Ára: 400 FORINT

77. évf. 11. szám 2022. június 15.
Sziván 16. 5782

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Zsidó Világhíradó
Belgium
Feltehetôleg Auschwitzban haltak
meg címmel kiállítás nyílt Liègeben, melyet az utókor emlékezéseként az Örökségi Alapok elnevezésû
szervezet rendezett. A látogatók
megtekinthetik a soá 733 helybéli
áldozatának fényképét, amelyek
többségét egykori hivatalos iratokból sikerült megszerezni. A kiállítás
bemutatja a nácik zsidóellenes intézkedéseit, amelyek végállomása
Auschwitz volt. Levéltári dokumentumok alapján jól követhetô a megszálló erôk és a helyi hatóságok
együttmûködése is. A tárlat elsôsorban regionális nézôpontból foglalkozik a vészkorszakkal, és kitér
olyan társadalmi folyamatokra is,
mint a bevándorlás, a kirekesztés, a
polgári engedetlenség stb. A város
nem feledkezett meg egykori lakosairól.
A liège-i Curtius múzeumban látható a holokauszt helyi áldozatainak
emlékmûve, melyet Christian Israel
szobrászmûvész tervezett.

Belgium. Liège, a 30-as évek.
Joseph és Chaia Wygocki, akik nem
jöttek vissza Auschwitzból

Románia. Ion Antonescu,
a deportálások elindítója

Románia
A Monitorul de Suceava hírportál
tájékoztatása szerint Emil Ursu, s
Bukovinai Nemzeti Múzeum igazgatója kijelentette, hogy az intézményükhöz tartozó Szeretvásári Történelmi Múzeum felújítása során emlékfalat állítanak a holokauszt bukovinai áldozatainak. A munkálatok
várhatóan 2023 novemberében
fejezôdnek be. A 43.363 nevet tartalmazó listát a Jád Vásém bocsátotta a
múzeum rendelkezésére.
A Szovjetunió német megtámadását követôen Ion Antonescu diktátor
parancsára 1941 október 9-én megkezdték a Romániához tartozó DélBukovinában létesített táborokban
ôrzött zsidók deportálását a
Dnyesztertôl
keletre
fekvô
Transznisztriába. Az ide hurcoltak
száma egy hónap alatt elérte az
57.000 fôt.
A második világháború kitörésekor Romániában 757.000 hittestvérünk élt. Az Elie Wiesel által vezetett nemzetközi történészbizottság
megállapítása szerint a román fennhatóság alatt lévô területeken mintegy 380-400 ezer zsidó pusztult el.
1940 és 44 között a Magyarországhoz tartozó Észak-Erdélyben a soá
áldozatainak száma 135.000 volt.
2004 óta október 9-e a holokauszt
romániai emléknapja.

Franciaország. Elisabeth Borne: „ Ez
az én közösségem, amely fontos
szerepet játszott a köztársaság
történetében és amelynek helye van
a köztársaságban.”
dia baloldali technokratának tartja,
akinek erôs a szociális érzékenysége és az esélyegyenlôség elkötelezett híve.
A Times of Israel ismertette a zsidó kötôdésérôl korábban a Radio Jnek tett rövid nyilatkozatát, amelyben Borne kijelentette, hogy „ez az
én közösségem, amely fontos szerepet játszott a köztársaság történetében és amelynek helye van a köztársaságban”. Kinevezését antiszemita
hangok is kísérték.
Francis Kalifat, a zsidó ernyôszervezet, a CRIF elnöke és Joël
Margui, a párizsi hitközség elnöke
gratulált Elisabeth Borne magas
megbízatásához.

Franciaország

Uruguay

Macron elnök a korábban a munkaügyi tárcát irányító 61 éves
Elisabeth Borne-t választotta kormányfônek. A politikus édesapja, a
kelet-európai zsidó családból származó Joseph Bornstein a német
megszállás idején részt vett az ellenállásban, és elfogása után a hírhedt
drancyi táborba került. Késôbb a nácik Auschwitzba deportálták, ahonnan 1945 áprilisában tért vissza
Franciaországba.
Elisabeth Borne-nak mérnöki
végzettsége van, és nagy tapasztalattal rendelkezik az államigazgatásban. Férjétôl korábban elvált, 27
éves fia jogász végzettségû. A mé-

Punta del Estén az utóbbi években
megkétszerezôdött az állandó zsidó
lakosok száma. A korábbi 300 helyett jelenleg mintegy 600 család él a
népszerû fürdôhelyen. Az újonnan
érkezettek fôleg argentinok, akik
Fabian Schamis hitközségi elnök
szerint részben a pandémia, részben
a bizonytalan politikai és gazdasági
helyzet, valamint a növekvô infláció
miatt hagyták el a szomszédos országot.
Punta del Este turisztikai fejlesztésében nagy szerepet játszott a zsidó
származású argentin Mauricio
Litman, aki a hittestvéreink által
kedvelt Cantegril Country Club alapítója volt. A városban évente megrendezik a zsidó filmfesztivált,
amelyre az idén februárban 19. alkalommal került sor. Punta del Estében
három zsinagóga mûködik.
Kovács
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Uruguay. Fabian Schamis
hitközségi elnök és fia

Évfordulók
„Ünnepeljük együtt az idén 74
éves modern Izraelt, a sokoldalú izraeli kultúrát és a nemzetközi gyermeknapot május 29-én, vasárnap a
budapesti Szent István parkban!” –
szólt az Izraeli Kulturális Intézet
(IKI) felhívása. A Covid-19 világjárvány miatti kényszerû két év kihagyás után újra Izrael-napot (jom
háácmáut) rendezett a világ elsô és
eddig egyetlen izraeli kulturális intézete, a budapesti Izraeli Kulturális
Intézet, melynek fô küldetése a sokarcú izraeli kultúra bemutatása és
népszerûsítése Magyarországon változatos szolgáltatásokkal, oktató és
szórakoztató
foglalkozásokkal,
közösségépítô programokkal. 2022
májusának utolsó vasárnapján tavasziasan kellemes idôben kicsik és nagyok együtt örülhettek a 74. évfordulónak Budapesten.
Idén novemberben lesz az Izrael
létjogosultságát kimondó ENSZ-határozat 75. évfordulója. 1947. november 29-én mondta ki a szervezet,
hogy Erec Jiszráélben, a Szentföldön
le fog járni a brit mandátum, és zsidó
állam alakul.
Tehát a modern
Izrael
jövôre,
2023-ban lesz 75
esztendôs. 1948.
május 14-én Dávid Ben-Gúrión
(1886–1973) kiáltotta ki a szabad és
független Ciont (a
szó a Sion szóból
származik, amely
ha gyo má nyo san
Jeruzsálem és Izrael földjének szinonimája). De a
jövô évben ennek
a néhai jeles államférfinak, az Izraeli Ideiglenes Államtanács elnökének,
Izrael elsô miniszterelnökének, Dávid Ben-Gúriónnak is évfordulója
lesz: elhunytának kerek 50. évfordulója.
Az itt látható – szerény gyûjteményemben ôrzött – megsárgult kisnyomtatvány anno a Pesti Izraelita
Hitközség kiadásában készült 1948.
május 14-én a budapesti Gewürczféle nyomdában. Ennek a régi, kinyitható emlék-dokumentumnak az
oldalain Izrael nemzeti himnuszának, a Hátikvának, vagyis a Remény-

Több száz amerikai zsidó katonát
temettek tévedésbôl keresztek alá
Egy zsidó szervezet 77 év elteltével próbálja a második világháborúban
elesett zsidó katonák kereszt formájú sírköveit Dávid-csillagra cserélni.
Nagyjából 200 és 500 közé tehetô azon amerikai zsidó katonák száma, akik
a második világháborúban estek el, és keresztény temetésben részesültek. Sírjukat a mai napig fehér kôkeresztek jelzik a katonai temetôkben. A Benjamin
Akció elnevezésû zsidó szervezet most azon munkálkodik, hogy megtalálja
ezeket a sírokat, és
Dá vid-csil la gok ra
cseréljék ki a kereszteket, egyeztetve az amerikai hadsereggel, illetve az
elhunytak családjával, írja a Kibic.
A projektrôl beszámoló Ynet cikke
szerint azért temették el az elesett zsidó katonákat keresztény szertartással, mert senki sem
tudott zsidóságukról. Sok zsidó katona azért titkolta származását, mert attól tartottak, ha fogságba esnének, a nácik megkínoznák vagy meggyilkolnák ôket.
Ez idáig 19 keresztet cseréltek ki Dávid-csillagokra a Benjamin Akció keretében, többek között Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban, a Fülöp-szigeteken, illetve az Egyesült Államokban lévô katonai temetôkben.
A cserét megelôzôen a szervezet munkatársai megkeresik a zsidó neveket a
világ több táján található amerikai katonai temetôkben, majd genealógiai
vizsgálatok következnek, amelyek során az Amerikába bevándorolt zsidók
listáját is átböngészik. Ha bebizonyosodik, hogy egy zsidó katona nyugszik a
kereszt alatt, megkeresik a családot, és kezdeményezik a sírkô kicserélését.
A Benjamin Akció 2018-ban jött létre, a projektet egy Benjamin
Garadetsky nevû amerikai zsidó katonáról neveztek el. Garadetsky Franciaországban esett el egy német bombázás során, és a normandiai katonai
temetôben helyezték örök nyugalomra, tévedésbôl egy kereszt formájú sírkô
alá.
A szervezet vezetôje, Jacob Schacter rabbi szerint „miközben a világban az
antiszemitizmus erôsödése tapasztalható, fontos elismerni annak a 11 ezer
zsidó katonának a hozzájárulását, akik a második világháború alatt az Egyesült Államok hadseregében szolgáltak, és a legnagyobb áldozatot hozták meg
hazájukért”.

nek héber és magyar nyelvû sorai –
utóbbi Kardos László (1898–1987)
József Attila- és Kossuth-díjas irodalomtörténész, mûfordító, akadémikus fordításában – olvashatók.
Izrael himnuszát Naftali Herz
Imber (1856–1909) írta 1878-ban.
Ezen szöveg keletkezésének is évfordulója lesz jövôre, a 145. De ha
minden igaz, már idén is az lehet,
mert találtam olyan adatot, mely szerint a vers elsô változatát – elsô két
versszakát – Tikváténu, vagyis Reményünk címmel 1877-ben írta a romániai Iasiban, vagyis Jászvásáron.
Ezt aztán tovább csiszolta, majd még
tovább igazítva a Jeruzsálemben kiadott elsô verseskönyve, az 1884-es
Hajnalcsillag részeként jelentette
meg. Dallamát bô egy évtizeddel
késôbb Samuel Cohen (1870–1940)
szerezte. Érdekesség, hogy a Hátikvá
dallama megegyezik a keresztény
közösségekben mindmáig közkedvelt, római katolikus, református,
evangélikus és újprotestáns egyházakban elôszeretettel elôadott Tüzed,
Uram, Jézus címû ének melódiájá-

val. (Minderrôl érdekes cikket írt
2012-ben Gali Máté történész a Magyar Narancsban Egy egyházi dallam
nyomában – Vándorok és vándormotívumok címmel.) Jövôre lesz 70 éve,
hogy a neves poéta, Naftali Herz
Imber földi maradványait méltó nyugalomra helyezték a jeruzsálemi Hár
Hámenuchot temetôben.
Nos, ezen fenti évfordulók közelítenek, azonban idén is van még egy
vagy két említésre érdemes jubileum: 2022. augusztus 29-én lesz 125
esztendeje, hogy a svájci Bázelben
megkezdôdött A zsidó állam címû
mû alkotójának, Herzl Tivadar
(1860–1904) újságírónak a kezdeményezésére-sürgetésére összehívott
elsô cionista kongresszus, ahol „kétezer éves számûzetés után elôször
gyûltek össze” a világ minden
részébôl származó zsidó küldöttek. S
a Hátikvá ekkor, 125 éve lett elôször
himnusszá: a frissen megalakult Cionista Világkongresszus fogadta el
himnuszának.
Írta-összeállította, fotózta:
Kerecsényi Zoltán
Felhasznált és ajánlott források:
Bódi Géza: November huszonkilencedike –
Amikor az ENSZ mellénk állt. =
https://izraelinfo.com/2017/11/29/novemberhuszonkilencedike (Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Dávid Ben-Gúrión – A Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából.
=
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dávid_BenGúrión (Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Gali Máté: Egy egyházi dallam nyomában
– Vándorok és vándormotívumok. =
https://magyarnarancs.hu/zene2/vandorokes-vandormotivumok-78344/?pageId=99 (Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Herzl Tivadar – Központi Cionista Archívumok.
=
https://embassies.gov.il/budapest/AboutIsrael
/history/Pages/zionism.aspx (Letöltés ideje:
2022. május 30.)
Izrael himnusza – A Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából.
=
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael_himnusza (Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Izraeli
Kulturális
Intézet.
=
https://www.iki-szochnut.org/;
https://www.facebook.com/izraelikultura/
(Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Jom HáZikáron – Jom HáÁcmaut. =
https://frankel.hu/jom-hazikaron-jom-haacmaut/ (Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Kácsor Zsolt: Egy nagy család ünnepelt –
Boldog születésnapot, Izrael! = https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/unnepek/egynagy-csalad-unnepelt-boldog-szuletesnapotizrael (Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Naftali Herz Imber – A Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából.
=
https://hu.wikipedia.org/wiki/Naftali_Herz_I
mber (Letöltés ideje: 2022. május 30.)
Szilágyi Erzsébet: Így született a Hatikva, a
zsidó himnusz. = https://mazsihisz.hu/hirek-azsido-vilagbol/mazsihisz-hirek/igy-szuletetta-hatikva-a-zsido-himnusz (Letöltés ideje:
2022. május 30.)
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Akik nélkül Budapest biztosan másként festene

Róth Miksa
Virágokkal, allegorikus alakokkal díszített színes ólomüveg ablak
egy lépcsôházban? Gyönyörû mozaik egy ház homlokzatán? Szinte
biztos, hogy az elkövetô nem más,
mint Róth Miksa, az elsô világháború elôtti békeidôk, a millennium
éveinek üvegfestô- és mozaikkészítô sztárja. A városban alig van
olyan szecessziós vagy art deco
épület, amihez ne lenne köze, legyen szó bankról, iskoláról, palotáról, bérházakról vagy a Városliget
fényûzô villáiról. Jól látható homlokzat vagy rejtett belsô tér: Róth
Miksa munkája Budapest minden
apró szegletében fellelhetô. És annyira ott van mindenhol, hogy ha
valaki épp Mexikóvárosban jár, ott
is felfedezheti a mûvész egyik munkáját.
Vannak olyan korszakok, stílusok,
amelyek örökre összefonódtak egyegy alkotó vagy
mûvész nevével,
akár egy újraértelmezett
állandó
jelzô. Ha reneszánsz, akkor Janus Pannonius és
Mátyás király, ha
reformkor, akkor
Széchenyi, ha historizmus, akkor
Ybl Miklós, és ha
szecesszió, akkor
Lechner
Ödön.
Meg persze Róth
Miksa, aki nélkül
lényegében elképzelhetetlen a század eleji Budapest
– és Magyarország,
vagyis akkor még
Osztrák–Ma gyar
Monarchia – városi
építészete, még akkor is, ha ô maga
nem építész, hanem üvegfestô- és mozaikkészítô
mûvész volt. Hogy miért lehet tele a
város az ô mûveivel? Lényegében jókor volt jó helyen, hiszen önálló
„üvegfestészeti mûintézetét” a városiasodás, a nagy építkezések korában alapította, ráadásul tele volt
újítással, az üvegfestést pedig nemcsak a mûvészethez emelte, de félkész vagy pongyola munkát sosem
adott ki a kezébôl. Ennél persze az
egész sokkal árnyaltabb.
Elsô mûhelyét 1885-ben alapította,
igazán ismertté azonban tíz évvel
késôbb, az 1896-os Ezredévi Országos Kiállítással és kicsit késôbb az
Országház üvegfestményeinek elkészítésével vált. Róth Miksa családja generációkon keresztül üvegesmesterekbôl állt, a mûvész már
gyerekkorában édesapja (aki a Mûcsarnok ólomüveg ablakait készítette), Róth Zsigmond mûhelyében figyelte az üvegfestés és az edzett
üveg készítésének rejtelmeit. Elsô
ablakait azokban az épületekben festette, melyeket apja üvegezett: az
Andrássy úti Bobula-palotában és az
Országos Kiállítás Iparcsarnokában,
utóbbi a második világháborúban,
Budapest ostroma során elpusztult.
Ahhoz az idôhöz fûzôdnek gyermekkorom legkedvesebb maradandó
emlékei, amelyet atyám – aki egyike
volt az utolsó céhmestereknek – mûhelyében töltöttem. Az ott készült,
mesterségbelileg kifogástalan, de
egyébként primitív ólomba foglalt színes üvegezések ragyogása és csillogása már serdülô gyermekkoromban
nagy örömet szereztek nekem, és
misztikus varázsukkal egész életemre
kiható mélységes benyomásokat váltottak ki belôlem.
Ebben a mûhelyben szerettem meg
a színes üvegeket, nemcsak megszerettem, de meg is tanultam becsülni
ezt a szubtilisan finom, törékeny, nemes anyagot, amelyben a legcsodálatosabb hatások végtelen skálája
rejtôzik, csak rátermett ember kell,
aki azokat elôcsalogassa. Ebben a
légkörben nevelkedtem, és így csak
természetes, hogy üvegfestô lettem.
Az idézet a Magyar Iparmûvészet
24. évfolyamának (1924) egyik szá-

mában megjelent, Az üvegfestészet
negyven éve címû írásában olvasható,
ahol nemcsak az üvegfestészethez való viszonyát, de annak középkori
múltját és a 19. század végén újraindult virágzását, valamint a technikai újításokat veszi számba. Az üvegablak-mûvészet újraéledése Magyarországon részben Trefort Ágoston
kultuszminiszternek köszönhetô, aki
egy cseh származású üvegfestô,
Eduard Kratzmann számára létrehozta az Országos Üvegfestészeti Intézetet, innen kerültek ki Budapest eklektikus stílusú templomainak és középületeinek festett üvegablakai.
A Felsô Iparrajziskola befejezése
után Nyugat-Európa mûvészeti
központjaiban tett tanulmányutat,
járt Németország, Belgium, Anglia és
Franciaország városaiban, ahol a gótikus katedrálisok üvegablakai életre szóló hatást gyakoroltak mûvésze-

a kialakítandó mintához igazította és
vágta ki a darabokat, és ô volt az elsô,
aki hordozható mozaikképet alkotott.
Kétségkívül Róth mûhelye kapta
a legtöbb és legrangosabb megbízást – vajon hol vannak Budapesten
azok a korabeli épületek, melyeken
nem Róth Miksa munkáját látjuk?
Egyre nagyobb mûhelyben és többféle stílusban dolgozott, mûveit a magas technikai színvonal és a dekoratív
szabadság hatotta át, melyek még akkor sem keltettek túlzsúfolt érzetet,
amikor számtalan apró motívum lepte el mind az ablakot, mind a mozaikot.
A kor kiváló építészeivel (Steindl
Imre, Ybl Miklós, Lechner Ödön) és
mûvészeivel – leginkább a gödöllôi
mûvésztelep vezetôivel – dolgozott
együtt, olyan épületeken láthatjuk ma
is munkáit, mint a Gresham-palota, a
Zeneakadémia, a Széchenyi Gyógy-

Fotó: Juhász Norbert / We Love Budapest
tére. Eleinte az itthoni ízlésnek
megfelelô ablakokat festett, azonban
Steindl Imre segítségével kiélhette
gótikához fûzôdô vonzalmát, amikor
az építész felkérte, hogy vegyen részt
a máriafalvi késô gótikus templom
restaurálásában. Bár több stílusban is
alkotott, élete végéig a gótizáló üvegfestményeket tartotta a legtöbbre. Noha historizáló mûveivel vált közkedveltté, mint az Országház vagy az
Országos Levéltár üvegfestményei,
napjainkban neve mégis a szecesszió
és az art deco elmaradhatatlan társa.
A szecesszió felé a Tiffany-üveg
felfedezése fordította, az opálos üveg
alkalmazása indította el az allegorikus alakok, az indák és a virágok
megformálása felé, hiszen ennek sajátos árnyalatgazdagsága jól illett a
szecesszióhoz. Az Osztrák–Magyar
Monarchiában Róth Miksa volt az,
aki meghonosította az amerikai belsôépítész által kifejlesztett üveget,
sôt, késôbb már nemcsak festésnél alkalmazta, hanem a mozaikdarabkák
alapanyagát is ezekbôl készítette.
Késôbb ezek a darabkák kiegészültek
a Zsolnay kerámiák darabjaival is.
Elnyerte az Iparmûvészeti Állami
Aranyérmet és a Ferenc József-rend
lovagi fokozatát, de nemcsak itthon,
hanem a nagyvilágban is sikert sikerre halmozott. Béke címû mozaikja ezüstérmet nyert az 1900-as párizsi
világkiállításon, az 1902-es torinói,
valamint az 1904-es Saint Louis-i világkiállítás aranyérmét is megkapta,
utóbbinál jelentôs sikert ért el mozaikdíszítésû kandallóival. Késôbb a
világkiállítások zsûritagjának is
felkérték, a pletykák szerint azért,
hogy másoknak is legyen esélyük
nyerni.
Folyamatosan kísérletezett, új technikákat alkalmazott és dolgozott ki,
nyugodtan hívhatjuk a modern mozaiktechnika legnagyobb megújítójának
is. A mozaikkészítés mesterségét Velencében tanulta ki, ráadásul kreatívan továbbfejlesztette: az eozinmázas
Zsolnay-elemek felhasználása mellett
az általa használt forma is új volt.
Már nemcsak a hagyományos négyzetformát alkalmazta, hanem mindig

fürdô vagy a Deák-mauzóleum. A kutatások alapján külföldön mintegy 30
helyen dolgozott, templomok, királyi
paloták, zsinagógák – bár zsidó vonatkozású mûveit igyekezett nem említeni – ôrzik mûveit. Budapesttôl
legmesszebb a Maróti Gézával közös
alkotása, a nyolc múzsát ábrázoló,
szecessziós stílusú, mintegy 180
négyzetméteres üvegkupola és a
színpadnyílás körüli mozaikok
vannak: Mexikóváros egykori
Nemzeti Színházában, amely ma
Szépmûvészeti Palotaként mûködik.
Budapest minden jelentôs, az
1800-as évek végén, 1900-as évek
elején emelt épületén találunk mozaik- vagy üvegdíszeket, és ezek az
esetek többségében Róth Miksa mûhelyében készültek. Hivatalosan több
mint 70 helyen lelhetôk fel munkái,
többnyire bankok, hitelintézetek, irodaházak, kereskedelmi székházak és
villák belsô tereiben vagy homlokzatain. A hatalmas üvegfelületektôl
egészen az apró fülkékig mindent elvállalt, aminek alkotásában élvezetet
talált.
A nagyközönség számára ma leginkább mozaikjai vannak elérhetô
közelségben, hiszen ezeket a városban sétálva bármikor megcsodálhatjuk, elég csak felnéznünk a Szervita
téri Török Bankház homlokzatára,
ahonnan Hungária néz le ránk. Az
50 négyzetméteres Hungária megdicsôülése Budapest legnagyobb köztéri mozaikja, melyen Patrona Hungariae mellett Kossuth Lajos, Széchenyi István és Pázmány Péter is
feltûnik. Színes üvegablakait viszont
leginkább csak képeken vagy a
Budapest100 eseményein láthatjuk,
hiszen ezek – már amelyik nem pusztult el a háborúk során – sok esetben
magánvillák, minisztériumok vagy
éppenséggel az Országház tereit díszítik, ahová alapesetben sajnos nem
jutunk be, ahogy az egykori
Lipótmezei Elmegyógyintézet kápolnájának hat hatalmas szecessziós üvegablakát is csak képekrôl láthatjuk ma már.
Fürdôs Zsanett
/ We Love Budapest
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Vita a halálos ítéletrôl
Rabbi Tarfon mondta: Négyféle halálos ítéletet hozhatott a bíróság: megkövezés – ez a legsúlyosabb –, elégetés, lefejezés, végül a megfojtás. Rabbi Simon kijavította: Az elégetés a súlyosabb, majd a megkövezés, a megfojtás. A
lefejezés a legenyhébb. (Talmud Szánhedrin 7/1.)
Mióta megszûnt a Szánhedrion, nincs értelme a vitának sem, folytatta Rabbi Akiba.
Egyébként is, a 71 tagú bíróságot „pusztulást hozónak” nevezte a nép, ha
hét évben egyszer kivégeztetett egy bûnöst. Mit mondtál, társam! – javította
ki Rabbi Eliezer ben Ázárja.
– Hét évben egyszer? Hetven évben egyszer... Rabbi Akiba hozzátette: Ha
mi a Szánhedrion volnánk, soha nem végeznénk ki embert. Rábbán Simon
ben Gamliel figyelmeztette: Nemde ha nem lenne halálos ítélet... a vérontókat is növelnék Izraelben? (Talmud Mákot 1/10. alapján)
Rabbi Simon, Setáh fia mesélte: Ne lássak vigaszt, ha nem mondok igazat!
Mentem egyik este, és láttam egy embert társa elôl menekülni a romok közé.
Odaszaladtam, és kést láttam egyik kezében, amelybôl vér csöpögött. ...és láttam a másikat, akit levágott az elsô, amint vonaglott vérében.
Ekkor mondtam neki: Gonosz! Ki gyilkolt itt? Ki lett itt gyilkossá? Te,
vagy én is?
Én láttam egyedül, hogy embert öltél! Mit csinálhatok, hiszen a te véred az
én kezemben van kiszolgáltatva. Ha nem jelentem, amit láttam, társad lennék
bûnödben: bûnös, mint te magad. Mégsem ítélhetnek el, mert csak én láttam
gyilkos tetted! Törvényünk kimondja: „Csak két tanú vallomása alapján haljon meg, akinek meg kell halnia. Ne ölessék meg egy tanú vallomása alapján!” Mégse bízd el magad: Az, AKI ismeri a gondolatokat, számon kéri tôled
társad vérét!” Így mondtam, és mi történt azután? Láttam, jött egy kígyó,
megmarta a gyilkost, és az ott nyomban meghalt...
Rabbi Tarfon kérdezte erre: Mit akarsz tanítani, társam, ezzel? Nemde azt,
hogy aki gyilkol és halált érdemel, kígyó prédájának kellett lennie annak?
Rabbi Joszé mondta: Ezt tanították Chizkija tanházában: Azóta, hogy a
Szentély elpusztult, bár a Szánhedrion megszûnt, a négy kivégzési mód nem
szûnt meg!
Nem szûntek meg? – kérdezte Rabbi Simon. De megszûntek! Csak a joga
a négy kivégzésnek nem szûnt meg. A Mindent Teremtô Angyala hajtja végre az ítéletet a bûnösön, tettének megfelelôen!
Hogyan magyarázta ezt mestered, Rabbi Chizkija? Rabbi Joszé mondta:
Akit megkövezésre találnak vétkesnek, az vagy leesik a tetôrôl, vagy vadállat tapossa szét! Akit elégetésre találnak vétkesnek, az vagy tûzbe esik, vagy
egy kígyó marja meg. Akit lefejezésre találnak vétkesnek, azt a római hatóságnak adják át (a lefejezés volt Róma kivégzési módja a nem római polgárokon), vagy rablók törnek rá. Akit megfojtásra találnak vétkesnek, az vagy
folyóba fullad, vagy diftériában hal meg!
Mi van akkor, kérdezte Rabbi Tarfon, ha a bûnös egy másik bûnt is elkövetett, amiért egy második halálos ítéletet is érdemel?
Rabbi Joszé mondta erre: Akit a bíróság kétféle kivégzésre is bûnösnek talált, azon a Halál Angyala a súlyosabbat hajtja végre. (Talmud Szánhedrin
37.b alapján.)
Szerdócz J. Ervin fôrabbi

Olvasói levél
Zalaegerszegen
Hétéves koromban befejeztem az elsô elemimet Budapesten. A szüleim Abbáziába
utaztak a nyári szünidôre, engem leküldtek édesanyám legidôsebb nôvéréhez, Margit nénihez Zalaegerszegre.
Ez volt az elsô látogatásom ebben a szép kis városkában. Margit néni és Albert bácsi betartották a zsidó vallás összes követelményeit. Kóser háztartást vezettek, az ehhez szükséges húst a közeli piacon szerezték be. Péntek este a közeli imaházban
imádkoztak, velem együtt. Innen gyalog sétáltunk haza, mert ilyenkor nem használtak semmilyen jármûvet.
Albert bácsi nagyon jó magyar volt. Esténként felolvasott költeményeket Petôfitôl,
Arany Jánostól, de még József Attilától is. Ott ültünk és élveztük a magyar irodalom
szépségeit.
Volt a családnak egy kis földje, ahol szôlôt termeltek. Ezt a birtokot „Hegynek”
hívták, bár csak egy kis domb volt. A Hegy lovas kocsival talán egyórai utazásra volt
a lakóházuktól. Fent, a domb tetején volt egy kis ház, amit hétvégi üdülésre használt
a Büchler család. Ennek a családnak 40 tagja élt Zalaegerszegen. Lent, a domb aljában egy keresztény család lakott, akik elvégezték a munkát a birtokon. Ôk tartottak teheneket, bárányokat és baromfit, aminek én nagyon örültem.
Segítettem szôlôt szedni, megtanultam, hogy a legalsó szemet kell megkóstolni, ha
tudni akarjuk, érett-e a szôlô.
Margit néninek és Albert bácsinak volt egy fia, aki a legidôsebb unokatestvér volt
a családban. A már felnôtt fiú Budapesten lakott, mert az ottani egyetemre járt villamosmérnök szakra. A nyár folyamán dolgozott, hogy pénzt keressen a következô
évi tanuláshoz.
Nekem volt biciklim, amivel Zalaegerszeg utcáin ténferegtem, de magammal vittem akkor is, amikor a dombon jártunk.
Augusztus vége felé hazautaztam Budapestre. A Nyugati pályaudvaron fekete zászlók fogadtak. Ez volt a gyászjelentés, hogy augusztus huszadikán Horthy István hôsi
halált halt. Késôbb kiderült, hogy a kormányzóhelyettes repülôjének lezuhanását a
nácik okozták, mert tudvalévô tény volt, hogy Horthy István a békéért tárgyalt a nyugati hatalmakkal.
Még két év telt el, és 1944. március 19-én a németek Németországba csalták Horthy Miklós kormányzót, hogy egyetlen puskalövés nélkül elfoglalják Magyarországot.
Elsô naptól kezdve letartóztatások tömege, zsidótörvények elfogadása feketítette
be a hangulatot.
Vidéken gettókba zárták a zsidókat, és elkezdôdött a deportálás a lengyel haláltáborokba. Margit nénit Albert bácsival és az egész Büchler családdal együtt elvitték.
Senki sem tért vissza.
Emil, aki Budapesten munkaszolgálatos táborban volt, elmenekült onnan, és életben maradt.
A kilencvenes években feleségemmel Magyarországon jártunk, és a Balaton mellett nyaraltunk. Megkérdeztem a barátomat, messze van-e Zalaegerszeg. Ô elvitt a
kocsiján. Ott álltunk a kapu mellett, ahol a rokonaim laktak. Becsöngettünk. A fiatal
házmester nyitott ajtót.
– Az elsô emeleten laktak a Büchlerék – mondtam. – Szeretnénk megnézni volt lakásukat.
– Nem jöttek haza a háborúból?
– Deportálásból!
A fiatalember a cipôjét nézte:
– Jelenleg könyvtár van a lakásuk helyén.
Továbbmentünk. A piac még megvolt. Kóser húst nem árultak. A Hegyre, vagy helyesebben a dombra, nem hajtottunk ki.
Beletörôdtünk a változtathatatlanba. Jó magyarokat gázkamrába zártak a nácik.
Arie Singer
Sydney
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Moldova György 1934–2022
„Tiszta és rettenthetetlen szellemét
megôrizzük, írásai, hite, elvhûsége
velünk marad és mindannyiunkkal, akik ôt olvassuk” – írta
Moldova György lánya, Moldova
Júlia, amikor élete 89. évében elhunyt a Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító
tagja. Temetése a Kozma utcai
temetôben volt.
A Reif György néven 1934-ben
zsidó családban született Moldova
igazi pesti vagány volt, aki gyerekkorában még utcakölykökkel verekedett; késôbb színmûvészeti
fôiskolás növendékként 1956-ban
fegyvert fogott (igaz, nem használta); majd bestseller riportkönyvek
szerzôjeként a hatalommal harcolt; a
rendszerváltás után pedig azokért a
baloldali eszmékért küzdött, amelyekben egész életében hitt, s amelyeket oly sokan megtagadtak Kádár
János halála és az általa jelzett korszak bukása után. Tízéves volt, amikor az embertelen törvény sárga
csillag viselésére kötelezte, és már
akkor, gyerekként tudta, hogy ez
egyszerûen: igazságtalanság és aljasság.
Igazságtalanságnak és aljasságnak
tartotta azt is, ami ebben az országban a rendszerváltás elôtt és után tör-
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Búcsú
(Kardos Péter rövidített gyászbeszéde)
Gyászoló Gyülekezet!
Temetôben halhatatlanságról beszélni – legalábbis bizarr.
De nem Moldova György koporsójánál. Ezt a gondolatot kicsit olyan
moldovásnak tartom. Bocsáss meg, Gyuri!
Ha valaki vállalná, hogy egyetlen szóval jellemezze ôt, lehetetlen feladatot kéne teljesítenie. Mert ahány kötet, annyiféle Moldova.
Hadd válasszak ki a sok jelzôbôl egyet, legyen ez a hûség.
Csak a maga által választott valakihez vagy valamihez. Nem lehetett
rákényszeríteni semmilyen elvet vagy meggyôzôdést.
Ahhoz, hogy valaki ezt megengedhesse magának, el kell érnie egy szintet.
Például a század legolvasottabb írójának lenni…
Például sok millió rajongót szerezni…
Egész életének értelme és tartalma az írás volt.
Olvasójaként példaképemnek tekintettem. Ahol csak alkalmam volt és
van és lesz, idézek Tôle.

Fotó: Szabó Gábor / Origo
tént az egyszerû, kiszolgáltatott emberekkel, azaz a proletárokkal, akik
közé magát is büszkén sorolta. Ma
már elképzelhetetlen, ami neki megadatott: hogy azért kelljen egy riportkönyvet még egyszer kiadni, mert az
elsô 1 millió példány elfogyott...
Még az is ismeri elhíresült köteteit,
aki esetleg nem is olvasta a szóban
forgó mûveket, hiszen könyvcímei
és mondásai szállóigévé váltak, sôt,
parafrazeálva ma is mindennapos
használatban vannak. Akit a moz-

Vendégül láttuk a Fradi által
megsegített ukrajnai ifi focistákat
A Ferencvárosi Torna Club március óta segíti a háború miatt hazájukból elmenekült ukrajnai focista gyerekeket, akiknek a Fradi korosztályos trénerei tartanak edzéseket hetente négyszer. A fiatal sportolók
pihenésképpen kulturális és szabadidôs programokon is részt vesznek,
így az FTC a Mazsihisszel közösen szervezett számukra látogatást a
Rumbachban és a Dohány utcai zsinagógában.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége meghívására mintegy
ötven ukrán ifi futballista tekintette meg a budapesti Rumbach Sebestyén
utcai zsinagóga nemrégiben felújított épületét, majd a vendégek látogatást tettek a Dohány utcai zsinagógában is.
Az Oroszország által megtámadott Ukrajnából elmenekült fiatal sportolók
– az U13-as korosztálytól az U19-es generációig bezárólag – a Fradi jóvoltából élhetnek méltó körülmények között Magyarországon: az FTC nemcsak
szállást és étkezést
biztosít számukra,
hanem a sportruházattól kezdve a
tisztálkodási eszközökön át mindenrôl gondoskodik. Az ifjú futballisták az FTC
legendás
zöldfehér szerelésében
sportolhatnak a
klub létesítményeiben, a Fradi korAz ukrajnai gyerekek a Rumbachban
osztályos trénerei
hetente négyszer tartanak nekik edzéseket, míg a fennmaradó idôben különbözô más programokat is szerveznek nekik.
Így került sor a Rumbach-zsinagóga és a Dohány utcai zsinagóga meglátogatására, ahol a gyerekeket és kísérôiket Heisler András, a Mazsihisz elnöke
köszöntötte.
– Az FTC részérôl nagyon nagy dolog, amit a klub ezekért a fiatalokért tesz
– mondta honlapunknak Heisler András, aki emlékeztetett arra, hogy a
Mazsihisznek a Fradival való együttmûködése ma már tradicionálisnak
tekinthetô, hiszen az elmúlt években különösen jó és szoros kapcsolat alakult
ki a zsidó felekezet és a sportklub között.
– A kapcsolatunk azután erôsödött föl, hogy a Maccabi Tel Aviv FC a
Ferencváros csapatával játszott kupamérkôzést 2018-ban a budapesti
Groupama Arénában – idézte föl a Mazsihisz elnöke. – A mérkôzés elôtt mindenki tartott attól, hogy a nézôtéren atrocitás történhet, csakhogy Kubatov
Gábor klubelnökkel összefogva a meccs elôtt megemlékezést tartottunk a zsidókat mentô és emiatt a nyilasok által kivégzett Tóth Potya István, az FTC
legendás játékos-edzôje tiszteletére. Ezzel a rendezvénnyel azt akartuk jelezni, hogy az antiszemitizmusnak és a rasszizmusnak nincs helye a Groupama
Arénában.
S hogy ezek után mi történt az FTC – Maccabi Tel Aviv FC mérkôzésen?
Heisler András úgy fogalmazott: „ilyen sportszerû szurkolást, mint amit
akkor tapasztaltam, ritkán látni”. Ez az esemény adta meg a lökést a
Mazsihisz és az FTC együttmûködésének, amely azóta már nemzetközi színtereken is bizonyította érvényességét és erejét. A Mazsihisz pedig Tóth Potya
István emlékezetének megôrzéséért együttmûködött a Zsidó
Világkongresszussal is.
– Nagyra értékelhetô, hogy a Ferencváros fokozottan ügyel az antiszemita
és rasszista jelenségek megelôzésére és távoltartására – fogalmazott a
Mazsihisz elnöke –, ami pedig az ukrajnai ifjú sportolók támogatását illeti, a
klub minden tiszteletet megérdemel azért, hogy immár hónapok óta segíti
ezeket a gyerekeket.
A Rumbach utcai és a Dohány utcai zsinagógában idegenvezetôk meséltek
a látogatóknak a lenyûgözô szépségû épületek történetérôl, a magyar zsidóságról, valamint a zsidó vallás fôbb elemeirôl.

dony füstje megcsapott; A tékozló
koldus; Az Ôrség panasza; A szent
tehén; Bûn az élet; Tisztelet Komlónak, és idézhetnénk még hosszú sorokon át, hiszen Moldova eladási rekorder: életében mintegy 12 millió
könyve kelt el.
– Rossz könyvem van, de hazug,
tisztességtelen nincsen – mondta
egyszer, s valóban, ô íróként, közéleti személyiségként is olyan ember
volt, mint a magánéletben: ami a szívén, az a száján. Ebben az értelemben (is) igazi proletár volt, aki a világot proletárszemmel, azaz a vesztesek, az átvertek, a lenézettek tekintetével látta és láttatta.
Tudta, hogy kikrôl beszél, hiszen
maga is dolgozott munkások között
konzervgyárban, s dolgozott mint
kazánszerelô is. Természetesen nemcsak a szociográfiai munkásságáért
becsülte egy egész ország, de az irodalmi szakma (amelyet ô maga természetesen sokszor lenézett, hiszen
egy Moldova György ezt is megengedhette magának) nagyra tartotta a
Ferencvárosi koktél címû novelláskötetét; ami pedig a csaknem ötven
éve megjelent Negyven prédikátor
címû regényét illeti, az ma is megállja a helyét a remekmûvek között.
Természetesen a Negyven prédikátornak is azok a hôsei, akiket
Moldova egész életében szolgálni
igyekezett: a jogfosztott, kisemmizett, a hitük miatt senki mivoltra ítélt
református gályarabok.
Moldova sem tagadta meg a szocializmusba és Kádár Jánosba vetett
hitét soha. Úgy gondolta, hogy Magyarországon a kisemberek a Kádárkorszakban éltek a legjobban, amikor százával emelkedtek számukra a
lakótelepek, és amikor az életszínvonal nem volt ugyan magas, de az élet
kiszámíthatóbb volt, mint a rendszerváltás után.
Olyan írás- és munkaszenvedély
fûtötte, hogy még idôsebb korában is
képes volt hónapokat tölteni „terepen”: emlékezetes marad az életmûbôl az Európa hátsó udvara címû
kétrészes riportkönyve is, amelynek
elsô kötete Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyérôl, a második része pedig a
trianoni határokon túl rekedt szlovákiai, romániai és ukrajnai magyarokról szól.
Magyarokról, hiszen Moldova magyar írónak, de zsidó embernek vallotta magát: éveken át büszkén mesélte, hogy a népszámláláskor nem
azt íratta be a nemzetisége rovatba,
hogy magyar, hanem azt, hogy zsidó. Büszke zsidó volt, megalkuvást
nem ismerô magyar író, a legnagyobbak közül való, amit díjak tömkelegével ismertek el: Kossuth-díjas,
kétszeres József Attila-díjas és Radnóti-díjas, Prima Primissima díjas
volt, szatirikus, humoros írásaiért pedig még a Karinthy-gyûrût is megkapta.
Alapító tagként került be a Digitális Irodalmi Akadémiába, halálával
pedig az irodalmi halhatatlanságba.
Moldova Györgyöt a Kozma utcai
temetôben Kardos Péter fôrabbi búcsúztatta, a ravatalnál Iványi Gábor,
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkészi vezetôje is
elköszönt tôle.

Kardos Péter fôrabbi: felmérhetetlen veszteség
Amit leányainak tanácsolt egyik önálló kötetében: a bölcsességének
olyan gyûjteménye, ami, tudom és hiszem, egyedülálló irodalmunkban.
Ha már a bölcsességérôl esett szó, egykori Mesteremtôl idézek.
Az emeli önmaga fölé az embert, hogy a halál gondolatát el tudja viselni. A bölcsesség és a hit ereje legyôzi a halált.
Ô a bölcsességnek és a hitnek is birtokosa volt. De nemcsak birtokosa,
hanem ezeket sugározta olvasóinak milliói felé, mert mindenki nyelvén
tudott.
Hadd ne soroljam riportjait, amiket nem az íróasztalon írt – elutazott
emberek közé, és ott gyûjtötte élményeit.
Pontos napirend szerint élt.
Mindig minden ugyanabban az idôben.
A késést nem tolerálta. Ô korábban érkezett.
Kerek életút mindezek jegyében: Kôbányán született, és ugyanitt van
végsô pihenôhelye.
A kettô között pedig hegyek és völgyek, csúcsok és szakadékok – ez
utóbbi egyike volt a gettó.
Közben: hosszú sorok dedikálásai színhelyein.
Elismerések, díjak a LEGNAGYOBBNAK, aki mindenki nyelvén
tudott.
Egész
életét
arra
tette
fel:
CSAK
NEM
KISZOLGÁLTATOTTNAK LENNI!
Azt és úgy írjam meg, ahogy jónak látom.
Keveseknek sikerül…
Szerettein kívül zsidó identitása, a hagyomány tisztelete jelentette számára a mindent.
A jankiperek és a széderesték, amikor együtt volt a család. A család, ô
pedig a családfô.
Identitástudata olyan szenvedélyes volt, mint minden, amit felvállalt.
Egyike volt – családtagjaival együtt – azoknak, akik a népszámláláskor
zsidónak vallották magukat.
Nem sok túlélô lehetett a 12 ezer között…
Bejárta Izraelt. Látta, egy másféle zsidóság is létezik az addig ismerteken kívül.
*
Amikor Isten ennyi idôt ad a halandónak, akkor gyász helyett a kegyelet, a fájdalom helyett a köszönet és a hála érzése kell hogy eluralkodjon
szívünkben.
Ne engedjük Gyurit meghalni!
Beszéljünk róla, idézzük szavait, sorsát, életútját. Olvassuk könyvei
sokaságát. Jöjjünk el hozzá ide, s mondjuk el neki, mi fáj. Ha öröm ér,
azt is osszuk meg vele.
Ha így teszünk, meglátjuk, nem hal meg számunkra, de visszatér, és
velünk marad, amíg élünk.
Így búcsúzzunk Tôle, a köszönet, a hála és a remény érzésével.
Úgy legyen, ámen.

Komlói bányászok a ravatalnál. Szeretett bennünket

Fotók: BPK
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„A legpestibb utca...”
Ha valaki ma Budapesten kimondja azt az állandósult szókapcsolatot, hogy a legpestibb utca, a
többség rögvest rávágja: Krúdy
nevezte így a Király utcát. Azt
azonban még senki nem kérdezte
meg: rendben, de hol?
Mielôtt a kérdésre megadnám a
választ, ne feledjük, ha valamit sokat
mondogatunk, az rögzül, ha valamit
sokat hajtogatunk, akkor az teljesen
bizonyos, hogy úgy is van, mindenki
gondolkodás nélkül elhiszi.
Sokszor elsétáltam már a Király
utca 11-es számú ház tûzfala elôtt,
amire a Neopaint csapata még 2013ban háromemeletnyi kék kandelábert
festett, rá a Király a legpestibb utca
feliratot, alá pedig egy Krúdy-idézetet, elegáns slampossággal – azt
ugyanis már elfelejtették odapingálni, honnét is való a hosszú citátum:
„Temérdek kocsi volt ebben a
szûk utcában; mindenféle kocsi volt,
amely a város területén feltalálható.
Nagy málhásszekerek mentek vagy
jöttek, mintha itt keresnék azokat a
raktárakat, ahol szállítmányuktól
megszabadulhatnak. Minden bolt
elôtt kézikocsik voltak felállítva,
amelyekre reggeltôl estig pakoltak,
mintha egyetlen nap alatt akarna elköltözni az egész utca helyérôl. Postakocsik állongtak, amelyek kifogyhatatlanul ontották belsejükbôl a
csomagokat, amelyek talán a földkerekség minden portékáját ideszállították... Megszakítás nélkül következett egyik boltajtó a másik után,
mindegyikben más portékát árultak,
csak a boltosok voltak egyformák...”
Az idézet az 1929-ben megjelent
Boldogult úrfikoromban címû
regénybôl való.
De vajon hol írta azt Krúdy, hogy
a Király a legpestibb utca? Kerestem, lapozgattam, kutattam, semmi.
Az Élet és Tudománytól kezdve, a
Holmin, a 168 Órán keresztül a Kortárson át az Új Emberig egy sereg
médium a lehetô legtermészetesebben közli, nem beszélve az online
sajtóról, hogy a legpestibb utcát egyértelmûen Krúdy Gyula írta le. Valahol...
Persze belenéztem Sárközi Mátyás
könyvébe (A Király utcán végestelen-végig), s lám, mit találok:
„Krúdy szerint (itt lakott a Pekáryházban) ez a legpestibb utca. Ezt
vallja Cs. Szabó is valamelyik könyvében, pedig ô csak az antikváriumok miatt járt ide.”
Azonnal fellapoztam Cs. Szabót
is, aki hosszasan ír a Király utcáról
Hûlô árnyékban címû kötetében, de
semmi legpestibb. Felhívtam tehát
Sárközi Mátyást, aki közölte, valóban leírta, hogy a mondat Krúdynál
található valahol, de ne haragudjak
rá, ô is csupán átvette, és már nem
emlékszik, hol volt a forrás.
Ekkor jutott eszembe Fráter Zoltán
irodalomtörténész, ôt is felhívtam.
Megígérte, kicsit keresgél. Másnap
hívott is, és közölte, úgy tûnik, igazam volt, Krúdy ugyanis soha sehol
nem nevezte a Király utcát a legpestibb utcának. Ellenben találtam
valamit, mondta vidáman Fráter, ennek örülni fogsz, szerintem ezt kerested, itt a forrás.
Történt pedig, hogy Krúdynak hivatalos levelet kézbesített a postás
1918. október elején a Margit-szigeti Nagyszálló második emelet 133-as
szobájába, ahol éppen lakott.
„Tisztelt Barátom!
A Fôváros Barátainak mai napon
tartott ülésén abban állapodtunk
meg, hogy a legközelebbi november
hó 5-én délelôtt 11 órakor tartandó
összejövetel tárgyául a fôváros utcaelnevezéseinek kérdését tûzzük napirendre és elôadóul mint e kérdés alapos ismerôjét, Önt fogjuk felkérni.
Felkérem, hogy az elôadói tisztet elfogadni s elhatározásáról engem értesíteni szíveskedjék.
A szükséges adatokat Szilágyi Lajos miniszteri tanácsos úr (I.,
Döbrentei tér 4.) készséggel rendelkezésére fogja bocsátani. Budapest,
1918. október 1.

Polónvi Géza elnök”
Polónyi volt ekkoriban a Fôvárosi
Közmunkák Tanácsának elnöke.
Decemberben még hírlapi vita is
indult a tervezett utcanév-változtatásokról. Minderrôl Szakács Andor újságíró így írt:
„Az urak azt határozták, hogy
utcakeresztelônek Krúdy Gyulát kérik föl, aki sokat foglalkozott a
fôváros régiségeivel, s egyáltalán
alapos ismerôje az elmúlt koroknak
és emlékeknek. (...) Az ô kezébe adták tehát Budapest térképét, hogy az
avultak és ízléstelenek helyett új utcaneveket írjon belé.”
Krúdy írt egy publicisztikát a Magyarország címû lap 1918. október
6-i számának 5. oldalán a Pesti levelek rovatban Pesti utcák címmel. És
ezzel megérkeztünk a megoldáshoz:
„Álmomban tegnap egy cukorbajos, kövér, papucsos és hálósapkás
öregember sántikált be hozzám. A
mutatóujjával feltolta a sapkáját s
így szólt:

Én vagyok a Király utca és eljöttem, s eljöttem kegyelmet kérni az
úrtól.”
Krúdyt álmában meglátogatja a
neve esetleges elvesztése miatt aggódó Király utca, és arra kéri, kegyelmezzen meg a nevének. Az öregember arcú Király utca így érvel:
„...hát én kegyelmet kérek, hadd
maradhassak meg én a régi Pestbôl,
okulására, elmélázására, tanulmányozására a következô nemzedékeknek: milyen volt egykor Pest s mivé
lett? Az én százesztendôs házaimnak
már alig van párjuk a városban.”
Végül így zárja védôbeszédét:
„S én mégis kegyelmet kérek
öntôl, jó uram, mert öreg vagyok, a
pesti utcák nagyapja vagyok, a soha
vissza nem térô múlt vagyok.”
Igen, a Király utca természetesen
pesti utca, de ragaszkodván a múlthoz és az igazsághoz, a pesti utcák
nagyapja Ô, és ezentúl mondjuk ezt
már így.
Bóka B. László / Szombat Online
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Antiszemita incidensek
a budapesti Állatorvostudományi
Egyetemen
A TEV-hez érkezett bejelentések szerint több antiszemita indíttatású atrocitás is érte az elmúlt idôszakban a budapesti Állatorvostudományi Egyetem
izraeli hallgatóit.
A május 11-én tartott nemzetközi nyílt
napon a palesztin hallgatók standjánál Izrael Állam létét tagadó antiszemita szórólapokat osztogattak. A kétoldalas röplapon a palesztin társadalmi szokásokról,
hagyományokról, mûvészetrôl, kultúráról, valamint Palesztina izraeli megszállásáról lehet olvasni.
Izrael Állam 1948-as megalakulása,
vagyis a Nakba, azaz a „katasztrófa”
alapjaiban változtatta meg a palesztin társadalmat. A terület elvesztése, a menekülttáborok felállítása, az Öböl-menti országokba, Európába és az Egyesült Államokba történô kivándorlás jelentôs kihívás elé állították a hagyományos palesztin
értékeket és szokásokat – fogalmaz a dokumentum.
A szórólap hátoldalán egy térkép is található, amely szerint Palesztina fôvárosa
Jeruzsálem, hivatalos nyelve az arab, lakói pedig arabok. A térkép a mai Izrael
Állam teljes területét palesztin területként
tünteti fel, amely „Ázsia, Afrika és a
Földközi-tenger között” található és
„stratégiai” jelentôséggel bír.
Márciusban az egyetem hallgatóinak
Univet – Confessions nevû Facebookoldalán – amelyet a diákok és nem az
egyetem mûködtet – éles vita bontakozott
ki az izraeli és a palesztin hallgatók között.
A polémia középpontjában az izraeli–palesztin kérdés aspektusai, az Izrael által állítólag elkövetett háborús bûnök álltak.
A diskurzus odáig fajult, hogy az izraeli diákok szerint az oldal adminisztrátorai egy idô után nem megfelelônek nyilvánították és letiltották az Izraellel kapcsolatos bejegyzéseiket, míg a palesztin diákok továbbra is posztolhattak Izraelrôl. Az egyik izraeli hallgató magánüzenetben adott hangot felháborodásának. „Akkor vagyunk jó izraeliek, ha csendben maradunk. Amennyiben azt kérjük, hogy töröljétek az országunkat negatív színben feltüntetô tartalmakat, fekete bárányként vagyunk számon tartva” – írta. Az adminisztrátorok válasza az volt, hogy „igen, köszönjük a véleményt”.
Volt izraeli hallgató, akit az oldalon kifejtett véleménye miatt magánüzenetben, e-mailben „földrablónak”, „cionistának” neveztek, csak mert leírta,
hogy zsidók is halnak meg a konfliktusban, a saját családja is veszélyben van
a rakéták miatt. Szerinte a szóban forgó Facebook-oldal nem a politikai nézetek kifejtésére jött létre, és ha a felhasználók antiszemita kommenteket kapnak, a moderátoroknak kötelességük lenne törölni azokat.
A történtek végül oda vezettek, hogy az adminisztrátorok május 16-tól
kezdôdôen minden Izraellel és Palesztinával kapcsolatos tartalmat törölnek az
oldalról. Bejegyzésük szerint megpróbáltak teret adni az „érett, civilizált vitának”, de néhány „fekete bárány” miatt ez nem sikerült. Azt írják, hogy minden politikai kérdésben semlegesek, keményen dolgoznak a semlegesség jegyében történô moderáláson, de ôk is emberek, és nem tûrik tovább a gyalázkodó, gyûlölködô kommenteket. A jövôben pedig oldaltól függetlenül tiltani
fogják mindazokat, akik „úgy döntenek, hogy aktívan felnagyítanak bármilyen agressziót, vagy szélsôséges nézeteket képviselnek”.
Egy harmadik esetben pedig egy antiszemita falfirkáról kaptunk bejelentést, amelyet egy izraeli állatorvostan-hallgató lakóhelyének falára rajzoltak
az online vitát követôen. Az akasztófát és Dávid-csillagot ábrázoló graffiti fölé azt írták: „kurva zsidó Fidesz”.

Magyar kitüntetést kapott a TikTok-sztárrá vált Lily Ebert túlélô
Magyar állami kitüntetésben részesült Lily Ebert Londonban élô
magyar holokauszttúlélô.
A 98 esztendôs Lily Ebert a londoni magyar nagykövetségen a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át Kumin Ferenc
nagykövettôl.
Áder János köztársasági elnök a
holokauszt témájában végzett
kiemelkedô oktatási tevékenységéért
részesítette az elismerésben az idôs
holokauszttúlélôt.
Lily Ebertet Magyarországról
1944 nyarán az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Édesanyját, öccsét és egyik lánytestvérét
megölték. Két másik lánytestvérével
együtt négy hónap után egy lipcsei
hadianyaggyárba küldték kényszermunkára, ahol az amerikai hadsereg
1945 áprilisában felszabadította
ôket.
A háború után rövid ideig Svájcban, majd csaknem két évtizedig Izraelben élt, ahonnan 1967-ben férjével és három gyermekével Angliába
költözött. Ott kezdte el a holokauszt
történetének megismertetését célzó,
idôvel az egész világra kiterjedô tevékenységét.

Jelenleg Londonban él, három
gyermeke, tíz unokája és 35 dédunokája van.
Ismeretterjesztô tevékenységét
egyik dédunokája, Dov Forman is
segíti, aki Lily Ebertnek TikTokoldalt is létrehozott. Az oldalnak már
1,9 millió követôje van.
A kitüntetés átadása alkalmából
rendezett nagykövetségi ceremónián
Lily Ebert elmondta: már Auschwitzban megfogadta magának, hogy
ha minden esélyt meghazudtolva túlélné a borzalmakat, mindent elkövet
annak érdekében, hogy megismertesse a világgal saját történetét és
azokét is, akik nem maradtak életben.
„Ezt teszem, mivel a világnak nem
szabad elfeledkeznie az emberiesség
ellen valaha elkövetett legrettenetesebb bûncselekményrôl” – emelte ki,
hozzátéve: a jelenlévôket is arra kéri, hogy legyenek az ô tanúi akkor is,
amikor ô már nem tud majd többé
beszélni a történtekrôl.
Kijelentette: az embereknek azt
kell felismerniük, hogy ha valaki
más, attól sem nem jobb, sem nem
rosszabb, mint ôk.
Kumin Ferenc londoni nagykövet

Magyarország a maga
részérôl nagy utat járt be
– bár még nincs ennek az
útnak a végén – azáltal,
hogy az utóbbi években sikerült korszerûsíteni az iskolai történelemoktatáson
belül a holokauszt történetének bemutatását. Ebben
nagy szerepe volt Izrael budapesti nagykövetségének
is, és olyan szakemberek
vettek részt e munkában,
akik meg tudták tisztítani
ezt a tananyagot az ideológiai lerakódásoktól – tette
hozzá a nagykövet.
Lily Ebert egyike volt annak a hét, Nagy-Britanniában
élô
holokauszttúlélônek, akiknek portréit
Lily Ebert és dédunokája, Dov Forman
Károly brit trónörökös szea rendezvényen elmondta: a kitünte- mélyes megbízásából az idén hét eltést a kormány különösen fontosnak ismert brit festômûvész megfestette.
A hét portré a Korona kezelésében
tartja, mert ezzel a gesztussal is tudatni kívánta Lily Eberttel, hogy lévô páratlan képzômûvészeti gyûjMagyarország is ugyanolyan tiszte- temény, a Royal Collection része, és
lettel és elképedéssel kíséri figye- az év elején több hétig volt kiállítva
lemmel az ô ismeretterjesztô teljesít- a Buckingham-palotában, a brit kiráményét, mint sok millió követôje vi- lyi család elsô számú londoni rezidenciáján. (Kertész Róbert, MTI)
lágszerte.
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IZRAELI SZÍNES
Egy különleges
magyar múzeum Izraelben

Ron Lusztig, a cfáti Magyar Nyelvterületrôl Származó Zsidóság Múzeumának igazgatója a Heti Tv Pirkadat címû mûsorában beszélt a szülei által 37 évvel ezelôtt alapított intézményrôl. Az igazgató örömmel számolt be egy nemrégiben megjelent könyvrôl, amely már Izrael minden állami iskolájába, közintézményébe és könyvtárába eljutott, s amelyben a múzeumot bemutatva állítanak emléket az alapítóknak. Mind a kötetben, mind a kiállításon külön
foglalkoznak azzal a több ezer magyar családdal, akik anyagilag, valamint
családi emlékekkel segítették az intézményt.
A gyûjteménybôl megismerhetô egyrészt a magyar zsidóság szerepe Magyarország történelmében, gazdaságában és kultúrájában, másrészt fontos
szerepet kapnak a holokauszt tragédiájával kapcsolatos dokumentumok. De
mindezek mellett, emelte ki az igazgató, különlegesen hangsúlyos annak a bemutatása is, hogy mit tettek a magyarok új hazájuk, Izrael fejlôdéséért.
A könyv és a kiállítás egyik legértékesebb darabja az a tóraszekrény,
amelynek már a története is egyedülálló. Mint azt Ron Lusztig elmondta, a
szülei 1996-ban Magyarországon jártak, ahol többek között Tokajra is ellátogattak. A város polgármestere örömmel fogadta ôket, és megmutatta nekik a
nevezetességeket, így az egykori ortodox zsinagógát is, amit éppen akkor újítottak fel. Ron Lusztig édesapja az építkezésen fatörmelékeket látott, melyeket azonnal felismert, és kérte a polgármestert, hadd vigyék el Izraelbe. A város elsô embere természetesen igent mondott, ám minden jó szándék ellenére
több mint két éven át kellett küzdeni a bürokráciával, míg végül a darabok eljutottak Izraelbe, ahol restaurátorok és dokumentumok segítségével sikerült
újból megépíteni az ortodox zsinagóga tóraszekrényét.
Ron Lusztig szerint nagyon fontos volt a magyar és az izraeli kormány közös döntése, hogy ennek a különleges múzeumnak egy nagyobb, modernebb
épületbe kell költöznie a sokkal látogatottabb Herclija városában. Sajnálatos
módon azonban a tervezési munkálatok lassúak, de mindenki bízik abban,
hogy rövidesen elkészül az új épület, és ez a különleges, folyamatosan bôvülô
gyûjtemény egyre több látogató elôtt lesz ismert. Ez azért is fontos, tette hozzá, mert a legfontosabb céljuk az, hogy megmutassák a világnak a magyar és
a zsidó kultúra értékeit, ami nem egyszerû feladat. Fôleg annak a fényében,
hogy azt szeretnék, ha minél több fiatal keresné fel az intézményt.
Breuerpress

Palesztin zászlókkal tartottak
diákok gyûlést a Ben Gurion
Egyetemen

A Beér Sevá-i Ben Gurion Egyetem több száz beduin diákja nagygyûlést tartott a Nakba-nap alkalmából, és palesztin zászlókat lengetett
az egyetemen, írja az ujkelet.live.
Az arabul katasztrófát jelentô
Nakba a palesztinok gyásznapja, melyen „kitelepítésükre” emlékeznek.
Az arab diákok hangsúlyozták,
hogy csupán szólásszabadságukkal
élnek.
Izrael-párti diákok ellentüntetést
rendeztek a gyûléssel szemben, a két
oldal elkülönítésérôl pedig kordonok, rendôrök és biztonsági személyzet gondoskodott.
A Times of Israel tudósítója szerint több zsidó diák is volt a palesztinbarát részen.
Beér Sevá polgármestere, Ruvik
Dánilovics felszólította Dániel
Chájimovics egyetemi elnököt, hogy
lépjen fel a tüntetésen részt vevô diákokkal szemben.
„Büszkén lengetik a palesztin
zászlót, és olyan dalokat énekelnek,
amelyek Izrael ellenségeit dicsérik,
akiknek egyetlen vágyuk, hogy elpusztítsák az országot. Megszakad a
szívem a gyászoló családok miatt,
akik elveszítették a számukra legkedvesebbeket, és nézik ezt a szégyent” – mondta. „Ma egy újabb vörös vonalat léptek át. A Ben Gurion
Egyetem Beér Sevá és Izrael Állam
része, nem közvetíthet gyengeséget,
és nem érthet ezzel egyet. Egyértelmû nyilatkozatot kell tennie az ügy-

ben. Izraelnek csak egy zászlaja van,
nincs másik.”
Jifát Sásá-Biton oktatási miniszter,
a jobboldali Új Remény párt tagja
szerint ,,a ma reggel látott képek
döbbenetesek”, és az izraeli egyetemeket és fôiskolákat felügyelô felsôoktatási tanács potenciális felbujtásként fogja vizsgálni a felvonulást.
Az egyetem azt válaszolta, hogy
jóváhagyta a felvonulást, mert nincs
jogi alapja annak betiltására, hiszen
Izrael hivatalos kapcsolatokat ápol a
Palesztin Hatósággal.
„Mindkét oldalon büszkék vagyunk diákjainkra, akik demokratikus módon fejezték ki véleményüket, és tiltakozásuknak adtak hangot
anélkül, hogy erôszakba torkollt volna, ahogyan azt máshol láttuk. Ez a
mi erôsségünk” – áll a közleményben.
„Egy olyan napot zárunk, amin
büszkén lengették az izraeli zászlót
az egyetem területén, amikor a himnuszunkat hangosan énekelték más
zászlók és dalok mellett. A mai események azt bizonyítják, hogy van
helye a véleménykülönbségnek ezen
az állami egyetemen Izraelben, egy
zsidó és demokratikus államban.
Büszkék vagyunk arra, hogy Dávid
Ben Gurion útját járhatjuk, és büszkék vagyunk arra, hogy vezetô felsôoktatási intézmény lehetünk,
amely tudományos és oktatási szerepet egyaránt betölt.”
Az izraeli zászlóval érkezô kül-

sôsöket nem engedték be, de néhányan azt állították, hogy izraeli zászlós diákok belépését is megtiltották a
tüntetés ideje alatt.
„Határozottan elítéljük az egyetem
azon döntését, hogy nem engedi be a
törvénytisztelô, adófizetô civileket a
területére, hogy izraeli zászlókat lengessenek” – mondta Sáj Rozengárten, az Im Tircu cionista aktivista
csoport tagja. „A palesztin zászlók
lengetése tudományos intézményekben nem maradhat szó nélkül. Mi továbbra is a cionista elvekért fogunk
küzdeni mindenhol és mindenkor.”

Robotizált
kaptárakban
zümmögnek
vidáman
a méhek
Egy új izraeli technológia nyújthat segíthet az egyre inkább veszélyeztetett méhek megvédésében.
Galilea egyik kibucában a méhcsaládok építményei normál kaptárként
mûködnek, de high-tech mesterségesintelligencia-rendszerekkel vannak felszerelve, hogy biztosítsák a
létfontosságú beporzók hosszú életét, derül ki az AFP riportjából, amelyet a Ynet nyomán közölt a Kibic.
„Kétmillió méh van itt” – tudatja
Slomki Fránkin, miközben besétál
egy 12 négyzetméteres konténerbe az
észak-izraeli Béjt Háemek kibucban.
A Beehome elnevezésû projekt egy
izraeli startup cég ötlete, és akár 24
méhcsaládnak is otthont ad – magyarázza Fránkin, aki kalapot és
védôhálót visel a csípések ellen.
A 41 éves férfi elmondta, hogy a
kaptárakban egy több funkciót ellátó
robot található, amely a méhek megfigyelésétôl kezdve az élôhely optimalizálásán át a gondozásukig mindent megtesz. A Beewise nevû startup azért állt elô az ötlettel, hogy
csökkentse az elhullási arányokat
egy olyan fajnál, amely az elmúlt
években a környezeti veszélyek miatt meredeken fogyatkozott.
„A robot érzékelôkkel van felszerelve, amelyek lehetôvé teszik, hogy
tudja, mi történik a kaptárban” – tájékoztat Netáli Hárári, a Beewise
üzemeltetési igazgatója.
„A mesterséges intelligenciának
köszönhetôen a szoftverünk tudja,
hogy mire van szükségük a méheknek” – magyarázza a mûhelyben,
ahol a kaptárakat szerelik össze. A
robotok automatikusan képesek cukrot, vizet és gyógyszert adagolni. Ha
probléma merül fel, a méhész egy alkalmazáson keresztül értesítést kap,
így távolról, számítógépen keresztül,
vagy szükség esetén személyesen is
be tud avatkozni.
A kaptárak napenergiával mûködnek, szabályozható hômérsékletûek,
kiküszöbölik a kártevôket, és még a
mézet is képesek automatikusan kinyerni egy beépített centrifuga segítségével – mondja Hárári. A startup
reméli, hogy május végére már saját
mézet fog tudni termelni – „az elsô
mesterséges intelligenciával készült
mézet a világon”.
Fránkin szerint „a robot egy eszköz
a méhészek számára, de nem helyettesíti ôket”. „Rengeteg idôt takarítanak meg – folytatja –, mert lehetôvé
válik számukra, hogy sok egyszerû
dolgot távolról végezzenek el.”
Izraelben már mintegy száz ilyen
csúcstechnológiás kaptár mûködik,
további egytucatnyi pedig az Egyesült Államokba került. A Beewise
két éven belül szeretné az európai piacokon is megvetni a lábát. A 2018-

Robotizált kaptár egy izraeli kibucban
ban alapított cég 100 alkalmazottat ázsiai méhatka, amely pusztító hafoglalkoztat, és áprilisig mintegy 80 tással van a mézelô méhekre – teszi
millió dollárt gyûjtött össze az ex- hozzá a professzor.
„Izraelben évente a méhcsaládok
portfejlesztéshez.
A Jeruzsálemi Héber Egyetem 20-30 százaléka tûnik el” – mondja
méhkutató központját vezetô Sároni az entomológus, megjegyezve, hogy
Sáfir professzor szerint a technológia az emberek által fogyasztott élelmisegíthet az egyre inkább veszélyezte- szerek jelentôs része a méhek és más
tett méhcsaládok védelmében. „Né- rovarok általi keresztbeporzás eredha a méhésznek több hónapba telik, ménye. A termények több mint 70
mire észreveszi, hogy valami problé- százaléka, köztük szinte az összes
ma van” – magyarázza, hozzátéve, gyümölcs, zöldség, olajos mag, fûhogy „a robot segítségével a méhé- szer, kávé és kakaó, a beporzókra
szek valós idôben tudnak foglalkoz- van utalva.
Az
ENSZ
Élelmezési
és
ni a problémával, csökkentve ezzel a
Mezôgazdasági Szervezete május
méhek pusztulásának arányát”.
Egy 2019-es tanulmány szerint 20-án ünnepelte a méhek világnapminden hatodik méhfaj regionálisan ját, amelynek célja, hogy hangsúkihalt valahol a világon, és a fô okok lyozza a méhfajok megôrzésének
között az élôhelyek elvesztése és a fontosságát. „A méhek és más benövényvédô szerek használata szere- porzók évmilliók óta biztosítják az
pel. Sáfir különösen „a virágmezôk élelmezésbiztonságot és a táplálkobeépítések miatti megfogyatkozásá- zást, fenntartva a biológiai sokfélera mutat rá, ami csökkentette a mé- séget és az élénk ökoszisztémákat” –
hek táplálékforrását és annak válto- közölte a szervezet.
„A méhektôl függünk” – hangsúzatosságát”. Ehhez jönnek még a betegségek és a kártevôk, például az lyozza Sáfir.

Zsidó szervezetek is megkapnák
a terrorista minôsítést
Beni Gánc védelmi miniszter felvetette, hogy két szélsôséges zsidó szervezetet hivatalosan is terroristának kéne minôsíteni.
A közelmúltban tartották a Jeruzsálem-napot Izraelben, ami a keleti rész
1967-es elfoglalása és a város – nemzetközi jog által el nem ismert – egyesítésének héber naptár szerinti évfordulója. Az ünnep leginkább a vallásos nacionalista zsidók mozgalmává vált.
A mintegy 50 ezer ember nagy része békésen vonult a jeruzsálemi óváros
alapvetôen arabok által használt Damaszkuszi-kapujától a Siratófalhoz, ám
voltak, akik idén is azt skandálták, hogy „Halál az arabokra!”, „Égjenek a falvaitok!”, „Mohamed halott!”
Az erôszakos megmozdulásokért a menetben jelen lévô két szervezet tagjai
voltak felelôsek: a Bejtár Jeruzsálem focicsapat La Familia nevû szurkolói
csoportja, illetve a vállaltan a zsidó vér tisztaságáért harcoló Lehává nevû
szervezet, mely egyaránt zargat keresztény templomokat és arab-zsidó vegyes
családokat.
A kormány védelmi minisztere, a jobbközép Kék-Fehér párt élén álló Beni
Gánc kijelentette: az izraeli biztonsági szervezetek már mérlegelik a Lehává
és a La Familia terrorszervezetként való nyilvántartását, ô maga pedig egyértelmûen kijelentette, „megérett az idô” erre a lépésre.
Válaszul arra a skandálásra, hogy „Égni fog a falutok!”, újabb meg újabb
falut fogunk megerôsíteni – mondta. – Mûködô infrastruktúrát és jó oktatást
biztosítunk, és az izraeli arab városokat és falvakat olyan helyekké tesszük,
ahol jó élni. Ezt diktálja a nemzeti elkötelezettség és a polgári méltányosság
– tette hozzá a miniszter.
A megfenyegetett szervezeteket – akik élvezik a Benjámin Netánjáhu által
vezetett jobboldali ellenzék csendes támogatását – nem hatotta meg a fenyegetés; Benci Gopstein, a Lehává vezetôje úgy reagált a védelmi miniszter szavaira, hogy „Túléltük a fáraót, túl fogjuk élni Gáncot is”, írja a Times of Israel
nyomán a Kibic.
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Nem is gondoltad volna,
hogy ezek a hírességek Hitlerért rajongtak
Adolf Hitler kultusza és a nyíltan
gyûlölködô nemzetiszocialista eszmék számos német és külföldi állampolgár lelkét megfertôzték az
1930-as, 40-es években, köztük
több olyan ismert hírességét,
akikrôl nem is gyanítanánk, hogy
rajongással tekintettek a gyilkos
náci rezsimre. A náciszimpatizánsok között volt a leghíresebb amerikai autómágnás, az Atlanti-óceánt átrepülô sztárpilóta és az elsô
Oscar-díjas színész is, de a magánéleti botránya miatt lemondott angol király szintén barátként tekintett a német diktátorra.

borús uszítók, akik – természetesen
„a zsidók megbízásából” – „Németország megfojtásával” provokálják a
konfliktust, Amerikának pedig inkább a harmadik birodalommal kellene szorosabbra fonnia az együttmûködést. Az európai háború kitörésekor a pilóta az izolacionista politika
híveként lépett fel, azt hangoztatva,
hogy hazájának ki kell maradnia a

szerint Ms. Simpson a 30-as években
intim viszonyt ápolt Joachim von
Ribbentroppal, a németek londoni
nagykövetével, akinek bizalmas információkat is átadott.
A világháború idején sokan úgy
gondolták, Hitler Anglia esetleges
megszállását követôen Eduárdot ültetné vissza a szigetország trónjára,
ezért a bukott királyt gyorsan meg-

1. Henry Ford
A modern autógyártás atyjának tartott amerikai feltaláló és üzletember
az egész világ gépjármûiparát és közlekedését forradalmasította, amivel
rendkívüli vagyonra és hírnévre tett
szert. Az utókor azonban többnyire
elfeledkezett Ford nem éppen szalonképes politikai nézeteirôl. Az autómágnás már jóval a nácik hatalomra
jutása elôtt szélsôségesen antiszemita
véleményeket hangoztatott, egy
1920-as interjúban például kifejtette,
hogy szerinte a „nemzetközi zsidóság” ördögi tervet szô a világ elpusztítására, és ôk a felelôsek az elsô világháború kitöréséért is.
Nem sokkal késôbb Ford megvásárolta lakhelye, a Michigan állambeli
Dearborn városi újságját, mely attól
kezdve antiszemita propagandalappá
változott, míg végül 1927-ben hosszú
pereskedés után a bíróság el nem ítélte gyûlölködô nézetek terjesztéséért,
ami a megszûnéséhez vezetett.
Nem meglepô, hogy az üzletember
és a német nemzetiszocialista mozgalom vezére a kezdetektôl elismeréssel
tekintettek egymásra: Hitler a Mein
Kampf elsô kiadásában Fordot „az
egyetlen tisztességes amerikainak”
nevezte, aki „teljesen függetleníti magát a zsidó befolyástól”. Egy idôben
még az irodája falára is kifüggesztette
a portréját. 1938-ban, alig egy évvel a
második világháború kitörése elôtt a
náci diktátor a Német Sas-rend nagykeresztjét adományozta Fordnak,
mely a külföldi személynek odaítélhetô legmagasabb kitüntetésnek számított a harmadik birodalomban – az
autómágnás volt az egyetlen amerikai,
aki megkapta ezt az elismerést.
A háborút követô nürnbergi perben,
melynek során a nemzetközi bíróság
elszámoltatta az életben maradt és
megtalált náci fôbûnösöket, Ford neve
is felmerült mint antiszemita és nácibarát uszító, aki munkásságával jelentôs részben hozzájárult a zsidók elleni
gyûlölethullámhoz. Az ekkor már a
nyolcvanas éveiben járó üzletember
végül azonban nem került törvényszék elé, és alig fél évvel a per lezárulta után, 1947 áprilisában elhunyt.

2. Charles Lindbergh
A világhírû pilóta, aki 1927-ben
elsôként repülte át az Atlanti-óceánt
másodpilóta vagy navigátor segítsége
nélkül, Fordhoz hasonlóan gyakran
hangoztatott antiszemita nézeteket, ô
is a zsidókat okolta a háborúk kirobbantásáért, és rajongott az eugenika
(fajegészségtan) áltudományáért. A
nácik hatalomra jutását követôen az
amerikai kormány megbízásából
többször járt Németországban, ahol
Hitler és Hermann Göring is fogadta
ôt, kitüntetést kapott, sôt, VIPvendégként a Führer páholyából nézhette az 1936-os berlini olimpia megnyitóünnepségét. Elismerôen nyilatkozott a német repülôgépek technikai
fejlettségérôl, melyeket ô maga is kipróbálhatott látogatása ideje alatt.
Ugyan Lindbergh tagadta a nyilvánosság elôtt, hogy náciszimpatizáns
lenne, nem titkolta nézetét, miszerint
Anglia és Franciaország a valódi há-

Henry Ford átveszi a Német Sas-rend nagykeresztjét Karl Kapp konzultól
harcokból, ami sokakban ellenérzést
keltett, a Német–Amerikai Szövetség, vagyis az amerikai náci párt
ugyanakkor lelkesen dicsérte ôt határozott fellépésért.
A Pearl Harbor elleni támadás után
Lindbergh mégis belépett az amerikai légierô kötelékébe, ahol rendfokozat nélküli közlegényként szolgált
– hiába próbálta tervét Franklin
Roosevelt elnök megakadályozni –,
ekkor azonban az amerikaiak többsége már árulóként és dicstelen jellemként tekintett az egykor nemzeti
hôsként tisztelt férfira. A háborút
követôen Lindbergh ellátogatott Európában a felszabadított koncentrációs táborokba, önéletrajza szerint az
ott látottak „undorral és haraggal”
töltötték el.

3. VIII. Eduárd brit uralkodó
A brit monarchia talán legkínosabb
20. századi botrányának számít, amikor 1936-ban, néhány hónappal beiktatása után az újdonsült király, VIII.
Eduárd megkérte egy kétszer elvált
amerikai színésznô, Wallis Simpson
kezét, ami ellentmondott az anglikán
vallási konvencióknak. Mivel hivatalosan az uralkodó számít az egyház
fejének, Eduárdnak választania kellett a trón és a házasság között, és végül az utóbbi mellett döntött: 326 nap
uralkodás után lemondott címérôl,
melyet öccse, Albert (II. Erzsébet
királynô édesapja) örökölt. Egyesek
szerint egy másik tényezô, a király és
a náci Németország vezére közötti
kölcsönös szimpátia is szerepet játszott Eduárd távozásában, aki lemondása után megkapta a windsori herceg címet.
A király/herceg köztudottan csodálta Hitlert, és szerette volna szorosabbra fûzni a viszonyt a brit és a német birodalom között: nem sokkal lemondása után, 1937-ben a kormány
tanácsa ellenére feleségével Németországba utazott, ahol személyesen
találkozott a Führerrel, és még a hírhedt náci karlendítést is bemutatta a
fényképészek kamerája elôtt. Eduárd
gyakran hangoztatta, hogy Németországgal szemben békítô politikát kell
alkalmazni, így kerülhetô el egy
újabb világméretû vérontás. Hitler
építésze, Albert Speer késôbb úgy
nyilatkozott, az uralkodó lemondása
„komoly csapást jelentett, hiszen vele elérhetô lett volna egy állandó német–brit baráti viszony”. Egy elmélet

tették a Bahama-szigetek kormányzójának, hogy lehetôleg minél távolabb tartózkodjon az európai hadszíntértôl és politikától. Visszaemlékezéseiben Eduárd elismerte, hogy
valóban csodálta a németeket,
ugyanakkor tagadta, hogy náciszimpatizáns lett volna, azt állítva, Hitler
mindig is egy nevetséges figurának
tûnt a szemében.

4. Ingmar Bergman
A svéd rendezôlegenda tizenévesen lett Hitler rajongója, miután németországi cserediákként a neki szállást adó családdal részt vett az 1934es nürnbergi pártnapon, ahol saját
szemével látta a Führert övezô óriási
rajongást, és hallotta a karizmatikus
diktátor lelkesítô beszédét. Vendéglátóitól még egy Hitler-képet is kapott,
amit a „használati utasítás” szerint
felragasztott az ágya fölé, hogy a vezér „mindig vigyázhasson rá”, a háború alatt pedig saját bevallása szerint végig a németeknek szurkolt,
örült a sikereiknek és bánkódott, amikor vereséget szenvedtek.
Bergman csak a háború után – akkor már befutott színházi és kezdô
filmrendezôként – ábrándult ki a nácizmusból, amikor látta a felszabadított koncentrációs táborokban készült
felvételeket – mint önéletrajzában írja, „nem akart hinni a szemének”, és
hatalmas sokként hatott rá az igazság,
teljesen átértékelve mindazt, amit addig gondolt a világról.

5. Ezra Pound
A modernista irodalom egyik legjelentôsebb alakjaként számon tartott
amerikai születésû költô 1925-tôl
Olaszországban élt, ahol hamar Mussolini fasiszta rendszerének lelkes híve lett – késôbb személyesen is találkozott a ducéval, a világháború kitörését követôen pedig a római állami
rádióban mondott Amerika-ellenes,
Hitlert és Mussolinit támogató beszédeket a hallgatóságnak. Az Olaszországot felszabadító amerikai hadsereg
1944-ben letartóztatta Poundot, akit
hazaszállítottak az Államokba, ahol
hazaárulás vádjával kívánták perbe
fogni, a költô azonban ideg-összeroppanást kapott, és a hatóságok hivatalosan elmebetegnek nyilvánították.
Pound, aki Hitlert „egy szentnek”
nevezte, és azt kívánta, utoljára szólhasson még a rádióban az emberekhez, hogy szimpátiájukat kérje a bu-

kott Németországgal szemben, 13
évet töltött elmegyógyintézetben,
szabadulása után pedig visszatért
Olaszországba, Velencében telepedett le, ahol 1972-ben, 87 évesen érte
a halál.

6. Walt Disney (?)
Minden idôk egyik legsikeresebb
hollywoodi filmese, az Egérbirodalom megálmodója a magánéletben
korántsem volt annyira makulátlan
figura, mint azt a hivatalos
imázsában próbálta elôadni: Disney
köztudottan kemény fônök és megszállott kapitalista volt, hidegvérrel
rúgott ki bárkit, akivel gondja akadt,
és számos aljasságot elkövetett, hogy
betegyen a konkurenciának, továbbá
közismerten gyûlölte a szakszervezeteket és a munkásmozgalmakat.
Egyesek szerint Disney antiszemita
és rasszista nézeteket vallott, és az
1930-as években szimpatizált a náci
Németországgal, ezen állítások igazságtartalmáról azonban megoszlanak
a vélemények.
Disney egyik animátora arról vallott, hogy pár évvel a háború kitörése
elôtt kíváncsiságból ellátogatott a
már említett amerikai náci mozgalom, a Német–Amerikai Szövetség
egyik gyûlésére, és döbbenettel látta
Disney-t ügyvédje társaságában a
nézôtéren. Nem tudjuk, ebben a beszámolóban mennyi igazság van, az
viszont tény, hogy a rajzfilmcsászár
szívélyesen köszöntötte a nácik elsô
számú
filmrendezôjét,
Leni
Riefenstahlt, amikor a berlini olimpiát megörökítô dokumentumfilmje
promóciós körútján az Egyesült Államokba látogatott. Körbevezette ôt a
stúdiójában, és elismerôen nyilatkozott a tehetségérôl.
Egyesek szerint a barátságos gesztus nem annyira szimpátia, mint inkább üzleti fogás volt Disney
részérôl, aki szerette volna, ha a német birodalomban továbbra is forgalmazzák a filmjeit, miközben a nácik
egyre jobban tiltották a hollywoodi
produkciókat, mondván, azok „zsidó
propagandaeszközök”. A háború
alatt a Disney-stúdió több náciellenes

rajzfilmet is készített – a leghíresebb/leghírhedtebb kisfilmben Donald kacsa rémálmában a hitleri Németországba csöppen –, a tulajdonosnak azonban még így sem sikerült
teljesen lemosnia magáról a vádat,
miszerint korábban szimpatizált a német rezsimmel.

7. Emil Jannings, az elsô
Oscar-díjas színész
A svájci születésû Emil Jannings a
késô némafilmes korszak egyik legnagyobb nemzetközi filmsztárjának
számított, aki 1928-ban elsôként vehette át a legjobb férfi színésznek járó Oscar-szobrocskát A hontalan hôs
címû drámában nyújtott alakításáért.
A hangosfilm beköszöntével az erôs
német akcentussal beszélô Jannings
otthagyta Hollywoodot, és visszatért
szülôhazájába, ahol a náci hatalomátvétel után is töretlenül folytatta
karrierjét: Joseph Goebbels propagandaminiszter tudta, mennyire pozitívan hathat a színészlegenda támogatása a rezsim számára, ezért
mindent megadott Janningsnak, aki
cserébe több, a nemzetiszocialista
eszmét népszerûsítô alkotásban is
szerepet vállalt.
1938-ban a színész aktívan kampányolt Hitler mellett, egy évvel
késôbb pedig megkapta a Goethe-díjat, melyet a Führer maga adott át neki. A 40-es évek elején Jannings „az
Állam mûvésze” lett, és megbízták a
német filmipar vezetésével, a háború
alatt készült Az elbocsátás címû alkotásban Bismarck kancellár alakját
keltette életre, akit a film több ponton
is Hitlerhez hasonlít. Az anekdota
szerint Berlin eleste után Jannings a
Hollywoodban nyert díját lobogtatva
lépett oda az amerikai katonákhoz, és
kezét feltartva „Ne lôjenek! Van egy
Oscarom!” felkiáltással adta meg
magát.
A náciszimpatizáns filmsztár karrierjének természetesen azonnal vége
szakadt, Jannings egy Salzburg melletti kisvárosba vonult vissza, itt érte
néhány évvel késôbb, 1950-ben a halál, 65 évesen, májrák következtében.
Rudolf Dániel/Dívány

Botlatókô-avatás
és emlékkiállítás
Gellért (Grósz) Andornak és édesapjának, Grósz Simonnak – aki a patinás
Beifeld József Bankháznál dolgozott – elôször Vácra kellett bevonulniuk
1943 októberében. A deportálás fôbb állomáshelyei Fertôrákos, Balf,
Mauthausen, Gunskirchen, Wells voltak.
Grósz Simon a koncentrációs táborba már nem érkezhetett meg, 49 éves
korában az erôltetett menetelés közben agyonlôtték a nyilasok. Emlékére a
IX. kerület Ráday utca 40. számú lakóház elôtt avattak botlatókövet, mivel
onnan hurcolták el mindkettejüket. Az eseményen jelen
volt Baranyi Krisztina polgármester, Heisler András, a
Mazsihisz elnöke, Kirschner
Péter, a Mazsike elnöke, valamint az utód, Gellért Andor
Tamás.
„Szomszédunkban, velünk
együtt élô emberek voltak.
Sajnos ezeknek az áldozatoknak a többségéhez nem tartozik egy sírhely. Nincsen
Forrás: Baranyi Krisztina / Facebook
olyan hely, ahol a hozzátartozók megemlékezhetnének, elhelyezhetnék az emlékezés kavicsait. Éppen
ezért fontos, hogy legyen egy hely, ahová oda lehet járulni. Nem csupán a
hozzátartozóknak, hanem mindazoknak, akik emlékezni akarnak az áldozatokra” – mondta egyebek között Kirschner Péter.
Grósz Simonnak egyébként két testvére született, akik szintén az áldozatok
közé tartoznak. Nem ismerjük a sorsukat, csak annyi bizonyos, hogy sohasem
jöttek vissza.
Gellért (Grósz) Andor archív fotóiból és grafikáiból születésének 100.
évfordulója alkalmából idén áprilisban rendeztek alkalmi kiállítást a IX.
kerületi önkormányzat Kultúrosztag nevû közösségi terében. A tárlatot Kerek
András, a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ igazgatója, dr. Domján Gyula
professor emeritus (Semmelweis Egyetem ÁOK), valamint Gellért Andor
Tamás nyitotta meg.
Mindkét esemény képsorai visszanézhetôk a Facebook és a YouTube platformokon.
Gellért Andor Tamás
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Az MTA elnökének
díját nyerte el a vidéki
zsidó hitközségekrôl
szóló kötet
A 2022-es Szép Magyar Könyv versenyen
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
elnökének díját Cseh
Viktor: Zsidó örökség
– Vidéki zsidó hitközségek Magyarországon címû kötete nyerte el – jelentette be a
könyvet kiadó Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület (Mazsike).
Gratulálunk!
Cseh Viktor: Zsidó
örökség – Vidéki zsidó
hitközségek Magyarországon címû kötete
csaknem 200 hazai település zsidó emlékeit,
hitközségének múltját,
történetét mutatja be, s
a könyvet kiadó Mazsike szerint ez a hiánypótló mû nagyban hozzájárul a múlt jobb
megismeréséhez.
A most elnyert rangos elismerés nemcsak magát a könyvet és szerzôjét dicséri, de a díj odaítélésében szerepe volt Fenyves Katalin szerkesztô, a borító- és könyvtervezô Pálhegyi Flóra, a tördelô Pákh Dorottya és a HTS-ART
Nyomda és Kiadó Kft.– Halász Iván – munkájának.
A Mazsike közleménye szerint külön köszönet illeti azokat az önkormányzatokat, amelyek az egyesület felhívása nyomán saját anyagi lehetôségeik
szerint támogatták a kötet megjelenését.
A díj átadására az Ünnepi Könyvhét megnyitóján került sor a budapesti Vörösmarty téren. A könyvhéten a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület ebben az
évben önálló standdal volt jelen.

NAPTÁR
Június 17., péntek

Sziván 18. Gyertyagyújtás: 8.25

Június 18., szombat

Sziván 19. Szombat kimenetele: 9.46

Június 24., péntek

Sziván 25. Gyertyagyújtás: 8.27

Június 25., szombat

Sziván 26. Újholdhirdetés
Szombat kimenetele: 9.47

Június 29-30., szerda-csütörtök Támmuz

Újhold

Gyógyszertámogatás
Az idônként szükségessé váló,
átlagosnál drágább gyógyszer beszerzéséhez lehet támogatást igényelni. A támogatás felsô határa

a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 9600 Ft
Külföldre: 13.600 Ft/év
USA és Izrael: 15.000 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-(1)-767-8262-es számon.
Szedés, tördelés:
WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomdai munkák:
mondAt Kft . , www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

nincs rögzítve, de tájékoztatásul
közöljük, hogy az eddigi gyakorlatunkban 50.000 Ft volt a legnagyobb összegû támogatás.
Támogatási akciónk magánjellegû, az anyagi fedezete biztosított,
és a hozzánk beérkezett adatokat
az elôírt titoktartással kezeljük.
Várjuk a rászorulók jelentkezését.
Részletesebb tájékoztatás a
következô telefonszámon kapható:
06-1-321-3497, lehetôleg az esti
órákban.

Programajánlat
Június-július
Generációk Klubja
(1067 Bp., Hunyadi tér 3. I.
emelet)
A programokat hétfôi napokon,
15 órakor tartjuk.
Június
20.:
Kaczvinszky
Barbara
dokumentumfilmes,
családkutató
a
vendégünk.
Témája: Mit adott és mit vett el az
elmúlt két év?
Június 27.: Egy sokoldalú
(porcelánrestaurátor, író és festô)
mûvésszel, Vaja Lászlóval beszélgetek.
Július 4.: Deák Gábor a
vendégünk.
Minden érdeklôdôt szívesen és
szeretettel várok!
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44 évesen született Singer Eszter
1944. június hetedikén délelôtt
Bodonyiné Eszter kiállt a kapu elé,
korcos kötényébe törölgette kezét,
mert elôzôleg a rántani való csirkéket mosta a piros vájdlingban a kopasztás után. Nem a sárga csillagot
viselô, batyuval vagy bôrönddel gyerekek kezét fogó vagy nehezen járó
öregeket támogató utcabeliek csoportjára volt kíváncsi. A férjét kereste, aki már harmadik napja szolgálatban volt, alsóruhát is úgy váltott,
hogy ô bevitte a tisztát a
csendôrôrsre, s hozta haza a szenynyest. Meglátta végre Lacit, aki a
menet másik oldalán puskáját két
kézzel maga elôtt tartva lökdöste, terelte a lemaradókat vagy a sorból kilógókat. Tekintetük találkozott, Laci
hunyorított, talán kacsintott is, Eszti
mosolygott tagbaszakadt, fess
csendôr ôrmester urára.
Mozdult is, hogy megkerüli a sárga csillagosok menetsorát, de férje
szigorú tekintettel rázta sisakos fejét.
Esztike értette a mozdulatot. Rápillantott a menetelôkre, észrevette a
szomszéd Singer Dezsôt. Egyedül lépegetett az öregember. Egy közepes
méretû papundeklibôröndöt vitt. Az
asszony elgondolkodott, minek megy
ilyen vénség a többiekkel, hisz biztosan nem tud már dolgozni, tán nyolcvan is meglehet már. A sárga csillagot se tudta felvarrni, ôt kérte meg
erre is, amikor még otthon volt. Réges-régen csak otthon ül, nem járja
már a környéket tollas zsidóként.
Észrevette, hogy az öreg vissza-viszsza néz, erre ô is biccentett felé, hisz
jó ismerôs, és ô gyakran segítségére
van némely házimunkában, mégiscsak szomszéd, hát nem? Elmosolyodott, az jutott eszébe, iskolás korában azt mondta az anyjának: édesanyám, ez a szomszéd Singer bácsi
nagyon ügyes, még a varrógépet is ô
csinálta, hisz arra is az ô neve van
írva.
A szomszédos kapu elôtt Erzsi bába ücsörgött. Csak volt bába, öreg
is, beteg is, a dereka fáj feszt, se a
Bárdos doktor, se a Gazdig doktor
nem tudja neki gyógyítani. Esztit is ô
segítette világra negyvennégy évvel
ezelôtt. Köszönés után leült a padra
az öreg bábaasszony mellé.
Látjuk-e még ôket valaha, Esztikém, kérdezte a bába.
Dolgoztatni viszik ôket, Laci is
mondta, kell a sok dolgos kéz a háborúban. Aztán ha ennek vége, jöhetnek vissza, nincs ezzel semmi baj,
tudja.
Erzsi bába szorosabbra húzta az
álla alatt kendôje csomóját, és nyögve felállt ültébôl, kérte, hogy segítse
be a tornácra, menjen vele, akar valamit mondani. Karon fogta, becsoszogtak a tornácra. Erzsi madám
– mert sokan így szólították az öreget
– leült a konyhaajtó melletti padra,
nagyot sóhajtott, és kezdte:
Remélem, vetettél egy pillantást
Singer szomszédra, te lány.
Nem vagyok én már lány, Erzsi
madám, katona fiam, kiházasított leányom van, várjuk az elsô unokát, ha
maga nem lenne már nyugdíjas bába, esküszöm, magát hívnánk a szüléshez.
Hagyjad csak a bábaságot, elmúlt
az idô, nékem már minden csak volt.
Sokan vagytok a faluban, akiket én
ríkattam meg elôször életükben.
Mondanék én néked valamit, mert te
nem tudod, hogyan is születtél...
Tudom én, Erzsi néni, szegény
anyám elhalt, amikor én világra jöttem. Egy árva rossz szót nem mondanék én a mostohámra, idesapám nagyon jól választott, isten nyugosztalja mindkettôjüket. Két mostohatestvéremre sem panaszkodhatok, esküszöm magának. De hisz tudja maga
is mint jó szomszédunk.
Másról van szó, hogy is kezdjem,
hogy is mondjam... Ha nem látom
ma reggel ezt a sok sárga csillagos
vénasszonyt, vénembert, gyerekes
anyákat, gyerkôcöket, nem jutott volna eszembe, nem kívánkozna ki. Te,
meg kell mondanom néked, hogy is
mondjam csak, na, áperté lehet csak
ezt, szóval te is köztük lehetnél, mert
te is közülük valóan születtél.

Erzsi madám, miket beszél? Már
mér’ tartoznék én közéjük, zsidók közé? Maga is tudja, hogy bérmált református vagyok én is, ahogy maga
is. Keresztlevelem is van, hát nem?
Mit szólna Nemes fôtisztelendô úr,
ha ezt hallaná, ô vezette be nevemet,
születésemet, házasságunkat a templomi anyakönyvbe, hisz maga is tudja! A református elemibe jártam én
végig.
A papír az csak papír, van az úgy,
hogy nem az igazság van abban,
hidd el. Ugye te ezerkilencszáz április harmadikán születtél. Igen. Anyád
néhai Balogh Irén, apád György
Sándor. Igen. Ott van a református
anyakönyvben, hogy a bába Keresztes Erzsébet volt, vagyis én. Igen. Én
láttalak meg legelôször életedben.
És szülôanyáddal én beszéltem legutoljára életében.
Mennem kell, Erzsi néni, csirkét
rántok, mert Laci hamarosan leteszi
a szolgálatot, mindjárt dél, biztos vonatra rakták a népeket, és jön haza
ebédelni.
Várjál. Hadd mondjam csak! Április harmadika volt. Anyád sikoltozását, kiabálását hallottam.
Tudtam, hogy mindennapos veled.
Jöttél is, fel is sírtál sebesen. Anyád
csak gyengült, gyengült... Csak
nagyapád volt otthon, mindenki a
mezôn tette a dolgát, ôt szalajtottam

Bárdos doktorért. Míg vártuk, anyád
csak gyengült, gyengült. Intett nekem, azt súgta lassan, erôlködve: a
születô gyermekem igazi apja Singer
Dezsô, magára bízom, mikor mondja
majd meg a gyereknek. De csak néki
mondja, amikor jónak tartja. Nem
voltam meglepett, tudtam én ezt, meg
tán mások is.
Singer felesége, úgy emlékszek,
azelôtt pár évvel halt el. Anyád segített Dezsônek ezt-azt a házimunkában, takarította a házat, gondozta a
baromfikat, ilyesmit. Egyedül a
konyhát nem engedte Singer, ott
Weiner üveges özvegye segített neki
hébe-hóba. A bejegyzett apád,
György Sanyi nem tudta meg sose,
hogy anyádék miért forszírozták,
vagy hogy is mondjam csak, az
esküvôt...
Hogy miket nem mond! Református lány és zsidó özvegyember gyereke lennék én? Ilyet még a világ nem
látott, nem hallott, Erzsi néném!
Most akkor...
Az vagy, sose bánjad! Singer lánya. Már csak én élek, aki a titkot
tudja. Ha tudná mindenki, varrhattad volna magadra te is a sárga csillagot, és ott poroszkálnál apád mellett az állomásra. Ne bôgjél, te! Hová rohansz?! Elment már a vonat vélük...
Politzer Tamás

Mártír-istentiszteletek
országszerte
Június 26., vasárnap
Gyôr
Békéscsaba
Szeged
Nagykáta
Kaposvár
Gyula
Dombóvár

11.00
15.00
10.00
11.00
10.30
11.00
11.00
14.00

Július 3., vasárnap
Szekszárd
Karcag

10.30
11.00
12.00
Dél-pesti körzet (Csepel,
Erzsébet. Soroksár) 10.00
Pécs
Szombathely
11.00

szigeti temetôben (Temetô u. 33.)
zsinagóga és emlékfal
egykori téglagyári gettó, emlékoszlop
(Cserzy M. u. 32.)
zsinagóga
temetô
temetô
temetô
Dr. Riesz József Emlékház
(volt zsinagóga mellett)
Mûvészetek Háza (volt zsinagóga)
Temetô
zsinagóga
soroksári temetô

11.00
11.00

egykori neológ zsinagóga melletti
Batthyány téren
temetô
temetô

Július 10., vasárnap
Pápa

15.30

zsinagóga

Július 24., vasárnap
Újpest
Sárbogárd

18.00
16.00

zsinagóga
temetô

Jászberény
Sopron

Szeptember 11., vasárnap
Tapolca
A további idôpontokat folyamatosan közöljük. Kérjük olvasóinkat, hogy
az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel a honlapon is (mazsihisz.hu), mert változás lehetséges.

APRÓHIRDETÉS
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban,
Vezér
u.
156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 2200230.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket, bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt, bronztárgyakat, órá-

kat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, játékokat (retró tárgyak elônyben). Pintér Nikoletta, 06-1-4668321, 06-30-973-4949.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, hagyatékot
stb. Üzlet: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
Régiségek-hagyaték, örökség
felvásárlása készpénzért. 06-20932-6495, www.antikbudapest.hu,
e-mail: antik@antikbudapest.hu
Életjáradéki
és
eltartási
szerzôdést kötnék teljes ellátással,
akár nagyobb összegû kezdôrészlettel. Hívjon bizalommal: 06-20-2290986.
Órajavítás, faliórák felújítása
garanciával. Jung Péter, VII., Garay
u. 45. 06-70-505-5620, www.jungoras.hu
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Miért szakállasok a zsidó férfiak?
A vi lág ös szes an ti sze mi ta
elôítéletekkel
kap cso la tos
érzékenyítô fog lal ko zá sa az zal
kezdôdik, hogy a zsidóként azonosított külsô jegyek csacsiságok.
Mert lehet zsidó a szakállás-kaftános, széles karimás kalapú ortodox
is, de nem kevésbé a szôke, mosolygós, fiatal lány vagy fiú, a fekete, a fehér, a nagy orrú és a pisze,
a vézna szemüveges és a kigyúrt
egyaránt. Jó, de honnan jött akkor
a szakáll sztereotípiája? A Magyar
Zsidó Múzeum és Levéltár aktuális magazinjának írásából ez is kiderül.
Elsô körben alighanem Mózes 3.
könyvének 19. fejezetébôl, a 27.
versbôl, amely azt kéri a zsidóktól,
hogy ne vágják egészen körbe a
fejükrôl a hajat és a szakálluk végét
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se, amit úgy is szokás magyarra fordítani, hogy ne csúfítsák el. Vagyis
borotvával teljesen levágni nem le-

Bepillantás
a Hegedûs a háztetôn
forgatásának kulisszái mögé
Egy új dokumentumfilm
többek között azt mutatja
be, hogyan fordult a Hegedûs a háztetôn rendezôje a
zsidó vallás felé.
A Hegedûs útja a mozivászonra (Fiddler’s Journey to
the Big Screen) címû dokumentumfilm azt meséli el,
hogyan lett a színpadi musicalbôl közkedvelt filmklaszszi kus. Az iz ra e li Dá ni el
Rájim által rendezett film a
Hegedûs a háztetôn mozis
adaptációjára fókuszál, illetve azt mutatja be, milyen kihívásokkal kellett megküzdenie a stábnak, hogy életre
keltse a háború elôtti zsidó
stetlt az 1970-es évek elején Chájim Topol és Norman Jewison a Hegedûs
az akkori Jugoszláviában, ol- a háztetôn forgatásán
vasható a Kibic cikkében.
A rendezô, Norman Jewison a lékeznek vissza a forgatásra. Valafilmhez a mai Horvátországban talál- mint Jewison emlékei arról, ahogy a
ható Lekenik nevû települést válasz- kész filmet Izraelben levetítették
tot ta Anatevkának, mi u tán más Golda Meir akkori miniszterelnökausztriai, kanadai és romániai hely- nek. (JTA, Times of Israel)
színeket is meglátogatott.
A dokumentumfilmbôl megtudhatjuk, hogyan keresték meg a forgatási helyszíneket, és megismerhetjük a zenét, a koreográfiát, az
operatôri munkát, a díszlettervezést, a szereposztást és a színészeknek a szerepekhez való hozzáállását. De azt is, miként befolyásolták
a jelmezeket és a film általános vizuális stílusát Roman Vishniacnak
a második világháború elôtti keleteurópai stetlekben készített híres
fényképei.
A Hegedûs útja a mozivászonra
azt is elmeséli, hogy Jewison és stábja kénytelen volt egy fából készült
zsinagógát felépíteni, ugyanis nem
találtak olyan zsinagógát, amely ne
pusztult volna el a háború alatt.
Rájim alkotása látszólag arról szól,
hogy Norman Jewison hogyan készítette a Hegedûs a háztetônt, de a lényeg az, hogy a film a család, a hagyomány és az Istenbe vetett hit témáival hogyan formálta ôt magát.
A szervezôk szerint ez a legnaJewison, aki neve ellenére nem zsidó
gyobb
Izraelt támogató globális
származású, a forgatást követôen
úgy döntött, hogy a zsidó hit felé for- összejövetel.
Az évente megrendezett Ünnepeldul. Bár soha nem beszélt arról, hogy
hivatalosan áttért volna, a dokumen- jük Izraelt elnevezésû felvonulás
tumfilm végén elárulja, hogy amikor visszatért New York utcáira a man2010-ben elvette második feleségét, hattani Ötödik sugárúton, számol be
Lynne St. David Jewisont, a pár zsi- az eseményrôl a Jerusalem Post nyodó esküvôt tartott – rabbival egy mán a Kibic. Az Újra együtt! mottóval megtartott rendezvényre két év
chüpe alatt.
„Úgy éreztem, hogy nagyon is tu- után került sor, mivel a koronavírusdok azonosulni Tevjével és a zsidó járvány miatt az elmúlt idôszakban
vallással” – mondja Jewison A Hege- elmaradt az esemény.
A felvonuláson többezres, Izraelt
dûs útja a mozivászonra címû filmtámogató tömeg vett részt, köztük
ben.
A dokumentumfilm további emlé- számos magas rangú izraeli korkezetes pillanatai közé tartoznak a mánytisztviselô. Jelen volt Beni
Rosalind Harrisszel, Michele Marsh- Gánc védelmi miniszter, Náchmán
sal és Neva Small-lal, a Tevje lánya- Sái diaszpóraügyi, valamint Pniná
it alakító három színésznôvel készült Támáno-Sátá bevándorlásügyi miinterjúk, amelyekben mindhárman niszter.
életük legnagyobb szerepeként emA résztvevôk között vonult Eric

het, penge pedig nem illetheti az arcszôrzetet az elôírás szigorú értelmezése szerint. A villanyborotva jelentôsen megkönnyíti a dolgot, tehát
– visszatérve az elôítélet-ellenes
megfontolásokhoz – vannak rendszeresen borotválkozó, sima arcú ortodox zsidók is, de az ultraortodoxia
köreiben jórészt megmaradt a szakáll
hagyománya, illetve a különbözô
méretû pajeszok meghagyása, amely
szokás szintén ebbôl a szöveghelybôl ered. Ez ma már a hovatartozás
jelzése is, a szabályok szigorú komolyan vételét mutatja, ha tetszik, akkor jámborsági teszt.
A kabbala hagyományától ihletett
chászidizmus különös vonzalmat tanúsít az arcszôrzet érintetlenül hagyása iránt, a legnagyobb hatású
kabbalisták egyike, a szent Ari,
Jichák Lúria a 16. századi Cfátban
különösen vigyázott az életérôl szóló
legendák szerint minden szál hajára,
szakállára, gyermeke haját viszont a
nagy talmudi rabbi, Simon bár Joháj
(ô írta a kabbala fô mûvét, a Zohárt a
ha gyo mány sze rint) nyug he lyén,
Meronban vágatta le a fáma szerint,
ahol lág báomerkor ma is hároméves
fiúk tömegeinek vágják le ünnepélyesen a haját.

Lág báomer, vagyis miért
pont most szôrözünk a szakállal és a hajjal?
Az omerszámlálás idején végképp
tilos borotválkozni, a gyászidôszak
egyik tiltó elôírása ez személyes
gyász idején és a nyári három hétben
is így van, amely támmúz 17-ét választja el áv hó 9-étôl, a Szentély
pusztulásának emléknapjától. A harmincharmadik napon azonban felfüggesztjük a tilalmat, és mivel történetesen ezen a napon halt meg Simon bár Jóháj, ezért tartják a hajvágó bulikat és egyéb szórakoztató rendezvényeket Meronban.
A cfáti kabbalisták szerint ez a hajlevágós szokás meglehetôsen régi és
bevett, de ránk csak a cfáti kabbala
hagyományozta. Mindebbôl úgy tûnik, hogy a hajkorona óvása valamiféle tisztasághoz, szentséghez kapcsolódik a zsidó képzeletben.

Több ezren ünnepelték
Izraelt New York utcáin

Adams, New York polgármestere és
Grace Meng New York-i képviselô,
Aszaf Zamir, Izrael New York-i
fôkonzulja, valamint a napokban
visszavonult kétszeres olimpiai érmes izraeli cselgáncsozó, Ori Sászon.
Az Ünnepeljük Izraelt egy Izrael
támogatását célzó, 1964 óta évente
megrendezett esemény New Yorkban. A felvonulás észak felé halad az
Ötödik sugárúton az 57. utcától a 74.
utcáig. A szervezôk szerint ez a legnagyobb Izraelt támogató globális
összejövetel.
„Inspiráló látni, hogy zsidók, nem
zsidók és számos zsidó szervezet
együtt vonulnak. Most fontosabb,
mint valaha, hogy az izraeli emberek
tud ják, tá mo ga tá suk nem csak
Izraelbôl, hanem a diaszpórából is
érkezik” – mondta Pniná TámánoSátá a felvonuláson.

Amikor a német nôknek
anyakereszt járt azért,
ha eleget szültek
Tekintélyelvû és diktatórikus társadalmakban mindig fontossá válik a
nôk reprodukciós képessége. Így volt ez a náci birodalomban is, ahol a
német nôknek kitüntetés, a zsidó nôknek viszont halál járt a terhességért.
A német anya keresztet Adolf Hitler alapította 1938. december 16-án, a német anyák elismerésére. Hasonló szerepet töltött be, mint a katonai vaskereszt

Ezüstérmes család
kitüntetés. Csak ünnepi alkalmakkor viselték, nyakban hordva. A kitüntetéssel rendelkezô nôket a Hitlerjugend tagjainak köszöntéssel kellett illetniük,
olvasható a Kibic cikkében.
3 fokozata létezett:
•
Bronz: 4 vagy 5 gyermek
•
Ezüst: 6 vagy 7 gyermek
•
Arany: 8 vagy annál több gyermek után
Közel 3 millió darabot adtak ki belôle 1939-ig. Sok német anyát csábított a
kitüntetéssel járó havi családi pótlék, de csak és kizárólag árja származásukat
igazolni tudó és „tiszta vérû” gyermekek megszülésével váltak jogosulttá a
keresztre.
Két típusa létezett, de a korai elsô típusból egy darabot sem adtak át. Ennek
hátoldalán a következô felirat állt: Das Kind adelt die Mutter (A gyermek áldás az anyának). A késôbbi, végleges változatot kék-fehér szalagon viselték,
hátoldalán az 1938. december 16-os dátum és Adolf Hitler aláírása látható.
Maga a kereszt kék-fehér tûzzománcozott, a frontoldal sugaras díszítése a fokozatnak megfelelô színû, és körben a der deutschen Mutter (a német anyának) felirat olvasható.
Létezett miniatûr tûs és miniatûr szalagos változata is, melyet a mindennapokban viselhettek.

Sok terhes zsidó asszony megpróbálta elrejteni állapotát
Ezzel szemben a náci rezsim gyakran brutálisan üldözte a zsidó és nem zsidó nôket, aminek oka esetenként kimondottan nôi mivoltukhoz kötôdött. Léteztek olyan táborok, illetve a koncentrációs táborokon belül olyan egységek,
amelyeket kifejezetten nôi foglyok számára terveztek. A legnagyobb ilyen létesítmény az 1939 májusában épült ravensbrücki láger volt, melyben a szovjetek általi 1945-ös felszabadításig több mint 100.000 nôt tartottak fogva. A
terhes és kisgyermekes zsidó anyákat rendszerint haláltáborokba vitték, ahol
a tisztek az elsôk között küldték ôket a gázkamrákba. Mind a gettókban, mind
a táborokban különös veszélyként leselkedett a nôkre a fizikai bántalmazás és
a nemi erôszak. Sok terhes zsidó asszony megpróbálta elrejteni állapotát, míg
másokat arra kényszerítettek, hogy abortusznak vessék alá magukat.
A gyermekeket nevelô ortodox zsidó nôk különösen nagy veszélynek voltak kitéve, ugyanis a hagyományos ortodox zsidó viseletet lényegesen könynyebb volt észrevenni, és a pogromszerû akciók során különösen kegyetlenül
bántak az ilyen ruhát viselô áldozatokkal. Az ortodox családoknak jellemzôen
sok gyermekük volt, és a náci ideológia ezért is kiemelt célpontként kezelte
az ortodox nôket.
De nem csak a zsidó asszonyok voltak veszélynek kitéve. 1943 és 1944 folyamán a nácik tömegével gyilkoltak le roma nôket az auschwitzi táborban,
fogyatékkal élô nôket végeztek ki a T-4 és más eutanáziaprogramok keretein
belül, és partizánnak kikiáltott nôket és férfiakat mészároltak le számos szovjet faluban.
A német orvosok zsidó és roma nôkön végeztek sterilizálási (mûvi meddôvé tételi) kísérleteket.

Deutsch Róbertné, az Újpesti Otthon igazgatója: A közelmúltban nálunk
járt dr. Szabó Gábor önkormányzati képviselô, aki idôs lakóinknak muskátlikat hozott kertünk szépítéséhez. Az elmúlt években is többször kaptunk az önkormányzattól virágokat, a járvány idején pedig maszkokat és
gumikesztyûket küldtek az intézménynek.

