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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Kezdôdik 
a gyász...
(támmuz 17. / július 19.)
Írtunk már arról, mennyi gyá-

szos esemény fûzôdik Sivá ászár
bötámmuzhoz, támmuz 17-hez,
és az azt követô legtragikusabb
idôszakhoz (áv). Emlékeztetôül:
ezen a napon törtek össze a tíz
igét ábrázoló kôtáblák. Ekkor
foglalja el Nebukádnecár a szent
várost, és ezzel megszûnt a min-
dennapi áldozat. Ezen a napon
égette el a Tórát Postumus (apja
halála után született császár), és
képet vitt a Szentélybe. Ezen a
napon foglalta el Titus a második
Szentélyt.

Két évezrede gyásznapja a zsi-
dó közösségnek ez a nap, és nem-
csak a Szentély pusztulása miatt,
hanem azért is, mert ez a kezdete
a zsidó nép mártíriumának, azok-
nak az évszázadoknak, amelyeket
Zunz, a híres tudós így jellemez:
ha van a szenvedésben fokozat,
akkor a zsidóság a legmagasabb
fokot érte el. Ha a szenvedések
nemesítenek, a zsidók a világ
kiemelkedô nagyságaival felve-
hetik a versenyt. Ha gazdagnak
nevezhetô az az irodalom is,
melynek kevés a klasszikus tragé-
diája, mit mondjunk arról a sok
évezredes irodalomról, melynek
hôsei maguk élték a tragédiát?

Valóban. Állandóan találkoz-
tunk Nebukádnecárokkal, Titu-
sokkal, gyakran voltunk tanúi tó-
raégetéseknek (mintha annak
szellemét el lehetne égetni), és
hányszor szegték meg a Tízparan-
csolatot, hányszor vittek hamis is-
teneket a Szentélybe?

A mindennapos áldozat nem
szûnt meg. Ezek mi voltunk (va-
gyunk). Hányszor akartak elpusz-
títani bennünket – most éppen
Ahmadinezsád Iránból?!

Erasmus, a nagy rotterdami hu-
manista szerint két, egymástól
különbözô dolog a hit és az embe-
riesség, a teológia és a filozófia.
Buber képviseli a zsidó álláspon-
tot: emberiesség és hit nem kü-
lönválasztható, egymáshoz tar-
toznak, együtt hatnak, a hit alapja
az emberségnek és az emberies-
ség alapja a vallásnak.

Vagyis: nem vallásos ember az,
aki nem emberséges, a hit ember-
ség nélkül üres. Mindenekelôtt
légy ember – mondjuk reggeli
imánkban.

Ezekben a hetekben emléke-
zünk mártírjainkra is. Történel-
münk bebizonyította a Biblia sza-
vainak igazságát: még ha ellensé-
geik földjén élnek is, nem enge-
dem, hogy megsemmisüljenek.

Túléltük azt a Babilóniát, azt a
Rómát, mely nagyhatalom volt. És
túléltük azt a náci Németországot,
melynek hatalmas hadserege volt.
Túléltük az ateizmus évtizedeit is.

Logikus, hogy túléltük, mert
nem az erôszak jelent tartós hatal-
mat és nem a fegyverek biztosít-
ják a fennmaradást, hanem az em-
beriesség és az igazság szelleme!

Váhádorchá cölách ál röchák
ál dövár emet… Küzdj az igazsá-
gért, az ártatlanságért, ez legyen a
díszed! (Zsolt. 45/5)

Ráv

Elôzetes a Zsidó Nyári 
Fesztiválról (3. oldal)

Mártír-istentiszteletek (4. oldal)

Valami itt nincsen rendben (6. oldal)

A Raoul Wallenberg Emlékpark-
ban, a magyar zsidó mártírok emlék-
mûvénél a hagyományos aktus kere-
tében emlékeztünk a holokauszt hat-
százezer áldozatára.

Az esemény programját Gordon
Gábor ismertette, elsôként Zoltai
Gusztáv ügyvezetô igazgatót kérte
fel beszéde elmondására, aki üdvö-
zölte – mások mellett – Aliza Bin-
Nount, Izrael Állam magyarországi

Emánuel: emlékezés az emlékparkban

nagykövetét, Lomnici Zoltánt, a
Legfelsôbb Bíróság volt elnökét,
Schiffer Andrást, az LMP elnökét,
Steiner Pál volt polgármestert, majd
így folytatta:

Sohase feledjük, ha itt állunk a
Dohány utcai zsinagóga kegyeletes
kertjében, és szívünket összeszo-
rítja az emlékezés, hogy ezen a he-
lyen 1988. július 30-án emlékmû-
vet lepleztek le. A szimbolikus
jelentôségû szobor alapító okmá-
nyát Edgar M. Bronfman, a Zsidó
Világkongresszus elnöke, Tony
Curtis magyar származású ameri-
kai filmszínész, az Emánuel Ala-
pítvány azóta elhunyt díszelnöke,
Elie Wiesel Nobel-díjas író, a
Nemzetközi Emlékbizottság tagja,
és – többek között – Varga Imre
magyar szobrászmûvész, az alkotó
írta alá.

Az elmúlt több mint két évtized-
ben e szoborfa ezüstös levelei meg-
sokasodtak. A poklokat jártak kö-
zül ugyanis azóta elhunyt, elment
közülünk a valaha visszatért szem-
tanúk egyike-másika, s mára már
nagyon kevesek maradtak, akik
élôszóval fölidézhetik 1944–45 vér-
zivataros napjait. Ez is igazolja az
alapítvány tiszteletre méltó igye-
kezetét, hogy örök mementó idézze
fel hatszázezer magyar zsidó hon-
fitársunk fájó és sohasem feled-
hetô emlékét. És hangozzék bár-
milyen furcsán: hiányát! Mert a
megölt, az agyonvert, az éhen
pusztult, az elgázosított felnôttek
és gyerekek képessége, szorgalma,
mit ne mondjak: zsenialitása, vi-
dám kacagása és simogatásuk
ösztönzô szeretete hiányzik a vi-
lágból.

Néhány éve Bergen-Belsenben
jártam, a tábor felszabadításának
55. évfordulóján. Exhumált édes-
anyámat temettem, temethettem
el, akit innen hurcoltak gettóba,
lágerbe, s aki ugyan túlélte a bor-
zalmakat, ám a szabadság küszö-
bén, néhány rövid nap múltán, be-
lehalt szenvedéseibe. Ez az én
egyéni fájdalmam.

A megrendítô közös gyászszer-

tartást, annyi más között, azonban
végigkísérte ott egy szál skót du-
dás. A különös zene megrendítô
hangja a bergeni sírok fölé szállt,
túl a fenyôkön, s még feljebb: az
Örökkévaló színe elé. A királyi
brit haderô veterán katonája
olyan invencióval, tartással muzsi-
kált, amely csak a felszabadítónak,
a hôsnek adatik meg.

És most itt állok önökkel a buda-

pesti templomi sírkert Emánuel
fája alatt. Anyámat siratom és a
magyar zsidóság derékhadát. Sok-
féle pusztításról, genocídiumról
hallottunk és hallunk, de olyanról,
mint a náci gépesített halálgyár,
nem tudunk. És reméljük: nem is
fogunk hallani, tudni soha.

A gyászunk mély, és tudjuk: a
gyászban azoknak nehéz, akik to-
vább élnek. Akik a helyükön ma-
radnak, és akiknek megadatik,
hogy dolgozzanak családjukért,
közösségükért, hazájukért.

Gyönyörû jelkép ez a fa. Azzal
is, hogy az utódok tûzik fel ágaik-
ra az emlékezô ezüstlevelet, megölt
szeretteik nevével. Gyerekek, uno-
kák nem mondhatnak szebb és
méltóbb áldást, mint így, ezzel a
gesztussal.

„Utódaink! Mondjátok el gyer-
mekeiteknek: ez az emlékmû a
magyar zsidóság örök gyászának
fémbe öntött kifejezôje. Hogy em-
lékezzenek azokra, akiket gyilko-
sok pusztítottak el, mert Izrael
népébôl voltak valók.”

Ezek az Alapító Okirat szavai-
ból valók. Megrázó mondatok.
Fölidézôdik bennük az ógörög köl-
tészet legtömörebb és legmegrá-
zóbb verssora: „Vándor, állj meg,
és vidd hírül a spártaiaknak.”
Szerb Antal szerint ezzel
kezdôdött a történelem világiro-
dalma.

Nos, a mi zsidó tragédiánkkal –
amelynek során Szerb Antalt is
megölték – nem kezdôdött, csupán
folytatódott a történelem. Legfel-
jebb abban bízhatunk, hogy köze-
lebb kerültünk a messiási idôkhöz,
Kant Emánuel örök békéjéhez.

Legszentebb imánk a Kádis. A
napi háromszori imarendben
többször is elmondjuk. Elmondjuk
most is. Ez az ôsi, áldott szöveg
egyetlen szóval, egyetlen jelzôvel
nem utal a halálra, az elmúlásra.
Csak az Örökkévaló mindenható-
ságát, a békét dicséri.

Aki ma imádkozik, kérem: kérje
a Teremtôt, hogy a gyászt változ-
tassa bizakodássá, tegye közössé-

günket erôssé, legyünk szorgosab-
bak, tehetségesebbek, éljük át zsi-
dóságunkat mélyebb hittel. Mi pe-
dig töretlen egészséggel idézzük
szüleink, nagyszüleink, a magyar
zsidóság emlékét, ahogyan ezt
Emánuel fája is tanítja valameny-
nyiünknek – az idôk végezetéig!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Ezután Aliza Bin-Noun lépett a

mikrofonhoz. Beszélt arról, hogy
megbízatása óta részt vesz a
Mazsihisz által szervezett emlékezô
eseményeken. Ezek mindig fájdal-
masak számára, hiszen eszébe jutnak
Auschwitzban elpusztított nagyszü-
lei, akiket nem ismerhetett. Édesapja
holokauszttúlélôként sokat és sok-
szor beszélt a szörnyûségekrôl. A
nagykövet elmondta, hogy a vidéki
hitközségeket, programokat látogat-
va értette meg valójában mindennek
a súlyát, mértékét. Látva az emlékfa-
lakra felvésett áldozatok nevét, tud-
ta, hogy a nevek mögött családok,
sorsok vannak, olyan embereké, akik
azokon az utcákon jártak, dolgoztak,
tevékenykedtek, ott élték minden-
napjaikat. Fontos az emlékezés, az
emlékeztetés, hogy soha ne felejtsük
el a megtörténteket. Majdnem itt az
utolsó lehetôség meghallgatni a
túlélôket, megörökíteni mindazt,
amit elmondanak, így is közelebb
hozni a múltbéli történelmet az
ifjabb generációhoz. Aliza Bin-Noun
szólt a zsidó-
mentôkrôl, a Jad
Vasem magyar-
országi pedagó-
gusoknak (is)
szervezett to-
vábbképzésérôl.

A nagykövet
kihangsúlyozta:
ha bárki azt gon-
dolná, hogy a vi-
lág levont vala-
mi következte-
tést a történtek-
bôl, az téved.
Antiszemita vil-
longások fordul-
nak elô az egész
világon, Ma-
gyarországon is,
ahonnan nagyon
rövid idô alatt
hatszázezer zsi-
dót pusztítottak
el. Olyan mon-
datokat hallunk,
melyek retoriká-
ja azokban az
idôkben volt
használatos –
tette hozzá, majd
beszélt az Izrael
és Irán közötti
feszültségrôl, a
tarthatatlan helyzetrôl, az arab or-
szág pusztító szándékáról.

Szilágyi Gábor kántor a gyászimát
recitálta, majd Kardos Péter fôrabbi
mondott emlékbeszédet, ebbôl idé-
zünk.

67 évvel ezelôtt tele voltunk kér-
désekkel. Ember kérdezte az em-
bert. Ember kérdezte az Istent, s
voltak, akik Isten hangját vélték
hallani. ÁJEKKO – hol vagy, em-
ber? Hol vagy, ember, akit képmá-
somra teremtettelek, szabad aka-
rattal ruháztalak fel, és most em-
bert ölsz!

Csecsemôket, öregeket, ártatla-
nokat.

A hívôk Istent kérdezték: Iste-

nem, Istenem, miért hagytál el en-
gem? (Éli, Éli, lomo ázávtoni?) Be-
tartottam parancsolataidat, úgy
éltem, ahogy elôírtad. 

A hitetlenek gúnyosan kérdez-
ték: Hol van most, hol van ilyen-
kor az ô istenük? (Ájé no elaj-
héhem?)

Így hangzottak 67 évvel ezelôtt a
kérdések – és 67 esztendeje nincs
válasz rájuk.

Majd a fôrabbi az embertelenség
rendszerével kapcsolatosan így foly-
tatta: Már akkor is hallottunk tra-
gédiákról, de nem hittük el. Miért
hittük volna, amikor láttuk, hogy
1944 tavaszán ebben az épületben
megjelent két német katonai
egyenruhát viselô ember, és azt
mondták: Magyarországon senkit
nem érhet bántódás azért, hogy
zsidó... Egyikük így mutatkozott
be: Adolf Eichmann vagyok. Miért
hittük volna, amiket korábban
hallottunk?

Ezt követôen Kardos Péter el-
mondta: Amikor már láttuk... ami-
kor már saját bôrünkön tapasztal-
tuk... amikor abban reményked-
tünk, hogy megismétlôdik az
egyiptomi csoda, hogy kettévált a
tenger... a Duna nem vált ketté!
Némán és közömbösen nyelte el az
áldozatokat.

Végül Aliza Bin-Noun, Zoltai

Gusztáv (a Zsidó Világkongresszus

és az Európai Zsidó Kongresszus

képviseletében is), Streit Sándor
(BZSH-elnök), Sugár Lili (túlélô) és

Thaly Saul (a Joint magyarországi

igazgatóhelyettese, a Mazs Alapít-

vány általános igazgatója), Répás
Péter és Vadász Éva (Élet Menete

Alapítvány), zsidó fiatalok: Bandi
Ágnes és Kelemen Gábor közremû-

ködésével az áldozatok emlékére jel-

képesen fellobbant a hat gyertya

lángja is.

A kádis közös elmondásával zárult

az emlékezés.

g. j.
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Körzeti kitekintô

E sorok írója 1946-ban, 10 évesen,
a mezôkovácsházi vallásos gyermek-
otthonban nevelkedett. Sziván hó hu-
szadikán közölték az országos rabbi-
ság döntését. A fenti dátum gyász- és
böjtnap mindenki számára, s aki nem
tudja, hogy a vészkorszakban mikor
hunytak el hozzátartozói, az a halálo-
zási évfordulót ezen a napon tartja. A
szép hangú Mordche Árje Moskovits
tanító olvasta fel a 400 nevet, akiket a
községbôl hurcoltak el. Elôször a rab-
bi, ráv Áron Doved Rubinstein nevét
említette, majd következett a hosszú
sor. A jelenlévôk nem állva, hanem
földön ülve hallgatták meg a felsoro-
lást. Késôbb Pestre kerülve, szinte
minden fôvárosi imaházban évrôl év-
re megemlékeztek errôl a napról. Ka-
tona József rabbisága idején a Do-
hány-templomban is. Majd a vidéki
zsidóság elpusztításának napjává titu-
lálták sziván hó 20-át, s bár minden
település számon tartotta, hogy
területérôl mikor vagonírozták be hit-
testvéreinket, külön ezen alkalommal
kezdték rendezni a megemlékezést.
Most már csak az ortodox hitközség
tartja változatlanul a napot, de sokan

A Magyar Zsidó Levéltárnak mint
kulturális örökséget kezelô intéz-
ménynek fontos feladata a gyûjte-
mény korszerû kezelése és bemutatá-
sa.

Levéltári Látványraktár
Ennek egyik lehetséges módja a

látványraktár létrehozása, amely a
hagyományos állagmegóváson és
szakszerû tároláson túlmenôen a lá-
togatók részére lehetôséget biztosít a
többség számára általában láthatat-
lan hiteles történelmi források, doku-
mentumok megismerésére is.

A gördíthetô polcokon és a kihúz-
ható térképtároló fiókokban
megtekinthetôk a díszes kötésû hit-
községi jegyzôkönyvek mellett a
Dohány utcai zsinagóga korabeli
ülésjegyzôkönyvei, eredeti építési
tervrajzai, díszes oklevelek, céhleve-
lek, obsitok. Bemutatjuk a címeres
nemesi oklevelek gyûjteményét, a
régi hitközségi pecsétnyomókat, a
rabbik meghívóleveleit, díszített há-
zasságleveleket és sok olyan doku-
mentumot, melyet jelenleg csak a
nagyon szûk szakmai közönség is-
mer.

A raktár a közönség számára va-
sárnaptól csütörtökig 10–18 óráig,
pénteken 10–16.30-ig tart nyitva. A
nyitva tartás ideje alatt a kiállított
iratokat és tárgyakat szakmai veze-
téssel lehet megtekinteni, melyre je-
lentkezni a Családfakutató Központ-
ban lehet.

Goldmark-terem elôtti 
kiállítás

Ebben a tematikus egységben a
Goldmark-terem közvetlen környe-

Szeged
A Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társaság, a hitközség és Izrael Állam

Dél-magyarországi Konzulátusa idén is megtartotta barátsági kulturális estjét

az Új Zsinagógában. A közel 1200 fônyi érdeklôdô elôtt Lednitzky András

értékelte a két ország közötti kapcsolatokat, majd a Molnár Dixieland Band

Illényi Katica és Malek Andrea közremûködésével adott koncertet, melyet

több alkalommal visszatérôen a közönség együtténeklése és álló vastapsa

fogadott. A programot megtisztelte jelenlétével Dux László, a Nemzeti

Erôforrás Minisztérium felsôoktatásért felelôs helyettes államtitkára, Gulyás

Kálmán korábbi helyettes államtitkár, Nemesi Pál, a Csongrád Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Vécsei László, az MTA Orvosi

Osztályának elnöke, Szeged testvérvárosa, az amerikai Toledo delegációja

Tóth Károly önkormányzati képviselô kíséretében, valamint sokan mások. A

hangverseny dallamainak legnagyobb részét zsidó és klezmerzene, dixieland

képezte. A megemlékezés és a program méltán erôsítette a két ország kul-

turális kapcsolatait.

L.A.

Igazán színes, gazdag programok-
ban bôvelkedett a Budai Micve Klub
a júniusi évadzáró klezmerkoncertig.
A rendezvényeken gyakran ismert,
neves meghívottak voltak a vendégek.
Láthattunk izgalmas problémákat fel-
dolgozó dokumentum- és játékfilme-
ket, a közelmúltban elhunyt, közis-
mert pszichológus elôadásainak soro-
zatszerû bemutatásával Popper Péter-
re emlékezhettünk, amihez segítséget
nyújtott Gyarmati Andrea gyermekor-
vos, egykori úszólegenda, Dunai Ta-
más színmûvész, Kende Péter jogász-
közíró, valamint az elôadásokat
megörökítô-szerkesztô Zolnay-
Laczkó Katalin. Valamennyi alkalom-
mal óriási volt az érdeklôdés, amikor
a közélet szereplôivel beszélgethet-
tünk, idônként vitatkozhattunk. A tel-
jesség igénye nélkül meg kell említe-
ni (remélve, hogy az esetleg kimarad-
takat ezzel nem bántom meg) Baló
György tévés-rádiós, Simonyi András
korábbi washingtoni magyar nagykö-
vet, Petschnig Mária Zita közgazdász
és politológus férje, Kéri László ne-
vét. A mindig szívesen látott, s talán
ezért a klubban gyakran vendé-
geskedô Radó Gyula rendezôrôl sem
feledkezhetünk meg, aki egy tragikus
véget ért igaz történetet filmesített
meg legutóbb, s vele együtt társalog-
hattunk a két fôszereplôvel, Gesler Li-
livel és Baronits Gáborral, valamint a
Holokauszt Dokumentációs Központ-
ból Molnár Judit történésszel. Termé-
szetesen itt nincs hely valamennyi
programot felsorolni, s néhány szóval
elbeszélni azokat, így nem marad más

hátra, mint a legutolsó eseményrôl tu-
dósítani.

Mint ahogy korábban említettem,
évadzáró koncertet, igazi zsidó zenei
fesztivált, örömzenélést hallhattunk a
különbözô klubrendezvényeken rend-
szeresen fellépô Klezmerész együt-
testôl, mely ünnepeink s az azokhoz
kapcsolódó vacsorák hangulatát teszi
emlékezetesebbé zeneszóval. A vár-
ható nagy érdeklôdés apropóján, vala-
mint a kiváló akusztika lehetôségét
kihasználva, természetesen a zsinagó-
gában élvezhettük a tradicionális, jid-
dis és ladino muzsikát. A zenekar
vezetôje elôadásaik kezdetén nem
mulasztja el megemlíteni, hogy a ze-
nészek amatôrök – persze a szó jó ér-
telmében –, de ez nem érzékelhetô,
hiszen játékuk, különösen most, hogy
a korábban megszokotthoz képest
még több hangszert hoztak, ragyogó-
an szólt. A már-már himnuszként
felcsendülô Szól a kakas címû dal
nyitotta és zárta koncertet. Gyakran
sikerült a hallgatóságot aktív együtt-
mûködésre serkenteni, a közönség
többször is együtt énekelt az együt-
tes tagjaival. Látszott, valamennyien
jól éreztük magunkat. Az elôadás
végén nemcsak a vastaps jelezte,
hogy tetszett a mûsor, hanem a mo-
solyogva-beszélgetve távozók arcán
is észrevehetô volt a vidám elége-
dettség.

Porosz Péter

A Magyarországi Keresztények és
Zsidók Tanácsának a Pannonhalmi
Apátságon tartott ülésén a Mazsihisz
részérôl részt vett Schweitzer József
és Domán István fôrabbi, valamint
Lazarovits Ernô külügyi vezetô, a
tanács alapító tagjai, továbbá
Markovics Zsolt fôrabbi, Kárpáti
Judit, az ORZSE tanára és Róna
Tamás rabbi.

Mészáros Kálmán baptista elnök
bevezetô imáját követôen a tanács
legutóbbi ülésén megválasztott
fôtitkára, Markovics Zsolt üdvözölte
a megjelenteket, majd elmondta a
napirendet.

Kárpáti Judit (az egyetlen nôi tag) a
Keresztény–Zsidó Tanácsnak a berli-
ni ülésen a világ keresztény és zsidó
közösségeihez intézett felhívását és
tizenkét pontját ismertette, amely
egyenes folytatása és kibôvítése az
1947-es elsô svájci ülés dokumen-
tumának. A szervezet szorgalmazza a
keresztény és zsidó közösségek
együttmûködését, hogy felszámolják
az elôítéleteket és a kölcsönös bizal-
matlanságot, kötelezettséget vállal-
janak egymás jobb megértésére és tel-
jes elfogadására.

A pannonhalmi tanácskozáson
résztvevôk üdvözölték a Berlinben
közzétett tizenkét pontban foglal-
takat, és minden felszólaló részérôl
elhangzott, hogy kész mindent
elkövetni a gyakorlati megvalósítás
érdekében, valamint küzdeni az anti-
szemitizmus ellen.

Ezután a márciusban megválasztott
elnök, Székely János segédpüspök
mutatta be a 2011-es munkatervet.
Köszönetet mondott elôdjének,
Várszegi Asztrik püspöknek, pannon-
halmi fôapátnak, aki elfoglaltsága
miatt mondott le tisztségérôl.

Lazarovits Ernô javasolta, hogy
Várszegi Asztrikot válasszák meg
örökös tiszteletbeli elnöknek, amit a
jelenlévôk egyhangúlag megszavaz-
tak.

Várszegi Asztrik köszönetet mon-
dott a csoportnak, és ígéretet tett,
hogy amennyiben ideje engedi,
segíteni, támogatni fogja a tanács
tevékenységét, munkáját.

Székely János a tagság nevében
emléktárgyat nyújtott át a fôapátnak,
akit a Mazsihisz is megajándékozott.

A záróimát Schweitzer József
mondta el, aki ezután méltatta az
újonnan megválasztott örökös

Középen Várszegi Asztrik

Az MKZST ülése Pannonhalmán

tiszteletbeli elnök eddigi tevé-
kenységét.

Markovics Zsolt javasolta, hogy a

következô ülést a szegedi hitközség
tanácstermében rendezzék, amit a
résztvevôk egyhangúlag elfogadtak.

Évadzáró Budán

A Magyar Zsidó Levéltár
2011-es fejlesztései

zetét, topográfiai kontextusát jelentô
belsô Erzsébetváros, a hajdani zsidó-
negyed nyújtotta örökséget ismertet-
jük meg a látogatókkal. A terem pad-
lóján, falain elhelyezett interaktív
térkép segítségével történeti és kul-
túrtörténeti háttéranyagot nyújtunk a
világörökségi védôzóna területérôl.
A történeteket az épített örökséghez
kapcsolódóan mutatjuk be, megis-

jékozódáshoz szakszerû segítséget
kapnak a központ több nyelven
beszélô alkalmazottaitól.

A központban – egyebek mellett –
elérhetôk a magyarországi zsidó hit-
községek emlékkönyvei, kutatási se-
gédkönyvek, a magyarországi tele-
pülések történetérôl megjelent mo-
nográfiák vagy ezek hoz-
záférhetôségei, a magyarországi zsi-
dó anyakönyvek mikrofilmen, ma-
gyarországi zsidóösszeírások mikro-
filmen, illetve digitalizált változat-
ban is. Megtalálhatók továbbá az
egyes települések holokausztál-
dozatairól készült listák, a temetôi
adatbázisok, az egyes települések
zsinagógáiról, zsidó nevezetes-
ségeirôl készült képeslapok, fényké-
pek, a fenti kutatási témákat segítô
honlapok tematikus válogatásai, az
internetes adattárak, illetve más le-
véltárak és könyvtárak katalógusai,
fondjegyzékei, melyek releváns do-
kumentációt ôriznek.

Elérhetôségek:
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi ut-
ca 7.
Telefonszám: (06-1)413-5547
E-mail: info@milev.hu
Honlap: www.milev.hu

(Mazsihisz)

mertetve a közönséggel a negyedet
és lakóinak történetét is. A bemuta-
tás alapja a googlemaps szolgáltatá-
saira épülô interaktív felület, ame-
lyen keresztül „ugródeszkaként”, a
terület bejárásához szükséges kultu-
rális háttér megszerzéséhez is hasz-
nálható a kiállítás.

A modern technológia alkalmazá-
sa mellett a történeti-kultúrtörténeti
kiállításokban nagyon fontos az ere-
deti, autentikus, jelentést hordozó
tárgyak és dokumentumok bemuta-
tása. Ezek közvetlen látványa, régi-
ségüknek és valódiságuknak ereje
az, ami miatt a kiállítások másként
hatnak a nézôre, mint a téma más
médiumokon közvetített bemutatása.

Nyitva tartás a nyári idôszakban:
vasárnaptól csütörtökig 10–18 óráig,
pénteken 10–16.30-ig. Szombaton és
a zsidó ünnepeken zárva.

Családfakutató központ
Számos turista érkezik hozzánk

azért, mert a zsidó hitközséget és in-
tézményeit érzi legitim forrásnak az
ôt foglalkoztató kérdések megvála-
szolására. Az érdeklôdôk csoportja
nem homogén, kérdéseik mégis job-
bára a magyarországi zsidók történe-
tére, kulturális örökségére vagy
egyes zsidó családok családtörténeti
adataira irányulnak. Felkészült szak-
emberek segítenék kulturált körül-
mények között megtalálni a szüksé-
ges válaszokat. A családfakutató
központban a látogatók hozzáférhet-
nek mindazokhoz a történeti forrá-
sokhoz és segédletekhez, melyek a
magyarországi zsidó történelem,
helytörténet és családtörténet kutatá-
sához szükségesek. A releváns forrá-
sok kiválasztásához, az alapvetô tá-

Egy kevesek által ismert dátumról
ott sem tudják, hogy miért ezt a dátu-
mot választották. A választ ráv
Weiszberger T. Mojse adta meg a Ka-
zinczy utcai bét hámidrásban. A
gyásznapon jiddisül prédikált, más-
nap pedig, az „ökumenikus” összejö-
vetelen, amikor csütörtök lévén, más
templomok hívei is – ezúttal fôleg a
Dohányból – ellátogattak oda, beszé-
dét megismételte magyarul. Kétségte-
len, mondta a fôrabbi, hogy a deportá-
lások 1944-ben ez idôben történtek.
Olyan napot kerestek megboldogult
elôdeink, amely már a világ számos
pontján böjtnapnak számított. Így vá-
lasztották sziván hó 20-át, mert ez
nem eshet szombatra – sábeszra.
Olyan szigorúan vették e napot, hogy
ha hétfôre vagy csütörtökre esik, ak-
kor a Tórából nem a hetiszakasz elsô
részét olvassák, hanem a böjtökön
megszokott Vájchált.

Mi történt régebben ezen a napon,
sziván hó huszadikán? 1171-ben
Franciaországban egy vérvádperben
ártatlanul kivégeztek 32 zsidót. Len-
gyelországban 1648/49-ben a
Hmelnickij-lázadás nyomán 100 ezer
zsidót mészároltak le. A magyaror-
szági rabbikar ezért választotta ezen
napot, melyen nemcsak a 600 ezer
Magyarországról elhurcoltra, hanem a
6 millió mártírunkra is emlékezünk.
Ráv Weiszberger megemlítette, hogy
a franciaországi gyászos megemléke-
zést Rábénu Tám rendelte el, aki az
elsô gyásznap után 14 nappal szívfáj-
dalmaiban meg is halt. Több rabbi
úgy nyilatkozott, hogy akinek nincs
ereje böjtölni, egyet megtehet: fogad-
ja meg, hogy a fohászkodás alatt gon-
dolata csak az imáé lesz, és nem be-
szélget az ima kezdetétôl a végéig.
Helyes, ha a fiatal korosztály meg-
jegyzi magának ezt a dátumot, nem
szórakozik ezen a napon, hanem leg-
alább felkeresi az imaházat.

D.G.
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A gyönyörûen és igényesen felújí-
tott Goldmark-terem adott otthont a
2011. évi Zsidó Nyári Fesztivált
megelôzô sajtótájékoztatónak.

Az írott és elektronikus média
képviselôinek jelenlétében kóstolót
adott programjából Gerendás Péter
és a kortárs sanzonformáció, Szirtes
Edina, Pálfi Zsolt és Kertész Endre.

Ezután következett Zoltai Gusztáv
ügyvezetô igazgató tájékoztatója, aki
elöljáróban felhívta a figyelmet a
megújult helyszínre, amely a
jövôben a Budapesti Zsidó Hitköz-
ség új turisztikai és kulturális köz-
pontjaként mûködik majd. Elmond-
ta: júliustól tekinthetô meg az „Itt la-
kott Rosenthal – a pesti zsidónegyed
története” címû interaktív kiállítás,
mely a Király utca és környéke el-
múlt kétszáz évének történetét mu-
tatja be térképek, fényképek, doku-
mentumok és a negyedben
megôrzött tárgyak segítségével. A
kiállítás a Goldmark-teremhez kap-
csolódik, melyben a zsidónegyedrôl
szóló filmeket is vetítenek majd.
Ugyancsak júliustól látogatható a
Magyar Zsidó Levéltár családfakuta-
tó központja, valamint az újonnan
berendezett látványraktár.

Az igazgató szólt arról, hogy idén
a programok elôkészítése és megva-
lósítása a szokottnál is komolyabb
kihívások elé állította ôket, hiszen az
egész magyar kulturális életre kiható
gazdasági nehézségek mindnyájun-
kat érzékenyen érintenek. Többek
között azért tudták mégis megvalósí-
tani, mert a fellépô mûvészek közül
néhányan lemondtak tiszteletdíjuk-

Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy a magyarországi Élet
Menete Alapítvány vezetôjeként jó-
magam is a prominens vendégek kö-
zött lehettem a Parlamentben. Amint

Elôzetes a Zsidó Nyári Fesztiválról

ról, ezzel is hangsúlyozva a fesztivál
létezésének fontosságát. Minden ed-
diginél több fiatal magyar és izraeli
elôadóval találkozhatnak a rendezvé-
nyeken – emelte ki –, ami szintén
üzenetértékû, és jelzi, hogy hagyo-
mányaink életben tartása minden ge-
neráció számára természetes.

Ezután Zoltai Gusztáv részletesen
ismertette a várható elôadásokat,
mint amilyen például a New York-i
MET Európában elsôként itt fellépô
fúvósegyüttesének augusztus 28-i
mûsora. Mint mondta az igazgató,
ezt megelôzôen, augusztus 27-én,
páratlan eseményre kerül sor a Do-
hány utcai zsinagógában: elsô alka-
lommal kezdôdik este tíz órakor éj-
szakai koncert, mégpedig a népszerû
izraeli harmonikaegyüttes, az Adler

Gerendás Péter

Az amerikai külügyminiszter az avatáson

Meghívó
A Carl Lutz Alapítvány az Üvegház megnyitásának évfordulóján, 
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KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGET TART
a belvárosi Vadász utca 29. számú ház homlokzatán elhelyezett 

emléktábláknál az embermentô Carl Lutz svájci alkonzul 

és a cionista ellenállási mozgalom, valamint az üvegházi mártírok: 

Weiss Arthur, Scheiber Lajosné, Dénes Iván, Fenákel Jónás, 

Fürst Kálmán, Hunwald Sándor és Schwartz Ármin tiszteletére.

BESZÉDET MOND: SÁNDOR IVÁN KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ.

A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk.

Trió és Illényi Katica közremûködé-
sével. Majd így folytatta: bizonyára
sokak számára jelentett felejthetetlen
élményt Palya Bea két évvel ezelôtti
elsô szefárd estje. A zsidó kultúra
csodálatos dalai az eltelt idô alatt
Bea repertoárjának szerves részévé
váltak, és egyre gazdagabb formában
tárja azokat a nagyközönség elé.
Olyannyira, hogy az „Ezeregy sze-
fárd éjszaka” címû új mûsorának be-
mutatója augusztus 30-án a Zsidó
Nyári Fesztiválon lesz. A továbbiak-
ban, mint hallhattuk, szeptember 4-
én az idei fesztivál egyik szenzáció-
ját, az Idan Raichel Projectet láthat-
juk, amelynek névadó vezetôje egyi-
ke a legkiforrottabb és legizgalma-
sabb fiatal izraeli elôadóknak, aki
zeneszerzôként és zongoristaként
egyaránt kiemelkedô. A hírneves vi-
lágzenei formáció elôször lép fel
Magyarországon. Különleges él-
ményt ígérô akusztikus koncertjükön
Izrael, Afrika, Latin-Amerika és a
Karib-térség hagyományai harmoni-
kus egységben olvadnak össze. Au-
gusztus 31-én a közönség régi ked-
vence, a kiváló énekes-zeneszerzô
David D’Or a világsztár magyar
operadívával, Miklósa Erikával ad
közös hangversenyt, amelyen a Ma-
gyar Állami Operaház Failoni Zene-
kara mûködik közre. A fesztivál
emblematikus csapata, a Budapest
Klezmer Band pedig ezúttal a
Vujicsics együttessel lép fel. Az
Uránia Nemzeti Filmszínházban
szeptember 29-én az izraeli Beer-
Sheva Színház Játszd újra, Sam! cí-
mû elôadását láthatják. Mint Zoltai

elmondta: a kiemelt produkciók közé
tartozik Ilan Eldad rendezésében a
Szenes Hanna életérôl szóló kétsze-
mélyes levéldráma, amelynek ma-
gyarországi ôsbemutatója augusztus
28-án a Rumbach utcai zsinagógá-
ban lesz, Béres Ilona és Hámori
Gabriella elôadásában.

A Zsidó Nyári Fesztivál állandó
sztárvendége, Horgas Eszter szep-
tember 3-án Szeretni bolondulásig
címmel régi filmslágerekbôl összeál-
lított új produkciójával várja az
érdeklôdôket. Szeptember 5-én az
egyik legnépszerûbb hazai világze-
nei elôadó-zeneszerzô, Szirtes Edina
és együttese, a Fabula Rasa elsô al-
kalommal lesznek a fesztivál vendé-
gei.

Az ügyvezetô igazgató elmondta

azt is, hogy a hagyományos progra-
mok közé tartoznak a filmnapok,
amelynek elsô alkalommal ad otthont
a Puskin mozi. Egy héten át mutatják
be a közelmúlt legnépszerûbb, legsi-
keresebb izraeli alkotásait.

A magyar származású, Olaszor-
szágban élô világhírû író, rendezô
Giorgio Pressburgerrel a Goldmark-
teremben többek között magyar
nyelven megjelent mûveirôl beszél-
get Váradi Júlia, ezenkívül a Puskin
moziban levetítik a rasszizmusról
készített rövidfilmjét. Szintén a
Goldmark-terem lesz a helyszíne
Kalmár Tibor Kulisszatitkok címû
sorozatának, amelyben olyan neves
mûvészek életébe leshetnek be, mint
Bodrogi Gyula, Székhelyi József,
Gálvölgyi János.

Az idei alkalommal, mondta Zoltai
Gusztáv, a Zsidó Múzeumban Arató
András Szabadság, szerelem címû
portréfotó-kiállítását rendezik meg.
A tervek szerint képeinek egy-egy
szereplôjével kötetlen beszélgetések
formájában élôben is találkozhatnak
majd az érdeklôdôk.

A Rumbach utcai zsinagóga
eseményeirôl szólva megtudtuk,
hogy szeptember 3-án a dzsessz ked-
velôinek igazi szenzációt ígérô kon-
certet ad triójával az izraeli születésû
zeneszerzô, zongoramûvész Omer
Klein, aki fiatal kora ellenére már a
világhírû Carnegie Hallban is bemu-
tatkozott, s akkori sikerérôl a New
York Times is beszámolt.

A sokak által kedvelt kézmûves
kirakodóvásár helyszíne ezúttal is a
Gozsdu-udvar lesz – fejezte be tájé-
koztatóját a BZSH-Mazsihisz
ügyvezetô igazgatója, majd köszöne-
tet mondott a sajtó munkatársainak
az elmúlt évek során nyújtott sok se-
gítségért, és hangsúlyozta, hogy idén
még az eddigieknél is nagyobb szük-
ség van aktív munkájukra, támogató
közremûködésükre.

Vadas Vera, a ZSIKK igazgatója
egyebek mellett kiemelte, hogy iga-
zán meggyôzô s érdekes, amikor
egy-egy produkcióról maga a mû-
vész ad számot.

Horgas Eszter programjukat lélek-
simogatónak nevezve kijelentette, a
nehéz gazdasági helyzet ellenére is
van létjogosultsága a kultúrának.
Majd bemutatta az Új Színház mûvé-
szét, Botos Évát, akivel közösen lép-
nek színpadra.

Kalmár Tibor Bodrogi, Gálvölgyi
és Székhelyi szubjektív válogatása
alapján mesél, anekdotázik, beszél
majd szerepekrôl és életrôl.

Ékes Georgina táncmûvész bemu-
tatta mûhelytársulatát, beszélt az
együttes munkájáról, és új elemeket
ígért a zene-tánc elkötelezettjeinek.

Masa Tamás, a Sabbathsong
vezetôje elmondta: 9 fôvel, színes
hangszerparkkal, három színészkol-
légával lépnek fel: jelenetek, villám-
tréfák, sok zene jellemzi mûsorukat.

A levéltár kis kiállításáról, sok
más újdonságról Toronyi Zsuzsa
igazgató számolt be.

A sajtótájékoztatót állófogadás
zárta.

(gjuli)

Felavatták a Tom Lantos Intézetet

a hatalmas intézmény folyosóin sé-
tálgattam, minden egyes részén
érezhetô volt a nagy készülôdésbôl,
hogy az EU-elnökség utolsó napján
igazán különleges eseményre készül
a kormány.

Sorra érkeztek a legkülönbözôbb
országok diplomatái, politikusok,
köztiszteletben álló hírességek. Töb-
bek között megjelent Mesterházy At-
tila, az MSZP elnöke, Schiffer And-
rás, az LMP frakcióvezetôje, Bajnai
Gordon volt miniszterelnök, majd
Orbán Viktor miniszterelnök kísérte
be Hillary Clinton jelenlegi és
Condoleezza Rice korábbi amerikai
külügyminisztert, valamint Annette
Lantost, Tom Lantos feleségét, aki-
ket állva, hatalmas tapssal fogadtak.

Az özvegy méltóságteljesen, látha-
tóan mélyen meghatódva lépett a te-
rembe, ahol a második világháborút
megelôzôen többek között azokat a
törvényeket is meghozták, amelyek a
holokauszthoz vezettek, a Lantos
családot is igen súlyosan érintették,
és Tom Lantos egész életét és tetteit
befolyásolták.

A világhírû és köztiszteletben álló
politikus Tom Lantos tevékenységé-
re mi, magyar zsidók különösen
büszkék lehetünk, mivel ô volt az
Amerikai Egyesült Államok szená-
tusának egyetlen holokauszttúlélô
tagja, és elismerten nagyon sok min-
dent köszönhet Magyarország és az
egész világ ennek a „magyar anya-
nyelvû zsidó fiúnak”.

A megnyitón elsôként beszélô Or-
bán Viktor azt mondta, hogy több-
ször is találkozott Lantossal, akivel
vitáztak is, és belpolitikai kérdések-
ben szinte semmiben sem egyezett
meg az álláspontjuk, de a szabadság
kérdésében és a magyarok ügyének
támogatásában egyetértettek. A kor-
mányfô méltatta az amerikai politi-
kust és munkásságát. A Tom Lantos
Intézet hitvallása képviseli a szabad-
ságot és a kisebbségeket, a kormány
pedig teljes mértékben támogatja ezt
a munkát. Mint Orbán mondta, a sza-
badságért folytatott küzdelem új
idôszámításba lépett.

Tôkés László az Európai Parla-
ment alelnökeként arról beszélt,

hogy széles látókörû és a jövôbe látó
vezetôkre van szükség, Tom Lantos
pedig ilyen volt. Megemlítette, hogy
amikor arra emlékezve, hogy Tom
Lantos a Capitoliumnál felavatta

Kossuth Lajos mellszobrát, ô a Par-
lamentben elénekelte a Kossuth-nóta
elejét, a jelenlévôk közül csak néhá-
nyan csatlakoztak.

Az amerikai külügyminiszter kö-
szönetet mondott az intézet létreho-
zásáért a jelenlegi és az elôzô kor-
mánynak, valamint elsôsorban Tom
Lantos özvegyének, Annette Lantos-
nak és két lányának, akik szinten
részt vettek a megnyitón.

Hillary Clinton szerint egy demok-
ratikus és szabad Európa volt Tom
Lantos álma, elkötelezett volt az em-
beri jogok védelme mellett. A nézet-
különbségek ellenére ráébresztette a
demokratákat és a republikánusokat
az Egyesült Államokban, hogy
mindannyian a szabadság és a de-
mokrácia oldalán állnak.

Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy
Magyarország tovább építse saját de-
mokratikus intézményeit, és hangsú-
lyozta a fékek és ellensúlyok szere-
pét. Emellett szerinte az észak-afri-
kai események miatt sem lehetne
idôszerûbb az intézet megnyitása.
„Meg kell ígérnünk, hogy folytatjuk
Lantos munkáját”, akinek a világ
minden táján fontos volt a kisebbsé-
gek ügye.

Clinton arra biztatta a civil szerve-
zeteket, hogy folytassák munkájukat
az emberi jogok, a demokrácia, a
jogállam erôsítése érdekében.

A többi szónokhoz hasonlóan
Annette Lantos is kiemelte, mennyi-
re szerette Tom Lantos Magyaror-
szágot, amelyért sokat dolgozott. Le-
vetítettek egy emlékfilmet is a politi-
kusról.

Condoleezza Rice arról beszélt,
hogy Lantos nagy inspirációt jelentett,
Martonyi János pedig azt mondta,
Magyarország elkötelezett a transz-
atlanti kapcsolatok mellett. Balogh
András volt nagykövet szerint az in-
tézet önmagában is a nemzeti egység
és konszenzus egyik bástyája lehet.
Olyan tudományos központtá válhat-
na, amely az egész világon hirdeti a
Tom Lantosnak fontos eszméket, és
alapja lehet a magyar–amerikai kap-
csolatoknak.

A szónoklatokat és a filmvetítést
követôen a Parlament folyosóin álló-
fogadáson látták vendégül a meghí-
vottakat.

Jómagam és az általam vezetett
alapítvány munkájához nagy erôt
adott ez a rendkívüli ünnepség, me-
lyet egy olyan ember tiszteletére ren-
deztek, akire felnézhet az egész vi-
lág. Ezeknek a gondolatoknak a tu-
datában újult erôvel tudom folytatni
felvállalt önkéntes munkámat az Élet
Menete Alapítványban, Tom Lantos
szellemi erejének segítségével ké-
szülök, készülünk a 2012. évre, ami-
kor is a magyarországi alapítvány
10., a nemzetközi szervezet 25. szü-
letésnapját ünnepeljük.

Gordon Gábor,
az Élet Menete Alapítvány elnöke
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Hódmezôvásárhely
A megemlékezés a zsidóteme-

tôben kezdôdött, majd a zsinagóga
udvarán folytatódott, ahol Raguczki
Gábor kántor és Komlós Erika, a hit-
község tagja idézte fel a második vi-
lágháború alatt, illetve után humánus
cselekedeteivel kitûnt három ember
életét. II. János Pál pápa volt, aki a
katolikus egyház részérôl elôször ki-
mondta, hogy a zsidó nem másod-
rendû ember, és az antiszemitizmust
a legnagyobb bûnnek nevezte –
emelte ki Raguczki Gábor, hangsú-
lyozva, hogy az egyházfô nemcsak
hivatásból tette, amit tett, hanem a
lelke és a szíve vitte rá ezekre a cse-
lekedetekre.

1944 áprilisában a magyar tiszt-
ségviselôknek nem sok választásuk

Mártír-istentiszteletek 2011/5771

Miskolc: az elôtérben Freund Jenô és Radnóti Zoltán

Veszprém: Máthé Éva, Kardos Péter, Kardos László

Sátoraljaújhely: kéver ávot (a szülôk sírjánál)

ennyien pusztultak el csupán vallá-
suk miatt.

B. Nagy László országgyûlési
képviselô, megyei kormánymegbí-
zott a lágerekbe hurcoltakról szólva
hangsúlyozta, hogy akkor a magyar
állam könnyûnek találtatott, hiszen
nem tudta megvédeni saját polgárait.
Az államgépezet cselekedetei
tevôlegesen járultak hozzá a történ-
tekhez, eltûrték és támogatták a jog-
fosztást, miközben saját identitásuk-
kal küszködtek. Ez azonban nem
mentesíti az államot a felelôssége
alól. A mindenkori kormánynak kö-
telessége emlékeztetni a nemzetet,
hogy ez soha többé ne fordulhasson
elô. A figyelmeztetésre nem csupán
az Országgyûlés által bevezetett em-
léknapon, hanem az élet minden
napján sor kell, hogy kerüljön. Sala-

mon István holokauszttúlélô, a hit-
község alelnöke gyermekkori
élményeirôl, a hajdani és az újjá-
éledô antiszemitizmusról, a családok
érintettségérôl, az utókor kötelezett-
ségeirôl szólt.

Az emlékoszlopnál koszorút he-
lyezett el B. Nagy László, Bodó Im-
re országgyûlési képviselô (Fidesz),
Solymos László alpolgármester
(MSZP), Tóth Károly önkormányza-
ti képviselô (MSZP), Mórahalom
Önkormányzata, a FIDELITAS, a
Csongrád Megye Ifjúságáért Közala-
pítvány, a MEASZ megyei képvise-
lete, a hitközség és a Szegedi Ma-
gyar–Izraeli Baráti Társaság. Jelen
volt Lukács János dandártábornok,
Csongrád megye rendôrfôkapitánya,
Szabó Gábor akadémikus, rektor,
Kozma Gábor hittudományi fôisko-
lai rektor, a katolikus, a református,
az evangélikus egyház, a Hit Gyüle-
kezete vezetô lelkészei, a zsidó kö-
zösség tagjai, köztük túlélôkkel.

Az ünnepség a gyászistentisztelet-
tel folytatódott: Markovics Zsolt
fôrabbi példabeszédével, Keller-
mann Itzhak elôimádkozó zsoltáridé-
zeteivel. Gyászbeszédet a hitközség
nevében Lednitzky András elnök tar-
tott. Kezdetként Konrád György Zsi-
dók c. kötetének nyitó szavait emlí-
tette a zsidóság önmeghatározásáról,
idézett a Szeged városában még min-
dig díszpolgárnak tekintett Gömbös
Gyula vezette és az azutáni kormá-
nyok antiszemita rendelkezéseibôl,

zül a Fidesz és az LMP képviselôi,
továbbá az együtt érzô civilek.

A Mártírok úti zsidótemetôben tar-
tott gyászistentiszteleten Kardos Pé-
ter fôrabbi beszédében megállapítot-
ta, hogy sajnos egyre kevesebben
vannak, akik még emlékeznek a 67
évvel ezelôtt átélt borzalmakra, ezért
az emlékeztetés feladatát már a
következô nemzedéknek kell átven-
nie. Nem hagyta szó nélkül a rend-
szerváltás óta eltelt idôszakban ta-
pasztalható, egyre erôsödô antisze-
mitizmust és Izrael-ellenességet
sem.

Felidézte a megbékélésért sokat
küzdô II. János Pál pápa gondolatait
is, és ennek szinte folytatásaként ha-
tottak Porga Gyula polgármester sza-
vai. A város elsô embere a testvéri
szeretet fontosságát hangsúlyozta az
emberek között, és mélyen elítélte a
„barnaingesek” egykori és mai tette-
it, nézeteit.

Az istentisztelet kádissal feje-
zôdött be.

A kegyeletes megemlékezésrôl a
városi és a megyei médiák is tudósí-
tottak.

Nagykáta
Róna Tamás rabbi imájában és

példabeszédében idézte fel a sötét
vészkorszakot, hittestvéreink számá-
ra történelmük legszomorúbb
idôszakát. Az adott különleges jelen-
tôséget az eseménynek, hogy a na-
pokban fejezôdött be a temetôben ál-
ló – 1950-ben avatott – mártíremlék-
oszlop felújítása Hídvégi Péter és
Hídvéginé dr. Adorján Lívia szolno-
ki lakosok önzetlen anyagi felajánlá-
sának köszönhetôen. A jelenlévôk
szeretettel emlékeztek a 2003-ban el-
hunyt Sauer Lászlónéra, aki haláláig
szervezte a mártírünnepségeket, lel-
ke volt a maroknyi helybéli zsidó kö-
zösségnek. Ugyancsak megemlékez-
tek a közelmúltban eltávozott
Armuth Ferencrôl is. A nagykátai
túlélô Bernáth László újságíró sze-
rint meg kell állítani a korunkban
újjáéledô antiszemitizmust, nem sza-
bad kacérkodni, játszadozni olyan
ordas eszmékkel, melyek 70 éve a
világtörténelem legpusztítóbb hábo-
rúját robbantották ki. Basa László
helytörténész röviden bemutatta a
100 éve Aczél Mihály, az önkor-
mányzat zsidó vallású képviselôje
kezdeményezésére és hathatós segít-
ségével felépült polgári iskolát. Az
ünnepség végén elhelyeztük a meg-
emlékezés köveit az obeliszk talap-
zatán.

Balassagyarmat
A mintegy háromezer balassagyar-

mati és környékbeli zsidó mártírra a
mûemlék zsidótemetôben emlékez-
tek. Bauer József, a hitközség elnöke
külön köszöntötte az emlékezôk so-
rában Gordon Gábort, az Élet Mene-
te Alapítvány elnökét, Csach Gábor
alpolgármestert, a képviselô-testület
tagjait, a történelmi egyházak és a
Hit Gyülekezete delegáltjait, a váci
hitközségbôl érkezetteket, az érsek-

vadkertieket, az elszármazottakat, a
túlélôket és a város valamennyi jóér-
zésû polgárát. Bauer József megem-
lékezett a világ és a magyar zsidóság
20. századi tragédiájáról, a vészkor-
szak áldozatairól: a Sátán elszaba-
dult, és szeretteinknek csak azért
kellett meghalniuk, mert zsidók vol-
tak. Az elnök emlékeztetett arra: az
ordas eszmék ma is élnek a temetô-
gyalázók, a Molotov-koktélosok cse-
lekedeteiben, noha a magyar társada-
lom nagy része nem ért egyet a törpe
kisebbség nézeteivel.

„Hatvanhét éve a zsidótörvények,
a sárga csillag, a gettósítás, majd a
haláltáborok kiszakították a zsidósá-
got a nemzet testébôl, melynek kivá-
ló tudósokat, mûvészeket, jó hazafi-
akat, állampolgárokat adott” – fogal-
mazott a hitközségi elnök, felidézve
azt: a júniusi napokban pecsételôdött
meg hatmillió európai, hatszázezer
magyarországi, valamint háromezer
balassagyarmati és környékbeli zsi-
dó sorsa.

„Balassagyarmat a mai napig nem
heverte ki zsidó honfitársaink el-
vesztését” – szögezte le Bauer Jó-
zsef, akinek szavait követôen Dar-
vas István rabbi Bileám próféta sza-
vait idézte: „Mily szépek a sátraid,
Jákob, hajlékaid, Izrael.” Bileám fel-
adata az volt, hogy megátkozza a zsi-
dó népet, de ajkai áldásra fakadtak.
A sátrakból az idôk folyamán zsina-
gógák, a hajlékokból a zsidó csalá-
dok otthonai lettek. Szép sátrak és
szép hajlékok jöttek létre Balassa-
gyarmaton is, ahol virágzott a zsidó
élet. Ennek az állapotnak vetett vé-
get a hatvanhét évvel ezelôtti kor-
szellem, amely átkot mondott Euró-
pa minden zsidó közösségére. El-
pusztították a sátrakat és a hajléko-
kat” – fejtette ki a rabbi, aki a roncs-
ként hazatérô túlélôkrôl elmondta:
nagy az érdemük, mert megpróbál-
tak új sátrakat és hajlékokat építeni.

„Magyarország ma sem heverte ki
a holokausztot, amely az egész or-
szág vesztesége. E veszteség felis-
merésébôl azonban megszülethet az
áldás. Olyan zsidó jelent kell terem-
teni, amelyben helye van az emléke-
zésnek és a hagyománynak. Drágá-
ink emlékét ôrizve, az átkot a Jóisten
áldássá fordítja” – juttatta kifejezés-
re a bizakodás, a remény szavait
Darvas István.

A rabbi és Zucker Immánuel kán-
tor együtt mondták el a gyászimát,
majd Bauer József szólt az Ipoly
menti Zsidó Múzeum és Emlékhely
fontos szerepérôl a város életében, a
3400 sírkövet magában foglaló mû-
emléki zsidótemetô sírjainak digita-
lizálásáról és a balassagyarmati zsi-
dóság méltán népszerû honlapjáról.

Miskolc
A nyári melegben a szokásosnál is

többen gyûltek össze az avasi
zsidótemetôben, hogy tiszteletüket
fejezzék ki a mártírok elôtt. A hit-
község nevében Szlukovinyi Péter
titkár köszöntötte az emlékezôket,
felhívva a figyelmet arra, hogy a he-

maradt. Beretzk Pál polgármester-
helyettes viszont a 99 százalékkal el-
lentétben nem hódolt be a hatalom-
nak. Hódmezôvásárhely volt az
egyetlen város, ahol nem létesült
gettó – idézte fel Komlós Erika.
Szólt arról is, hogy bár 1945 után a
helyi zsidó tanács több tagja is kiállt
Beretzk Pál mellett, az igazoló bi-
zottság után Népbíróság elé is kellett
állnia. Almásy Tibor dandártábornok
pedig a háború idején katonaszöke-
vényeket és zsidókat látott el az éle-
tüket megmentô papírokkal, de a vá-
sárhelyi polgármester-helyetteshez
hasonlóan 1945 után neki is a meg-
hurcolásból jutott ki az elismerés he-
lyett.

Az emléktáblák megkoszorúzását
követôen gyászistentiszteletet tartot-
tak a zsinagógában. „Azért kell a
soáról megemlékezni, mert tarto-
zunk ezzel a genocídium áldozatai-
nak, saját magunknak és a zsidó nép-
nek” – jelentette ki Erdélyi Miklós, a
hitközség ügyvezetô elnöke, aki fel-
hívta a figyelmet a magyar
holokauszt azon sajátosságára, hogy
döntôen magyarok hajtották végre a
magyar állam nevében saját polgára-
ikkal szemben.

Papp László vezetôségi tag ehhez
még hozzátette emlékezô beszédé-
ben, hogy a németeket is megdöb-
bentette, a magyarok milyen kegyet-
lenséggel és milyen rövid idô alatt
hajtották végre a pusztítást.

Halbrohr Tamás, a szabadkai hit-
község elnöke szerint nem a zsidók-
nak, hanem a magyaroknak kellene
megemlékezniük a holokausztról, és
nem arra kell emlékezni, hogy há-
nyan haltak meg, hanem arra, hogy
mit nem szabad tenni.

A gyászistentiszteletet Markovics
Zsolt szegedi fôrabbi tartotta,
Raguczki Gábor kántor közremûkö-
désével.

Szeged
A gyászistentisztelet elôtt a hajda-

ni téglagyári gettó bejáratánál, a
Cserzy Mihály utcában álló emlék-
oszlopnál a megye, a térség, a város
képviselôi, politikusok, a kile tagjai
és mások hallgatták meg a hitközség
elnökének szavait, aki elmondta,
hogy Szeged a világháborúban 5452
fôt vesztett, amelybôl 612-en mun-
kaszolgálatos, 2091-en zsidó polgári
áldozatok voltak; az erôltetett menet-
ben, a halál- és munkatáborokban

majd beszélt a végkimenetrôl, a nép-
irtás, a soá történéseirôl. Felelevení-
tette Urbancsok Zsolt makói helytör-
ténész Holokauszt gyermekei tárgyú
ajánlását: „Képzeld el, hogy egy na-
pon arra ébredsz, hogy elvettek tôled
mindent, ami fontos volt neked.
Megjelöltek, mert azt mondták, te
rosszabb vagy, mint Ôk. Majd elvet-
ték a tulajdonodat, a szabadságodat,
a családodat és a hazádat. Végül oda-
dobtak azoknak, akik már csak
egyetlen dolgot vehettek el tôled: az
életedet.”

Solymos László alpolgármester a
közel 260 év óta Szegeden élô, 230
éve közösséget alkotó, az árvíz után
a várost újjáépítô, ott ipart, mezôgaz-
daságot, kereskedelmet, tudományt
erôsítô zsidóság üldöztetésérôl,
kirekesztésérôl, az állam szerepérôl,
a fehérterror, majd az azt követô kor-
mányok antiszemita szerepvállalása-
iról, a holokausztról szólt, majd nyo-
matékosan hangsúlyozta, hogy közö-
sen kell cselekednünk azért, hogy
hasonló jelenségek a jövôben ne
ismétlôdhessenek meg. Hatékonyab-
ban kell fellépni a közvéleménynek
mindennemû kirekesztés, gyûlölet-
keltés ellen.

Kozma Gábor fôiskolai tanár, a Gál
Ferenc Hittudományi Fôiskola rekto-
ra a történelmi társegyházak képvise-
letében a vészkorszakban fellépô
Glattfelder, Hamvas püspökök zsidó-
mentô tevékenységérôl, az idôsebb
testvér és a keresztény egyházak min-
denkori kiváló szegedi együttmûkö-
désérôl, a múlt tapasztalataiból épülô
jövôrôl, II. János Pál pápa, XVI. Bene-
dek pápa, a hazai püspöki kar sze-
repérôl, egy zsidó-keresztény múlton
épülô Európa teendôirôl adott értéke-
lést, hangsúlyozva az antiszemitiz-
mus és a rasszizmus elleni fellépés
szükségességét napjainkban is. A 67.
évforduló méltán hirdette, hogy test-
véreinket, társainkat egy rossz korban
„megölte a gyûlölet, ôrizze emléküket
a szeretet”.

A gyászistentisztelet közös imá-
val, majd a mártírok emléktáblájánál
a kádis elmondásával, a város és a
közösség koszorújának elhelyezésé-
vel zárult. A szertartáson a már fel-
sorolt emlékezôkön túl a Szegedi
Akadémiai Bizottság, az egyetem
számos további reprezentánsa is ki-
fejezte együttérzését, emlékezett a
hajdani munkatársak, kollégák meg-
hurcoltatására.

L.A.

Veszprém
A szertartást idén is június utolsó

vasárnapján rendezték meg, Schweit-
zer József nyugalmazott országos
fôrabbi és családja részvételével. Az
emlékezôket Máthé Éva, az elöljáró-
ság tagja köszöntötte, majd a külön-
bözô helyszíneken Kardos Péter
fôrabbi és Kardos László kántor éne-
kelt gyászzsoltárokat az áldozatok
tiszteletére.

A volt gettók helyén emelt emlék-
tábláknál lerótták kegyeletüket a hit-
község tagjai, valamint Porga Gyula
polgármester, a politikai pártok kö-

(Folytatás a 6. oldalon)
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Tallózás egykori zsidó újságokban

GIORA SHARON FÔKÁNTOR

Ahány (egy)ház, annyi szokás
Kegyszerbiznisz Amerikában

Többen kérdezték már tôlem, hogy
bizonyos kegyszerek, mint például tá-
lit, tfilin, imakönyvek, mezuzák,
szédertálak, milyen árban kaphatók
Amerikában. Mennyit kell valakinek
dolgozni egy-egy ilyen tárgy beszer-
zési áráért? Nehéz erre egyértelmû
választ adni, hiszen több mindentôl
függ a felelet. Részben attól, milyen
fizetésû egyénrôl beszélünk, részben
pedig attól, hogy egy-egy kegytárgy-
ból a legdrágábbat vagy a legolcsób-
bat, esetleg a kettô között valamelyi-
ket kívánja-e az illetô megvásárolni.

Amerikában a legtöbb nagyobb
templomnak van ajándéküzlete, ahol
minden kegyszer megtalálható. Emel-
lett vannak a nagyobb városokban
templomtól függetlenül is ilyen jelle-
gû vállalkozások. Ma, a számítógép
korában weboldalak segítségével a
gyártótól, a forgalmazótól egyenesen
is rendelhetünk katalógusból kivá-
lasztott, egyéni ízlésünknek
megfelelô kegytárgyakat.

Kezdeném azzal, hogy Amerikában
a ma megállapított átlagkereset, tehát
nem az alacsony és nem a magas ka-
tegória, hanem valóban a középszint,
évi 75 és 80 ezer dollár között mozog.
Ez persze a bruttó jövedelem, ebbôl
vonják le az adót és egyebeket, ami
megint sok mindentôl függ: a család
összbevételétôl és az illetô más fizeté-
si kötelezettségeitôl, nyugdíjalapjá-
nak és egyéb pénzmegtakarítási prog-
ramjának a milyenségétôl stb. Ha a
normális adózást tekintetbe véve 60
ezer dolláros évi tiszta jövedelmet ve-

szek alapul, az havi 5000, avagy kb.
heti 1250 dolláros bevételt jelent. Az
órabérek egy átlagos dolgozó eseté-
ben 10-13 dollár körül mozognak, va-
lamivel magasabb beosztás, felelôs
munkakör esetén 15-20, esetenként
25 dollárról beszélünk. Ezen adatok
alapján egyszerû számítással megtud-
hatjuk, hogy némely kegyszer megvá-
sárlásáért kinek mennyi órát vagy na-
pot kell dolgozni.

Vegyük elôször a legdrágább kegy-
szerek egyikét, a tórát! Egy újonnan
írott tekercs elkészítése minimálisan
egyévi munkát jelent. Ebben részt
vesz a szófér (írnok), továbbá mini-
málisan két másik személy. Egy, aki
betûnként diktálja a szöveget, a szó-
közöket, a betûk közötti távolságot,
valamint a betû típusát (a nyújtott,
esetleg helyenként a sor végéhez kö-
zeledve keskenyített formát) és a betû
díszítését. Egy harmadik személy
(legalább egy, ha nem kettô)
ellenôrzi, ugyancsak diktálás alapján,
hogy minden betû helyesen íródott-e.
Ma egy újonnan írott tóra ára 35 és 50
ezer dollár között mozog. Függ ez a
mérettôl, a pergamen minôségétôl, az
úgynevezett éc chájim (a farolók, me-
lyekre a pergament felerôsítik és fel-
csavarják) faanyagától, kidolgozásá-
tól, és függ a szófér egyéni igényeitôl.
Egy régebbi és ellenôrzötten kóser tó-
ra ára is eléri a 18-25 ezer dollárt. Új
tórát tehát egy átlagos évi jövedelem-
bôl legfeljebb kettôt vehet valaki, ré-
gebbit pedig hármat.

Más kegyszerek esetében minden

tekintetben óriási különbséget tapasz-
talhatunk. Egy tálit a méretétôl, anya-
gától függôen kerülhet 72 dollárba
(mondjuk, 6-7 órai átlagos munkabér-
be), de kerülhet ennek a többszörösé-
be. A nagyobb méretû selyem- és a
szokásos nagyságú gyapjútálitok ára
120-200 dollár körül mozog, tehát itt
egy átlagos fél- vagy egynapi mun-
kabérrôl beszélünk. Az árbeli diffe-
rencia függ a kidolgozástól, a színek-
tôl (mivel Amerikában nagy divat a
legkülönbözôbb színû és díszítésû tá-
lit). Finom gyapjúanyagból készült
tálitokat találhatunk 350, 400, sôt 500
dolláros árban is. Egyes tálitokhoz
ugyanabból az anyagból, ugyanolyan
díszítéssel vásárolhatunk úgynevezett
tálesz beitlit, azaz védôzsákot, vagy a
hagyományosabb, különbözô színû
bársonyanyagból készült tálitzacskót.
Ezeknek az olcsóbb fajtáját 25 dollá-
rért megkaphatjuk, de nem ritka a 80,
100, vagy akar 150 dolláros zsák, at-
tól függôen, hogy milyen anyagból,
milyen díszítéssel, esetleg névre szóló
hímzéssel készült. Gyakori, hogy a
tálithoz vásárolnak csíptetôt, ami
megakadályozza, hogy az imasál a
vállról lecsússzék. Ez a kis tárgy ké-
szülhet ezüstbôl és annál jóval ol-
csóbb anyagból is, de én már láttam
alkalomra készített, névvel ellátott
aranycsíptetôt is. Az ezüstbôl vagy
annál olcsóbb anyagból készültet 20
és 100 dolláros ár között találjuk meg
a judaikaüzletekben.

Egy tfilin ára 75-tôl 500 dollárig
terjedhet, és nem kétlem, hogy van

A Libanon címû folyóirat 1938.
augusztus–szeptemberi számában
megjelent Francia könyv a zsidókról
címû tanulmányt elemezve, az 1913-
ban Galíciában született chászid író-
filozófus Arnold Mandel meglepô
véleményét olvashatjuk. Ô a „zsidó
ellentmondásos (antinomikus) jelle-
meket” tartja a 20. századi zsidógyû-
lölet fô táplálójának. Úgy véli, hogy
bizonyos ügynökök, kereskedôk, vi-
gécek, seftelôk, kínjukban okosko-
dók, afféle „oberhochemek” táplál-
ják leginkább az ellenszenv érzését
az emberekben. Valamelyik Kabos-
kabaréban hallhattuk: „Ausztráliai
utam során odajön hozzám egy behe-
mót pasas, és azt mondja: »Lacikám,
én vagyok a kispesti nyilas vezér.
Gyere el hozzám vacsorára!« Nézze,
nyilas vezér úr, mondtam, 1944-et
megúsztam, egy vacsoráért már nem
kockáztatok...” Humor, amikor vala-
ki úgy képes „forgatni a köpenyét”,
hogy ellenségei ne ismerhessék ki
gondolatait, érzelmeit, kijátssza
ôket, csökkentve a kitettséget, a ki-
szolgáltatottságot. Az emberek, a
csoportok hányattatottságukat, vere-
ségüket, szégyeneiket humorrá ne-
mesítik. „A zsidó psyche vizsgálatá-
nak kérdése kényesebb [...]. Olyan
sokszor fogtak rá a zsidókra bizo-
nyos rossz tulajdonságokat, hogy
nem csoda, hogyha a zsidóság min-
den kísérletet bizalmatlanul fogad,
melynek célja lelki tulajdonságait
megállapítani” – írja Ágoston Péter a
Zsidók útja címû tanulmányában.

A zsidóság sorsa a kétezer éves
gálutban attól függött, miként tudta
hárítani környezete támadásait. Mi-
ként boldogult a „vendéglátó” ország
törvényeivel, basáskodóival, gúnyo-
lódóival, különféle csoportjaival, és
azoknak az övétôl merôben ellenté-

ennél drágább is. Itt ismét a méret, a
felhasznált anyag, a kidolgozás és a
cég egyéni árszintje lehet az eltérések
oka. A tfilin belsejében elhelyezett
héber írásos pergamen minôsége,
ellenôrzése szintén befolyásolhatja az
árat. A tfilin számára is készül
védôzsák, amit általában 20 és 80 dol-
lár között értékesítenek.

A mezuzák kivitelezésében a mûvé-
szi fantázia nem ismer határt. A ré-
gebbi stílusú, hagyományos mezuzák
mellett megtaláljuk az ötvösmûvészet
legkülönlegesebb modern kivitelezé-
sû darabjait. Találunk emellett olyat,
ami ezüstbôl, fából, kerámiából és
porcelánból készült, de a legolcsóbb a
mûanyagból készített mezuza. Itt per-
sze a külsô, látható borításról beszé-
lünk, a belsejében elhelyezett héber
írású pergament külön kell megvenni.
Van kézzel írott, ami természetesen
jóval drágább, mint a nyomtatott, me-
lyet a hagyományosabb körökben
nem is fogadnak el kósernek.

Havdalakészletek, szédertálak,
kiduspoharak, gyertyatartók és
chanukkai menórák is készülhetnek

ezüstbôl, kerámiából, rézbôl, porce-
lánból és még számos más anyagból.
Ezeknek az árát a fent említett össze-
gek tükrében már elképzelheti az ol-
vasó.

A kóser élelmiszerek árának és vá-
lasztékának a leírása minden valószí-
nûség szerint az egész újságot igény-
be venné, így ezek közül csupán a kó-
ser borra szorítkozom. Egy üveg átla-
gos minôségû kóser bor kerülhet 7, 8,
10 dollárba (mondjuk, egyórai átlagos
munkabér). A drágább, finomabb faj-
ta minimálisan 15-20 dollár, és az
árak közötti különbséget befolyásolja
a szállító és a forgalmazó haszonigé-
nye, valamint az, hogy melyik rabbi
hechserpecsétje van rajta. A peszáchi
bor és minden más peszáchi áru ter-
mészetesen jóval drágább az év többi
részében forgalmazottnál.

Remélem, írásommal választ adtam
az érdeklôdôknek és kielégítettem a
kíváncsiságát azoknak, akik eltûnôd-
tek, hogy vajon Amerikában ezen a
területen lehet-e „mecijét” kapni.
Nem lehet.

Made in USA

Francia könyv a zsidókról (4.)
tes szokásaival, a hatalommal, és az
egyes emberekkel is. Legfôképpen
pedig önmagával, mert miközben
környezetéhez igazodott, önmagá-
hoz, vallásához, hittestvéreihez is
hûnek kellett maradnia. Feltehetôen
van némi igazság Kecskeméti Lipót
nézeteiben, amikor az Egy zsidó val-
lás van-e, több-e? címû vitairatában
kifejti, hogy a zsidóság vallási filo-
zófiájába is beleszólt a korok eszme-
világa. Száádja gáon a mohamedán
racionalizmust hozta, Majmonidesz
Arisztotelesz filozófiáját, [...] Hasdaj
ben Judah Crescas a keresztény dog-
matizmust...

Mandel mintegy képletként vezeti
le az általánosítás igazságtalanságát.
A zsidóság bírálói a zsidó jellem ál-
lítólagos torzulásáért szentként tisz-
telt könyveiket, jelesül min-
denekelôtt a Tamudot teszik
felelôssé. A Talmud hívei felé empi-
rikus válaszokat közöl, megnyugtat,
a múlt világába repít, nagy tannaiták,
talmudháchámok társaságába, egy-
kori chevrák melegségébe, a zsidó
falvak biztonságába, Júdeába. Igaz-
ságai a hit, a vallás, a bölcsesség, az
alázat, a tisztesség, az isten- és em-
berszeretet. Istenhit és humanizmus
gyöngyszemei. „Az olyan ember, aki
természeténél fogva jó, szenved az
emberektôl, aki eredendôen rossz,
attól mások szenvednek...” (Chafesz
Chaim). Mandel nem elégszik meg a
formulákkal. Tovább megy: „...az
igazságtalan üldöztetésben felébredô
zsidó önérzet túlzó megnyilvánulá-
sai megint csak ilyen antinomikus je-
gyek.” Megítélése szerint ,,[a]z asz-
szimiláció 19. századias elgondolása
minden tapasztalat szerint megbu-
kott”.

Papp Károly sajátos, szélsôséges
világában az asszimiláns zsidó

erôinek túlnyomó részét az öngyil-
kosságtól való félelem foglalja le.
Démonaival nem mer szembenézni,
élete szüntelen önáltatás, leplezge-
tés, önzés, önbecsapás, „a legkisebb
csapás is tízszeres súllyal esik rá”.
Az 1949-ben született Alain
Finkielkraut így ír errôl: „Amikor az
emancipáció folytán az emberek már
nem tudtak elsô látásra felismerni
egy zsidót [...] gondolkodásmódju-
kat ruházták fel megkülönböztetô
jelleggel. [...] A faji gyûlölködés vak
dühe valójában azért büntette a zsi-
dókat, mert nem tették közszemlére
különbözôségüket” – véli a francia
zsidó író-filozófus. A „zsidó ruhát”
levetették, sokszor még az arcukra,
járásukra, mozdulataikra, testtartá-
sukra, hanghordozásaikra, gesztiku-
lálásaikra stb. vonatkozó megkülön-
böztetô jegyeket is.

„Ha számba vesszük a magyar zsi-
dóság öntudati válságát, melyet az
üldözés lényege még el is mélyített,

sôt még vallási magvában is megseb-
zett, akkor érthetjük csak meg a ma-
gyar zsidóság hét pecsét alatt ôrzött
belsô gátlásait. [...] A zsidó szó már
a századforduló táján rossz akuszti-
kájú. [...] Ehelyett esetenként mes-
terkélt behelyettesítéssel a ’talmu-
dista, izraeli, héber, mártír, muszos,
deportált, faji üldözött’ (újmagyar,
Jordán, nagyorrú, biciklis, neoliberá-
lis, kommunista stb. – a szerk.) kife-
jezések használatosak. Ez a nyilvá-
nosság elôtt feszengô, elkendôzô
nyelvfacsarás már egyáltalán nem a
zsidóság köreire korlátozódik...” –
fejtegeti Várdy Péter. Száraz György
1976-ban megjelent esszéje rendkí-
vüli erkölcsi erôvel boncolta és vál-
lalta fel a zsidósággal kapcsolatos
lelkiismereti kérdéseket. „Hiszen
nemcsak a zsidóság van tele önvád-
dal, de közvetlenebb okokból a ma-
gyar társadalom is. A terror, a féle-
lem korrumpálta, bûnrészessé tette
még a részvéttel telt, vagy semleges
lakosságot is” – írta Száraz.

A Libanon folyóirat 1938. évi au-
gusztus–szeptemberi számában
megjelent Szegô Endre-tanulmány
kapcsán megpróbáltuk körüljárni a
zsidó sorsot, a zsidók és nem zsidók
kapcsolatát. A teljesség igénye nél-
kül. Igazságaink nem abszolút igaz-
ságok, nem kikezdhetetlenek, néz-
hetjük így vagy úgy, ebben a kérdés-
ben csûrhetôk, csavarhatók, csúsz-
tathatók a dolgok...

Pap Károly Zsidó sebek és bûnök
címû vitairatában önmagával vitatko-
zik.

„A középkori zsidó kapitalizmust
maga a zsidóság nyögte leginkább” –
véli.

„Mosolyogva haltak meg –
»Istenükért« – [...] ...ugyanakkor
hagyták, hogy az egész zsidóság a
gazdasági vezetôk prédájává süly-
lyedjen, s a gazdasági vezetôk az
arany játékszerévé váljanak. Bele-
nyugodtak abba az antiszociális gaz-
dasági rendbe, melynél égrekiáltóbb
aligha volt, legfeljebb, a gettókon kí-
vül...” – írja.

Néhány oldallal odébb: „Szekfünek
tehát igaza van abban, hogy a zsidó-
ság ’gyártotta’ a magyar illúziókat,
csak azt feledte el, hogy a többi
beolvadottak, svábok, szlovákok stb.
épp oly mozgalmasan részt vettek az
illúziógyártásban, mint a zsidó, s
hogy a magyarság a legnagyobb mér-
tékben elvárta (s ma is elvárja) tôlük
ezt a lélekgyilkoló munkát.”

A Libanon címû folyóirat tanul-
mánya alkalmat adott oly sok min-
dent megérinteni, körüljárni, ami a
„zsidókról” szól.

André Spire, az 1868-ban Párizs-
ban született francia költô esszéjében
elragadtatással magasztalja a Zsidó
Nemzeti Otthont építô telepesek len-
dületes, áldozatos szellemét: „Mind-
egyikük tudatában van annak, hogy
minden egyes cselekedetük történel-
mi cselekmény, elégtétel egész Izra-
elnek nyomorult és megalázott múlt-
jáért.”

A zsidók címû francia könyv meg-
jelenése óta 74 év telt el. Hatmillióan
a soá szakadékába vesztek. A világ-
történelmi katarzisból megszületett
egy ország. Mint kétezer-ötszáz éve a
babiloni fogságból, igaz, akkor mind-
össze 70 év után, most újra, kétezer
évnyi számûzetés hihetetlen
messzeségébôl Izrael fiai visszatér-
tek...

A kétezer éves tetszhalott ország
feltámadott.

Engesztelô áldozatként hatmillió
zsidó pernyéje kering a sztratoszférá-
ban.

* * *
„...annak, ami egy Maritain, vagy

egy Rougemont gondolatvilágában
rendszerré kristályosodott vallásböl-
cseleti tétel, kint a világban, a ke-
reszténység részérôl akárhányszor
megfelelhet valami öntudatlan lélek-
tani tény: vonzódás vagy ellenszenv,
bántás vagy részvét. Különben is, ki
állítaná, hogy a zsidókérdésben ez a
könyv mondja ki az igazságot? –
kérdezi Szegô. – De az igazság sze-
retetében, és tiszteletében fogant.”

Magén István
Der Stürmer. A leghírhedtebb 
antiszemita lap a holokauszt idején
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Adolf Hitler Németországa 1941.
június 22-én támadta meg a Szov-
jetuniót, kiszélesítve a világtörté-
nelem legvéresebb háborúját,
amelyben egyes becslések szerint
27 millió szovjet ember vesztette
életét, de Oroszországban ma is
több tízezerre tehetô a Hitlert
éltetô neonácik száma.

Noha Hitler alsóbbrendû fajként
kezelte a szlávokat, és meg akarta
semmisíteni ôket (is), hogy „élette-
ret” teremtsen Keleten, mai orosz
tisztelôi éppen fajgyûlöletét követik.

A neonácik és egyéb szélsôjobb-
oldaliak éppen a Hitler április 20-i
születésnapja körüli idôszakban va-
dásznak a külföldiekre: áldozataik
többnyire a volt Szovjetunió déli
köztársaságaiból, a Kaukázusból és
Közép-Ázsiából érkezô vendégmun-
kások és a színes bôrû egyetemisták.

A Szova jogvédô szervezet adatai
szerint tavaly legkevesebb 37 ember
vesztette életét és 375 szenvedett sé-
rüléseket rasszista indíttatású táma-
dásokban. Az áldozatok között van

Zalaegerszeg: 18. emlékmûrongálás!
Ismét megrongálták a holokauszt-emlékmûvet Zalaegerszegen: az alkotás-

ról a bronzból készült bôröndöt, a tûsarkú cipôt és egy kismackót loptak el –
közölte Siklósi Vilmos, a helyi hitközség elnöke az MTI-vel.

Siklósi Vilmos elmondta, hogy az emlékmû pénteken még sértetlen volt, a
rongálást – amellyel több százezer forintnyi kár keletkezett – hétfôn vették
észre. A hitközség vezetôjének közlése szerint az alkotást 2005-ben avatták
fel, azóta tizennyolcadik alkalommal fordult elô, hogy megrongálták vagy
meggyalázták. A sorozatos rombolások miatt a város önkormányzata kivilá-
gíttatta és 2010 szeptemberében térfigyelô kamerát is elhelyeztetett az emlék-
mû közelében.

A felvételeket a helyi rendôrkapitányság ügyeletéhez továbbítja a rendszer,
ennek ellenére a tetteseket soha nem sikerült elfogni – mondta el Siklósi Vil-
mos.

A Zala Megyei Rendôr-fôkapitányság sajtószóvivôje az MTI-t arról tájé-
koztatta, hogy a rongálásról hétfôn érkezett bejelentés. Az ügyben a Zalaeger-
szegi Rendôrkapitányság nyomozást rendelt el – tudatta Salamon Róbert,
hozzátéve, hogy a felderítés érdekében a rendôrség elemzi az értékelhetô ka-
merafelvételeket is.

A bronzzal díszített emlékmûvet a holokauszt 60. évfordulóján állították a
zsidó áldozatok tiszteletére a zalaegerszegi zsidótemetô elôtti parkban. Rajta
annak a 868 helybéli polgárnak a neve olvasható, akiket 1944-ben hurcoltak
el koncentrációs táborokba.

(MTI) 

Könnyû nem észrevenni – a
dugóban felhúzott ablak mellett – az
egymással kiabáló autósokat,
amikor egy dudálásra kemény
zsidózás a válasz.

Könnyû nem meghallani a
megszokott boltban fizetéskor, a sor-
ban állva, a hátam mögött szitok-
szavakkal egybekötött zsidózást,
amivel engem illetnek félhangosan.

Könnyû neves orvosként megta-
pasztalni a kollégák részérôl is a
sugdolózást és a szurkálódó rejtjeles
zsidózást a munkahelyen nap mint
nap.

Könnyû fiatalként bemenni egy
szórakozóhelyre, ahol nem szolgál-
nak ki, mert a bôröd színe kicsit
sötétebb, mint másoknak (és közben
azt még nem is tudják rólad, hogy
emellett zsidó is vagy).

Könnyû kutyasétáltatás közben
fröcsögô zsidózásra figyelmesnek
lenni egy disztingvált, nem szél-
sôséges kinézetû lány és fiú
párbeszédének részeként, egy egy-
szerû, hétköznapi, megszokott
beszélgetés részeként.

És ami nem könnyû, amiért mégis
azt gondolom, hogy nem teljesen fel-
hôtlen a helyzet, és az antiszemitiz-
mus létezik, azt az alábbi történet
mutatja.

Budapesti zsinagóga. Peszách
félünnepe. Telefon csörög.

– Halló!
– Jó napot kívánok!
– A rabbitól disznóhúst akarunk

venni.
Telefon  megszakítva.  Biztos egy

viccelôdô, sok szabadidôvel ren-
delkezô ember (bár ilyennel azért
spontán nem találkozunk). Akad sok
ilyen telefon mostanában...

Mindegy. Megszerezte valahon-
nan a zsinagóga telefonszámát.
Ügy lezárva! De talán mégsem
mindegy.

Kivonulás, a szabadság ünnepe,
peszách, II. szédereste (utolsó vacso-
ra), istentisztelet. Az imádkozás alatt
három bôrfejû megpróbál bemászni
a kerítésen. A biztonsági fiatalember
a helyén, lebeszéli a srácokat a
bemenetelrôl. Azt mondják: A rabbit
keressük, mert disznóhúst akarunk
venni tôle... Megöljük a rabbit! –

Valami itt nincsen rendben
zárul a beszélgetés (amennyiben ezt
lehet annak nevezni).

Ennyi? Kirívó eset? Lehet, sôt biz-
tos, de ez nem csak egy, a fejükbôl
kipattant hirtelen elhatározásból
véghezvitt vicces tett. Ez valami más.
Könnyû észrevenni? Hát...

Vegyük észre, és ne legyintsünk!
Valami itt nincs rendben. Nem kell
megijedni, de ez nem mehet így
tovább...

Verô Tamás rabbi

Kommentár
A disznóhúsos történet, amely a

megölésemmel végzôdött volna –
Zuglóban játszódott. A telefont és
a lebeszélést követôen feljelentés
született az ügyben a zuglói
kapitányságon, annak rendje,
módja szerint. Könnyûnek látszott
a dolog, hiszen a hívó fél telefon-
számát mellékelték a rendôrségen.

Nem úgy a zuglói kapitányság-
nak. A peszáchi balhé két és fél
hónapja történt! Azóta nincs meg
a tettes...

A zuglói fôrabbi

Neonácik Oroszországban

nem egy antifasiszta is, Oroszor-
szágban mûködik a többnyire fiata-
lokat tömörítô antifasiszták szerve-
zete.

Az orosz rasszisták az interneten
nyíltan dicsekednek kegyetlen tette-
ikkel, gyakran viselik ruhájukon
vagy bôrükre tetoválva az SS jelét,
vagy a 88-as számot: ez a Heil Hitler
köszönést jelképezi, minthogy a H
az ábécében a 8. helyen áll.

Korábban az orosz hatóságok ta-
gadták, hogy számos bûncselekmény
mögött a rasszizmus áll, az utóbbi
két évben azonban már több neonácit
elítéltek sokszoros gyilkosságok mi-
att.

Az ifjú szélsôjobboldaliak létszá-
ma annak ellenére sem csökken,
hogy a második világháborúban ara-
tott gyôzelem évfordulója, május 9.,
ma is az egyik legnagyobb ünnep
Oroszországban. Néhány évi szünet
után ismét katonai díszszemlékkel
ünneplik, a veteránok találkozókat
tartanak, és idén is a kis kocsiktól a
legnagyobb Hummerekig sok autón
megjelent a felirat: „Nagypapa, kö-
szönjük a gyôzelmet!”

A Ria Novosztyi hírügynökségnél
a Szovjetunió megtámadásának év-
fordulója alkalmából a kelet-európai
neonácizmusról rendezett kerekasz-
tal-beszélgetés résztvevôi úgy véle-
kedtek: a neonácizmus a hatóságok
mulasztása nyomán, sôt, hallgatóla-
gos jóváhagyásával terjedhetett el és

válhatott észrevehetô politikai erôvé
a volt Szovjetunió egykori köztársa-
ságaiban és több kelet-európai or-
szágban.

„Különösen a kelet-európai orszá-
gok némelyikében van szemmel lát-
hatólag újjászületôben a nácizmus,
ott, ahol arra az útra léptek, hogy egy
szintre helyezik a kommunizmust és
a nácizmust, az utóbbi kollaboránsa-
it hôsöknek minôsítik, irántuk ro-
konszenvet nyilvánítanak, a második
világháború meghamisított történel-
mét prédikálják, s ezzel gyakorlati-
lag elôsegítik országukban a náciz-
mus újjászületését. Ezzel ezek az ál-
lamok azon erôk örököseinek
minôsítik magukat, amelyek együtt
harcoltak a nácikkal” – mondta a ta-
nácskozáson Borisz Spigel, az orosz
parlament felsôházának tagja, A vi-
lág nácizmus nélkül elnevezésû
nemzetközi jogvédô mozgalom el-
nöke.

Úgy vélte, az embertelen ideológia
továbbélésének okai között van a
kommunista ideológia csôdje, a mig-
ráció és következményei, a szociális
ellentétek kiélezôdése, a kapitaliz-
mus újjászületése a posztszocialista
térségben.

„A neonácik tagadják a nácik bû-
neit, tagadják a holokausztot, és
egyes országokban már eléggé közel
kerültek a hatalomhoz” – figyelmez-
tetett Borisz Spigel. 

(MTI)

(Folytatás a 4. oldalról)
lyi zsidóság jelen van ma is, és az
elôdök emlékét és vallásosságát, il-
letve szellemi hagyományát meg-
ôrizve, a jövôben is megmarad.
Kuna Márton kántor emlékimája
után Radnóti Zoltán rabbi beszédé-
ben kihangsúlyozta érzékszerveink
fontosságát, melyekkel láttuk a zsi-
dóság elleni tetteket, hallottuk a zsi-
dó nép vallási szabadságát megkötô,
kirekesztô törvényeket. Figyelmez-
tetett, hogy emlékezni kötelesség, a
zsidó identitás megtartásának felté-
tele, hogy a következô generációk
büszkén állhassanak a szülôk és
nagyszülôk be nem fejezett tanításai
és ki nem mondott tervei elé. Az em-
lékezés a Kél málé ráchámimmal és
a közös kádissal zárult.

Szombathely
A városi zsidó imaházban a magyar

és az izraeli himnusz elhangzása után
Márkus Sándor hitközségi elnök kö-
szöntötte az emlékezôket, megkülön-
böztetett tisztelettel Szarka Gábort, a
Honvédelmi Minisztérium kabinet-
fônökét, Harangozó Bertalant, Vas
megye kormánymegbízottját, Puskás
Tivadart, Szombathely polgármeste-
rét, Kerecsényi Zoltánt, a MEASZ al-
elnökét. Szabó Tibor Jászai-díjas
színmûvész Radnóti Miklós Töredék
címû versével nyitotta meg a
kegyeletteljes eseményt, majd el-
hangzott Izrael Állam magyarországi
nagykövetének üzenete, amelyben
többek között azt írta: „A borzalmakat
ki kell mondani, hogy sohase feledjük
el az áldozatokat. Ha nem nevezzük
néven a tetteket és az elkövetôket, ak-
kor nem emlékezhetünk hitelesen ar-
ra a folyamatra sem, amely sok millió
ember megsemmisítéséhez vezetett a

huszadik század legsötétebb korsza-
kában. Minden egyes kirekesztô szó,
magatartás és tett gyûlöletet szít em-
berek és embercsoportok között. A
határt a gyûlöletbeszéd és a szólás
szabadsága között egyértelmûen meg
kell szabni.” Aliza Bin-Noun szerint
emlékezni, emlékeztetni kell arra a
szörnyû idôszakra, a 600 ezer magyar
áldozatra, s össze kell fogni a kire-
kesztés és a gyûlölet ellen.

A beszédek sorát Szarka Gábor
honvédelmi kabinetfônök kezdte, aki
hangsúlyozta: „Emlékeznünk kell,
hogy kerültek ki közülünk gyilkosok
is, akik kollaborálva a megszállók-
kal, részt vettek a holokauszt végre-
hajtásában. Emlékeznünk kell
ugyanakkor arra is, hogy voltak kö-
zöttünk emberek, akik megtették,
amit meg kellett tenniük. Neves és
névtelen hôsök, akik emberek ma-
radtak akkor is, amikor nem ezt vár-
ták el tôlük. Ôk példát mutattak,
hogy mit kell tennünk a nehéz idôk-
ben. Jelen korunkban mindenkinek
tudnia és éreznie kell ebben az or-
szágban, hogy biztonságban élhet, és
azt is, hogy fontos és szükség van rá.
Magyarország megújításában min-
denkire számítunk. Amikor emléke-
zünk, hitet teszünk amellett, hogy
összetartozunk egymással.”

Harangozó Bertalan, Vas megye
kormánymegbízottja kiemelte: „Fe-
jet hajtunk azok elôtt, akiket megkü-
lönböztettek akkoriban a törvények.
Már csak falak, téglák idézik a haj-
dan virágzó szombathelyi hitközsé-
get, de tagjai így is itt vannak ve-
lünk. Közös kötelességünk az emlé-
kezés rájuk.” Beszélt a Ne ölj! paran-
csolat betartásáról, arról, hogy er-
kölcs nincsen tisztesség nélkül.

Puskás Tivadar polgármester a vá-

rosban élt zsidóság történetét ismer-
tette. Dunántúlon Pécs és Gyôr után
itt élt a legnagyobb létszámú közös-
ség, köztük számos kiválóság. A de-
portálásokkal 4228 megbecsült pol-
gárát – orvosokat, jogászokat, mûvé-
szeket, iparosokat és kereskedôket –
veszítette el a város, akkori lakossá-
gának több mint tíz százalékát.

Kerecsényi Zoltán, a MEASZ alel-
nöke azt mondta: „Ennyi idô távolá-
ból még világosabban látható, mi-
lyen nagy tragédiája volt az emberi-
ségnek a második világháború. Saj-
nos mára már csökken azok száma,
akik maguk is átélték a több mint hat
évtizeddel ezelôtti szörnyû esemé-
nyeket, egyre inkább a hiteles
közvetítôkre, az »ôrzôkre« marad az
antifasizmus további aktív képvise-
lete. Rajtunk is múlik, hogy közéle-
tünket eltávolítsuk azoktól az
eszméktôl, amelyektôl az emberiség
már oly sokat szenvedett. Csak re-
mélhetjük, hogy mind szélesebb kör-
ben bebizonyosodik: az antifasizmus
élethosszig tartó, demokráciát
igénylô, humanista életfelfogás, ami
nem politikai hovatartozás kérdése.”
Az alelnök utalt Hende Csaba hon-
védelmi miniszter és Medgyessy Pé-
ter volt kormányfô év eleji, példaér-
tékû izraeli látogatására is. Szerinte
„hasonló kérdésekben össze kell fog-
ni! Minden demokratának – hovatar-
tozás nélkül – ki kell állni azon érté-
kek mellett, amelyekért sokan az éle-
tüket áldozták, s ápolni kell ezen em-
berek emlékét. A mártírok emléké-
nek ápolása, valamint a túlélôkkel,
hozzátartozóikkal való kapcsolat
fenntartása nemcsak a nemzeti önbe-
csülés miatt fontos, hanem a nemze-
ti egység erôsítése miatt is”.

Vencel György kántor arra emlé-

Mártír-istentiszteletek 2011/5771 keztetett: a hatalmas veszteség mind-
máig közöttünk van. A holokauszt
ma már kevés jelenlévô szombathe-
lyi túlélôjét virággal köszöntötte a
hitközség, majd az egykori zsinagó-
ga mellett magasodó mártíremlék-
mûnél helyezték el az emlékezés ko-
szorúit a rendezvény vendégei, a
szervezôk és a hozzátartozók. A
Szombathelyrôl és környékérôl el-
hurcoltak elôtt tisztelegtek a
Bercsényi-temetôben is a mártírok és
munkaszolgálatosok emlékmûvénél
tartott kegyeleti szertartáson recitált
gyászimával.

– tudósítónktól –

Pécs
A zsinagógában Klein Ervin

fôkántor gyászimáját a híres
Angster-orgonán Fodor Ernôné kí-
sérte, ezt követôen a holokauszt
túlélôi, a hitközség tisztségviselôi
gyújtottak meg jelképesen hat gyer-
tyát. Schönberger András fôrabbi
felidézte a mártírok szenvedéseit,
hangoztatva, hogy korunk, hittestvé-
reink kötelessége emlékezni és emlé-
keztetni a szomorú történtekre, fel-
emelni hangjukat mindazok ellen,
akik a vérkorszak szörnyûségeit nap-
jainkban tagadni akarják. A zsinagó-
gában ôrzik a Könnyek könyvét,
melybe örökre beíratott a négyezer
helyi mártír neve. A fôrabbi beszéde
végén kinyittatta a könyvet, s felol-
vasta annak bevezetô sorait: „Meg-
íratott e könyv, a Könnyek könyve,
elkövetkezendô nemzedékek számá-
ra, hogy megôriztessenek benne kö-
zösségünk vértanúhalált szenvedett
fiainak és leányainak nevei, mind-
azok, akik tûz, víz, éhség, járványos
betegség és embertársaik kegyetlen
keze által pusztultak el, üldöztetésük
idején az 1940–44. esztendôkben.”

Az istentisztelet után a zsinagóga
kertjében megkoszorúzták a vértanú-

halált halt zsidó gyermekek szobrát.

A gyászünnepség a zsidótemetôben

folytatódott, ahol az emlékmûnél be-

szédet mondott Páva Zsolt polgár-

mester, Goldmann Tamás hitközségi

elnök, majd elhelyezték az emléke-

zés koszorúit. A továbbiakban az

egykori gettó épülete elôtt Varga
Dezsô levéltáros beszédét meghall-

gatva, az ott elhelyezett táblát koszo-

rúzták meg, majd a vasútállomásnál

a deportálásra emlékeztetô, tavaly

felállított szobornál rótták le kegye-

letüket a megjelentek 

Mitzki Ervin

Sátoraljaújhely
A temetôbe az esôs, zord idô elle-

nére is sokan ellátogattak. A Kél má-

lé ráchámimmal kezdôdô megemlé-

kezésen részt vett az újhelyi születésû

Freund Jenô, a miskolci hitközség el-

nöke, aki évtizedek óta kitartóan szer-

vezi és támogatja a városban zajló

vallási eseményeket anyagi és erköl-

csi hozzájárulásával. Szlukovinyi Pé-
ter titkár köszöntötte a jelenlévôket,

majd beszédében az egykori vallásos

közösség szellemi és anyagi élenjárá-

sát méltatta. Felelevenítette a Tízpa-

rancsolat szerint élô békés zsidóság

érthetetlen kipusztítását, amellyel a

város visszafordíthatatlan és jóváte-

hetetlen károkat szenvedett. „Ásré

josvé” – idézte az ôsi zsoltár szavait,

miszerint az Örökkévalóban bízva,

népe tagjának lenni és hajlékában élni

áldás. Az emlékezetet azonban nem

lehet kitörölni, sôt, évrôl évre élesíte-

ni és továbbadni szükséges – mondta.

A megemlékezés a gyászolók kö-

zös kádisával zárult.

(folytatjuk)

(Illusztráció)



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

Fogorvosi rendelôm címe: XIII. Szt. Ist-
ván krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-20-
496-2223, dr. Virág Péter.

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-
mailen keresztül, hogy a gyermeket Ábra-
hám szövetségébe felvehessük.

Tóratekercsek, tfilinek és mezüzék szá-
mítógépes ellenôrzése és javítása.
Farnadi-Jerusálmi Márk. Telefon: 06-70-
932-8275, e-mail: sofer@sofer.hu, webol-
dal: www.sofer.hu

Kiadó Bp. I., Attila úton 81 m2-es, két-
szobás, összkomfortos lakás. Érdeklôdni
lehet munkaidôben a 413-5500/128 tele-
fonon.

Kiadó Bp. VII., Thököly úton 81 m2-es,
kétszobás, összkomfortos lakás. Érdek-
lôdni lehet munkaidôben a 413-5500/128
telefonon.

Diplomakötés (aranyozás héber betûk-
kel), naptárkészítés, színes nyomtatás.
Koós Erika, +36-20-314-3131, terez-
nyomtatas@gmail.com

Szép környezet, jó levegô. Pátyon 3,5
szobás lakás (kert, pince, beépíthetô pad-
lás) áron alul eladó, esetleg kiadó. 19 mil-
lió Ft. +36-20-912-3343.

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

Vígszínházhoz közel turistáknak lakás ki-
adó. Tel.: 06-30-346-2223.

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû, kisméretû festmé-
nyeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 sze-
mélyes evôeszközkészletet, cukordobozo-
kat, gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács
Margit, Gorka kerámiáit, herendi, meisse-
ni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali,
asztali díszórákat, antik, barokk bútorokat,
tabernákulumot, szekretert, reneszánsz
dolgozószobát, bronz-, fa-, márványszob-
rokat (hibásakat is). Teljes hagyatékért
elsô vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás, ér-
tékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER.,
BATTHYÁNY U. 10. 201-6188, 06-20-
323-4104.

Széll Kálmán térnél 111 m2-es, felújítás-
ra szoruló, irodának, rendelônek, befekte-
tésnek is alkalmas polgári lakás eladó
vagy kiadó. Tel.: 06-20-938-7808.

József körút közelében 2 szobás, teljes
felszereltségû lakás turistáknak kiadó.
+36-30-658-9282.

Fogtechnika! Fogsorok javítása, készíté-
se, nyugdíjasoknak árkedvezménnyel.
Igény szerint házhoz is megyünk. Beje-
lentkezés: +36-30-398-3107.

VI. ker., Király utcai, 30+15 m2-es, saját
tulajdonú üzlethelyiség kiadó vagy 16
millió Ft-ért eladó. 06-20-952-9010.

VII. kerületi, nagy forgalmú fôútvo-
nalon 41+37 m2-es, galériás, felújított üz-

ÚJ ÉLET 71998. MÁJUS 1. ÚJ ÉLET 72011. JÚLIUS 15.

APRÓHIRDETÉS
VEGYES

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

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

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

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft

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

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

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

zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Július 19. kedd Támmuz 17. Sivá ászár bötámmuz – böjt
Július 22. péntek Támmuz 20. Gyertyagyújtás: 8.13
Július 23. szombat Támmuz 21. Szombat kimenetele: 9.27
Július 29. péntek Támmuz 27. Gyertyagyújtás: 8.05
Július 30. szombat Támmuz 28. Szombat kimenetele: 9.17

Újholdhirdetés
Július 31. vasárnap Támmuz 29. Jom kippur kátán
Augusztus 1. hétfô Áv 1. Újhold

Gázszerelés
• Gázberendezések, gázvezeték új

szerelés hatósági engedéllyel

Idôszaki kötelezô ellenôrzése

(2008. XL. tv. 89.§ [6])

• Vízóraszerelés

• Fûtésszerelés, fürdôszoba-felújítás

FRANK 1063 Budapest, Szív u. 28.

Tel.: (1) 331-5743, 06-30-932-3615

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Júl. 22. Júl. 23. Júl. 29. Júl. 30.

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. 20.25 8.00 20.20 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. 20.25 9.00 20.20 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.) 20.15 8.00 20.00 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.15 8.00 20.00 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 19.00

ZZZZ ssss iiii dddd óóóó     VVVV iiii llll áááá gggg hhhh íííí rrrr aaaa dddd óóóó

Hírek, események
röviden

lethelyiség családi okból sürgôsen eladó.

Tel.: 06-20-934-1077.

HÁZASSÁG

– Meghívó. Lapunk állandó szerzôje,
Csomós Róbert szeretettel várja
ismerôseit, barátait július 19-én 19 óra-
kor a Lila Köd könyves kávézóban
(Tátra utca és Radnóti Miklós utca sa-
rok) legújabb könyvének bemutatójára.

– Zsinagógák nyomában! A Bálint
Ház Salom Klubja július hónapban ki-
rándulni megy a Szentes–Mád–To-
kaj–Nyíregyháza útvonalon. A rész-
letekrôl július 19-ig érdeklôdhetnek a
311-9214-es telefonszámon Repper
Ritánál vagy a repper.rita@balint-
haz.hu e-mail címen.

– Töltsd velünk a nyár utolsó hete-
it! Önkéntes munka Izraelben, akciós
repülôjeggyel, 2011. augusztus 14. és
szeptember 4. között. Ôsszel is folya-
matosan indulnak csoportjaink. Jelent-
kezés: Iljano@freemail.hu, 06-30-527-
0562, Deutsch János.

– A 28-as villamos ismét a Kozma
utcai zsidótemetôig jár, tudatjuk az ér-
dekeltekkel.

– Utazás Izraelbe. A Salom Klub
2011. október 26-tól november 3-ig
társasutazást szervez Izraelbe, mely-
nek költsége 1250 USA-dollár + 95
ezer Ft repülôjegyár, az El Al járatá-
val. Jelentkezni lehet Repper Ritánál
személyesen a Salom Klubban (Bálint
Ház, 1065 Bp., Révay u. 16), telefonon
a 06-70-311-0295, 311-9214/114 szá-
mon, illetve e-mailben a rep-
per.rita@gmail.com címen.

Halálozások

Mártír-istentiszteletek 2011/5771
Július 17.
Soroksár 09.30 temetô
Pesterzsébet 10.15 temetô
Csepel 11.30 temetô
Újpest, Rákospalota, Pestújhely 18.00 újpesti zsinagóga

Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék
figyelemmel, mert változás lehetséges!

Fájdalommal tudatom mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy imá-
dott feleségem, dr. Kendéné Winter Ve-
ronika, a MALÉV volt munkatársa, 66
éves korában örökre elszenderült. Föl-
di maradványai a Kozma utcai
temetôben leltek örök nyugalmat.
Gyászolják: férje, dr. Kende Iván, va-
lamint fiai, unokái, menyei, rokonai,
kollégái, hittestvérei és barátai. (x)

Somogyi Imréné, a népszerû Dusika
107 éves korában visszaadta a lelkét
Teremtôjének. Mély részvéttel kísérték
utolsó útjára a Kozma utcai sírkertben.
A hagyományokhoz mindig ragaszko-
dó, áldott, finom lélek volt. Közszeretet
és köztisztelet övezte. Tóth Emil fôkán-
tor gyászéneke után Deutsch Róbert
fôrabbi méltatta kiemelkedô emberi tu-
lajdonságait. Gyászolják: unokahúga,
Kádár Zsuzsi, aki éveken át odaadó sze-
retettel gondoskodott róla, és kegyelettel
búcsúzott tôle a többi családtag: Nusi,
Ernô, Gergô, Gábor valamint az Izrael-
ben élô Chava, Rózsi és családtagjaik.

Litvánia
A litván parlament a napokban 52 mil-

lió dolláros keretet hagyott jóvá a
megszállás idején a zsidóktól elkobzott
javak kárpótlására. A kifizetés tíz év alatt
történik. Andrius Kubilius kormányfô
szerint ezzel is bizonyítani akarják, hogy
„megértik a zsidóknak a holokauszt ide-
jén elszenvedett tragédiáját”. A döntés
végrehajtására a kormány különleges
alapot hoz létre, amely elsôsorban a
zsidó múlt emlékeinek megôrzését szol-
gálja. Az alapból a soá túlélôi számára
1,25 millió dollárt fizetnek ki a jövô
évben. Faina Kuklansky, a mintegy
háromezer fôs közösség egyik vezetôje a
Reuters brit hírügynökség tudósítójának
kijelentette, hogy „a szándék fontosabb,
mint az összeg. Az állam jelenleg ennyit
tud adni”. A parlamenti szavazás során a
141 képviselô közül 81 támogatta a
kártérítési javaslat elfogadását, melyet
többéves huzavona elôzött meg. A dön-
tést közvetlenül Hillary Clinton amerikai
külügyminiszter vilniusi látogatása elôtt
hozták meg. A második világháború elôtt
160 000 zsidó élt az országban, akik a
lakosság hét százalékát tették ki.

Argentína
Az argentin parlament egyhangúlag

jóváhagyta a Buenos Aires-i izraeli
nagykövetség ellen 1992 áprilisában
elkövetett bombamerénylet 29 halálos
áldozata családjának és 242 sérültjének
fizetendô 40 millió dolláros kártérítést.
A képviselôk jelenleg tanulmányozzák
az argentin fôvárosban mûködô AMIA
zsidó közösségi központ ellen 1994-ben
elkövetett terrortámadás 85 halálos
áldozata és sebesültjei után fizetendô
kártérítésre vonatkozó javaslatot is. A
két merénylet elkövetôit a hatóságok
még nem találták meg!

Az UNESCO, az Egyesült Nemzetek
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete elfogadta Jordánia kérését és
hivatalosan megrótta Izraelt a Templom-
hegy elôtti térségen folytatott feltáró ása-
tásokért. (A Jordániai panaszhoz Egyip-
tom, Bahrein és Irak is csatlakozott.)

Az úgynevezett „Mugrabi hídról” van
szó, amely nem híd, inkább feljáró vagy
rámpa, és a Nyugati Fal elôtti térséghez
vezetô úttól indul fel a Templomhegyre,
annak is a déli szélére. A rámpa felsô
vége az El-Aksza közelében éri el a
Templomhegy magasságát.

Az egykori primitív faépítményt már
régen kikezdte az idô, és a 2004. febru-
ár 11-én bekövetkezett erôs földrengés
súlyosan megrongálta.

Izrael hatóságai úgy döntöttek, hogy
az ideiglenes alkotmányt a helyhez illô
kô- és betonfeljáróval cserélik ki. A
2007-ben megkezdett munkálatokkal
párhuzamosan a feljáró nyomvonalán
feltáró ásatások is indultak, amelyekrôl
mind a muzulmán szent helyeket felü-
gyelô hitbizományt, a Wakfot, mind pe-
dig a Templomhegyet 1967-ig felügyelô
Jordániát értesítették.

Jordánia mindehhez – négy évvel
ezelôtt – hivatalosan beleegyezését ad-
ta. 2007 februárjában palesztin tömegek
indulatos tüntetést rendeztek a helyszí-
nen, mire Uri Lupolianski, Jeruzsálem
akkori polgármestere a munkálatokat
ideiglenesen leállíttatta. Idôvel mind a
feljáró rekonstrukciója, mind a feltáró
ásatások folytatódtak. 

Az UNESCO dokumentuma, amely
az angol nyelvû „censure” kifejezést –
magyarul jelenthet kifogást, bírálatot,
vagy akár megrovást is – használja, Iz-
raelt a régészeti munkák azonnali be-
szüntetésére szólítja fel.

Izrael megdöbbenéssel fogadta az
UNESCO üzenetét, miután a panasz be-
nyújtó Jordánia a munkálatok megkez-
désekor hivatalosan hozzájárult az ása-
tásokhoz.

A nemzetközi szervezet 21 tagállama
közül Ausztrália, Svájc, Brazília és Mexi-
kó a határozat szélsôséges Izrael-ellenes
megszövegezésének megváltoztatását
kérte. E négy államon kívül Svédország
és Észtország a feltáró ásatásról szóló vi-
ta elhalasztását is kezdeményezte, de az
Izrael-ellenes többség a kérést elvetette.

Nimrod Barkan, Izrael UNESCO-hoz
kirendelt nagykövete, aki csupán megfi-
gyelôi státussal rendelkezik, szót kért,
de Egyiptom képviselôjének vétója mi-
att nem fejthette ki álláspontját.

Mohammad Kayed, Jordánia Hase-
mita Királyság külügyminisztériumá-
nak szóvivôje elégedettségét fejezte ki a
döntés felett.

Izrael ezzel szemben megdöbbenését
és haragját hangoztatja. „A jordániaiak
hazudtak nekünk is, és az Egyesült Ál-
lamoknak is. Hihetetlen az a módszer,
ahogy az Izrael és Jordánia között meg-
született egyezséget meg sem említet-
ték” – fejezte ki véleményét az izraeli
szóvivô.

(Halmos László)

Megrótták Izraelt

Románia
A városban történt pogrom 70. évfor-

dulója alkalmából emlékmûvet avattak a
romániai Iasiban. Az ünnepségen a helyi
hitközség elnöke, Abraham Ghiltman
emlékezett a hatóságok által kezdemé-
nyezett vérengzés mintegy 15 000 áldo-
zatára, akik a korabeli közösség egyhar-
madát jelentették. A pogrom kezdete
elôtti napon Ion Antonescu román diktá-
tor telefonon utasította a helyôrség pa-
rancsnokát, hogy „tisztítsa meg a várost a
zsidóktól”. Paul Shapiro, a washingtoni
Holokauszt Múzeum Tanulmányi Köz-
pontjának igazgatója szerint ez volt a
második világháború egyik legborzal-
masabb vérengzése, ahol az embereket
az utcán, szomszédjaik szeme láttára
gyilkolták meg. Iasiban jelenleg ötszáz
zsidó él.

Egyesült Államok
A kaliforniai Beverly Hillsben lévô

otthonában 83 éves korában elhunyt
Peter Michael Falk, a Columbo film-
sorozat híressé vált nyomozója, aki az
elmúlt években súlyos Alzheimer-kór-
ban szenvedett. A színész kelet-európai
eredetû zsidó családból származott.
Felmenôi között orosz, lengyel, cseh és
magyar ôsök is találhatók. Állítólag
egyik dédapja Falk Miksa, a Pester
Lloyd neves fôszerkesztôje volt.
Hároméves korában szemhártyadaganat
miatt egyik szemét eltávolították. A
második világháború végén az USA
haditengerészeténél szakácsként szol-
gált. 1953-ban közigazgatási diplomát
szerzett a Syracuse-i Egyetemen, de
három évvel késôbb már Moliére Don
Juan címû darabjában szerepelt. A
televíziós produkciók legmagasabb
amerikai kitüntetését, az Emmy-díjat
négy alkalommal kapta meg.

kovács

21 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi sor-
sok segítése, a társkeresés számomra hiva-
tás. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 326-
5989, reggel 8–10-ig, este 20–22-ig.
E-mail: gyorgyi.asszony@gmail.com

Társasági és szellemi szórakozáshoz,
együttléthez 60-as intelligens, kedves fér-
fi társat keresek. 06-20-567-7810.
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SPÁNN GÁBOR

Lakoma
Újságírói közhely: a téma az utcán hever, csak le kell érte hajolni. Né-

ha az se baj, ha más hajol le érte. Ezzel a történettel is más ajándékozott
meg. Ismerek egy erôsen középkorú hölgyet, aki vándorpedikûrös. Miu-
tán szüleit a holokauszt szele jeltelen sírig fújta, és vidéki szatócs férje
korán infarktust kapott a liszteszsákok cipelése közben, ô muszáj Herku-
lesként egyedül nevelte fel és bocsátotta útra két fiát. Szerencséjére a
szakma, aminek ma is mestere, nem politikairendszer-függô. A lábkör-
me mindenkinek nô, és mindig akad olyan, aki nem tudja vagy nem
akarja egyedül gondozni, és megengedheti magának a házhoz rendelt
körömkozmetikust. Gazdag sosem lesz, mert mindig csak annyit vállal,
amennyit tisztességgel végre tud hajtani, és ez nem több, mint naponta
2-3 cím. Ô mesélte nekem a most következô történetet, amit nincs okom
kétségbe vonni, leírásával viszont jócskán hezitáltam. De errôl késôbb...

A derék vándorpedikûrös egy szerény autó tulajdonosa, mely egyben
munkaeszköze is. Amint mesélte, egyik Pest megyei vendégétôl jött haza
a sztrádán, amikor nem kis bosszúságára élénk dudálás és villogás köze-
pette leelôzte ôt egy mai autócsoda. Agyoncsicsázott hatalmas terepjáró,
azt sem tudja, milyen márkájú, de mehetett vagy 160-nal. Elmondása
szerint úgy érezte, hogy csak ül a „mi autónkban”, és ideje lenne elindul-
ni. Nem sokkal ezután hallott egy rövid fékcsikorgást, egy csattanó han-
got. Az ô tempójával pár perc múlva ért oda, ahol a „közúti esemény”
történt. Lassítás közben észrevette, hogy a sztráda szalagkorlátja alatt
fekszik egy elgázolt fácánkakas. Lefékezett, és azonnal tudta, hogy a sze-
rencsétlen madarat a közvetlenül elôtte haladó státusszimbólum ütötte
el, a jelek szerint megállás nélkül. Gondolt egyet és kiszállt, s miután
meggyôzôdött arról, hogy a gyönyörû, nagy testû fácánkakast a nyakán
érte a halálos sérülés, csomagtartójába tette a kéretlen vadászzsákmányt.
Végiggondolta a dolgot: ez a szerencsétlen madár biztos az út egyik olda-
láról battyogott a másik felé, és rosszul mérte fel az érkezô hatalmas au-
tócsoda sebességét, annak vezetôje pedig vagy észrevette a gázolást, vagy
sem. Tudta, hogy egy elkötelezett állatvédô torkán egy falat sem menne
le az így szerzett zsákmányból, de ô mérlegre tette a dolgot: gazdag em-
ber elüti, szegény ember elfogyasztja. Csillogott a szeme, miközben elme-
sélte, hogy egy teljes délelôttje ment rá, míg a nagy madarat megfosztot-
ta tollaitól; egész délután fôtt a csodálatos fácánleves, és sütötte a szebb-
nél szebb húsokat. Egy hétre való lukulluszi lakomát szereztem így – me-
séli a lábkörmök királynôje –, de mohóságomért megbüntetett a Jóisten.
Tudniillik elsô nap úgy nekiestem a tûzdelt fácánnak, hogy másnapra
még gyomorrontást is kaptam. Nahát, ezt írja meg, szerkesztô úr, úgysem
fogják elhinni!

Hát most megírtam, de fentebb már jeleztem, hogy sokáig vártam vele.
A derék asszonynak meg is mondtam, miért. Ez a mesébe illô sztori lehet-
ne akár a méltányosság ajándékának története is, hisz a pedikûrösnô jól
mondta: ebben az esetben a gazdag ember gondatlansága juttatta ritkán
látott jó falatokhoz a szegényebbet. Én viszont azért vártam a sztori közzé-
tételével, mert mint rájöttem, ennek a minidrámának az esszenciáját több
mint 100 évvel ezelôtt nálam sokkal szebben és szellemesebben írta meg
Sólem Aléchem, a világhírû zsidó-jiddis író, Tóbiás, a tejesember címû kis-
regényében. Egy helyütt azt írja: ha egy szegény zsidó csirkét eszik, két eset
lehetséges: vagy a csirke nagyon beteg, vagy a zsidó!

Köszönöm kérdésüket, a pedikürösnô már jobban van...

Nóti Károly, az én legkedvesebb
szerzôm, talált egy csendes, budai ká-
véházat, ahová nem járnak barátok és
ismerôsök, ahol a vendéget nem hív-
ják ötpercenként kártyázni, szóval
ahol nyugodtan és zavartalanul lehet
dolgozni. Ennél ideálisabb helyet egy
író számára képzelni sem lehet.

Csak a feketével volt egy kis baj.
A bal parti pincérek már ismerik

Nóti bogarait, de odaát annak a lúd-
talpú öreg cutrágernek bizony tágra
nyílt a szeme a csodálkozástól, ami-
kor az író a rendelést feladta:

– Hozzon nekem egy forró feketét
nagy vizes pohárban, mellette két üres
poharat, hogy lehûthessem. Három
kockacukrot tegyen bele elôre, és ka-
varja fel, hogy nekem ne legyen dol-
gom vele. A habot külön kérem,
lehetôleg porcelántányérban, azonkí-

vül hozza rögtön a szódabikarbónát is.
A budai pincér elsô hallásra nem

tudott mindent megjegyezni, de Nóti
addig küldözgette vissza a konyhára,
amíg végre úgy hozta a feketét, ahogy
az neki megfelelt. Igaz, hogy másnap
elölrôl kellett kezdenie a kioktatást, és
néhány hiba még mindig elôfordult,
de a nagy nyugalom és csend minde-
nért kárpótolta az írót. Két hét óta járt
már a budai kávéházba, amikor egy
szép napon, éppen amikor a feketéjét
megrendelte, a telefonhoz hívták.
Nóti felállt, és megindult a fülke felé.
Az elôtte haladó pincér nem vette ész-
re, hogy a vendég követi ôt. Így tör-
ténhetett, hogy Nóti hallotta, amikor
az öreg pincér harsány hangon bekiál-
tott a konyhába:

– Egy feketét a bolond Nótinak! 
(Galambos Szilveszter gyûjtése)

Salamon Béla sztorijai

Budai kávéház

Avi Ben Giora, a könyv szerzôje sa-
ját életének meghatározó korszakaiba
vezeti az olvasót. A kötöttségeket
mindig nehezen viselô, fiatal magyar
zsidó fiú a hetvenes évek Magyaror-
szágának zárt határaiból kiszakadva,
édesanyjával áttelepül Izraelbe, ahol
kalandoknak is beillô beilleszkedési
nehézségek után kell megalapoznia
jövôjét. Hamarosan hivatásos katona-
ként a Szináj-félsziget legmodernebb
katonai bázisára kerül. Ennek az ob-
jektumnak a belsô életébe pillantha-
tunk be az író segítségével, miközben
felidézi az akkor megkötött és ratifi-
kált egyiptomi békeszerzôdést, vala-
mint annak következményeit, hatását
a térségben élôk hétköznapjaira.

A nyugati viszonyokhoz szokott fi-
atal férfi késôbb felkeresi régi lányis-
merôsét a vasfüggöny mögött. Fur-
fangos, gyakran humoros kalandok
közepette és a kor fonákságait kijátsz-
va szökteti meg a lányt a közép-euró-
pai zónából, aki immár élete nagy sze-
relme, akiért fél Európát beutazza,
hogy feleségül vehesse.

Közös életük Izraelben kezdôdik,
majd a mai napig Bécsben folytató-
dik.

Az olvasót a már-már feledésbe
menô kor és egy kevésbé ismert világ
eseményeivel, s nem utolsósorban
egyéni, könnyed stílusával bilincseli
le a szerzô.

A könyv kereskedelmi forgalomban
kapható a következô budapesti bol-
tokban:

Klauzál 13 könyvüzlet, Klauzál
tér 13.

Makabbi Kft., Wesselényi utca 13.
Láng Téka, Pozsonyi út 12.
Lila Köd Irodalmi Kávéház, Tát-

ra utca 22. 

Egymásra Lépni Tilos!
Aktív közlekedôként nap mint nap

szabályok közé kényszerítve moz-
gunk. Vannak irányító és tiltó táblák
is. A szabályok logikusak, többé-ke-
vésbé be is tartjuk ôket, tudva, hogy
károkozást vagy büntetést válthatunk
ki mûködésünkkel. A társadalomban
való „közlekedés” is hasonló szabá-
lyok között zajlik. A legtöbb szabályt
otthon és az iskolában tanuljuk meg,
és vigyázunk, ne bántsunk meg má-
sokat, ebbôl következôen jogosan
háborodunk fel, ha minket bántanak.
A közlekedéssel ellentétben az itt
okozott vagy kapott sérülések után
nem jár büntetés, de a lelkekben an-
nál nagyobb lehet az okozott vagy el-
szenvedett kár.

Kisebbségként az érzékenységünk jóval nagyobb, felkapjuk a fejünket, ha
zsidóznak, de vajon hasonlóan zavar bennünket, ha más kisebbségeket bánta-
nak? Vagy nem figyelünk eléggé, esetleg mi is bántunk akarva, akaratlanul
másokat? Az emberek többsége nyitott arra, hogy megvizsgálja cselekedeteit,
segítse embertársait. A „vadul bántók” csoportjának nagyobb része is
mintakövetô, így ha jó példát lát, visszavesz magából. Egy biztos, társadal-
munkban, Budapesten nagyon sok kisebbség van, kisebbségben vannak a
szemüvegesek, a nôk, a nyugdíjasok, a gyerekek, és lehetne sorolni a csopor-
tokat. Mi mindannyian több kisebbségi csoportba is beletartozunk, amelyet
lehet kritizálni, utálni.

Az Egymásra Lépni Tilos! kampány azért jött létre, azért dolgoztunk, dol-
goznak ma is sokan benne, hogy felhívjuk a figyelmet: Budapest sokszínû
város, benne sokfajta értékrenddel bíró emberrel, akiknek együtt, egymás
mellett kell/kellene nyugodtan élniük. Az Egymásra Lépni Tilos! összefogja
a kisebbségeket képviselô szervezeteken túl mindazokat, akik tudnak, akar-
nak tenni az egyenlô bánásmódért, az esélyek egyenlôségéért. A kampány
alapvetô célja: legyen szemünk észrevenni az ügyfélszolgálaton a nagyot-
hallót, az orvosi rendelôben az anyukát gyermekével, a mozgássérülteknek
kialakított parkolókat a bevásárlóközpontokban. Egyszerû, pozitív és akti-
vizáló üzenetekkel hozzuk divatba a másik embertársunkra való odafigye-
lést (mint a mellékelt tábla is mutatja). Középtávon azonban lerakhatjuk egy
széles körû összefogáson alapuló, alulról jövô antidiszkriminációs hálózat
alapjait, amely alapvetô érdeke a zsidó közösségnek (is)! A kampány Buda-
pest Fôváros projektje, amelyben a fôpolgármester a védnöke a konferenci-
áknak, s a szakmai munkában személyemen keresztül a zsidó hitközség is
részt vesz.

Répás Péter

Negyvenéves 
a bécsi Freud Múzeum

Negyven éve nyitotta meg kapu-
it a Sigmund Freud Múzeum a bé-
csi Berggasse 19.-ben. A jubileum
alkalmából nyílt nappal és ingye-
nes belépéssel várták az érdek-
lôdôket.

Befejezôdött a bécsi Maccabiáda
Heinz Fischer osztrák államfô nyitotta meg Bécsben a 13. Maccabi Játéko-

kat. A beszédekbôl és látványosságokból álló, háromórás ceremóniát ötezer
ember nézte végig a városháza elôtti téren – éppen ott, ahol 1938-ban Hitler
az Anschlusst jelentette be az ünneplô tömegnek.

Az eseményen többek között részt vett Szekeres Pál, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium (NEFMI) sportért felelôs helyettes államtitkára és Zoltai Gusz-
táv, a Mazsihisz ügyvezetô igazgatója.

Szekeres Pál Jusztin Ádámnak, a Maccabi VAC Vívó és Atlétikai Club el-
nökének és egyben a magyar csapat vezetôjének meghívására tett látogatást
az osztrák fôvárosban. A csapatvezetô a többszörös paralimpiai bajnok he-
lyettes államtitkárt bemutatta versenyzôinknek, illetve körbevezette a helyszí-
neken is.

Ez volt az elsô alkalom 1945 óta, hogy a Maccabi Játékokra német nyelvû
országban került sor. A megnyitó ünnepség szervezôi erôsen hangsúlyozták
is ennek jelentôségét. Megemlékeztek az áldozatokról, ugyanakkor kiemel-
ték, hogy a verseny a zsidó szellem és a zsidóság túlélésének bizonyítéka.

Az eseményen – amelyet az Európai Maccabi Szövetség az Olimpiai Játé-
kok mintájára rendez – harminchét ország kétezer indulója tizenöt sportágban
(tollaslabda, kosárlabda, strandröplabda, bridzs, sakk, vívás, gyephoki, fut-
ball, futsal, golf, dzsúdó, karate, squash, úszás, bowling, asztalitenisz, céllö-
vészet, tenisz, röplabda) mérte össze tudását.

A versenyzôk közül a legfiatalabb tizenkettô, a két legidôsebb pedig nyolc-
vanéves volt, utóbbiak az amerikai csapattal érkeztek Bécsbe, de nem elôször
jártak ott: 1938-ban gyerekként menekültek el, hogy most amerikai úszókként
térjenek vissza.

A Szinájtól a Sóhajok hídjáig

A bécsi Sigmund Freud Múzeu-
mot 1971. június 15-én avatták fel
lánya, Anna Freud és az akkori kan-
cellár, Bruno Kreisky részvételével.
A híres pszichoanalitikus egykori
rendelôjében létrehozott intézményt
születésnapja tiszteletére egész hó-
napban ingyenesen látogathatták
azok, akik 1971-ben születtek, és ezt
valamilyen okmánnyal igazolni is
tudják. Szintén ingyenes volt a belé-
pés a 2011. június 15-i jubileumi
nyílt napon, amelyen elôadásokkal
és felolvasásokkal emlékeztek meg
az évfordulóról. Otto Kernberg New
York-i pszichoanalitikus például a
kortárs pszichoanalízis néhány nagy
ellentmondásáról beszélt az ünnep
alkalmából. A pszichoanalitikus
gondolkodásmód tudományos pers-
pektíváira világított rá Freud életé-
ben és munkásságában a bécsi anali-
tikus, Felix De Mendelssohn. „A
szerdatársaság protokolljai” címmel
hallhattak elôadás-performanszot az
érdeklôdôk Gerhard Naujokstól, Ro-
man Krivanek pedig speciális tárlat-
vezetést tartott az Anna Freud-ter-
meken keresztül.

Részletes program: www.freud-
museum.at

(Compress)


