hogy megfizetem. Éppen azért meg is merem mondani, amit gondolok, mert
nem voltam soha egy hétnél tovább adósa. De a Novák meg a Kömény soha sem
mondanák meg magának, akármit gondolnának is. Én megmondom. Úgy van,
ahogy mondom. Maguk felcseperednek szépen köztünk, a Berger is, maga is, aztán
mennek be a városba. Úrnak, vagy fényes boltot nyitnak. Mi meg itt ragadunk. A
maguk vagy mások állatjának. Ez az igazság. Ezért haragszunk mi magukra, ahá-
nyan vannak.”

A kimondatlan szavak félelmetesebbek. A Kömény Gáborok meg a Novák Istó-
kok szavai. Az ôszinte beszéd radikális és pogromszerû. A „zsidónak” az a bûne,
hogy mérlegel, hogy kuporgat, hogy spekulál, hogy ad-vesz, hogy számol, és több-
nyire meggazdagszik. Igaz, ezzel senkinek sem árt, senkit nem foszt ki, nem tesz
„állatjának”. Ezt bárki megteheti, és meg is tették késôbb sokan az akkori parasztok
unokái, dédunokái közül. Az antiszemitizmus, a gyûlölet még soha nem oldott meg
semmit. A zsidó otthonokra és vállalkozásokra rárontó csôcselék, a pogromlovagok
a rablott javakból még soha nem alapítottak vállalkozásokat, nem teremtettek új
munkahelyeket, nem építettek sem iskolákat, sem kórházakat, éppen azért, amiért
korábban sem, késôbb sem volt semmi affinitásuk ehhez. Sombart híres tétele, mi-
szerint „a zsidók jelenléte gazdasági felemelkedést eredményezett azokban az orszá-
gokban, ahol letelepedtek, és gazdasági romlásba döntötte azokat az országokat,
melyeket elhagytak” – túlzás. De mint minden túlzás, magában hord egy szemernyi
igazságot. „Csak az antiszemitizmus vaksága és intenciónélkülisége ad bizonyos
igazságtartalmat annak a magyarázatnak, mely szerint az antiszemitizmus szelep” –
állítja Adorno. A „zsidó” érzékeny, értékes, „nemes vad”. „A düh arra zúdul, aki
feltûnô és ugyanakkor védtelen” – írja Horkheimer.

És aki büszkén viseli különös, idegenszerû, szépséges trófeáját.
„Mert mind, aki csak van, közöttünk kezdte valamikor, úgy, mint maga. Mind itt

ült velünk, úgy, mint itt maga. Mind hallotta itt a mi panaszainkat. Úgy, mint itt ma-
ga. Mind hallotta. Mind belátta. A fiaik is. De csak ád és vesz, számít, aztán odébb-
áll. Mind. Ahogy ereje, tehetsége van. De hogy aztán visszaemlékeznének és igye-
keznének minket kisegíteni a nyomorúságunkból, arról szó sincs. (...) Egyiküknek
sem jut eszébe: az a Petrovics, az a Tóth meg Németh odale maradt. Én meg az ô
nehézséges, buta munkájából kerestem össze azt, amivel feljebb jutottam. Hát ezért
haragszunk mi magukra, ahányan csak vagyunk. Érti már?”

Heller Ágnes írja, eljátszva a gondolattal: „Ha az adottságok a »genetika lutriján«
nyerhetôk, akkor a tehetség nem erkölcsi érdem.” De aztán figyelmeztetôn mégis
hozzáteszi: „Ez az érv legalábbis különös.”

Nem a „zsidó” tehetett a parasztok nyomorúságáról. Ha a Svarc nagybácsi boltjá-
ra nem lett volna szükség a faluban, elsorvadt volna vevôk híján. Az antiszemitiz-
mus felhalmozza a mérget az emberekben, ébren tartja a gyûlöletet, az irigységet,
megöli a társadalmat, zsákutcába tereli azokat az erôket, melyek képesek lennének
a helyzet racionális, értelemszerû megváltoztatására. Amit a parasztok, mondanak,
igaz. De nyomorúságuknak nem a „zsidó” fûszeres, rôfös, szatócs, kocsmáros volt
az oka.

A kereskedô tevékenységét a társadalom egy része nem tekinti produktív tevé-
kenységnek még ma sem, száz éve még inkább nem, mert ô „csak” kirakja, felcím-
kézi, reklámozza az árukat, de nem hoz létre újat. Sokan, különösen régen, a
kereskedô hasznát csalásnak hívták, s megvetendônek, becstelennek kiáltották ki a
kereskedést. Valójában azonban a kereskedô a terméken tovább dolgozik: árut csi-
nál belôle.

A Révai Nagy Lexikona így ír errôl: „John Ruskin szerint a kereskedés nemcsak
foglalkozás, hanem fontos gazdasági hivatás is, nevezetesen, hogy ellásson bennün-
ket mindazzal a sokféleséggel, ami nekünk ezernyi szükségletünknél fogva minden
nap kell.

Andrew Carnegie a gazdasági élet igen fontos szereplôjeként magasztalja a
kereskedôt, (...) aki lehetôvé teszi a kifinomultabb, magasabb rendû életet. Az oly
sok ízben leszólt spekuláció szabályozza az árakat, (...) s mintegy kizárja az éhínsé-
get.” Adott pillanatban felvásárol vagy kivár, a saját kockázatára. Bemutatja áruit,
felméri az igényeket, lehetôséget teremt az összehasonlításra. Megfelel az elôírá-
soknak, ellenôrzéseknek, vevôjét kereskedôi alázattal szolgálja ki, ez a múlt
„Svarcaira” különösen jellemzô volt, hogy máskor is betérjenek hozzá.

Hol van hát a kutya eltemetve? A Svarc nagybácsi szatócsboltjában bizonyosan
nem.

(folytatjuk)
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DEUTSCH GÁBOR

Mezôcsát dicsérete

Emlékszem...
Emlékszem, álmodat hányszor lestem, görnyedten
Föléd hajolva,
állóképként – úgy maradt összekapcsolt kezünk, 
megállt az idô, csak mi voltunk, ketten.
Te és én.
Mi.
A nagy és a kicsi – a védtelen
Néztelek... hányszor... újra a régi szelíd, „várandós mosollyal”
arcomon
S Te...
néha láztól riadtan rebbenô, lepke-éber,
hol izgatottan meg-megránduló,
hol mesélés utáni mosolygós arcodat mutattad, 
Megállt az idô... vagy nagyon is sebesen haladt? 
Felnôttél,
Nagy lettél
Én meg kicsi...
Hajolj fölém, had’ lássalak!

Gál Juli

Igaza lehet azoknak, akik szerint a
tollforgatóknak nemcsak a rosszat
kell észrevenni és elmarasztalni, ha-
nem az általánosítást kerülve lássák
meg a jót is, és adjanak hangot örö-
müknek. Ismerôseink két jeles
helységrôl is hírrel szolgáltak, ve-
gyük hát sorra a településeket. Ezút-
tal a Borsod megyei Mezôcsátot kö-
szöntjük. Ízléses füzetet, gondosan
szerkesztettet és fényképpel gazdagí-
tottat adtak ki Kiss József emlékére,
aki 1843. november 30-án az azóta
várossá avanzsált faluban látta meg a
napvilágot. Domján László polgár-
mester szavait idézve, Halmos Sán-
dor docens javasolta a megjelenést,
amelynek indoka, hogy a költôfe-
jedelem mellszobra többszöri vándo-
roltatás után a róla elnevezett térre
került. Elkezdôdött a városközpont
rehabilitációja, melynek során meg-
újulhat a mementóként sínylôdô zsi-
nagóga. A legfontosabb, mint írja az
elôszóban a polgármester, mégis az,
hogy ha a jó szándékú emberek egy-
másra találnak, akkor annak valami-
képpen testet ölt az eredménye.

A könyvecske két részbôl áll. Az
elsôben Halmos Sándor ismerteti
Kiss József életútját és költészetének
jellemzô vonásait. Megtudjuk, apjá-
nak még dédapja is ezen országban
élte évei jelentôs számát, anyja egy
litván kántor lánya volt. A költô bol-
tos apjának falusi vegyeskereskedé-
se nem mehetett túl jól, mert rövide-
sen továbbálltak. Tiszacsegére, majd
a rokon hangzású Serkére költöztek,
ahol a családfô kocsmároskodott.

Az értelmes fiút a község reformá-
tus lelkésze ismertette meg az iroda-
lommal. Tízéves korában már Goe-
thét olvasott. A szülôk rabbinak
szánták, járt is stúdiumokba,
chéderbe-jesivába. Tizenhárom éves
korában érdeklôdésének jobban
megfelelôen gimnáziumba iratkozott
be Rimaszombaton, majd Debrecen-
ben. Tizenkilenc éves, amikor anyja
meghal, apja csôdbe jut. Nyomorgó
vándortanító lesz. Vallásához való
ragaszkodásának bizonyítéka, hogy
a saját pénzén kiadott elsô kötetének
nevezett füzet címe: Zsidó dalok.
Ebben lelkesen üdvözölte az emanci-
pációs törvényt. „Tekints az égre, az-
tán nézz a földre: / E föld, hol állasz,
az Ígéret Földje!”

A megélhetést tekintve élete nem
volt túlságosan ígéretes. Lapot szer-
keszt egy ideig, megnôsül, felesége
Bermann Róza. Gondjai nem csilla-
podnak, kénytelen ponyvaregényt ír-
ni. De kombinációs készsége és
nyelvezete e mûfajban is kiemel-
kedô. Két laphoz is beadja az Arany
János hatására írt Simon Judit címû,
zsidó környezetben játszódó balladá-
ját, mindkét lap visszautasítja. Toldy
Ferenchez kerül a kézirat, aki felol-
vastatja a Kisfaludy Társaságban.
Rendkívüli a siker. Két újság is köz-
li. Felfigyeltek rá, anyagi helyzete
azonban mégis továbbûzi, Temesvár-
ra költözik, ahol a zsidó hitközség
jegyzôje lesz. Kiss József költemé-
nyei c. kötetének kedvezô fogadtatá-

sa után Pestre költözhetett. Az emlí-
tett kötet bôvített változata megala-
pozta hírnevét, de anyagi helyzete
akkor stabilizálódott, amikor barátai
segítségével megindíthatta a Hét cí-
mû irodalmi folyóiratot. Politikai és
irodalmi nézetektôl függetlenül helyt
adott mindenkinek, ha a mû elérte a
megkövetelt színvonalat. „Tiszteld a
tehetséget!” – volt a jelszava, és
ezért igen hosszú és változatos azok-
nak a névsora, akik megjelenhettek a
lap hasábjain, Heltaitól Tóth Árpá-
dig. Tegyük hozzá, korának Kazin-
czyja volt, mert kutatta és biztatta
felfedezettjeit.

1913-ban Mezôcsát már akkor
tisztes lakói és vezetôi díszpolgárrá
választották. 1914-ben Ferenc József
tisztikeresztjével tüntették ki. Mun-
kamódszere kissé szokatlannak
mondható. Ágyban, párnák között,
rajztáblán alkotta remekmûveit. A
tót kisebbségrôl is írt egy kedves
verset Janó és Hanka címmel. Költé-
szetében eljutott a balladai hangulat-
tól az idômértékes versformáig, a
Reviczky-féle stílusig. A késôbbiek
során A Hét és az egységesebb han-
gú Nyugat kissé szembekerült egy-
mással. 1921-ben, amikor 78 évesen
meghalt, Babits Mihály így búcsúz-
tatta: „Nemes ellenfél volt. Sírja elôtt
minden zászló hódolva és fájdalom-
mal meghajoljon.”

A kis kiadvány képekkel tarkított
második részét Olter Éva mûvelô-
désszervezô és Farkas Istvánné
könyvtáros állította össze Kiss Jó-

zsef Mezôcsáton címmel. Leírják a
költôrôl elnevezett kultúrotthon tör-
ténetét, amely a város körzetébe tar-
tozó hét község kulturális igényeit is
kielégíti. Az intézmény mûködésé-
nek több mint fél évszázada alatt ed-
dig ünnepségekkel, kiállításokkal,
irodalmi estekkel adóztak a névadó
emlékének. Ezen eseményeken több-
ször részt vettek az unokák,
Halmágyi Zoltánné és Gerendás
Tiborné. Halmágyi Zoltánné (Sári
néni) az addig féltve ôrzött relikviá-
kat, bútorokat, képeket, a költô
könyvtárából származó könyveket,
okleveleket a közösségi ház és
könyvtár részére ajándékozta. Mint
mondotta, tudja, hogy a város
megôrzi, megbecsüli a tárgyakat,
mint ahogyan az emlékét is, hiszen
az összevont kulturális intézmény
névadójának választotta Kiss Józse-
fet. Így jött létre egy képekkel és tár-
gyakkal gazdag emlékszoba. Hal-
mágyi Zoltánné 2004 februárjában
hunyt el, mielôtt a neki megszava-
zott kitüntetést átvehette volna. Kiss
József-emléktáblát 1924-ben helyez-
tek el az akkor még meglévô szülôi
ház falára. Ezt a nyilas érában eltá-
volították.

1962-ben a községi tanács új táblát
helyezett el a házon. Annak kénysze-
rû lebontása után az emlékszoba
adott helyet a kegyeletnek és a fôhaj-
tásnak. 2001-ben, a költô halálának
80. évfordulója alkalmából az egy-
kori szülôi ház közelében helyeztek
el emlékét ôrzô táblát. A Mezôcsáti
Református Gimnázium és Szakis-
kola felvette Kiss József nevét, ud-
varán egy nagy kôtömb áll, Werner
Tibor munkája.

* * *
Mint a kiadvány is bizonyítja, még

életében kortársai, jelentôs irodalmi
és politikai személyek fejezték ki a
költô iránti tiszteletüket. Mégis érez-
te, hogy a levegô megromlott a vi-
lágháború alatt és után. A trianoni
sokk, az elkeseredést követô bûn-
bakkeresés nyomasztó hatása Kiss
Józsefet sem kerülte el. Verse is jel-
zi:

„Ne ordítsatok folyton a fülembe,
Te idegen, keress magadnak más

odút,
A sír számomra itt van kiszemel-

ve,
Síromhoz erre vezet az út.”
A Salgótarjáni úti sírkertben alusz-

sza örök álmát, a mezôcsátiak tisztes
igyekezete emlékének megôrzéséért
reményt ad arra, és bízunk benne,
hogy szerte az országban és a világ-
ban Kiss József mûveit változatlanul
olvasni, tanulni, becsülni fogják.



Antik csillár javítása, eladása. 321-2972.

Órajavítás, antik órák teljes restaurálása,
esetleg oda-vissza szállítással. Órák, ele-
mek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra is)
nagy választékban. Tel.: 06-70-505-5620,
napközben. VII., Garay–Murányi u. sarok.
Jung Péter. www.jungoras.hu

Tapasztalt pedagósusnô
bébiszitteri oklevéllel, refe-
renciával, némi angollal igé-
nyes családok jelentkezését
várja. 06-30-643-8128.

Kóser háztartásvezetést, betegápolást
hölgyeknél vállalok Budapesten és környé-
kén! Referenciával rendelkezem. 06-30-
565-9478.

Bármilyen takarítást vállalok. Számlát is
tudok adni. Tímea, 06-70-774-2963,
timea016@citromail.hu

A Páva utcában, a zsinagógával, múzeum-
mal szemben III. emeleti, 86 m2-es, két be-
járatú, leválasztható, összkomfortos, három
szoba + hallos, étkezôs, kamrás, utcai fron-
tú, tetôkertre nézô, világos, beköltözhetô
lakás eladó. Ára: 168 000 Ft/m2. Tel.: 06-
30-632-1128 és 06-30-933-4444.
Sürgôs!!!

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. 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 vál-
lalja. Amennyiben az Ön családjában ilyen
szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkezzen a
Rabbiságon a 413-5580-as telefonszámon
vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com e-mai-
len keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám
szövetségébe felvehessük.

Beteggondozást, háztartásvezetést vállalok!
Megbízható, becsületes hölgy, ajánlással Bné
Brákból és Rámát Gánból. Tel.: +36-20-952-
6475.

Manikûr, pedikûr, takarítás. Hívásra ház-
hoz megyek. 06-20-551-4580.

Otthoni szakápolást vállalunk Budapest te-
rületén, szükség esetén egyedi szakorvosi el-
látással és gyógyászati segédeszközök hely-
színre telepítésével. Együttmûködünk a házi-
orvossal, kórházi szakorvosokkal. Kóser ét-
keztetést is biztosítunk. Szakmai mûködési
engedéllyel és felelôsségbiztosítással rendel-
kezünk. Tartós megrendelés esetén árked-
vezményt adunk. E-mail cím: alarmcent-
rum@alarmcentrum.hu, 24 órás telefon:
+36-30-443-1016. 

Színes és fekete-fehér nyomtatás, másolás,
plakátnyomtatás, könyvnyomtatás, névjegy-
készítés a Mammut I.-ben, a II., VI., IX. ke-
rületekben. Messinger Miklós, 06-20-934-
9523, www.rcontact.hu

Licites eljárással eladó ingatlanok!

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

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

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

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

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

Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es, egy-
szobás, komfortos öröklakás. Kikiáltási ár:
3 900 000 Ft.

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es telken 53
m2-es, kétszobás, összközmûves, telkes lakó-
ingatlan 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.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vá-
sárolok nagyméretû, kisméretû festménye-
ket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 személyes
evôeszközkészletet, cukordobozokat, gyer-
tyatartókat, tálcákat stb., Kovács Margit,
Gorka kerámiáit, herendi, meisseni, Zsolnay
porcelánokat, régi álló, fali, asztali díszórá-

kat, antik, barokk bútorokat, tabernákulu-
mot, szekretert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibásakat is).
Teljes hagyatékért elsô vevôként a legmaga-
sabb árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjta-
lan kiszállás, értékbecslés, vidékre is. ÜZ-
LET: XI. KER., MÓRICZ ZSIGMOND
KÖRTÉR 16. 201-6188, 06-20-323-4104.

Életjáradéki szerzôdést kötnék nyolcadik
kerületi (Blaha Lujza tér melletti), 55 négy-
zetméteres, pompás lakásért. Készpénz + já-
radék. Csak leinformálható, megbízható e-
mailekre válaszolok. zsani01@t-online.hu

Társasházak karbantartását, kômûves-
munkákat, festést, padlások, pincék,
lépcsôházak takarítását vállalom. 06-70-
216-0234. 

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

Vizes falak utólagos szigetelése, mûszeres
falnedvességmérés. Szántó Szigetelô Vál-
lalkozás, Tel.: 06-30-950-1306, Weboldal:
www.falszigeteles.hu 

Önkéntes munka Izraelben! Mindenki
segítségére szükség van! Feltétel: megvá-
sárolt repülôjegy! A következô csopor-
tok idôpontja: augusztus 19.–szeptember
9. és október 14.–november 4. Jelentkez-
ni: 06-20-233-8454, lljano@freemail.hu
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N A P T Á R
Augusztus 3. péntek Áv 15. Gyertyagyújtás: 7.57
Augusztus 4. szombat Áv 16. Szombat kimenetele: 9.07
Augusztus 10. péntek Áv 22. Gyertyagyújtás: 7.46
Augusztus 11. szombat Áv 23. Szombat kimenetele: 8.54

Újholdhirdetés
Augusztus 16. csütörtök Áv 28. Jom kippur kátán

Olvasói levelek

HÁZASSÁG

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Aug. 3. Aug. 4. Aug. 10. Aug. 11.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.00 9.30 19.00 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.00 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Bérkocsis u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 20.00 8.00 19.50 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.00 19.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.00 9.00 19.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Lauder iskola (Budakeszi út 48.) 18.00 18.00
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.50 8.00 19.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.50 8.00 19.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.30 18.30
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00
Siófok (Széchenyi út 4.) 19.00 10.00 19.00 10.00

Hírek, események
röviden

– Balassagyarmaton a zsidó múze-
um Goldstein-termében nyílt meg
Shai Ginott izraeli fotómûvész Jeru-
zsálem lelke címû kiállítása. A tárla-
ton Ilan Mor izraeli nagykövet mon-
dott beszédet, aki ez alkalommal
Medvácz Lajos polgármesterrel és
Balla Mihállyal, a térség országgyû-
lési képviselôjével is találkozott.
– A gyôri hitközség vezetôsége tájé-
koztatja az érintetteket a temetô új
nyitvatartási idejérôl: hétfô, kedd,
szerda, vasárnap 9-tôl 15-ig, csütör-
tök, szombat szünnap, péntek 9-tôl
14-ig. Telefon: 96-327-088.
– Adományok. Szegô László 40 000
Ft-ot adományozott a Szeretetkórház
részére.
– Tanítás az ortodoxiánál.
Weiszberger T. Mojse ortodox fôrabbi
augusztusban folytatja elôadás-
sorozatát. Minden reggel ima után a
Kazinczy utcai Bét Hámedres termé-
ben a napi misnájeszt veszik át. Kedd
délután egy órával az ima elôtt a
Gemárából tanulmányozzák Böráchot
traktátusát. Az oktatás magyarul is fo-
lyik, érdemes csatlakozni a csoport-
hoz. Szerdán délután, szintén az ima
elôtt egy órával, a Dessewffy utcai
imaházban a hetiszakaszt a megfelelô
magyarázatokkal oktatja a fôrabbi.
Frissítôrôl gondoskodnak. Minden
érdeklôdôt szeretettel várnak.
– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra
között. Telefon: (1) 455-3333. Hon-
lap: www.hdke.hu. E-mail:
info@hdke.hu

Salom komoly társközvetítô. Fülöp Zsuzsa.
E-mail: zsuzsa194705@t-online.hu Tele-
fon: 06-20-934-9523.

A megvédett Prohászka
A frakcióvezetô úr kötelességének
érezte megvédeni Prohászka Otto-
kárt.

Megtette ezt már korábban, 2008-
ban is. Szóval nem lehet mondani,
hogy nem következetes.

Abban is következetes, hogy
Prohászka antiszemitizmusának té-
nyeit semmibe veszi.

Kijelenti, hogy igaz keresztényként
Prohászka nem lehetett antiszemita,
mert ez idegen a kereszténységtôl. Pe-
dig ez nem ideológiai, eszmei kérdés,
hanem nagyon is gyakorlati. Mi min-
den történt a kereszténység nevében
kétezer év alatt, a keresztes rabló
hadjáratoktól emberek máglyán ége-
tésén keresztül a háborús fegyverek
megáldásáig?

A kereszténydemokrata frak-
cióvezetô úr következetes, nem kíván-
ja ismerni a kereszténység zsidóság-
gal kapcsolatos hosszú, történelmi út-
ját a „Krisztus-gyilkosok” bélyegtôl
napjainkig.

Ô csak megfelel és teljesít.
Egy a teljesítôk, túlteljesítôk sorá-

ban.
Autokratikus féldemokráciánk új,

„igazodj a hatalomhoz” követelmény-
rendszerében neki is rendszeresen
meg kell szólalnia.

Mit sem számítanak Prohászka
szavai: „...a zsidóság fekélye már
csontvázzá rágta a keresztény ma-
gyar népet...”

„...a keresztény kultúra okvetlenül
tönkremegy, ha nem dobja ki magá-
ból a mérget; tehát a zsidóságot nem
szabad recipiálni a keresztény álla-
moknak, hanem védekezniök kell el-
lene, s ahol s ahogy lehet, túl kell
adniok rajta.”

(Mindezeket és további, súlyosan
gyûlölködô mondatait 1893-ban írta
Prohászka, a megyés püspök. Adolf
Hitler ekkor még csak négyéves volt.)

Mit sem számít, hogy Prohászka
1918-ban írott cikke indította útjára
az újkori Európa elsô zsidótörvényé-
nek gondolatát, a numerus clausus
megalkotását, melynek aztán élharco-
sa volt.

A frakcióvezetô úr csak Prohászka
szociális érzékenységét, szegénypár-
tiságát látja.

Vajon látja-e az akkori hárommillió
koldus országát úgy, ahogy szocioló-
gus falukutatók vagy József Attila lát-
ták a nyomort? Vajon olvasta-e Mó-
ricz és más kortárs klasszikusunk re-
gényeit az úri Magyarországról, an-
nak erkölcseirôl, közéletérôl?

Horthy–Prohászka kora ma minta
nálunk.

Prohászka ellenfele a „zsidó szel-
lem” volt. Ez testesítette meg nála a
modern liberális gazdaságot, társa-
dalmat.

Megoldásként pedig azt ajánlotta,
hogy a gazdasági rendszert állítsák
vissza a „keresztényi elvek alapjára”.

Most újra halljuk ezeket az elveket.
Halljuk, hogy Európa letért a keresz-

tény elvek útjáról, ez válságának
alapja. A modern liberalizmus pedig
szitokszóvá vált itthon.

Eltûnôben köztársaságunk. A sok-
színû, nyitott, befogadó, toleráns, mo-
dern, demokratikus társadalom he-
lyett kormányunk a politikai és kultu-
rális homogenitás felé vezeti orszá-
gunkat.

A cél egy „félfeudális”, klerikális,
tekintélyelvû urambátyámvilág, az
„oszt jó napot” világa, nemzeti
tôkének álcázott, kliensek-oligarchák
által uralt gazdasággal. Az építkezés-
ben most éppen a „nemzeti bank-
tôke” felépítése következik, nyilván
közpénzen, ideértve a Nemzeti Bank
ugyancsak közpénztartalékait. Hi-
szen honnan máshonnan volnának
elôteremthetôk a szükséges ezermilli-
árdok?

A kérdés csak az, hogy milyen ver-
senyképességet, felemelkedést bizto-
síthat az országnak a nemzetközi ver-
senyben soha meg nem méredzkedô,
kizárólag közpénzbôl élô „új, nemzeti
tôke”?

Lehet, hogy ebben, a közpénzek le-
osztásában keresendô az „új kurzus”
lényege?

Lehet, hogy a nemzetire színezett
érdek, keresztényire színezett erkölcs,
Prohászka, édes Erdély csak mítosz,
mely ápol és eltakar, eltakarja egy ki-
sebbség hatalmi és ebbôl származó
gazdasági önérdek-érvényesítését?

Lehet, hogy ezért van szükség régi-
új szimbólumokra, a Horthy-kor
szobraira, kétes múltú, másodrangú
íróira, újratemetésekre?

Túl a szimbolikus világon, az új
nemzeti alaptantervvel ténylegesen
megkezdôdik a jövô nemzedék lelké-
nek és tudatának átalakítása az új,
„rendi világnak” megfelelôen.

Lehet, hogy ezért is kell újra
Prohászka?

Sós Csaba

Miért voltunk kevesen?
Nagyon kevesen jelentek meg a múlt

hónapban a Hôsök terére meghirdetett
tüntetésen, amely a felerôsödött újfa-
siszta, rasszista megnyilvánulások és az
egyre inkább terjedô Horthy-kultusz el-
len szólt.

A megmozdulást számos baloldali
párt és szervezet támogatta nyilatkoza-
tával, de becslésem szerint mindössze
kb. ötszázan gyülekeztünk a helyszínen,
ahol a rendôrség által kordonokkal
elôre elzárt területen legalább tízszer
ennyi ember elfért volna.

A felhívás valamennyi magyar de-
mokratának szólt, akiknek elegük van az
újfasiszta megnyilvánulásokból, de ne-
kem elsôsorban az fájt, hogy a magyar
zsidóság, amely egyetemesen a legtöb-
bet szenvedett Horthy kormányzása
alatt és késôbb a nyilas vérengzésektôl,
milyen gyéren képviseltette magát. Ha a
magyar zsidóságnak legalább 5%-a
megjelenik, már jelentôs tömeg lehetett
volna a tiltakozáson, más demokraták
nélkül is.

Közismert, hogy a magyarországi de-
mokraták távolról sincsenek olyan jól
megszervezve, mint például a Jobbik, és
ez alól sajnos a magyar zsidóság sem ki-
vétel. Be kellene azonban látnunk, hogy
a mostani körülmények között, amikor
az újfasiszta veszély ismét felütötte a fe-
jét, ezt a magatartást már nem enged-
hetjük meg magunknak.

Egyedül, a többi demokrata párt tá-
mogatása nélkül természetesen nem for-
díthatjuk meg a helyzetet. Ha azonban
nem merünk nyíltan és határozottan ki-
állni, a legkisebb esélyünk sincs az újná-
cik ellen.

Vértes István

Otthon-találkozó
A deportálás a hódmezôvásárhelyi

gyermekek szívében is maradandó sebet
ejtett.

A lágerekbôl való visszatérésünk után
újra tudtunk örülni egymásnak, az élet-
nek. Megkezdôdött a tanítás a zsidó is-
kolában. A Joint a gyermekek részére
létrehozta az Otthont, ahol ellátást és a
tanuláshoz segítséget kaptunk. A külön-
bözô korosztályokból nagyszerû közös-
ség jött létre. Tanultunk, énekeltünk,
hóráztunk, sportoltunk. Nagy volt a lel-
kesedés és az összetartozás szelleme.
Csak este jártunk haza.

Ez az idôszak kb. öt évig tartott, 1945-
tôl 1950-ig. Majd a legtöbben tovább-
mentek más városokba, más iskolákba –
és nem utolsósorban Izraelbe.

A szép emlékek hatására az egyik
barátnômmel elhatároztuk, hogy össze-
hívjuk az egykori Otthon résztvevôit, az
akkori gyerekeket. Boldogan jöttek
belföldrôl, külföldrôl egyaránt. Ez
1992-ben történt.

Én 1993 óta minden évben szervezem,
segítem az Otthon-találkozók megtartá-
sát, az értesítésektôl kezdve a szálláske-
resésig, és beszámolok a változásokról.
Minden alkalommal fájó szívvel meg-
emlékezünk elvesztett társainkról is.

Itt is köszönetet mondok a hód-
mezôvásárhelyi hitközségnek és
vezetôjének, Erdélyi Miklósnak azért a
jelentôs támogatásért, amit a találkozó
létrejöttéhez nyújtott. Korábban az
elôzô elnök, Vanderstein János is a leg-
nagyobb odaadással segítette ügyünket.

A kezdet után, 1992 és 2000 között a
legalább egyszer résztvevôk száma 44
fô volt. Összejövetelünket minden év-
ben a holokausztmegemlékezés elôtti
napon tartjuk. Idén 24 barátunk jött el.
Nagy örömünkre voltak második gene-

rációhoz tartozók is. Boldogan jönnek
társaink, mivel a fent említett kb. öt év
bennük is mély nyomot hagyott, már
másnaptól várják a következô találko-
zást. Nekem pedig erôt adnak a múltban
lévô gyökerek és az együttlét öröme.

A remény éltet bennünket abban,
hogy még tudjuk folytatni ezt a szép ha-
gyományt.

Moczó Kálmánné Kellner Katalin
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Hacsek
és Sajó

SPÁNN GÁBOR

Hittanóra
Tisztelettel jelentem, megvolt az idei szabadságom is. Már négy éve

rendszeresen Törökországba utazunk a feleségemmel (ez itt nem a rek-
lám helye), és annyit elmondhatok, hogy kívánságomra mindig azonos
helységbe, azonos szállodába és lehetôleg ugyanabba a szobába. Erre
mondja azt az asszony, hogy „gyepi” vagyok (a gyengébbek kedvéért: be-
gyepesedett). Én tudniillik ragaszkodom az egyszer megismert és bevált
helyhez, és nem kockáztatok egy ismeretlen újat. Tudom, változatosság az
élet sója, de nekem sómentes konyhát rendelt az orvos. Mint mondtam,
lehetôség szerint mindig ugyanazt a szobát kérem és kapom, egyetlen vál-
tozatosság évente az új takarítónôk. Bármilyen furcsa, ennek oka az,
hogy Törökországban is divat a vendégmunkás, de az nem török. Ôk in-
kább elmennek Európába olyan munkákat végezni, amit a honi polgárok
nem szeretnek, és náluk próbálnak szerencsét a világ minden sarkából
özönlô férfiak és nôk. Most az történt, hogy egyik nap már nem bírtam a
40 fokos meleget még az úszómedence szélén sem, és bemenekültem a
légkondicionált szobámba egy kis levegôt szívni. Takarítási idôben érkez-
tem, mert meglepetve fogadott egy megállapíthatatlan korú kövér
takarítónô, az ott elengedhetetlen fekete-fehér pepita kezeslábasban, sap-
kában és gumikesztyûben. Mivel a hölgy deréktól fölfele akkora volt,
hogy képzeletbeli körülautózásához csak teli tankkal ajánlott nekifutni,
nem okozott nehézséget leolvasni a mellén kitûzött réztáblácskát, melyen
az állt: Natalia.

A hölgy hatalmas mosollyal fogadott, miáltal még világosabb lett a szo-
bában, mert arany- és viplafogai visszaverték a napsugarakat. Valami-
lyen keveréknyelven rábökött az éjjeliszekrényemre, ahol két könyv állt:
egy krimi unalomûzônek és a héber–magyar nyelvû imakönyvem.
Natalia kérdése hablaty angol–orosz–német és egy számomra ismeretlen
nyelv elegye volt. Csupán fejlett pantomimérzéke segített, hogy megért-
sem: a könyveimrôl érdeklôdik. Az imakönyv fedôlapjára bökött, és én ki-
hámoztam a tohuvabohuból, hogy hasonlóságot vélt felfedezni az ott lát-
ható héber betûk és anyanyelvének írása között. Ekkor megkérdeztem,
honnan való, és azt mondta, ô grúz. Kérdése két dilemmát okozott: 1. A
Natalia nem grúz név, de ennek firtatását megspóroltam, mert eszembe
jutott, hogy ez a kaukázusi ország adott a világnak egy született
Dzsugasvilit, aki késôbb Sztálin néven csinált meglehetôs karriert. Ô mi-
ért ne lehetne Natalia?! 2. A másik, ami a tipográfiai hasonlóságot ille-
ti, már nehezebb ügy volt. Megmondtam neki, hogy én magyar zsidó va-
gyok, és az ott az imakönyvem, amit magammal viszek minden utamra,
naponta használom, és különösen péntek este, amikor legnagyobb ünne-
pünk köszönt be. Szinte láttam a fejében a berozsdásodott kerekek forgá-
sát, amint az információkat feldolgozza. Miután tisztáztuk, hogy oroszul
értek, ô is oroszul kérdezett. Úgy tudta nagymamájától, aki komisszár volt
a Vörös Hadseregben, hogy a zsidók Izraelben élnek, és mind feketék.
Ekkor eldöntöttem, hogy hittanórát adok, már csak a körülmények okán
is. Inkább választottam azt, hogy a 25 fokos légkondicionált szobában
meséljem el a zsidóság történetét a grúz gyezsurnajának, mint 40 fokban
csodálom kint a szép európai nôket. Zanzásítva elmondtam neki, hogy a
zsidók valóban Izraelben élnek, vannak köztük feketék is. De aki nem is-
meri a zsidóság történelmét, az nem hisz a csodákban. Meséltem neki
Egyiptomról, a kiûzetésrôl, a jeruzsálemi Szentély lerombolásáról, mely-
nek maradványaihoz máig elzarándokolnak a zsidók, és kövei közé elhe-
lyezik Istenhez írt üzeneteiket. Meséltem a szétszóratásról, a diaszpórá-
ban élô zsidóságról, a pogromokról és arról, hogy még bennünket, a Kö-
zép-Európában megtizedelt, tört gerincû zsidóságot is a hagyomány tart
össze, melynek minden parancsa abban az imakönyvben van, aminek be-
tûi szerinte hasonlítanak a grúz szövegekre. Próbáltam megértetni vele
ünnepeinket, peszáchot, tóraadást, chanukkát, ros hásánát, jom kippurt.
Miután szájtátva végigülte a hittanórát, kicsit elgondolkodott, és azt
mondta: Sztálin elvtárs egy grúziai beszédében kijelentette, hogy a Szov-
jetunió népeinek és a világbékének két esküdt ellensége van, a világ két
leggonoszabb ereje: Hitler és a zsidók. Most, hogy ô találkozott egy élô
zsidóval és futólag megismerte, mennyit szenvedett ez a nép, úgy érzi,
hogy mind Sztálin elvtárs, mind a nagymama tévedett, a népek ellenségei
csak a fasiszták, és nem a zsidók.

Ehhez a logikai lánchoz én csak annyit tettem hozzá: sokan gondol-
kodnak így Magyarországon is, csak éppen fordított szereposztásban.

Hacsek: Jó napot, Sajókám!
Sajó: Szebb jövôt, Hacsek!
Hacsek: Milyen kimért máma!

Megint mi a baja?
Sajó: Hónapok után sem tudom

megemészteni miniszterelnökünk
ígéretét!

Hacsek: Most éppen melyiket,
Sajó?

Sajó: Ez még az a védelemféle!
Hogy megvéd minden kisebbséget a
hazában!

Hacsek: Ez meg miért nem tetszik,
maga szôrszálhasogató?

Sajó: Hát csak azért, mert például a
nyilasok is kisebbség!

Hacsek: Reméljük, az is marad!
Nyugi! Egyébként mit szól az új szen-
zációhoz?

Sajó: Már megint egy szenzáció!!!
Nem kéne néha lazítani?!

Mûvészettel az emberi szabadságjogok mellett

Hacsek: Képzelje! Jeles judaisztika-
professzorunk a magyar zsidók
történelmében megírta, hogy Árpád
zsidó volt!!! 

Sajó: Na és? Ezt eddig is tudtuk!
Hacsek: Maga honnan tudta???
Sajó: Hát mert gyôri vagyok, és

még jól emlékszem Árpádra! 
Hacsek: Maga megint hülyéskedik!
Sajó: Én nem! A város utolsó fôrab-

bija zécéel Árpád volt! Senki nem
kételkedett benne, hogy zsidó! De
ismertem Sándort, Józsefet, Alfrédot,
Imrét, Pétert, Róbertet és Artúrt is,
azaz a hét vezér is zsidó volt.

Hacsek: Megáll az eszem! De én
vagyok a hibás, hogy egyáltalán szóba
állok magával!

Sajó: Ezek rabbik, és jóval Árpád
után funkcionáltak!

Hacsek: Na figyeljen ide! Árpádról,
a honfoglalóról írják, hogy zsidó!
Most már érti?

Sajó: Még rosszabb! Ez azt jelenti,
hogy mi, zsidók csináltuk a hon-
foglalást! A magyarokat meg sem
kérdeztük! Ajvé, ajvé! 

Zév

A nagy múltú Zsidó Nyári Feszti-
vál eddig nem politizált, kizárólag a
mûvészet erejével hatott – hangzott
el azon a sajtótájékoztatón, amelyet
a Mazsihisz Dísztermében tartottak.
Most azonban hangsúlyozni kell: a
fesztivál kiáll az emberi jogokért, és
felemeli szavát mindennemû hátrá-
nyos megkülönböztetés ellen.

Idén tizenöt éves a Zsidó Nyári Fesz-
tivál, Európa legnagyobb zsidó kultu-
rális rendezvénye. Ebbôl az alkalom-
ból Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz–BZSH
ügyvezetô igazgatója mondott köszön-
tôt a sajtótájékoztatón a Mazsihisz
Dísztermében. A rendezvény fontos
üzenete, hogy a zsidó kultúra integráns
része a Kárpát-medence kultúrájának –
jelentette ki Zoltai.

A fesztivál sosem politizált, mindig
a mûvészet erejével hatott. Ám ha-
zánkban felerôsödtek a szélsôséges
hangok, így az antiszemitizmus is –
mondta az ügyvezetô igazgató. A mû-
vészek most kiállnak az emberi jogo-
kért, és felemelik szavukat mindenne-
mû hátrányos (etnikai, nemzetiségi,
vallási alapú) megkülönböztetés ellen.
Zoltai Gusztáv Ady Endre egy 1902-
ben megjelent publicisztikájából idé-
zett: „néznek bennünket a kultúrnépek,

és látják képtelenségünket”. Hangsú-
lyozta: a magyarországi zsidóság ott-
honaként szereti ezt a hazát, anyanyel-
ve a magyar, sorsa közös a magyar
nemzet történelmével.

Az augusztus 26-tól szeptember 4-ig
tartó rendezvénysorozatot a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar nyitja meg. Kon-
certjük színhelye a Dohány utcai zsi-
nagóga, különleges vendégük pedig
egy nyolcéves izraeli zongoristazseni.
Yoav Levanontól Haydn D-dúr zongo-
raversenyét hallhatja a közönség.

A Próféták hangja címmel érdekes
csemegének ígérkezik Birta Gábor
estje. A külföldön is elismert mûvész
az elsô kontratenor a Magyar Állami
Operaház történetében. E nem min-
dennapi hangfajban énekli Händel ári-
áit, elôször augusztus 26-án a budai
Frankel-zsinagógában, majd szeptem-
ber 3-án Debrecenben. Vele együtt
fellépô mûvésztársai Fekete László, a
Dohány fôkántora és Nógrádi Ger-
gely, a Frankel kántora. A mûsort
Raoul Wallenberg születésének 100.
évfordulója alkalmából állították ösz-
sze, így tisztelegve az embermentô
emléke elôtt. Zenében és kivetítôkön
is megjelennek Wallenberg életének
fontos állomásai és a bibliai idôk. Az

Tanulási lehetôség Füreden
A Magyarországi Cionista Szövetség ebben az évben is megrendezi hagyo-

mányos nyári szemináriumát.

A szeminárium helye: Balatonfüred, Mazsihisz-üdülô (Arács, Liszt F. u. 6.).

A szeminárium ideje: 2012. augusztus 13. ebéd – 19. reggeli (hétfôtôl
vasárnapig).

Részvételi díj: 3500 Ft/fô/nap + üdülôhelyi adó + igény szerint tv a
szobában. Gyermekeknek 2000 Ft/nap. A díj magában foglalja a szállást és a
teljes (kóser) ellátást.

Elhelyezés: 2–4 ágyas fürdôszobás szobákban.

Elôadók: hétfôn Heller Ágnes filozófus A zsidókérdés megoldhatatlansá-
ga címû könyvérôl; kedden Freiman Péter csellista és zenetörténész Dávid
királytól Arnold Schönbergig c. vetített képes, zenés elôadása; szerdán Fekete
László fôkántor a liturgikus zenérôl tart elôadást; este a Sabbathsong Klezmer
Band elmélettel egybekötött zenés mûsort ad; csütörtökön hagyományosan
kirándulónap, Feldmájer Péter elnök elôadásával fûszerezve; pénteken
délelôtt Gadó János szerkesztô tart elôadást az erôsödô Horthy-kultusz
okairól. Este kábbálát sábbát, szombaton istentisztelet, este havdala és
záróbeszélgetés. Elképzelhetô még a nagykövetségrôl és az IKI-bôl elôadó.
Elôimádkozó biztosított egész hétre.

Jelentkezés: Kardi Judit (06-20-925-9403) vagy Pessl Gábor (06-20-530-
0614).

üzenet: a tiszta jellemet minden törté-
nelmi korban a meggyôzôdés vezérli,
személyes erôpróbája örök érvényû. A
diplomatát a BBC a 20. század meg
nem énekelt hôsének nevezte – mond-
ta el Birta Gábor. Az énekesek most
ezt a hiányt akarják pótolni.

A világzene magyar csillagát, Palya
Beát ugyancsak hallhatják-láthatják
rajongói a fesztiválon. Estjének címe,
amely augusztus 27-én lesz az Uránia
Nemzeti Filmszínházban: „És egyben
az utolsó”. „Szülés elôtt, amíg egyben
vagyok a babámmal, utoljára állok
színpadra” – nyilatkozta korábban az
énekesnô. „Szerteéneklem hát ennek a
kezdetnek az örömét, sok szépet és jót,
ami az új élethez kell.” Saját szerze-
ményei és sok más egyéb dal mellett
Palya Bea szefárd énekeket is elôad.

Izrael egyik legeredetibb együttese,
a Habrera Hativeet lesz a Dohány ven-
dége, szintén augusztus 27-én.
Vezetôjük, Shlomo Bar zeneszerzô,
énekes szólista és dobos 1943-ban,
Marokkóban született. Muzsikájuk az
afrikai szefárd hagyományok és a ke-
leti tradíciók ötvözete, amihez Bar
jobbára bibliai és izraeli témákból me-
ríti az inspirációt.

A Lámpafény címet adta mûsorának
Harcsa Veronika, a már fiatalon virtu-
óz dzsesszénekesnô, aki augusztus 29-
én lép fel az Urániában. Vendége,
Kulka János színmûvész prózai szöve-
geket ad elô. A 20. századi magyar iro-
dalom nagyjait idézik meg azzal, hogy
a dalok között a megzenésített versek
szerzôinek és kortársaiknak leveleit,
naplórészleteit is hallhatja a közönség.

„Akinek humora van, mindent tud,
akinek nincs, az mindenre képes” –
énekelte hajdan Kabos László. A
Goldmark Teremben 29-én a klasszi-
kus kabaré fergeteges jeleneteit mutat-
ja be az Orfeum csapata, olyan szerep-
lôkkel, mint Esztergályos Cecília vagy
a szintén kiváló komika, Bach Szilvia.
Ô egyben a mûsor rendezôje.

Az irodalombarátok 29-én a
Rumbach-zsinagógában hallhatják az
Izrael földjén címû produkciót a Gön-
cölszekér együttes jóvoltából, akik a
német Nelly Sachs, a francia Paul
Celan és az orosz Oszip Mandelstam
megzenésített verseit adják elô. A há-
rom mûvészt összeköti zsidó szárma-
zása, és az, hogy a zsarnokság, az ül-
döztetés áldozatai lettek, illetve éle-
tükre, költészetükre e megrázó tapasz-
talat vetítette rá árnyékát.

Lendület, szín, misztikum, egzoti-
kus zene: ez a Sabre Zenekar. Kon-
certjükön augusztus 30-án a
Goldmark Teremben keleties muzsiká-
jukkal szólaltatják meg az izraeli, az
arab, a török dalok legszebb motívu-
mait. A populárisan megfogalmazott,
táncolható ritmusú számok között
Ofra Haza, Sarit Hadad, a Gipsy
Kings, Sting dalai és saját feldolgozá-
sok csendülnek fel.

Elôször áll színpadra közös produk-
cióval Horgas Eszter fuvolamûvész és
testvére, Ádám, aki alkotómûvész és
rendezô. Egy világ címmel az elmúlt
tíz év legsikeresebb produkcióiból vá-
logattak. A szeptember 1-jei program
Astor Piazzolla, Bizet, Gershwin,
Seress és saját szerzemények az Urá-
niában. Különlegesség gyanánt a nem-
zetközi hírû Class Jazz Band játszik.

A Nabucco a Dohány-zsinagóga
meglepetése az operarajongóknak
szeptember 2-án. Az elôadás koncert-
szerûen idézi fel, hogy a cselekmény-
ben a korabeli itáliai közönség saját
életét látta megelevenedni. Verdi daljá-
tékában a zsidóság sorsa, oly sok mû-
vész szimbólumhasználatához hason-
lóan, azonos a Risorgimento eszmevi-
lágával, a rabságban sínylôdô zsidóság
szabadságvágya Itália szabadságvá-
gyával. Nabucco szerepében Kálmándi
Mihályt hallhatja a nagyérdemû.

Aki ugyanezen az estén könnyedebb
szórakozásra vágyik, az vegye célba
az A38-as hajót, ahol az Izraelbôl
érkezô BBB, a Balkán Beat Box kon-
certezik. A zenekar megalakulásának
érdekessége, hogy a tagok annak ide-
jén Brooklynban találkoztak.
Dub/dancehallt, balkáni népzenét, ci-
gányzenét, klezmert, punk-metált,
hiphopot és flamencót játszanak szer-
ves egységben.

Nincs zsidó nyári fesztivál a Buda-
pest Klezmer Band nélkül. Európa
egyik legrangosabb klezmerzenekara
szeptember 3-án, a Dohányban ad
koncertet. Mint mindig, elsôsorban ze-
nei átiratokat játszanak, amelyeket ala-
pítójuk és vezetôjük, Jávori Ferenc, a
népszerû Fegya komponált. Fegya
Munkácsról származik, a dallamokat
tehát „elsô kézbôl” ismeri, hiszen ez a
vidék a vészkorszak elôtt virágzó zsi-
dó zenei kultúrával büszkélkedhetett.
Az együttes sztárvendége Bíró Eszter.

Az eseménysorozatra jubileumi gá-
laest rakja fel a koronát. A fesztivál
15. születésnapja alkalmából szep-
tember 4-én jelképes áron, 500, illet-
ve 1000 forintért lehet bejutni a Do-
hányba. A közönség olyan mûvészek-
kel találkozhat, akik híresek arról,

Augusztus 26-tól szeptember 4-ig tart a 15. Zsidó Nyári Fesztivál

Jegyek kaphatók a Fesztivál
Jegyirodában, az Interticket orszá-
gos hálózatában és az interneten. A
fesztivál weboldalán kezelési költ-
ség nélkül lehet jegyet vásárolni.

További információk: 
zsidonyarifesztival.hu
facebook.com/zsnyf

hogy elkötelezték magukat az emberi
jogok tiszteletben tartása mellett. A
házigazda Kulka János, a fellépôk kö-
zött van az Osztrák–Magyar Haydn
Zenekar Fischer Ádám vezényletével,
Csákányi Eszter, Bálint András, Hege-
dûs D. Géza, a Rajkó Zenekar és Som-
ló Tamás. R. V.

„Elôzetes”


