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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége felhív mindenkit, hogy vegyen részt a 2009. június 7-én tartandó európai
uniós parlamenti választáson.
Nemcsak állampolgári jogunk, hanem kötelességünk is, hogy
részt vegyünk a választáson, mert ezen a napon dôl el, hogy Magyarországot az Európai Parlamentben kik fogják képviselni.
Kérjük, menjenek el, és szavazatukat olyan képviselôkre adják, akik biztosítják Magyarország és Európa jövôjét, demokratikus fejlôdését, és elkötelezettek az emberi jogok tiszteletben tartása, a rasszizmus, az antiszemitizmus elleni küzdelem mellett.
Mazsihisz–BZSH

„Nem elég neked, amit „Mindent megtettél, hogy megtagadjalak,
a Tóra tilt?!”
de nem teszem”
(Nászó hetiszakasz)

„Ha fogadalmat teszel Istennek,
ne halogasd teljesítését, teljesítsd,
amit megfogadtál. Jobb, ha nem
teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted”
(Prédikátor, 5,3-4).
SZAKASZUNK olvasása közben
önkéntelenül ez a prédikátori vers jut
eszünkbe. Nászó szakaszának egyik
fejezete szabályozza a fogadalomtevô státusát, és azt nagyon szûk keretbe szorítja. A zsidó fogadalmár
nem remete, ahogy egyes fordítások
nevezik, nem is szerzetes, sôt, még
csak nem is önmegtartóztató.
Hanem mi?
Szakaszunk elôírja, hogy ha a
názir fogadalmat tesz, tilos bort és
szeszes italt innia és szôlôt ennie. Az
egész fogadalom – ha nem kötötte ki
másként – 30 napra van maximálva.
Ezenkívül tilos a haját és a szakállát
nyírnia, hagynia kell, hogy vadon
nôjön, valamint halottat sem szabad
érintenie.
Ennyi lenne az egész?
Igen.
A fogadalom letelte után a fogadalmárnak áldozatot kell hoznia, és
utána lenyírhatja haját, szakállát.
A fogadalmár, vagyis a názir, egyfajta szentséget vállalt magára.
Ahogy a kohanitáknak munka közben tilos volt bort inniuk és halottat
érinteniük – ezt elvárja a Tóra a fogadalmat tevôtôl is. Aki önkéntesen
magára vállal bizonyos megszorításokat, amikre, Tóra nem kötelezi ôt,
az bizonyos fokú szentes életet él, és
ennek a külsôségekben is meg kell
nyilvánulni. Részeg fogadalmár –
akárcsak részeg kohanita – a zsidó
felfogás szerint elképzelhetetlen.
***
BÁR A TÓRA itt egy egész fejezetet szentel a fogadalmárnak és
elôírja viselkedési normáit, és bár a
Talmud egy teljes traktátust szentel a
fogadalmaknak (Nedárim), ez nem
jelenti azt, hogy a zsidó felfogás
egyértelmûen pozitív beállítottságú,
ami a fogadalmakat illeti. A Talmudban van egy különvélemény, amely
szerint a fogadalmárnak azért kell áldozatot hozni, miután letelt fogadalma ideje, hogy vezekeljen vétkéért.
És mi a vétke? Az, hogy megvonta
magától a bor örömét! (Nedárim 6a)
A fogadalomból – ha nem kötötte
ki, mennyi idôre szól – 30 nap után
„szabadul” a fogadalmár, miután
meghozta a kötelezô áldozatot. Napjainkban, amikor nincs Szentély és
nem lehet áldozatot hozni, a fogadalom örökké tartana. Ezért vezették
be, hogy az újév (ros hásáná) elôtti
napon a zsidó ember elmond a zsinagógában egy elôírt szöveget (benne
van az imakönyvekben), amelyben
kéri társait – akik erre a célra egy ad
hoc bíróságot alkotnak –, mentsék
fel ôt a tudatos vagy tudatalatti fogadalmaktól, amelyeket év közben magára vállalt. Azok is elmondanak egy
szöveget, majd azt mondják háromszor: „fel vagy oldva”, és ezzel a fogadalom annullálódott.
***
MÁR UTALTUNK ARRA, hogy
a zsidó fogadalmár nem volt remete,
sem szerzetes, hanem valami egé-

szen más. Lássuk, mint mond errôl
rabbi Ovádjá Szfornó, a neves középkori exegéta:
„A zsidó fogadalmár nem sanyargatja magát fölösleges böjtökkel,
amelyek Bölcseink szerint csökkentik az ember erejét, és ezáltal kevesebbet tanul és nincs ereje a
micvákat teljesíteni (ld. Táánit 11,b),
vagy olyan önkínzó cselekedetekkel,
mint bizonyos álszent papok, hanem
lemond a borról, és ezzel csökkenti
az élvhajhászást és fékezi ösztönét...”
A hosszú haj növesztésében is azt
látták, hogy ezzel lemond a fogadalmár önmaga szépítgetésérôl, és
ezáltal sikerül neki szellemibb, fennköltebb életet élni.
Ez és egyéb hasonló vélemények
(a továbbiakban Maimonides) azt sugallják, hogy a zsidóság nem nézi túl
jó szemmel a sanyargató fogadalmakat, és a Tóra itt adott törvényei tulajdonképpen az arany középutat
vannak hivatva bemutatni. Egyrészt
a hedonista élvhajhászást, másrészt
az önsanyargató, a világot feketében
látó életszemléletet akarja a Tóra eliminálni, amikor azt mondja: nem
elégszel meg azzal a szentségfokkal,
amit a Tóra elôír? Szentebb akarsz
lenni?
***
EZÉRT PARANCSOLTÁK meg
Bölcseink, hogy ne tagadjon meg az
ember magától semmit, csak azt,
amit a Tóra megtiltott, és ne vegyen
magára esküvel és fogadalommal
olyasmit, amit a Tóra megengedett,
ahogy azt a Jeruzsálemi Talmud bölcsei mondták (Jerusálmi, Nedarim,
9,1): „Nem elég neked, amit a Tóra
megtiltott, hogy még további tilalmakat veszel magadra?” (Maimonides, Hilchot Déot 3,1)
***
A ZSIDÓ TÖRTÉNELEM ismer
nem egy olyan helyzetet, amikor
fogadalmárok megpróbálták magukat a fogadalom alól felmentetni. Ezt
a halacha lehetôvé teszi, mégpedig
úgy, hogy egy bét din vagy egy szakavatott rabbi megismeri a fogadalomtevô személyes körülményeit, és
arra a meggyôzôdésre jut, hogy a fogadalmat csak egy bizonyos adott
esetben vagy hiszemben tette. Ha ez
fennáll, a fogadalom érvénytelen.
Naftali Kraus

A Pilinszky János Irodalmi Kávéház adott illô helyszínt az Asztali
Beszélgetések Kulturális Alapítvány
évadzáró disputájának.
Ha valaki nem tudná, ez az alapítvány az egyházi és a világi gondolkodás párbeszédének elôsegítését
tûzte ki céljául.
Az Auschwitz utáni kor volt az indító téma, s a délutáni beszélgetés
házigazdájaként a további körkérdéseket Galambos Ádám tette fel a
három prominens vendégnek:
Schweitzer József nyugalmazott or-

Kertész Imre
szágos fôrabbinak, Kertész Imre Nobel-díjas írónak, valamint Jutta
Hausmann-nak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Ószövetség
Tanszék) professzor asszonyának.
Kertész elmondta, véleménye szerint a zsidóságot ért trauma egyfajta
kihívást is jelent, ugyanakkor egy
fontos új erkölcsiség megteremtését.
Az író javaslatot tett a Vatikánnak
(vegye magára a „bárány” szerepét),
amellyel egy súlyos tehertételen való
túljutás valósulhatna meg.
Schweitzer József szólt a vidék
zsidóságának elpusztításáról, a rettenetes traumákról, arról, hogy a kisszámú túlélônek volt ereje újrakezdeni, s korosztálya feladata volt a romokból új zsidó közösségi és hitéletet létrehozni.
Jutta Hausmann egy németországi
kisvárosban született másodgenerációs emberként beszélt arról, milyen
késôn tudta meg még azt is, hogy
közvetlen lakókörnyezetében élénk
zsidó hitélet folyt, s már teológiai tanulmányait folytatta, amikor szembesült a zsidóságot ért iszonyattal.
Közel került a múlthoz, a történtekhez, felelôsséget érzett, felerôsödött
tudásvágya is, de németként meg
kellett azt is tanulnia, hogy néha felmerül a kérdés: „Te mit gondolsz?”
Galambos Ádám következô kérdése: Hol volt Isten Auschwitz idején?
Kertész Imre úgy gondolta, kocká-

zatos Istenrôl beszélni, hiszen mindenkinek van kialakult istenképe,
majd ezt mondta: „Isten megteremtette az embert. Az ember létrehozta
Auschwitzot.”
Schweitzer József egy börtön falára felkarcolt üzenetet idézett: „Mindent megtettél, hogy megtagadjalak,
de nem teszem”, majd történelmi és
irodalmi példákkal élt az isteni igazságosság tematikájában. Elmondta,
az üldözött, elhurcolt zsidók többsége ragaszkodott és ragaszkodik hitéhez, s ez erkölcsi tartásának alapja.
A nyugalmazott országos fôrabbi
Auschwitz történelmi vetületével
kapcsolatosan egy német író gondolatát tolmácsolta: „Tetteink miatt rólunk a szégyent ezer emberöltô sem
mossa le.” Szólt arról is, hogy társadalmi, politikai tekintetben melyik
ország hogyan tudta a holokausztot
feldolgozni, beszélt a társadalmi
felelôsségrôl, az egyetemes emberi
felelôsség kérdésérôl, a törésrôl, a
szégyenteljes tragédiáról, amire rámutatni kötelesség.
Jutta Hausmann elmondta: még
Németországban sincsenek az emberek tisztában sok tekintetben a nemzeti felelôsség tudatával, bár a 70-es
évek után már ténylegesen elindult
valami ennek érdekében. Épp a fiatalok azok sajnos – tette hozzá –, akik
elégségesnek ítélik az iskolában elhangzottakat.

Schweitzer József
A válaszoló hozzátette: fontos,
hogy ne a zsidók tartsák fenn az emlékeket, hanem a nem zsidók!
Amennyiben nem így történik, ott
nincs rendben valami.
Kertész Imre felhívta a figyelmet,
hogy nézzünk szembe a történtekkel,
tegyünk vallomást, hiszen Magyarországot olyan diktatórikus sérelmek
érték, amelyekbôl nagyon nehéz kilábalni az érintetteknek.
Schweitzer József elmondta, a készség, képesség, igény nem mindenkiben van meg. Meg kell találni a stílust,

Neonácik „segítettek”, hogy ne
felejtsük el Mauthausent
Sieg, Heil! köszöntéssel zavarták meg az egyik mauthauseni melléktáborban rendezett megemlékezést neonáci fiatalok. A központi ünnepségen részt
vett Heinz Fischer köztársasági elnök, valamint a helyi egyházak vezetôi. A
mintegy tízezer kegyelettevô között ott volt Horváth István, Magyarország
ausztriai nagykövete, aki koszorút helyezett el az emlékmûvek talapzatán.
A gunskircheni ünnepségen Lazarovits Ernô egykori fogoly mondott beszédet.
A Nemzetközi Mauthausen Bizottság 2009. évi tavaszi értekezletét a
kultúrcentrumban tartották, amelyen Magyaroszág részérôl Lazarovits Ernô,
a bizottság fôtitkárhelyettese vett részt, aki jelen volt a linzi egyetemen megtartott szimpóziumon is, ahol „Ellenállás a nemzetiszocializmus ellen vallási
okokból” címen Szita Szabolcs, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont tudományos vezetôje tartott elôadást.
A magyarországi csoport tagjai részt vettek a guseni megemlékezésen is.

Amerikaiak koszorúznak

az arányokat, de igenis, errôl beszélni
kell, látva a mai társadalmi valóságot,
Auschwitznak, az áldozatok számának tagadását. Elég baj, tette hozzá, ha
nem a lelkiismeret a nemzet ôrlelke,
hanem törvényt kell hozni.

Jutta Hausmann
Jutta Hausmann keresztyén megközelítésben a vasárnaponként szokásos általános gyónásról (nemcsak
egyéni, hanem társadalmi szinten is)
szólva feltette a kérdést: vajon
mennyire vehetô az komolyan?
A professzor asszony fontosnak
tartja a liturgiai önvizsgálatot is teológiai szempontból, a szószékeken,
de az ifjúság nevelése szempontjából
az oktatási intézményekben is.
A moderátor a „Mai világunk golgotája” gondolatkört vetette fel.
Az országos fôrabbi válaszában
kifejtette: a golgota a szenvedés
megjelenítése, ábrázolása kívánt lenni, meg kell találni a hívô emberek
között a kölcsönös együttérzés,
együttgondolkodás útját, s ebben az
oktatásnak is jelentôs szerepe van.
Ezt követôen hangsúlyozta, a zsidóság nemcsak a szenvedésre, hanem a
jóra – mint például a zsidómentôkre
– is emlékezik.
Jutta Hausmann egy Amerikában
kiadott könyv kapcsán szólt hozzá a
témához, melynek címe „Beszéljétek
el az igazságot”. A professzor aszszony elmondta: hazájában is számos pozitív nyilatkozat jelent meg a
témában, ô maga pedig közös továbblépést tart fontosnak.
A moderátor ezután Kertész Imre
Nobel-díjat kapott könyve magyarországi fogadtatásáról faggatta a három vendéget, majd a hallgatóság
soraiból hangzottak el kérdések
(mint például az iskolai oktatás, az
irodalom szerepe, a múlttal-jelennel
való szembenézés jelentôsége), melyekre a vendégek érdemben válaszoltak.
GÁL
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Körzeti kitekintô
Hegedûs
Mincha imával kezdôdött lág
báomerkor az esti program, amely
után a félemeleti díszteremben szépen
megterített asztalokkal várták a közösség tagjait és a vendégeket. Zoltai
Gusztáv elnök megnyitóbeszéde után
Deutsch László fôrabbi mondott tanítást a Perekbôl és a hetiszakaszból. A
helyben készített finom gulyásvacsora elfogyasztását követôen ivrit dalok
csendültek fel, amelyeket a közösség
tagjai együtt énekeltek, Klein Ervin
fôkántor vezetésével. Az étkezés utáni imát Streit Sándor, a BZSH elnöke
mondta el. Az ünnepi esemény a
mááriv imával zárult.

Pécs
Hagyomány Szociális Alapítványunk rendezésében, nagyszámú vendég jelenlétében emlékeztünk meg
Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójáról a hitközség Fürdô utcai
székházának dísztermében. A költô
életérôl, munkásságáról szólt beszédében Tüskés Tibor József Attila-díjas író. Verseket szavaltak a Radnóti
Miklós Közgazdasági Szakközépiskola tanulói, hangszeres mûsort adtak
a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei. A költôrôl szóló verseit olvasta
fel Videcz Ferenc Baranya megyei
író, akit nemrégiben vettek fel a Magyar Írók Szövetségébe. Csaba Tamás kiállította „Tisztelet Radnóti
Miklósnak” címû, az évforduló tiszteletére készített grafikáit.
***
Megjelent a hitközség idôszakos tájékoztató újságjának, a Gyertyalángnak ez évi második száma, mely többek között beszámol az éves közgyûlésrôl, a púrimi és a peszachi
ünnepségekrôl, a holokauszt áldozataira emlékezô rendezvényrôl. Bemutatja a Szociális Bizottság munkáját.
***
Május elsejétôl szombat kivételével minden nap látogatható a mûemlék jellegû zsinagóga, melyet tavaly
közel ezerötszáz hazai és külföldi turista keresett fel. Az elôtérben megvásárolható a sokak által keresett „A
Pécsi Izraelita Hitközség története”
címû, archív és színes fotókkal, angol nyelvû ismertetôvel kiegészített
zsebkönyv.
Mitzki Ervin

Nagyfuvaros
A közelmúltban két emléktábla
avatására került sor a Nagyfuvaros
utcai templomban. Az egyik táblát
Vadász László zcl. elöljáró emlékére,
a másikat a Fehér család holokausztban elhunyt tagjainak emlékére avattuk. A táblákat Becker Erzsike készíttette, felavatásukat Darvas István
rabbi és Zucker Immánuel kántor végezték. Szombaton tartottuk az egy
éve eltávozott Vadász László Jahrzeitját. Közösségünk emlékmécsest
állított az eltávozott emlékére. Imádkozás után különleges kidus volt, süteményekkel és halkocsonyával. A
vendéglátó Erzsike meghatódva köszönte meg közösségünknek a sok
szeretetet, amit Vadász László ka-

vetettek fel a diákok. A
kötetlen beszélgetés terített asztalok mellett folytatódott a székház dísztermében a kölcsönös megértés és a vallásközi párbeszéd jegyében.
***
Látogatást tett a hitközségben Steven Andrew Geiger (Mensch
Foundation InternatioOrtodoxia: a hitközség udvarán (Villányi felv.) nal). Ismertette munkájukat, az alapítvány céljait,
pott kilénk valamennyi tagjától. bemutatta az általuk kiadott köteteStreit Sándor elnök emlékezett visz- ket. Megállapodásra került sor a hitsza a mindenki által tisztelt és szere- község és az alapítvány jövôbeni
tett Laci bácsira, és megköszönte a kapcsolatait, együttmûködését illetôbôséges kidust.
(fuvarpress) en. Szintén Szegeden tartottak tájékoztatást a Szochnut munkatársai diOrtodoxia
ákok részére az Erecben való tanuláAz omerszámlálás 32. napján ke- si, munka- és alijalehetôségekrôl.
rült sor a Csörsz utcai temetô hagyoÉrdeklôdés elsôsorban egyetemmányos meglátogatására. A közös- közi gyakorlatok folytatása iránt
ség tagjai szép számban vettek részt nyilvánult meg.
a szertartáson, miközben Zév PasL. A.
kesz tanult elô misnájeszt. Ezután a
hívek a Kazinczy utcai kistemplomban gyûltek össze micve szüdére,
amelyen Grósz Andor méltatta a nap
jelentôségét.

A Mazsihisz közgyûlése
Feldmájer Péter elnök nyitotta meg a közgyûlést, és egyúttal megállapította, hogy az határozatképtelen. Innentôl a szokottnál jóval gyorsabban zajlottak az események, mivel szavazni nem lehetett. A küldöttek így is meghallgathatták Zoltai Gusztáv üv. igazgató beszámolóját a 2008. évi zárszámadásról, amely idôszakban 1,9 milliárd forintból gazdálkodhattak, valamint arról
az örvendetes tényrôl, hogy egyelôre nincs szükség pótköltségvetésre.
Ugyancsak az üv. igazgató terjesztette elô a 2009. évi költségvetést (a negyedévest), melynek egyik pontja szerint a kamatok mintegy 5 millióval
emelték a bevételt. Bízunk a feladatok végrehajtásának sikerében – zárta beszámolóját Zoltai Gusztáv.
Sessler György, a Számvizsgáló Bizottság elnöke az esetleges ingatlanadóval kapcsolatban megjegyezte: teljes leltárunk van, és elmondhatom, hogy ha
bevezetik ezt az adót, az sem fogja jelentôsen befolyásolni a költségvetést.
Feldmájer Péter ezután megköszönte Paszternák Tamásnak a pályázatokhoz nyújtott segítséget, a további napirendi pontok tárgyalása azonban a határozatképtelenség miatt elmaradt.
Markovics Zsolt fôrabbi és Róna Tamás rabbi mondták el a nyitó- és
záróimát.

A Budapesti Zsidó Hitközség közgyûlése
A szokásos formaságokat követôen a 2008. évi zárszámadás korábban
kiküldött adatait Zoltai Gusztáv üv.
igazgató egészítette ki. Ebbôl kiderült, hogy a mérleg 72,5 millió forint
nyereséggel zárult, amit a tartalékalapba helyeztek el. A pályázati
lehetôségek jobb kihasználása segít-
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***
Lág bajmer napján a hitközség
szervezésében vendégül látták a
Wesselényi utcai iskola tanárait és
diákjait. A program Herczog László
elnök köszöntôjével kezdôdött. Az
eseményen megjelentek a Trenderli
óvoda gyerekei is. A vendéglátás a
finom falatok mellett kiegészült azzal, hogy az iskola tanárai vetélkedôt
rendeztek a tanulók részére. A gyerekek, túlmenôen a napi szokásos
programon, különbözô játékokban
vehettek részt.

Szeged
Izrael Dél-magyarországi Konzuli
Képviselete, a Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társaság, a Szegedi Zsidó
Hitközség és alapítványai Izrael állam
kikiáltásának 61. évfordulója, a magyar–izraeli kapcsolatok újrafelvételének 20. évfordulója alkalmából Izraeli Kulturális Napot rendezett. A program keretében Farkas András, az
SZMIBT titkára izraeli hologramkiállítást nyitott meg, majd „Jiddis álom”
címmel ünnepi hangversenyre került
sor az Új Zsinagógában. Megemlékezést Dorit Nachum konzul és
Lednitzky András hitközségi elnök,
tiszteletbeli konzul tartott. A Klein Judit énekmûvész, Gerendás Péter
ének- és gitármûvész, Neumark Zoltán zongoramûvész által adott koncertválogatás a több száz éves jiddis és
ladino daloktól kiindulva napjainkig
az izraeli dalokat is tartalmazta. A
konzul asszony megtekintette a Szegeden lebonyolított Forma-1 autóversenyt és látogatást tett az SZTE Általános Orvostudományi Kar Dékáni
Hivatalában, ahol a dékánnal az itt tanuló közel 120 izraeli hallgatóval kapcsolatos problémákról beszélgetett. A
rendezvényen Dorit Nachumnak
lehetôsége nyílt találkozni a közelmúltban Szegedrôl szervezett gyôzelem napi izraeli út résztvevôivel, a
zarándokúton Erecben járt Gyulay
Endre ny. megyés püspökkel, valamint önkormányzati képviselôkkel is.
A koncert támogatója az önkormányzat és a C & T Hungary Kongresszusszervezô és Utazási Iroda volt.
***
Erôsödô együttmûködés vette kezdetét a hitközség és a Katolikus Egyház Szegedi Hittudományi Fôiskolája
között. Markovics Zsolt fôrabbit a tudományegyetem vallástudományi
szakán végzett oktatói tevékenységét
követôen felkérték a Hittudományi
Fôiskola óraadó tanárának, amelynek
keretében a több mint 70 fô hallgató
látogatást tett az Új Zsinagógában.
Bemutatásra került a több mint 106
éves mûemlék s egy zsidó közösség
munkája, amelyrôl számos kérdést

Balassagyarmat
Devecser
Kispest
Esztergom
Szécsény
Pásztó
Kecskemét
Révkomárom
Kiskôrös, Kecel, Soltvadkert
Kisvárda
Cegléd

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.30
11.00
14.00
10.30
15.00
14.00
10.30

temetô
temetô
temetô
temetô
temetô
koszorúzás a zsinagógánál
koszorúzás az emlékmûnél
temetô
temetô
temetô
Frankel L. út
Vasvári templom
Imaház

14.00
11.00
15.00
11.00
11.00
11.00
10.00
11.00
13.00
10.00
11.00
10.30.
12.00
17.00
11.00

temetô
zsinagóga
temetô
temetô
temetô
temetô
temetô
szobor a zsinagóga udvarán
temetô, emlékpark
emlékmû
temetô
zsinagóga
temetô
emléktábla
temetô

11.00
12.30.
10.30.
11.00
12.00
13.30
11.00

Gyôr-szigeti temetô, Temetô u. 33.
zsinagóga, Kossuth u. 5.
temetô
emlékmû
temetô
temetô
temetô

11.00
14.00
11.00
14.00
10.00
11.00
10.00
11.15
10.00
10.00
15.00
16.00
12.00

zsinagóga
zsinagóga
zsinagóga
emlékmû
koszorúzás
zsinagóga
templom
temetô
zsinagóga, Eötvös u. 3.
temetô
temetô
zsinagóga
temetô

13.30
14.00
11.00
10.30
11.00
11.00
10.00

koszorúzás az emléktáblánál
temetô
temetô
zsinagóga
zsinagóga
temetô
temetô

15.00
11.00
11.00
9.00
10.00
11.30
18.00

temetô
templom, temetô
temetô
temetô
temetô
temetô
zsinagóga

Június 14.
Eger
Kiskunhalas
Kápolnásnyék
Székesfehérvár
Salgótarján
Miskolc
Tata
Tatabánya
Nyíregyháza
Zalaegerszeg
Nagymegyer
Hatvan

Június 21.
Gyôr
Nagykáta
Tótkomlós
Szentes
Dombovár
Gyöngyös

Június 28.
Nagykôrös
Szolnok
Jánoshalma
Mohács
Szeged
Kaposvár
Vác
Veszprém
Hódmezôvásárhely
Gyula

Július 5.
Tapolca
Szombathely
Pécs
Keszthely
Jászberény
Debrecen

Július 12.
Békéscsaba
Karcag
Sopron
Soroksár
Pesterzsébet
Csepel
Újpest, Rákospalota

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy az idôpontok, helyszínek esetleges változása miatt
minden számunkat kísérjék figyelemmel!

Ha kérni szeretne vagy adni tud: www.magyarmicve.hu

het a gazdasági válság túlélésében –
vonta le a tanulságot az üv. igazgató.
A közgyûlés megszavazta a zárszámadást.
A 2009. évi költségvetésrôl Zoltai
elmondotta: a válságot egyelôre csak
az energiaszámlákon érezzük, mivel
korábban szigorú takarékossági intézkedéseket vezettünk be. Hitéletre
469 milliót terveznek, az elsô negyedév nullszaldós. Szólt a külföldi
célirányos támogatások felhasználásáról is.
Ezután néhány templomkörzet a
status quo ante kategóriába került,
miután eleget tettek a feltételeknek
(reggel-este minján, középen a bima,
nôk függönnyel elválasztva, nincs
orgona, vegyes kórus stb.). Az Egri
Oszkár jogi osztályvezetô által
elôterjesztett javaslatot némi vita
után a közgyûlés elfogadta.
Mivel idôközben a létszám „leapadt”, így több javaslat nem került
szavazásra. Helyette a képviselôk
nagy érdeklôdéssel hallgathatták
Schweitzer József nyug. országos
fôrabbi ismertetôjét a status quo ante
hazai hagyományairól.
Mivel az imákra kijelölt rabbik
(nem elôször) távol maradtak, a liturgiai részeket „beugró” kollégáik
mondták el...

A Kalocsai
Emléknapok
programja
A kalocsai zsidóság elhurcolásának 65. évfordulójára kétnapos programmal készül a város.
Június 17., szerda
10.00: Polgármesteri fogadás a
Városházán. Köszöntôt mond: Török
Gusztáv Andor polgármester.
11.00: Zsidó élet, zsidó vallás címû kiállítás megnyitása a Mûvelôdési Központban.
16.00: Emlékmûsor a Városi Színházban. Rendezô: Magóné Tóth
Gyöngyi.
17.00: Magóné Tóth Gyöngyi Zsidók Kalocsán és környékén címû
könyvét bemutatja a szerkesztô,
Romsics Imre a Városi Színházban.
18.00: Kötetlen beszélgetés régi
kalocsai ismerôsökkel és a fiatalokkal.
Június 18., csütörtök
10.00: A hitükért mártírhalált haltak 1941–1945 emlékmûvének avatása a zsinagóga melletti téren. Történelmi bevezetôt mond: Török
Gusztáv Andor polgármester és
Suchman Tamás. Emlékeznek: prof.
Josef Shinar és Esthi Cohen túlélôk.
11.00: Kalocsai zsidó emlékek.
Kiállítás a Viski Károly Múzeumban.
11.30: Egyszer volt… Részletek
Kálmán Gábor dokumentumfilmjébôl a Városi Színházban.
16.00: Mártír-istentisztelet a felújított zsidótemetôben. Közremûködik: Schweitzer József ny. orsz.
fôrabbi, Tóth Emil fôkántor és Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.
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ZSOLTÁROK KÖNYVE

ZSIDÓSÁG RÉGI TOLLAL

Lapozgatás egykori zsidó újságokban
Legutóbb a Hagyomány 1920. február 4-i számában való tallózásunkat
éppen dr. Friedmann József aszódi
megválasztott fôrabbi „installálása”
közben szakítottuk meg. Mint az
„Evangélikus lelkész beszéde a zsidó
rabbi installációján” címû aláíratlan
cikk írója megjegyzi, az ifjú rabbi
„mesterien felépített, gyönyörû beszédében”, mely nem szûkölködött
vallási és világi mûveltségét tükrözô
idézetekben és utalásokban, „kiemelte különösen az ifjúság nevelésének
és vezetésének szükségességét. A
fôkántor éneke után a megjelentek
sorából elôlépett Chugyik Pál evangélikus lelkész, és a következô magas szárnyalású és megható beszédet
tartotta.”
És itt álljunk meg egy pillanatra.
Ne feledjük, 1920 januárját írjuk, az
1919-es Tanácsköztársaság okozta
félelmek és indulatok, valamint az
annak leverését követô kegyetlen
terrorhullám gerjesztette antiszemitizmus a magyar zsidóság fejére
hullt, még akkor is, ha a kommün
alatt ugyanúgy rettegtek a zsidók,
mint a keresztények a megbélyegzéstôl, vagyonelkobzástól, elhurcolástól. Ebben a gyûlölettôl
megmérgezett, ma használatos kifejezéssel úgy is mondhatnánk, hogy
„rasszista” légkörben egy vidéki zsidó hitközség által megtartott ünnepségen, melyen „megjelent a város és
a környék felekezeti különbség nélkül”, és mint a cikkbôl kiderül, nemcsak a politikai, vallási és kulturális
élet elôkelôségei, hanem az egyszerû
nép is, feláll egy keresztény pap, egy
tekintélytôl és tisztelettôl övezett
evangélikus lelkész, Aszód város
szülötte, és már az elsô mondatával
megcáfolja ellenségeink nemtelen és
érdemtelen vádaskodását.
„A kereszténység és Izrael vallása
között – hangoztatta a lelkész –
egyéni látásom szerint nem áll fenn
az a merev antagonizmus, mely apriori már elvben is kizárja a kiegyenlítést a két, egymással szemben
merôben ellentétesnek, idegennek
látszó vallási felfogás között. Az
ótestámentum, a ’Törvény és a Próféták’ nekünk is Szentírásunk, hitünknek és életünknek zsinórmértéke éppen úgy, mint Izraelnek, s Jézus, a keresztények absolut eszménye az Istenember, akire az életével
megerôsített ezen kijelentése alapján: »nem jöttem a Törvényt és a
Prófétákat eltörölni, hanem betölteni« (Máté ev. 5. fej. 17. vers) – úgy
tekint a keresztény világ, mint az élô
ótestámentumra, akiben ’testté vált
az ige’ (János ev. 1 fej. 14. vers) –;
ez a Jézus, aki jött ’nemcsak az Izrael elveszett juhaihoz’, de jött hozzánk, jött az egész emberiséghez is
(János ev. 10. fej. 16. vers), hogy azt
megtartsa, megváltsa és üdvözítse –;
ez a Krisztus test az Izrael testébôl,
megváltó vér az önök vérébôl...” –
mondotta az evangélikus lelkész a
zsinagógában és az utcán összegyûlt
tömeg elôtt. Soha még akkora, piszszenéstelen csend nem volt Aszódon, mint akkor. Ember ennél nagyobb elismerést nem kaphatott egy
keresztény paptól...
„De nincs okom elhallgatni – folytatta Chugyik Pál –, sôt ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy amikor
hivatásom területén személyesen ismert kartársaim között kerestem – a
szó relatív értelmében – példaképemet, aki nem e világ szerinti erényekben tündököl, ezt a többi kevés
között a hitközség Istenben boldogult rabbijában, testében porrá válható, de erényekben örökéletû
Schreiber Józsefben találtam meg, és
találom meg ma is.” Kitört a tapsvihar. Együtt ujjongtak szegények és
gazdagok, keresztények és zsidók,
imádságokat mormoltak és könnyeztek, mert megérezték a pillanat örökkévalóságát. Eggyé forrtak az Él
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Sáddáj, az Üdvözítô végtelen szeretetében.
„Nagytiszteletû Rabbi Úr! – folytatta a pap. – Ha Önnek ambitiója,
hogy a Schreiber József halála folytán megüresedett állást nemcsak személyileg, de tartalmilag is betöltse,
akkor – ide számítva az Izrael népének jelen súlyos megpróbáltatását
– igen nehéz feladatra vállalkozott.
Bizonyosan hallotta másoktól, de
hallja meg tôlem is: Schreiber József
amíg e világon élt, nem e világból
való volt. Emberi, világi hiúságot
nem ismert. Amióta ismertem –
aszódi születésû vagyok, s így már
gyermekéveimben is ismertem –,
amint jobban és jobban megismertem, mindig többre és többre becsültem, minden fellépésébôl azt a benyomást nyertem, hogy nem az embereknek, nem e világnak: Istennek
kívánt tetszeni.”
A tömegben egyesek héber szavakat mormoltak, mások meg keresztet
vetettek, tekintetüket az acélkék
mennyboltra szegezték és sírtak.
„Ha megszólalt, sohasem a kifejezés módjára, de a kifejezésre, a gondolatokra fektette a fôsúlyt. S ebben
mindig bibliás, egyszerûségében is
választékos volt a szónak legszigorúbb és legkényesebb értelmében.
Igehirdetése és élete – nemcsak
egyéni, de családi értelemben is –
harmonikus volt.
Megélni törekedett az írást, élete
ezért olyan volt, mint maga az igehirdetés!”
Már sokszor leírtam: mi, a
holokauszt után születettek, mi, akik
távlatokból nézzük a történelmet,
messzebb látunk koroknál, eszméknél, izmusoknál, akik egy kicsit neurotikusak vagyunk és „oberhochemek”, nekünk mindenrôl ugyanaz jut
az eszünkbe: a soá. A kis falusi hitközségek rabbijai és szent életû
öregjei, akikben megvalósult a parancs: Legyetek papok népe és szent
emberek! Akiket hitvány, emberi értékeket és Isten szentségét hírbôl
sem ismerô lények aláztak meg és
pusztítottak el.
„Mint ember, personifikációja volt
a szerény és alázatos, az anyagiakat
nem hajszoló, a nélkülözésben nem
panaszkodó, megelégedett puritán
férfinak. Röviden: megtestesülése,
prototípusa annak a zsidónak, aki
kedves lehet Isten elôtt, kedves lehet
a zsidó emberek elôtt, de kedves lehet a keresztény emberek elôtt is!
Legyen emléke áldott!
Nagytiszteletû Rabbi Úr! Úgy ragyogjon az Ön neve és annak fénye
hívei és nem hívei, zsidók és keresztények elôtt, hogy – amint azt
beköszöntô szent beszédében oly

gyönyörûen megfogalmazta – egész
élete, egész mûködése valóban
egyetlen, szakadatlan istentisztelet
legyen!
Mint pásztor, legyen hû ôre a reá
bízott nyájnak, de különösen az ifjúságnak. A megingókat és megszédülteket, a földi istenekhez elpártoltakat pedig terelje vissza az Örökkévalóhoz!
Az Úr áldja meg bejövetelét, és az
Úr áldja meg egykor majd távozását
is!” – fejezte be beszédét Chugyik
Pál evangélikus pap dr. Friedmann
József megválasztott fôrabbivá avatásán Aszódon, 1920. január 14-én.
Emléke legyen áldott. Nem tudjuk,
megérte-e a vészkorszakot, nincsenek ismereteink arról, mit érezhetett,
amikor látta, hogy zsidó barátait miként fonja körül és roppantja össze a
fasizmus, a gyûlölet pitonja, nem
tudjuk, menthetett-e üldözötteket,
életben volt-e még akkor, de azt biztosan tudjuk, beszédével, bátor kiállásával megtisztította a lelkeket a
mocsoktól, fényt gyújtott, ellentmondott az uszítóknak, a lélekmérgezôknek, és ez felér egy életmentéssel. Megérdemelné, hogy a
világ jámborainak kertjében fát ültessenek emlékére.
És emléke legyen áldott annak az
öreg rabbinusnak is, akinek szent
élete példázat volt zsidónak és kereszténynek, és akiben Isten bizonyosan gyönyörködött, mert arcát
mindig felé fordította, és bizonyosan
tudta, hogy tisztasága és becsülete
egész népének, hittestvéreinek, polgártársainak, zsidóknak és keresztényeknek tisztasága és becsülete. És
aki egyszerûségében és névtelenségében egy volt az igazak közül, akik
nem csak harminchatan voltak már,
de hamarosan hatmillióan lettek,
mert életük az Ô szent nevéért megszenteltetett.
És megszenteltetett a neve annak a
református lelkésznek is, aki továbbvitte a lángot és továbbadta zsidóknak és keresztényeknek, és aki alázatosságában nem szégyellt zsidó rabbit választani példaképének.
Talán élnek még leszármazottai,
olyanok, akik többet tudnak róla,
sorsáról, környékbeliek, akik szüleik, nagyszüleik, dédszüleik legendává kerekedett történeteibôl hallottak
arról a nyolcvankilenc évvel ezelôtti
hideg januári napról, amikor a szívek, a lelkek felforrósodtak, amikor
egyetlen, felejthetetlen pillanatban
az oroszlán és a gazella, a farkas és a
bárány együtt játszadoztak a Magyar
Alföld lágy homokjában.
Magén István

Va n f o g a l m a d ?
BÁÁL KORE – (héber) tóraolvasó, aki a heti tóraszakaszt a hagyományos dallammal és a tóra hangjegyei
(Táámim, l. o.) alapján olvassa fel a zsinagógában, egyes
imák keretében.
BÁÁL TOKÉÁ – (héber) a sófárfúvás mûvésze. Ez
Bölcseink szerint szakértelmet igényel, és nem egyszerûen munka („Chochmá vöéná möláchá” – Sábbát, 117b).
Lásd: Sófár(fúvás).
BÁÁL TÖSUVÁ – (héber) a megtérô. Egy zsidó, aki
magába száll és megtér, vagyis szánja-bánja az eddigi viselkedését, és vállalja, hogy mostantól betartja a parancsolatokat, bármilyen nehezére esik is. A Talmud szerint
a megtérôk, akik igazából, tiszta szívbôl térnek meg, magasabb piedesztálon állnak, mint a cádikok (Bráchot
34,2). A tösúvá – megtérés – technikája: megbánni a
múltat és fogadalmat tenni a jövôre nézve. Aki megtér
ros hásáná (l. o.) elôtt, annak megbocsátanak, és tiszta
lappal indul az elkövetkezô évben. A megtérés csak az
Örökkévaló ellen elkövetett vétkekre vonatkozik; embertársunk ellen elkövetett vétkekért ôt magát kell megkövetni és a bocsánatát kérni. A mechanikus vagy látszatmegtérést a Talmud ellenzi és elutasítja: „Ha valaki azt
mondja: vétkezek és megtérek, vétkezek és megtérek –
nem lesz módja megtérni. Ha valaki azt mondja: vétkezek és jom kippur (l. o.) engesztelést hoz – jom kippur
nem hoz engesztelést neki” (Jóma 85,2). Lásd: Tösuvá.

A 80. zsoltár
Költônk a bajba jutott zsidó nép érdekében fohászkodik Istenhez, hogy
álljon mellé, mint hajdan, a régi idôkben, s hogy örökké tartsa meg védelme alatt. A szerzô szôlôtôhöz hasonlítja Izraelt, Isten hozta el ezt a
szôlôtôkét Egyiptomból, elültette és
gondozta, most azonban elhagyta,
ezért letaposhatták, megégethették,
kivághatták. Érdekes arra is felfigyelni, hogy a szôlô egyébként is Izrael
országának egyik jelképe, továbbá a
versben emlegetett József törzsi szimbóluma is (erre még a magyarázati
részben visszatérünk). A zsoltárban
némi változtatásokkal háromszor is
visszatérô, refrénszerû sort fedezhetünk fel, amely (címét leszámítva) a
költeményt három szakaszra bontja:
1. Bevezetô sorok: 2–4. vers.
2. A tragikus helyzet ábrázolása:
5–8. vers.
3. Kérés Istenhez, térjen vissza, és
gondozza szeretettel Izrael népét:
9–20. vers.
S most következik zsoltárunk új
fordítása:
A karmesternek a liliomokhoz (dallamára), tanúságtétel, Aszaf zsoltára.
Izrael pásztora, hallgass meg, ki nyájként vezeted Józsefet, kerubok közt lakozva, tûnj elô! Efrájim, Benjámin és
Menáse elôtt éleszd hatalmadat, jöjj és
segíts nekünk! Isten, téríts meg minket,
sugározd felénk arcod, hogy segítségre
leljünk. Örökkévaló, seregek Istene,
meddig füstöl még haragod néped imáitól? Bizony, könnyel etettél kenyér helyett, könnyhullatással itattál vödörszám. Viszálynak vetettél szomszédjaink közé, ellenségeink gyaláznak bennünket. Seregek Istene, téríts meg minket, sugározd felénk arcod, hogy segítségre leljünk. Szôlôtôkét hoztál Egyiptomból, népeket ûztél el, hogy elültesd
ôt. Helyet készítettél számára, meggyökeresedett, majd betöltötte az országot.
Hegyeket borít árnyéka, ágai Isten
cédrusai. Vesszei a tengerig nyúlnak,
hajtásai a folyamig. Miért törted szét
kerítéseit, hogy minden jöttment megszaggassa? Az erdei vadkan lerágja, a
mezei rovar lelegeli. Seregek Istene,
térj vissza hozzánk, tekints le ránk az
égbôl, lásd meg és gondozd ezt a
szôlôtôkét! Az oltványt, amelyet jobbod
ültetett, a sarjat, melyet magadnak neveltél, tûz emésztette és levagdosták:
arcod szidalmától pusztuljanak! Legyen kezed jobbod emberén, az ember
fia felett, akit magadnak neveltél. Nem
hagyunk el Téged, éltess minket, hogy
neveden szólíthassunk. Örökkévaló,
seregek Istene, téríts meg minket, sugározd felénk arcod, hogy segítségre
leljünk.
A zsoltár címében szereplô „a liliomokhoz” feltehetôleg egy abban a
korban közismert dallam, míg a héber
édut (= tanúságtétel) esetleg egy korabeli héber versforma lehetett. E kifejezések némi eltéréssel már elôfordultak a 60. zsoltár címében. Ott azonban, sokan úgy vélik, a két kifejezés
összefügg, s az a költemény „a tanúságtétel liliomának” dallamára szüle-

BÁL TÁSCHIT – (héber) az egyik tiltó parancsolat
rövid elnevezése: semmit sem rongálni, tönkretenni.
Idetartozik a gyümölcsfák kivágásának tilalma is.
Ugyancsak tilos az embernek saját testét „rongálni”,
egészségét veszélyeztetni.
BÁL TOSZIF – (héber) ne tégy hozzá! Tórai tilalom:
ne tegyünk hozzá az adott parancsolatokhoz, „ne teljesítsük túl a normát”. A Talmud példaként említi, hogy ne tegyünk a ruhára 5 cicitet (szemlélôszálat, l. o.) az elôírt 4
helyett, vagy 5 növényt a szukkoti ünnepi csokorba az
elôírt 4 helyett. A kohanitának, aki megáldja a népet,
szintén tilos az elôírt áldások szövegéhez hozzátenni.
Párhuzamos tilalom a Tórában a bál tigrá, vagyis csökkentve teljesíteni a micvákat.
BÁR KOCHBÁ – (héber) „A csillag fia”. Simon bár
Kosziba, az i. sz. 135-ben a rómaiak ellen kirobbant zsidó felkelés vezetôje. Az elsô két évben sikeres lázadás
során sokan azt hitték, hogy ~ lesz a megígért messiás.
Rabbi Akiba, a neves tanaita is támogatói között volt. A
felkelés leverése során a bétári csatában ~ halálát lelte.
BÁR MICVA – zsidó fiú 13 éves korában, amikortól a
parancsolatok kötelezik. Innen az elnevezés: „a parancsolatok fia”. Ekkor kezd el a zsidó fiú naponta tfilinnel
imádkozni, és apja, aki már nem felelôs tetteiért, elmondja a Báruch septáráni áldást (l. o.).
(folyt. köv.)
N. K.
A szerkesztôség bizonyos kommentárokkal nem mindenben ért egyet.

tett. Ezt a feltételezést persze itt sem
lehet kizárni.
Zsoltárunk elején a költô Istent Izrael pásztoraként szólítja meg, aki „kerubok közt lakozik”, mivel a jeruzsálemi
Szentélyben a kerubok között jelent
meg az isteni dicsfény, a sechina (ennek keresztény elnevezése a glória).
József alatt a szerzô feltehetôleg, mint
korábban is, egész Izraelt érti. Mivel
azonban a zsoltár folytatásában
Efrájim és Menáse (a bibliai József két
fiától származó törzs) név szerint is
említve van, egyesek úgy vélik, a költô
valójában az északi országrész, Izrael
tragédiáját énekli meg, ami idôszámításunk elôtt 721-ben következett
be. Más vélemény szerint viszont a
zsoltár az ezt megelôzô korban született, és a két törzs az északi, míg Benjámin a déli ország szimbóluma, s noha a déli állam zömét Júda törzse alkotta, a fôváros, Jeruzsálem Benjámin
törzsének területére esett.
A 4. versben jelenik meg elôször a
refrén, majd ismétlôdik a 8. versben,
illetve a zsoltár végén. Ám minden alkalommal más istennév található szövegünkben, mintha az elnevezés folyamatosan bôvülne, egyfajta fokozásként, nyilván a nagyobb hatás kedvéért. Elôször Istenként, majd a seregek Isteneként, végül pedig Örökkévaló, a seregek Isteneként szólítja
meg dalában a Mindenhatót.
A szerzô azért panaszkodik, hogy Isten nem hallgatja meg hívei imáit,
mintha éppen azok bosszantanák Ôt:
„meddig füstöl még haragod néped
imáitól?” Ezért kenyér helyett csak fájdalom jut számukra osztályrészül,
„könnyel itattál vödörszám”. Itt egy
ókori zsidó mértékegységet találunk,
amelyet egyesek kupicának fordítanak.
Csakhogy a salis éppenséggel igen
nagy mennyiségû ûrmérték, pontosan
13 liter volt, ami körülbelül egy vödörnyinek felel meg, így jogosan ültettük
át a fent idézett módon, hiszen a költô
éppen a könnyhullatás nagyságát akarja ezzel kifejezni. (Ugyanez a mértékegység megtalálható még Jesája könyvében is: 40. fejezet 12. vers.) A legtöbb fordító persze jól érti szövegünket, ezért Károli Gáspár „könnyhullatások árjával”, Singer Leó pedig
„bôséges mértékben” ülteti át.
A 9. verstôl kezdôdik a metafora,
amely Izrael népét az Egyiptomból
hozott szôlôtôkéhez hasonlítja. Isten
mindenrôl gondoskodott számára, s a
nép szépen fejlôdve betöltötte az országot. „Hegyeket borít árnyéka, ágai
Isten cédrusai”, mert sok izraeli lakott
Libanon területén is, amely hegyeirôl
és cédrusairól volt híres. „Vesszei a
tengerig nyúlnak, hajtásai a folyamig”, vagyis a Földközi-tenger partján, a korábban filiszteusok és föníciaiak által lakott vidéken, sôt, egyes
csoportjai a „folyam”, tehát az Eufrátesz irányában is letelepedtek. Ám Isten mégis magára hagyta Izraelt, letörte védô „kerítéseit, hogy minden
jöttment megszaggassa”. Költônk a
pusztító ellenséget a kártevô vadkanhoz és rovarhoz hasonlítja. A klasszikus irodalomban a kecskét említik a
szôlô legnagyobb kártevôjeként, mert
az ókori Görögországban és Rómában
a szilfára futtatták a szôlôt, Izraelben
azonban a kevés esô miatt a földön terítették szét, így olykor az erdôbôl
elôtörô vaddisznó tette azt tönkre.
A zsoltár 17. versének második felét
általában kétféleképp értelmezik a bibliamagyarázók. Sokan úgy vélik,
szerzônk itt a metaforából a konkrét
tárgyra, a zsidó nép szenvedéseire tér
át: „arcod szidalmától elpusztulnak”.
Mások szerint azonban váratlanul kifakadva, a kártevôkkel, a támadó ellenséggel fordul szembe: „arcod szidalmától pusztuljanak”. Mi ez utóbbi értelmezést fogadtuk el. A következô
mondatban („legyen kezed jobbod emberén, az ember fia felett, akit magadnak neveltél”) a költô feltehetôleg az
izraeli királyra vagy a nép vezérére kéri a Mindenható segítségét, hogy helyt
tudjon állni és megvédhesse az országot. Ám végül a refrén elôtt a költô azzal zárja versét, hogy Izrael népe semmiképp sem hagyja el az Örökkévalót,
hanem mindvégig hûséges marad Hozzá: „Nem hagyunk el Téged, éltess
minket, hogy neveden szólíthassunk.”
Raj Tamás
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Díszünnepség a Vígszínházban
kettôs évforduló alkalmából

A Vígszínház pótszékeit is igénybe
vevô eseményre került sor Izrael állam függetlenségének 61., valamint
a két ország közötti diplomáciai kapcsolat újrafelvételének 20. évfordulója alkalmából.
Megjelentek a diplomáciai testületek prominensei, politikusok, polgármesterek, a mûvészvilág elitje, a
BZSH–Mazsihisz vezetô tisztségviselôi, rabbik, kántorok, számos
zsidó szervezet, intézmény, alapítvány elsô embere.
A mûsorközlô Alföldi Zoltán üdvözölte a vendégeket, majd felkérte
Aliza Bin-Nount, Izrael állam magyarországi nagykövetét ünnepi beszédének megtartására.
Az excellenciás asszony szólt a
kettôs évfordulóról, kiemelve hazánk szerepét, amely a régióban
elsôként vette ismét fel Izraellel a
diplomáciai kapcsolatot. Szólt arról,
mennyire hasznos és gyümölcsözô
azóta is a két ország kapcsolata.
Beszélt az Izrael állam alapítása
óta eltelt évtizedekben végbement
nagyarányú fejlôdésrôl, világméretû
sikerekrôl. A nagykövet asszony em-

lékeztetett a hazánkban fellelhetô aggasztó
antiszemita,
rasszista,
xenofób jelenségekre is.
A kétrészes mûsor elsô felében a
Gyôri Balett, a Budapest Klezmer
Band és a Liszt Ferenc Kamarazenekar közös produkciójára (Részletek a
Klezmer táncszvitbôl, zeneszerzô Jávori „Fegya”) került sor. A szvit
önálló színpadi táncképek sorozata,
amely a zsidó élet hétköznapjait és
ünnepeit, azok megélését volt hivatott bemutatni a mozgás, a zene kifejezôeszközével. Vidáman vagy keserédesen, nagy felkészültséggel, profi
tánctudással, a klasszikus balett elemeit ötvözve modern lépés- és ugráskombinációkkal.
A szünet után lépett színpadra a
hazánkban már több alkalommal is
vendégszerepelt izraeli Sheketak
tánccsoport. A formáció látványra és
hangzásra építve zenélt, táncolt, énekelt. Hangszerré, ritmuscsalogatóvá
vált minden, ami csak alkalmas volt
rá. Gegek, pantomim, brék, sztepp,
tehetség, kreativitás, rendkívül
pörgôsen, épp csak annyi idôt hagyva önmaguknak, hogy egyik-másik

táncos a színpad elôterébe jusson
vagy helyzetet váltson.
Mindkét produkció hosszú, szûnni
alig akaró vastapsot kapott, ami –
figyelembe véve a mintegy ezerháromszáz nézôt – igazán jól hangzott.
Az esemény utolsó szónoka Balázs
Péter külügyminiszter volt, aki beszélt a két évezreden át diaszpórában
élô zsidóság és Herzl Tivadar álmának megvalósulásáról, Izrael állam
1948-as megalapításáról, a demokratikus értékrendrôl és nemzetközi elismertségérôl. A külügyminiszter reményét fejezte ki az izraeli–palesztin
kapcsolatok rendezése, a béke tekintetében, valamint fôhajtásra intett a
holokauszt áldozatainak emléke elôtt.
Kijelentette, az emberi jogokat, a demokráciát az utóbbi idôben veszély
fenyegeti, de soha nem kaphat hazánkban teret az antiszemitizmus, a
rasszizmus. Nincs menlevél a marginális kisebbségnek. Végül sok sikert,
békét kívánt Izraelnek.
A vígszínházi esemény záróakkordja egy nagyszabású állófogadás
volt.
Gál
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Külföldi kitekintô
• Az izraeli statisztikai hivatalnak a függetlenség napja elôestéjén tett közlése szerint az országnak 7 411 000 lakosa van, ami egy év alatt 129 000 fôs
növekedést jelent. Az állam alapításakor, 1948-ban csak 806 000-en éltek Izraelben. A jelenlegi népesség 75,5 százaléka zsidó, 20,2 pedig arab származású. A külföldiek aránya 4,3 százalék. Az elmúlt évben 154 000 gyerek született, és az új bevándorlók száma 12 000 volt. A zsidó lakosság 70 százaléka Izraelben született, míg 1948-ban a szabrák aránya csak 35 százalék volt.
• Izrael és a Belarusz Köztársaság között folyamatosan bôvülnek a kapcsolatok. A tervek szerint a közeljövôben ingyenessé válik a vízumkiadás, és
2010-ben várhatóan megszûnik a vízumkényszer is. A múlt évben mintegy
18 000-en látogattak a kelet-európai országból Izraelbe, ami 70 százalékkal
meghaladja az elôzô évi utazók számát. Belarusz adatok szerint 2008-ban a
kölcsönös kereskedelmi forgalom 65 millió dollár értékû volt. Edward
Shapiro izraeli nagykövet kijelentette, hogy a gazdasági együttmûködés elsôsorban a high-tech, a mezôgazdaság és az idegenforgalom terén jelentôs. Izraeli vállalkozók egy high-tech parkot kívánnak létesíteni Fehéroroszországban, ami 550 millió euró értékû beruházást jelent.
• Az El-Al izraeli légitársaság a közelmúltban indította el elsô brazíliai járatát, ami Tel-Avivot a húszmillió lakosú São Paulóval köti össze. Az egyelôre
hetenként kétszer közlekedô nonstop járaton Boeing 777 gépek közlekednek,
amelyek az utat 15 óra alatt teszik meg. Az El-Al új célállomása hozzájárul a
turistaforgalom bôvüléséhez és gyors összeköttetést jelent más dél-amerikai
államok felé is. Az országban mintegy 120 000 zsidó él, akik számára kedvezô utazási lehetôséget biztosít a közvetlen járat. 2008-ban 31 000 személy
látogatott Brazíliából Izraelbe.
• Bernd Neumann német kulturális miniszter bejelentette, hogy kibôvítik a
2001-ben létesített berlini zsidó múzeumot, amelynek során könyvtárral, archívummal és oktatási kabinetekkel egészül ki az intézmény. A mintegy tízmillió eurós építkezés 2010-ben kezdôdik meg. A költségek 60 százalékát a
német kormány és a berlini önkormányzat viseli, 40 százalékot viszont hazai
és külföldi szponzorok fedeznek. A múzeumot évente mintegy 750 000 személy látogatja.
kovács

Interjú Fodor Gáborral,
az SZDSZ elnökével
A Jobbik valós fenyegetést jelent a
demokráciára – jelentette ki az Új
Életnek Fodor Gábor. Az SZDSZ
elnöke szerint van olyan jogi megoldás, ami mellett a liberális párt támogatni tudja a holokauszt-tagadás
büntethetôségét.
– Az MSZP alkotmánymódosítást
javasol a holokauszt-tagadás büntethetôsége érdekében. Az SZDSZ eddig elzárkózott az ilyen javaslatok
elôl, most azonban mintha változott

volna a véleményük. Támogatnák-e
most a holokauszt-tagadás büntethetôségét?
– Egy alkotmánymódosításhoz kétharmados többségre van szükség, tehát a parlamenti pártoknak konszenzusra kell jutniuk egymással. Ha valaki komolyan gondol egy ilyen javaslatot, akkor annak kidolgozását
négypárti egyeztetéssel kell kezdeni.
Mi elôzetesen erre kértük az MSZP-t.
A szocialisták azonban önállóan
nyújtották be a javaslatukat, így kevés esélyt látok arra, hogy a jobboldali pártok elfogadják.
A Fidesz már közölte is, hogy ôk
csak egy mondatot tartanak elfogadhatónak a javaslatból, azt, amelyik
minden népirtást elítél, a holokauszt
tagadásának említése nélkül. Tudjuk
azonban, hogy ezzel a jobboldal célja valójában a holokauszt kivételességének megkérdôjelezése.
Bár a mostani szocialista javaslatot szerintünk is módosítani kell, de
a holokauszt-tagadás büntethetôségét az egyre erôsebb és agresszívabb szélsôjobboldali gyûlöletkeltés
miatt elfogadhatónak tartjuk. Van
olyan jogi megoldás, amit mi, liberálisok is el tudunk fogadni.
– Önök komoly veszélynek tartják
a Jobbikot? Politikai ellenfeleik azzal vádolják önöket, hogy csak felfúj-

ják a szélsôjobboldali veszélyt. Az
MDF például kijelentette, hogy az
SZDSZ és a Jobbik program híján
egymásnak kampányol.
– A Jobbik valós fenyegetés a demokráciára. Egy olyan pártról beszélünk, amely nem egyszerûen útszéli
módon uszít, fenyegetôzik, hanem
párthadsereget hozott létre. A Magyar Gárda egyelôre kis falvakba jár
masírozni, hogy félelemben tartsa a
roma lakosságot, de ne feledjük,
hogy a fôvárosban legutóbb a
rendôrséggel is összecsapott. A gyakorlatilag hivatalos orgánumuknak
számító kuruc.info internetes újság
nem egyszerûen Adolf Hitler-verssel
köszönti anyák napját, ami már önmagában is példátlan, hanem emberek megveretését, zaklatását szervezi
teljesen nyíltan.
A helyzet rosszabb, mint a rendszerváltás óta bármikor, és most nem
a gazdasági helyzetre gondolok.
2009-ben Magyarországon bôrszínük miatt gyilkolnak meg ártatlan
embereket. A szélsôjobboldali uszításnak már 5 halálos áldozata van,
köztük egy ötéves kisfiú. Egy ilyen
helyzetben azt állítani, hogy az
SZDSZ-nek direkt jól jön a Jobbik
mûködése, több mint cinizmus.
– Ön szerint mi a tétje az európai
parlamenti választásnak, miért fontos, hogy ne maradjunk otthon június
7-én?
– Az európai parlamenti választás
természetesen önmagában is nagyon
fontos dolog. Ez az egyetlen alkalom, amikor a választóknak módjuk
van közvetlenül befolyásolni az Európai Unió mûködését, hiszen az Európai Parlament az unió egyetlen
közvetlenül választott döntéshozó
fóruma. De sajnos június 7-nek most
önmagán messze túlmutató jelentôsége is van.
A választás tétje, hogy Magyarország milyen választ ad az egyre súlyosbodó társadalmi válságra. A kirekesztés, a gyûlölet, az erôszak mellé tesszük-e a voksunkat, vagy a toleranciát, a szolidaritást, a józan politikai megoldásokat választjuk. Mi,
szabad demokraták, a szabadság és a
szolidaritás eszméire építô szabadelvûséget képviseljük. Meggyôzôdésem, hogy jóval többen vagyunk,
akik ezeket az értékeket osztjuk,
mint a gyûlölködôk, de ezt meg is
kell mutatnunk. El kell mennünk
szavazni június 7-én, és egyértelmû
üzenetet kell küldenünk a Jobbiknak:
eddig és ne tovább!
D. F.

Százéves lenne Sztehlo Gábor
Egyike volt azoknak, akik átmentették lelkiismeretüket
az új évezredbe. Emlékezzünk tehát a rendelkezésre álló
dokumentumok felhasználásával, „Isten kezében” címet
viselô naplója alapján, nagy tisztelettel s az utókor
hálájával.
Ki is volt ô?
1932-ben szentelték fel lelkésznek, káplánként
funkcionált a budavári gyülekezetben, állomáshelye volt
még Hatvan, majd Nagytarcsa, egészen 1942-ig. A
következô két évben egyházkerületi missziós lelkészként
szolgált. Templomot épített, gyülekezeteket szervezett.
1944 márciusában Raffay Sándor evangélikus püspök
megbízásából a református Jó Pásztor Egyesülettel
közösen elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését.
Természetesen tenni a jót, evidensen segíteni – ez volt
a sztehlói titok.
Így ír errôl naplójában:
„1944. március 19-én megláttam a német járôröket
Budapest forgalmas fôútvonalain. Addig nem is nagyon
olvastam a napi sajtót, nem érdekelt. (...) Velem egykorú
fiatal lelkésztársaim éppen úgy fogadták Budapest
megszállásának hírét, mint én, azzal az egyetlen kérdéssel, vajon tudjuk-e munkánkat folytatni. Szûklátókörûen
mindent ebbôl az egyetlen szempontból bíráltunk el.
Néhány nappal késôbb ébredezô lelkiismerettel kezdtem
figyelni és látni. Látni a sok, sorban álló, sárga csillagot
viselô embert. (...) Mások ínsége cselekvésre buzdított. A
szenvedés, a szorongatottság olykor éppen a jót hozza ki
az emberekbôl. A veszély, a nyomorúság, a gyötrôdés
hányszor hozott egymás közelébe embereket, kovácsolt
össze, alakított ki felelôsségérzetet, türelmet, áldozatkészséget.”
Látta ôket és megértette, mindenekelôtt a legkiszolgáltatottabbakon, a gyermekeken kell segítenie. A Nemzetközi Vöröskereszt B Szekciójának támogatásával gyermekmenhelyek létrehozásába kezdett.
Az elsô helyszín egy Bérc utcai villa volt (a nevelôi
gárda és a felszerelés jelentôs része itt és a késôbbi
menedékhelyeken is a Jó Pásztortól származott), majd
néhány hét után felajánlott lakásokban, kisebb nagyobb
családi házakban, egyebütt (a Nemzetközi és a Svájci
Vöröskereszt anyagi támogatásával és védnöksége alatt)
további, több mint harminc gyermekotthont hozott létre.
Ezekben a Sztehlo által mûködtetett intézetekben 1944
tavaszától 1945 márciusáig mintegy 1600 gyermek és az
ôket ellátó mintegy 400 felnôtt lelt menedéket. Annak
ellenére, hogy a front közeledtével, illetve az ostrom alatt
a helyzet egyre tarthatatlanabbá vált, ezt fokozta a nyilasterror eszetlen rombolása, mégis: akikrôl ô gondoskodott, valamennyien életben maradtak!
Mivel sok gyerekért nem volt, aki érte jöjjön a háború

után, 1945 tavaszán egy Weiss Manfréd által felajánlott
területen megszervezte a PAX gyermekotthont, ahol
továbbra is szinte a lehetetlennel kísérletezve, a szülôi
otthon melegét próbálta biztosítani a gyerekeknek, pótolva a pótolhatatlant, és csodával határos volt az is,
ahogyan egészen az államosításig, 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt. Ebben az otthonban a közel
nyolcszáz menekült gyerek megalapította a „Gyermekköztársaságot”: ünnepségeket szerveztek, könyvtárt,
énekkart hoztak létre, szakmát tanulhattak, s bár a munka
nem volt kötelezô, a közösségért szívesen tevékenykedtek. A kis „államnak” alkotmánya is volt, sôt,
fizetôeszköze is, az úgynevezett Gamo-dollár. Támogatást kizárólag a Nemzetközi Vöröskereszttôl kaptak!
1956-ban Sztehlo családja Svájcba költözött, ô maradt.
Itthon folytatta munkáját, és szeretetotthonokat szervezett. 1961-ben, egy svájci látogatása során kapott
infarktus kapcsán, orvosi javaslatra nem utazhatott
vissza.
1972-ben adományozták neki a Világ Igaza kitüntetést,
fát ültethetett Jeruzsálemben az Igazak Ligetében.
1984 májusa óta bel- és külföldrôl érkezve – Koren
Emilné kutatómunkájának köszönhetôen – évente
találkoznak és emlékeznek „Gábor bácsira” az egykori
Sztehlo-gyerekek.
1974. május 28-án, lelkésszé szentelésének 42. évfordulóján hunyt el. Sem ô, sem kortársai nem értékelték
munkáját hôsiességként: ô „csak” azt tette, amit kellett,
és akkor, amikor arra a legnagyobb szükség volt.
Sztehlo Gábor megelégedett, boldog emberként fejezte
be életét.
Naplójából idézve: „Álmaim megvalósultak. Talán a
sors kegyeltje lettem volna? Vagy szerényen álmodó, aki
kevéssel beéri? Korántsem voltam szerény, de Isten
kegyelme valóban megajándékozott. Sok mindent megtanultam magam is. Hiszem és remélem. Elsôsorban azt,
hogy a kereszténység nem a dogmák, hanem a szeretet
világa. Az élô, eleven, cselekvô szereteté. Legalábbis
annak kell lennie. (...) Álmaim megvalósultak és életem
tartalmat nyert. Ha pedig az ember életének van tartalma,
ha tudja, miért él, akkor biztonságot és nyugalmat érez,
ez pedig a legtöbb, amit e nyugtalan és pillanatnyi
élvezetekben elégô világunkban kívánhatunk.”
Köszönjük, Sztehlo Gábor. Nem felejtünk el emlékezni
és hálásnak maradni.
2009. szeptember 30-áig tekinthetô meg emlékkiállítás az Evangélikus Országos Múzeumban, a Deák
tér 4. szám alatt.
(gáljuli)

Megállapodás az ORZSE és a Wesley között
A közelmúltban ünnepélyes keretek között kölcsönös tanulmányi
és kutatási megállapodást kötött
egymással a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)
fenntartásában mûködô Wesley János lelkészképzô Fôiskola és az
Országos Rabbiképzô – Zsidó
Egyetem.
A sok egyéb mellett (mint például
diák- és oktatócserék, pályázatok közös beadása, szociális és pedagógiai
munka) üzenetértékûnek is számító,
a következô akadémiai évben megvalósuló megállapodás részleteirôl

5

ÚJ
ÚJÉLET
ÉLET

2009.
JÚNIUS
1998.
MÁJUS1.1.

kérdeztem Iványi Gábort, a WJLF
rektorát.
Iványi megerôsítette azt a három
példát, amit az aláíráskor is hangsúlyozott. A hálát, amit a Szentírásért
és a zsidó nép példájáért érezhetnek,
a bánatot, bocsánatkérést amiatt,
hogy a kereszténység az elmúlt húsz
évszázad alatt elszakadt gyökereitôl,
történelme negatív indulatokkal és
tevékenységekkel terhelt – annak ellenére, hogy az Újszövetség nem áll
meg a Tanach nélkül. „Bûnbánatunkat és bocsánatkérésünket minden
lehetséges alkalommal, így most is

Tel-Aviv Bécsben

Megnyitotta kapuit a Tel-Aviv alapításának 100. évfordulója alkalmából a
bécsi Donaukanal partján kialakított Tel-Aviv Beach, amely szeptember végéig kínálja az izraeli fôváros hangulatát.
A plázs az Izraeli Nagykövetség kezdeményezésére valósult meg, az évforduló alkalmából ugyanis arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy Izrael nemcsak a konfliktusról szól, hanem ott is élnek fiatalok, akik szórakozni szeretnének és normális életet élni. Hasonló kampány zajlik egyébként New Yorkban, Párizsban és Koppenhágában is.
A bécsi fiatalok egyik kedvelt helyén, a Donaukanal mentén kialakított
plázson egyszerre százhatvanan élvezhetik a homokos tengerpart és az izraeli város hangulatát. Az 1600 köbméternyi homokhoz Tel-Aviv sziluettje adja
a hátteret, a nagyvárosi romantikáról strandszékek és hangulatos megvilágítás gondoskodnak.
A látogatókat a kulináris élvezetek mellett strandlabda, izraeli beach tennis
és DJ-k várják. Egy kis színpadon mini-divatbemutatókat is tartanak majd.
A Tel-Aviv Beach megnyitójával egy idôben tartotta a „Gázának élnie kell”
nevû kezdeményezés elsô tiltakozó akcióját. A Donaukanal túlpartján rövid
idôre Gáza Beach-et állítanak fel szögesdróttal, rajtaütésekkel, valamint élelmiszer- és energiahiánnyal. A szabadtéri börtön hangulatát idézô plázs mellett rendszeresen tiltakozó akciókat tartanak a Tel-Aviv Beach ellen.
(Compress)

kifejezésre juttatjuk.” A rektor hangsúlyozta, hogy a holokauszt 60. évfordulóján a fenntartó egyház és a
WJLF emléktáblákat helyezett el,
bûnbánati istentiszteleteket tartott
minden olyan helyszínen, ahonnan
szerelvényeket indítottak a koncentrációs táborokba.
Végül beszélt a zsidó kultúra hatásáról, arról, hogy a mai Magyarországon élôknek együtt kell szembenézniük a sötét indulatokkal, feldolgozni a múltat – ami eddig nem valósult meg.
A két intézmény közötti deklarációval kapcsolatosan a WJLF rektora
elmondta, hogy az elmúlt idôszakban
is volt már közös tevékenységük, többek között diplomavédések, wesleys
diákok ORZSE-n történô továbbtanulása stb., és mindez a következô tanévben kibôvül az áthallgatás és a doktori képzés lehetôségével is.
Iványi Gábor hangsúlyozta, hogy a
kereszténység a legautentikusabb
bibliaértelmezést, magyarázatokat a
zsidóságtól kapta, majd történelmi
visszatekintést adott az idôszámításunk elôtti elsô század 50-es éveirôl:
miért és minek hatására változott
meg az ôsi tanítás értelmezése.
Beszélgetôpartnerem rendkívül elfoglalt ember, fôiskolai, egyházi és
közéleti tevékenysége szûkre szabja
idejét. Így természetesen az interjú
során nem kerülhetett sor arra, hogy
beszéljek vele arról például, hogy
Naftali Kraus legfrissebb kötetének
megjelenését (is) elôsegítették és az
író sikeres elôadásokat tart fôiskolájukon, arról sem szólhatott, hogy
minden egyes antiszemitizmus és
rasszizmus elleni demonstráción
részt vesz, távollétében pedig írásban fejezi ki szolidaritását. Mindig
vállalva állásfoglalását, nézetét, érzéseit. Legutóbb a Szent István parki
antirasszista tüntetés egyik fôszervezôjeként hallatta hangját.
Nos, örömmel üdvözöljük a megállapodást, biztosak vagyunk annak
számos vonatkozású pedagógiai, teológiai, oktatói sikerében.
gáljuli

KISS ERIKA:

Kereszt és kôtáblák
Az ORZSE rektori tanácsa Schôner Alfréd fôrabbi, rektor vezetésével a
közelmúltban látogatást tett a Wesley János Lelkészképzô Fôiskolán. Az illusztris vendégek érkezésének kettôs oka volt: egyrészt a fôiskola ünnepi
nyílt napot rendezett jom háácmáut, Izrael állam függetlenségi napja alkalmából, másrészt a két felsôfokú oktatási intézmény együttmûködési megállapodását kívánták legfelsô szinten aláírni.
A zsidó egyetem és a keresztény fôiskola eddigi gyümölcsözô együttmûködésének jó példája a most ismertetendô mû is.
Babits Antal, az ORZSE filozófiatörténet-tanára és a Logos Kiadó igazgatója, szerkesztôje, lektora ismét nagyon jó könyvvel lepett meg bennünket, olvasókat, a jó könyvek szerelmeseit. Kiss Erika, amikor Babits Antalnak, illetve a Logos Kiadónak átadta kéziratát, jól cselekedett, mert a szöveget értô emberre (aki egyben tanára is volt) és megfelelô kiadóra bízta,
tehát minden biztosítva volt a sikerhez. Szép könyvrôl beszélünk, ha csak
azt nézzük, hogy sok jól kiválasztott kép és fotó van benne, az elrendezés
pedig esztétikus. Jó könyvrôl beszélünk, mert amellett, hogy érdekes olvasmány, tartalma folytán hasznos tudnivalókat talál benne a teológus, a
mûvelôdéstörténész, az ismeretszerzést keresô olvasó, tehát mindenki.
A viszonylag vaskos könyv címébôl az is kiderül, hogy a szerzô elkötelezett keresztényként iratkozott be a Wesley János Lelkészképzô
Fôiskolára és ezzel egy idôben lett az ORZSE hallgatója.
Lássuk, hogy mirôl is van szó a kötetben. Az Édenkert sok tudásról árulkodó, az olvasó számára fontos ismereteket nyújtó írás. A tragikus sorsú
Jefte, mint Isten választottja címû tanulmányban építô jellegû gondolatot
lelhetünk az Ószövetségbôl. A megtalált Törvénykönyv bemutatja a Királyok könyve és fôleg a Krónikák könyve tartalmát, és sokat megtudunk
belôle Izrael ókori történetébôl. A Lót leányainak bûne címû dolgozatból
megismerhetjük magát a történetet és különféle vonatkozásait, köztük a
mûvészettörténeti tudnivalókat is. Több hivatkozás történik mindannyiunk
tanítómesterére, Scheiber Sándor professzorra, ilyen tárgyú tanulmánya
kapcsán. Aki nem ismerhette ôt személyesen, az az írásaiból tanul sokat.
Most pedig következzék egy Babits Antaltól származó idézet a fülszövegbôl: „Amikor közel tíz éve elôször találkoztam Kiss Erikával, szembetûnt, hogy a többi tanítványommal ellentétben számára nincs érdektelen
téma vagy feleslegesnek tartott tantárgy. Sôt, mindenhez olyan ôszinte
érdeklôdéssel közelít, amilyenre csak az ártatlan gyermekek képesek. Nála
ez a legtermészetesebb hozzáállás, amely az embertársai felé áradó állandó
segítôkészséggel párosul. Harmadik diplomáját is megszerezvén, most épp
judaisztikai ismereteit gyarapítja doktoranduszként, miközben osztályvezetô fôorvosként hivatását gyakorolva fáradhatatlanul gyógyít.
Nem tartom véletlennek e gyûjteményes kötet témaválasztásait sem, bár
eredetileg »házi« dolgozatoknak szánta ôket tanulmányai során. Ezekben
az írásokban az európai kultúrát meghatározó két monoteista vallást tekinti annak a két sarokpontnak, amelyek között megpróbálja megérteni/megértetni a zsidó–keresztény Szentírás igazságait. Számára természetes a két
szövetség közötti »átjárhatóság«, visszatekintés és elôretekintés dinamizmusában kívánja feloldani a feloldhatatlant. Mindezt világos és egyszerû
megfogalmazásban, szinte esszészerûen közérthetôen.
Kiss Erika módszere és életszemlélete azokat a szorgalmas középkori
szerzeteseket és zsidó polihisztor orvos-tudósokat idézi, akik számára a test
ismerete és gyógyítása egyet jelentett a lélek és a szellem átfogó ismeretével és teljes körû ápolásával. Napjaink »specialistáival« szemben az ô számára belsô igény az egyetemes igazságok állandó keresése, a részletkérdésektôl tekintve a kozmikus rend és Rendezô felé.”
A gazdag tartalomból nyújtott példák, a tömör ízelítô alapján meggyôzôdhetünk arról, hogy ezt a könyvet be kell szereznünk, nekünk írták.
(Kiss Erika: Kereszt és kôtáblák. Budapest, 2009, Logos Kiadó.
359 l.)
Borsányi Schmidt Ferenc

Naftali Kraus – 27.

Havdala (Leopold Pilichowski festménye)

Mint minden évben – és e helyütt
is kívánom, kívánjuk, ne szakadjon
meg a folyamat –, idén is újabb hiánypótló könyvvel rukkolt elô
Naftali Kraus, az Izraelben élô író,
újságíró.
Ahogyan megszokhattuk, a kötet
bemutatójának színhelye az Andrássy úti patinás Írók Könyvesboltja
volt, ahol az esemény elôtt már egy
órával igyekeztek ülôhelyhez jutni
az érdeklôdôk.
Naftali is korán érkezett, s személyesen üdvözölte a vendégeket, legtöbbjüket sok éve jó ismerôsként,
barátként.
Benedek István Gábor író felvezetôként elmondta, ezek a találkozások szinte klubhangulatúak, egyre
nagyobb az igény a bibliai tárgyú
vagy ahhoz kapcsolódó kötetekre.
Szellemi értékként aposztrofálta az
Ôsi Forrás sorozat most napvilágra
került darabját, a Wesley János Kiadónál megjelent Zsidó fogalomtárat. (Ez a szerzô 27. könyve.)
A BZSH-Mazsihisz ügyvezetô
igazgatója, Zoltai Gusztáv régi barátsággal üdvözölte az írót és élete párját, az íráshoz szükséges nyugodt
háttér megteremtôjét, Bátját. Köszönetet mondott a könyv kiadójának, a
jó ügyek támogatójának, Iványi Gábornak és Iványi Miklósnak.
Schôner Alfréd, az ORZSE rektora
egyebek mellett szólt a szerzôvel való negyedszázaddal ezelôtti megismerkedésének körülményeirôl, az
író gazdag pályafutásáról, arról, mit

ír le, mit üzen, és mit képviselve szól
a diaszpóra zsidóságához.
Könyvtárnyi értékes kötetének (a
könyvek hídja összekötô kapocs) új
darabja – mondta Schôner – ismerettár, a szavak etimológiájában segít
eligazodni. Speciális szótár, amely
legyen kéznél, ha a zsidósággal kapcsolatos mûvet olvasunk.
Iványi Gábor, a Wesley János
fôiskola rektora, akit számos zsidó
vonatkozású közéleti eseményen láthattunk már korábban is, örömét fejezte ki, hogy ismét megvalósult egy
álom, és ebben kiadóként részt vehetett. A rektor elmondta, mennyire
fontos a jó értelmezés, ebben pedig
ez a könyv nagy segítséget nyújt.
Haraszti György történész hangsúlyozta, hogy minden kultúrát csak
saját nyelvén és közegében lehet igazán megismerni. A még élô kifejezésekre is érvényes ez. Hasznosnak
tartaná, tette hozzá, ha a kutatók, történészek, érdeklôdôk az interneten is
hozzáférhetnének majd a mûhöz.
Végül az író emelkedett szólásra.
Elsôként mindenkinek köszönetet
mondott, aki megtisztelte jelenlétével az eseményt, majd a Tórából idézett s adott tanítást, szólt az Örökkévaló és népe közti „szerzôdésrôl”, a
benne foglaltak betartásáról, a
félelemrôl, amely az ember szívében
él. Végül kijelentette: a zsidóság létét
leginkább az asszimiláció veszélyezteti.
A délután dedikálással zárult.
GÁL
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A holokauszt 65. évfordulójára

Fasiszta
lelkek
Neve után már le sem kell írni az
ellene emelt vádat. A baloldaliak
és zsidók százezreinek deportálója. Gondoskodott arról, hogy a
deportálás minél kegyetlenebb kínokat okozzon a gázkamrákba és
haláltáborokba hajszoltaknak. A
fehérterror idején kezdte közigazgatási pályáját. A gödöllôi járás
fôszolgabírája volt. Késôbb Pest
megye alispáni székébe került. A
Sztójay-kormányban a belügyi államtitkárságot kapta. Szálasi
országmozgósítási kormánybiztossá nevezte ki. A Népbíróság kötél általi halálra ítélte; az ítélet
még nem jogerôs.

Endre László
A fogházôrmester szobájának ágyán
ül Endre László. Szörnyû bûnök terhelik. A vádak ellene oly súlyosak, hogy
alig lehet megérteni: mi tartja látszólag egyensúlyban a testét. A zsidókat s
minden vallású politikai ellenfeleit
hajszolta, üldözte évtizedeken át; mindig a legszélsôségesebb hecc-eszmék
megszállottja volt; de amit 1944-ben
tett, azt csak az apokalipszis lovasának mûvével lehet mérni. A szocialisták, a kommunisták és fôként a zsidók
százezreit gyömöszöltette csendôreivel vagonokba s szállíttatta nyersanyagnak a német pokol számára. Az embertelenség ámokfutója volt. Hangos,
erôszakos, kegyetlen, dúvad. Most itt
ül az ágyon, prémgalléros télikabátban, nyitott ingben; a szava halk, meghunyászkodó, engedelmes, szinte búg.
Homlokán az aggodalmak mély ráncokat szántottak. Arcán is ráncok, a
kiálló csontok között a hús süppedései
sötétlenek. Széles orra enyhén rózsaszínû. Keskeny szeme inkább pislog,
mint néz. Néha mosolyog, de e mosolyban inkább bocsánatkérés van,
mint derû. Apró gesztusainak rebbenéseiben is, váratlan szemhunyorintásaiban is, szavának alig hallhatóvá fojtott elcsendesüléseiben is szinte kézzel
tapintható a rettegés. Ez az ember retteg. Egész testében, egész idegrendszerében retteg. Retteg attól, ami történt és retteg a saját hazugságaitól. Érzi, hogy hazugságaiban nincs semmi
meggyôzô erô, senki sem hiszi el.
Szinte hallani lelkének vinnyogását,
szûkölését. Oly szelíd, szelídebb már
nem is lehet ember. Két keze néha a
magasba emelkedik, karja széttárul.
A papíros fölé hajló fejünk olykor
árnyéket vet rá, ilyenkor tágra nyitja
szemét. De ha fejünk arrébb vetôdik
és a kis szobában egy szál dróton
függô villanylámpa tompa fénye arcába hull, szemét gyorsan lehunyja. Valami elôl menekül. Van mi elôl menekülnie...
– „1895 január elsején, újév napján
születtem. Apám gazdálkodó volt,
késôbb fôszolgabíró. Hatan voltunk
gyermekek. Én voltam a legidôsebb.
Anyám most is él. Apám szíven lôtte
magát.
– Mi volt az öngyilkosság oka?
– Amikor a rádió bejelentette, hogy
a szentkúti gazdaságtól meg kell válnunk, nyolcvanéves apám a rádió elôtt
szíven lôtte magát.
– Történt-e más öngyilkosság is a
családjában? Vagy volt-e idegbajos?
Alkoholista?
– Édesapámék 13-an voltak testvérek. Az egyik, Sándor nevû nagybátyám megôrült, kórházi elmeosztályon
halt meg. Egy másik nagybátyám,
Iván, nem ismert meg, amikor egyszer
meglátogattam. Másról nem tudok.
– Ön milyen betegségekben szenvedett?
– Vesekövem volt, vakbél-operáción
mentem át. Tizenhét éves voltam, amikor egy fiú átszúrta a szívburkolatomat.
Mentem a falu utcáján, velem szemben
jött egy ismeretlen fiú. Meglökött, én
visszalöktem, egyszerre csak elôrántotta a kését és szíven szúrt.

– Alkoholt ivott?
– (Szemrebbenés nélkül.) Sohasem
voltam alkoholista. Egy-egy pohár
sört, spriccert ittam, mást soha, többet
soha. Ha ittam, még deprimáltabb lettem. Ezért nem is ittam. Életemben
háromszor voltam spicces. Csak egyszer voltam berúgva. Semmiféle
mérgezô szert nem szedtem. Nem is
dohányoztam. (Minden adat azt bizonyítja, hogy súlyos alkoholista volt.)
– Milyen volt vallási élete?
– Mélyen vallásos ember voltam.
Hittem az alapvetô tanok igazságában.
Legfeljebb a túlvilági lét körül voltak
kételyeim... De nem mélyedtem bele a
hitelvekbe. Hajszolt életem volt... Túl
sokat vállaltam magamra, mindig nagyon sok emberen segítettem... Állandóan túl voltam halmozva munkával.
De az embereknek azért volt bizalmuk
hozzám, mert foglalkoztam az ügyeikkel. A bizalom pedig kötelez.
– Volt olyan érzése, hogy azért jó a
hatalom, mert akkor teljesítheti az emberek kéréseit?
– Igen. Ilyenkor kielégültek hatalmi
vágyaim.
– Mint legidôsebb, éreztette hatalmát testvérein?
– Igen. Uralkodtam az öt húgomon.
– Milyen pályára készült gyermekkorában!
– Ôszintén szólva, nem nagyon lelkesedtem az értelmiségi pályákért.
Gazdász szerettem volna lenni, de
még inkább erdész. Igen, erdész.
Apám vett rá, hogy letegyem az államtudományi doktorátust és közhivatalnoki pályára menjek.
– Milyen tanuló volt?
– Közepes.
– Azt mondja, mindig rengeteget
dolgozott. Mi vitte ebbe a túlzott aktivitásba?
– (Jobb kezének mutatóujjával simogatja vágott bajuszát.) Örök nyugtalanság élt bennem. Ez csak akkor
szûnt meg, ha a munkában elfáradtam.
Mi volt ez az örök nyugtalanság? Nem
is tudom. Hatalomvágy nem élt bennem. Az államtitkárságot nem is akartam vállalni. Csak dolgozni akartam...
A közegészségügy megjavítását éreztem fôfeladatomnak...
– Mik voltak kapcsolatai a mûvészettel?
– Úgyszólván semmi. Nem értem
rá... Sokszor gondoltam arra, milyen
jó volna, ha másfél évre államfogházba zárnának, vagy ha eltörném a lábamat, volna idôm egy kicsit magamba
nézni, gondolkozni, olvasni, egy kicsit
rendbe szedni gondolataimat, nyugtalan érzéseimet...
– Mit szeretett volna magányában
olvasni! (Csend.) Mit olvasott utoljára?
– (Hosszú hallgatás után.)
Prohászkát, Jókait...
– Kit ismer a külföldi írók közül?
– (Percekig nem felel. Aztán nagy
nehezen.) Dickens...
– És még?
– (Mosolyog.) Ne tessék haragudni,
nem volt idôm ilyen dolgokkal foglalkozni...
– Dosztojevszkijt ismeri?
– Nem. De egy svéd író nevét tudom... valami Axel... Axel... Fajvédelmi irányzatú könyveket olvastam! Olvastam Ford könyvét, Mussoliniról olvastam egy könyvet, Féjától is olvastam, belekezdtem a Mein Kampfba, de
nem olvastam végig...
– Szociológiai munkákat olvasott?
– Nem sokat...
– Például?
– (Hallgat.) Nemigen... én nem olvastam...
– Tudja, ki volt Flaubert?
– Ne tessék haragudni, nekem sok
dolgom volt...
– Kit ismer a zeneszerzôk közül?
– (Hosszú hallgatás után.) Lisztet...
– A szocializmusról olvasott valamit?
– Igen... csak nem tudom a címét...
– Ismeri a szocialista tanokat?

– (Mosolyog.) Nemigen... nem értem rá... Magyarországon a szociáldemokrácia túlságosan a zsidóság befolyása alatt állt... a kommünt nálunk
Kun Béla, Szamuelly, Korvin Klein
személyesítették meg...
– Ez az egész, amit a szocializmusról tud?
– (Most gyorsabban beszél, szaporább gesztusokkal kíséri szavait.) Az
ellenforradalomnak nálunk két tényezôje volt... az antiszemitizmus... és a
szociális elgondolás... így jutottam el a
fajvédelemhez... a zsidókérdést mellérendelt szempontnak tartottam... a fô
szempont a kisembereken való segítés
megszervezése volt... Az én szocializmusom a fajvédelem, azt hiszem, ez a
szocializmus lényege. Én mindig egyforma mértékkel büntettem a bûnös
zsidókat és a bûnös nemzsidókat. De ha
nemzsidót büntettem, senkinek egy
szava sem volt. Ha zsidót büntettem,
rögtön felhördült a baloldali sajtó, rám
rohantak ügyvédek, a képviselôházban
interpelláltak. Ez engem egyre jobban
belevadított az antiszemitizmusba. A
közvélemény lassan beskatulyázott engem, mindenki antiszemitának tartott
és mindenki antiszemitizmust várt is
tôlem. És én ki akartam elégíteni a várakozást... De aztán abbahagytam az
egészet. 1925-tól 1937-ig nem forszíroztam a zsidókérdésben való intézkedéseket. Zsidókérdéssel tizenkét éven
át egyáltalában nem foglalkoztam. Találtam magamnak fontosabb munkakört: gyermekotthonokat, közegészségügyi intézményeket ápoltam... De közben láttam, hogy a termelô és a fogyasztó közé a zsidóság áll, és ez
megint a zsidóság ellen hangolt...
– Nem gondolt arra, hogy Hollandiában például hollandok állnak a termelô és a fogyasztó között, Dániában
dánok, Görögországban görögök, nálunk is sok a nemzsidó kereskedô,
nem gondolt arra, hogy a kapitalista
társadalmi rendben a termelô és a fogyasztó között mindenütt ott áll a
közvetítô kereskedelem?
– Kérem, én nem vagyok szemlélôdô természetû...
– És mi történt 1937 után a zsidókérdéshez való viszonyában?
– Akaratlanul belesodródtam a politikába. De nemcsak a zsidóság ellen
forszíroztam ekkor újból a harcot. Hanem a németek ellen is, mert a németeket prepotens, anyagias, mohó, veszedelmesen szapora fajnak tartottam.
– A németeknek és a zsidóknak ön
szerint hasonló tulajdonságaik vannak?
– Természetesen.
– És ezt megmondta német barátainak is? Például Winckelmann SS-tábornoknak, akivel oly sokszor tárgyalt!
– (Nevet.) Nem... nem mondtam
meg. (Hirtelen.) Méhely professzor
azt akarta, hogy a magyarokat telepítsék ki innen Dél-Amerikába, mert itt
felmorzsolódnak a németek és a szlávok között. Én is osztottam véleményét.
– Járt ön külföldön?
– Igen. Angliában, Amerikában,
Svájcban. Amit ott láttam, nagyon tetszett nekem. A demokrácia, a szabadság... A Klu-klux-klan nem tetszett. A
gödöllôi járásomban szerettem volna
megvalósítani az amerikai állapotokat... (Hirtelen, minden átmenet és
minden kérdés nélkül.) A tavalyi
zsidódeportációnál azt bocsátják meg
nekem legkevésbé, hogy nem ismertem kivételt. Azt mondtam, hogy a
gazdag zsidó éppen úgy menjen ki,
mint a szegény, a kivételezett éppen,
úgy, mint az árja-párja... Higgyék el,
soha nem gondoltam volna, hogy e
szerencsétlenek közül néhány el fog
pusztulni...
– Nem néhány, Endre úr! A kihurcoltak nyolcvan százaléka!
– (Megrázkódik, fejét ingatja.) Borzasztó... Legyenek meggyôzôdve, ha
ezt tudtam volna...
– Mit tett volna?
– Azzal az aktivitásommal, amit a
zsidók kiszállítására fordítottam, a segítségükre siettem volna. De a németek – Eichmann tábornok, Künsche és
mindegyik! – azt válaszolták kérdéseimre, hogy a zsidókat dolgozni viszik... Azt mondották, hogy azért viszik a gyerekeket és az öregeket, hogy
a családok együtt maradjanak. Én
mindig azt mondtam és azt írtam,
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hogy a zsidósággal humánus módon kell bánni... Az
én elgondolásom az volt,
hogy a zsidóságot elkobzott
javaiért kártalanítani kell, a
háború idejére menjenek ki
Németországba dolgozni, a
háború után pedig a föld valamelyik dús területén össze kell ôket gyûjteni, ahol
azután megteremthetik hazájukat...
– Arról sem tudott, hogy
a zsidók kiszállítása milyen
kegyetlen módon történt?
– A kiszállítást a németek
végezték.
– A magyar határig magyar csendôrök kínozták a
szerencsétleneket!
– Nem tudok semmiféle
kínzásról. A gettókban sem,
amelyeket az egész országban végiglátogattam, nem
találtam semmiféle nyomát
az embertelenségnek. Én
nem hallgattam rádiót, nem
hallottam azt, amit az emberek sugdostak. 1920 óta,
amióta Horthyt szolgáltam, Endre László. Kivégezték
én elfogadtam azt, amit a
kormány állított, amit a kormány saj- ves, piszkos, pajeszos galíciai zsidót,
tója írt, én nem kritizáltam, én nem el- akirôl kiderülne, hogy javíthatatlan
lenkeztem, én hivatalnok voltam.
gseftelô, spekuláns, árdrágító, és az
– A gázkamrákról sem hallott, a kre- egyik börtönôr itt pofon vágná, mit
matóriumokról, tizenötmillió ember szólna ön ehhez?
haláláról nem hallott semmit?
– (Gondolkodás nélkül.) Mélyen
– Cccccc... borzasztó... ez borzasz- sajnálnám.
tó... (Az ágy karfájára üt.) A németek
(Csendesen feláll, meghajol, kezet
esküdöztek, hogy semmi sem igaz, nyújt. Kicsit mosolyog is. A villany
hogy a zsidók haja szála sem görbül fénye most a szemébe hull. Összemeg! Ez borzasztó... (összehúzza húzza szemöldökét, megborzong.
szemöldökét.) Ez rettenetes... Jézus Óvatosan kikerüli a széket, ami a szoMária... Engem sok ellentét válasz- ba közepén áll, egyik kezével végigtott el a zsidóságtól, de a zsidóval simítja saját árnyékát a falon. Aztán
mindig úgy bántam, mint akármelyik
nesztelen lépésekkel kisiet a börtönmás emberrel. Ha bejött hozzám, kezet fogtam, beszélgettem vele, segí- folyosóra.)
tettem rajta... személyi gyûlöletet soha nem éreztem... De hogy ilyesmi!
Tessék mondani, gázkamra? Szörnyûséges!
– Meddig hitt a német gyôzelemben?
– Nehéz ezt megmondani. 1945
március végéig hittem... Sztálingrád
óta nem a teljes német gyôzelemben,
hanem egy kiegyezéses béke lehetôségében. Telebeszélték fejünket a
csodafegyverekkel, meg hogy a németek kezében van már az atombomba...
– Hogyan alszik éjszakánként?
– Régebben jól aludtam, most nagyon rosszul. Néha álmodok. Van egy
visszatérô álmom, már gyermekkorom
óta. A világûrben vagyok, bolygó vagyok, amely a Saturnus körül forog.
Sokszor megállok a levegôben. Ez
egyáltalában nem kellemetlen érzés...
– Nem gondol arra, hogy ön emberfeletti ember? hogy emberfeletti cselekedetekre képes? hogy cselekedeteivel képes megfordítani a sorsot?
– Mindig gondoltam arra, hogy az
örökkévalóságnak dolgozom... de nem
gondoltam soha arra, hogy emberfeletti lennék...
– Ha élete filmjét visszafelé forgatná, hol változtatná meg a felvételt?
– 1944 áprilisában. Nem csinálnám
meg még egyszer a zsidódeportálást.
Sajnálom, hogy vállaltam az államtitkárságot...
– Mi a véleménye Szálasiról?
– Fantaszta.
– Szeretett nézni verekedést?
– Utáltam.
– Járt birkózó- vagy bokszmérkôzésre?
– Ritkán. Nem szerettem. Durvának
tartottam.
– Gyermekkorában kínozta az állatokat?
– Soha. Második feleségemmel éppen az hozott össze, hogy mindketten
nagy állatbarátok vagyunk. Engem
például egyetlen kutya sem ugat meg.
Tudják, hogy szeretem ôket...
– Ön szerint milyen büntetést érdemelne meg?
– Ismétlem: nem tudtam, mi lesz a
kiszállított zsidók és baloldaliak sorsa.
Ha tudtam volna, nem adtam volna
beleegyezésemet hozzá. Lemondtam
volna. Én egyetlen zsidó bántalmazásához sem járultam volna hozzá, Ha
tôlem függött volna, hajuk szála sem
görbült volna meg. Ha bûnbak kell,
szívesen halok meg.
– Ha most behoznának ide egy tet-

A pszichoanalitikus
megjegyzése
Gazdász vagy erdész szeretett volna
lenni Endre László és nagyhivatalú
köztisztviselô lett. Köztisztviselô a szó
rossz értelmében: önálló ítélôképesség,
felelôs álláshoz szükséges értelmi
adottságok, sôt ez irányú érdeklôdés
nélkül. A lelki szerkezet tudattalanja,
az „ösztönös” érzés, sokszor megbízhatóbb pályaválasztási tanácsadó, mint az
apai becsvágy, ami a gyermeke karrierjében szeretné megvalósítani azt, ami
neki nem adatott meg. A kisebbrendûségi érzés nem ritkán valóságérzés,
mert a valóban meglévô kisebbrendûséget jelenti.
Gyermekkorában a fiatalabb testvéreken, a neki kiszolgáltatott leánygyermekeken uralkodott. Visszatérô
álmaiban bolygó, amely a Saturnus
körül kering. Egy másik visszatérô álmában a levegôben állni tud.
Sorsa valóban keringeni rendelte
egy bolygó körül; a rendszer körül
bolygott, nem kritizált, nem ellenkezett – csak forgott körülötte kritikátlanul. De ha mégsem bolygó, hanem
csak ember, akkor olyan rendkívüli
volt, aki meg tud állni lábán a levegôben. Valóban a levegôben állt, nem
volt talaj alatta és amikor hatalomhoz
jutott, nem tudott megállni.
Magatartása olyan, mint a legtöbb
közösség ellen vétôé: mindent tagad,
még azt is elhallgatja, amirôl pedig hihetné, hogy hasznára lehet. T. i. alkoholista volt. Társai rosszmájúsága és a
saját megnagyobbodott mája tanúsítja
ezt. Tudjuk: a változó hangulatú egyének depresszióik ellen, nyugtalanságuk megszüntetésére igen sok esetben
narkotikumokhoz fordulnak. De nemcsak az alkohol, hanem a cselekvés
szenvedélyessége is narkotikum. Ezért
érezte csak akkor jól magát, ha túlfokozottan dolgozott. Azt a „munkát”,
amelyet végzett, ugyanaz jellemzi,
ami szorongásait, depresszióit okozta:
saját erkölcsi Énje és a közösség ellen
elkövetett mérhetetlen bûnök.
Életének egyetlen nagy tanulsága,
hogy utódjának azt a pályát szánja,
amitôl eltérítették. Nem élt, hanem
visszaélt a hatalommal, ezt tudja és nem
a bátorság, hanem a bûntudata mondatja vele azt, hogy szívesen hal meg.
Szirmai Rezsô – Dr. Gartner Pál
(1946)
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APRÓHIRDETÉS
VEGYES
A BZSH licites eladásra meghirdeti a Budapest III., Árpád fejedelem sor 1. sz. alatti, VII. emeleti, egyszobás, 37 m2-es, rossz
mûszaki állapotú panel öröklakást. Induló
ár: 6 074 000 Ft. Érdeklôdni a 413-5568 telefonszámon munkaidôben 1/2 3 óráig lehet.
Hittanoktatás a Hegedûsben (XIII. ker.,
Hegedûs Gy. u. 3.) minden szombat délután. 06-20-311-9402.
Festmények vétele! Budapesti galéria a
Dohány zsinagóga szomszédságában magas áron, azonnali készpénzfizetéssel vásárolja 19. és 20. századi neves magyar festôk mûveit. Antik 2000 Stúdió. Üzletcím:
1077 Budapest, Wesselényi utca 9.
Tel.: 06-1-344-2728, 06-20-924-5370.
www.antik2000studio.hu
Újlipótvárosban garzonlakás turistáknak
kiadó. Tel.: 226-4109.
Farkas Zsolt vízvezeték-szerelés, gázkészülék-javítás, lakásfelújítás. Tel.: 2422028.
Háziorvosi és eü. fogl. rendelés Zuglóban,
XIV., Róna köz 6. Szerda–csütörtök 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 251-8525.
Fogorvosi rendelôm címe: XIII., Szt. István krt. 4. III. 1. Tel.: 320-4778, 06-20496-2223, dr. Virág Péter.
Örömmel tudatjuk, hogy a Rabbitestület
és a Mazsihisz vezetôsége megállapodott
David Goldberg mohéllal (Németország),
aki zsidó fiúgyermekek körülmetélését vállalja. Amennyiben az Ön családjában ilyen
szimchá (öröm) van, kérjük, jelentkezzen a
Rabbiságon a 413-5580-as telefonszámon
vagy a rabbitestulet@mazsihisz.com emailen keresztül, hogy a gyermeket Ábrahám szövetségébe felvehessük.

Eladó VII. kerület, Wesselényi utcai, 56
m2-es, elsô emeleti, kétszobás, cirkófûtéses
öröklakás. Irányár: 16 240 000 Ft. 06-30202-0509.
Keresem azt a hölgyet, akinek takarítás fejében önálló szobát biztosítanék. Egészségügyben dolgozók elônyben. Levelet a
szerkesztôségbe kérek „Endi” jeligére.
Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz megyek. 06-20-551-4580.
Falk Miksa utcában eladó 248 m2-es, I.
emeleti lakás. 150 millió. 06-30-301-2616.
Idôs ember gondozását vállalom, takarítást is, akár ottlakással. Tel.: 06-20-3956711.
Rokkobarokko Bt. készpénzért vásárol
mindennemû régiséget, és ami feleslegessé
vált. 06-70-665-2105.
Órajavítás, antik órák teljes restaurálása,
esetleg oda-vissza szállítással. Órák, elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra is)
nagy választékban. Tel.: 06-70-505-5620,
napközben. VII., Garay u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél. Jung Péter. Web:
www.jungoras.hu
Antik csillárok javítása, vétele, eladása.
321-2972. Bp., Hevesi S. tér 3.
Készpénzre van szüksége? Megvásárolok
mindennemû régiséget. 06-70-665-2105.
Idôsgondozás! Oklevéllel, tapasztalattal,
referenciával rendelkezô, 42 éves, érzelmes, együttérzô nô munkát vállal. Háztartási munkába is besegítek 24 órában, ottlakással is. Tel.: 06-20-211-1264.
Budán, Csalogány utcában panorámás,
erkélyes garzonlakás június 20-tól augusztus 30-ig kiadó. 06-20-447-7879.

A Chevra Kadisa sírásót keres a Kozma
utcai temetôbe. Jelentkezés: 265-2458.

Várom azon sorstársaim jelentkezését,
akik a háború alatt gettóban éltek, és bármilyen munkát végeztek. Megbízást vállalok kártérítési igény intézésére, ügyvédi
segítséggel. Rádi, 06-20-931-6398.

Pöttyös bögréjétôl a hagyatékáig felvásárolom, szemetét elszállíttatom, lakását utána összetakarítom. Harsányi Ildikó, 06-30209-3463.

Családi albumot, diát, fényképet, filmet
digitalizálok, DVD-re írok. Videofelvételt
készítek, szerkesztek. Bánki Miklós, 0630-992-1549.

Vígszínházhoz közel turistáknak lakás kiadó. Tel.: 06-30-346-2223.
Kereskedô és becsüs ügynökség hagyatékot, gyûjteményt ad-vesz Tel.: 06-30-9287792.
Könyvnyomtatás, füzetkészítés, színes
nyomtatás, plakátnyomtatás. Messinger:
315-0264.
Kárpótlási jegyet, földutalványt legmagasabb áron vásárolok. Azonnali készpénzfizetés. 06-20-575-1411, 334-2620.
Vörösmarty utcában, Wesselényi utcához
közeli részen 90 m2-es, I. emeleti, összkomfortos, egyedi fûtéses, felújításra szoruló
öröklakás sürgôsen eladó vagy kiadó. Érdeklôdni a 06-30-925-2399-es számon lehet.
Székesfehérváron három egymás melletti
családi ház, befektetésre alkalmas, 4000
m2-es területtel, belvároshoz közel eladó.
06-22-318-763.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok nagyméretû és kisebb festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT, 12 személyes evôeszközkészletet, cukordobozokat,
gyertyatartókat, tálcákat, stb. Kovács Margit és Gorka kerámiáit, herendi, meisseni,
Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali- és
asztali díszórákat, antik, barokk bútorokat,
tabernákulumot, szekretert, reneszánsz
dolgozószobát, bronz-, fa- és márványszobrokat veszek. (Hibásakat is.) Teljes hagyatékért elsô vevôként a legmagasabb
árat fizetem, KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés, vidékre is. ÜZLET: I. KER., BATTHYÁNY U. 10.
(Mária térnél). TEL.: 201-6188, 0620/323-4104. E-mail: kastelyberendezese@t-online.hu
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Programajánlat
Június
Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3., félemelet)
8. (hétfô) 15.00: A zongoránál
Szirmai Zoltán.
15. (hétfô) 15.00: A TERMA Zrt.
mûvészeti igazgatója, Deák Gábor
tart elôadást a kerület zsidó nagyjairól.
22. (hétfô) 15.00: Beszélgetés Vencel György kántorral, az Alma utcai
Otthon néhány hete kinevezett szociális munkásával.
29. (hétfô) 15.00: A hónap tanításai. Totha Péter Joel rabbi a vendégünk.
Július hónaptól (hagyományosan)
a klub és a csütörtöki gyógytorna is
nyári szünetet tart. A kapcsolat nem
szakad meg természetesen, hiszen
üdülünk, múzeumot látogatunk és
kirándulunk is. Az Új Élet hasábjain idôben találnak az érdeklôdôk
megfelelô tájékoztatást.
Kívánok egészségben eltöltött szép
nyarat, feltöltôdést.

Halálozások
Örök álomra hunyta le szemeit
Benkô Ferencné Margit néni, az Újpesti Zsidó Hitközség pénzbeszedôje,
aki több mint egy évtizeden át tartotta
a kapcsolatot az újpestiek és a hitközség között. Bárhol megfordult, szeretettel szólt az emberekhez, és a zsidó
emberek is szeretettel kötôdtek hozzá.
Temetésén Deutsch László fôrabbi
mondott beszédet, a gyászimákat Klein
Ervin fôkántor énekelte. Gyászolják:
fia és családja, a rokonság és az Újpesti Zsidó Hitközség tagjai.

Péntek Szombat
Péntek Szombat
este
reggel
este
reggel
Június 5. Június 6. Június 12. Június 13.

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

18.00
18.30
20.00
19.30
18.30
19.00
19.15
19.00

9.30
10.00
9.00
9.00
9.00
9.30
9.30
8.00

18.00
18.30
20.00
19.30
18.30
19.00
19.15
19.00

9.30
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30
8.00

18.00
20.30
20.30

9.00
8.00
8.00

18.00
20.30
20.30

9.00
8.00
8.00

19.00
18.00
18.00
18.00
19.00

7.30
9.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

19.00
18.00
18.00
18.00
19.00

7.30
9.30
9.30
9.00
9.00
9.00
9.00
8.45

20.30

20.30

18.00
18.00

18.00
18.00

Vidéken
Vác (Oberlander Endre tér 1.)
18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.)
18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.)
18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.)
18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.)
18.00
Debrecen (Pásti u. 4.)
20.15
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.)
20.15
Miskolc (Kazinczy u. 7.)
18.00
Pécs (Fürdô u. 1.)
18.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.)
18.00
Szombathely
18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.)
18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.)
18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.)
18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00

18.00
18.00
18.10
18.00
18.00
20.15
20.15
18.00
18.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

9.00
8.00
8.00
8.00
10.30

NAPTÁR
Június 5.
Június 6.
Június 12.
Június 13.

péntek
szombat
péntek
szombat

Sziván 13.
Sziván 14.
Sziván 20.
Sziván 21.

Gyertyagyújtás: 8.18
Szombat kimenetele: 9.38
Gyertyagyújtás 8.23
Szombat kimenetele: 9.44

Hatágú csillagsakk
Polgár László játéka
Csillagsakkszabályzat

A bábuk lépésmódját az oldal jobb
oldalán találja. Sáncolás és menet
közbeni ütés – en passant – nincs. Ha a
gyalog eléri az utolsó sort, átváltozik
vezérré, huszárrá, bástyává, futóvá.

A hatágú csillag alakban elhelyezkedô figurák közül ön a világosakat irányítja.

Ha a gyalog eléri a tábla legfelsô
(illetve legalsó) sorát, az ellenfél
oldalán át kell változnia. Átváltozhat
saját színû vezérré, bástyává, futóvá és
huszárrá, de saját színû királlyá soha.
Akkor is átváltozhat, ha az eredeti
hasonló báb még fenn van a táblán.
Menet közbeni – en passant – ütés
ebben a játékban nincs. Sáncolás nincs.

Egy lehetséges alapállás

Zsinagógára nézô, 2,5 szobás (91 m2), V.
emeleti, polgári lakás hosszú távra kiadó.
20/368-8341.

HÁZASSÁG
a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének lapja
1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829
E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
ujelet01@freemail.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter
Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa
Kiadótulajdonos:
Mazsihisz
Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 3120 Ft
Külföldre 5760 Ft/év
USA és Izrael: 6240 Ft/év
Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:
11707024-22118480
OTP SWIFT kód:
(BIC) OTPVHUHB
IBAN:
HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480
Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes
zöldszámon.
Szedés: WolfPress Nyomdaipari Kft.
Nyomtatás:

ISSSN 0133-1353

18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vágyik. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, 326-5989,
reggel 8–10-ig, este 20–22-ig. E-mail:
gyorgyi11@vivamail.hu
Salom társközvetítés. Tel.: 316-0265.
49 éves, jelenleg mélyen magába zárkózott
férfi részére olyan jólelkû, magányos,
45–50 év körüli hölgy válaszát várom, aki
vissza tudná adni életkedvét, és esetleg
boldoggá tudná tenni. „Budapesti” jeligére
a kiadóba.
58 éves, fiatalos, jól szituált, diplomás férfi keresi élete párját ötvenévesnél nem
idôsebb, kedves, csinos hölgy személyében. Elérhetôségem: 06-20-376-6420.
160/65, 65 éves zsidó nô megismerkedne
hasonló korú, barátságos férfival. 06-20208-0215.
Jóképû, 40-es (171/72 kg, kék szemû, barna hajú), nôtlen, gyermektelen, jó megjelenésû, jól szituált, budapesti, zenemûvészettel foglalkozó, diplomás fiatalember
csinos, gyermektelen, filigrán, hajadon
vagy elvált hölgyet keres. Azoktól vár választ, akik valóban családot, gyermeket
szeretnének. Tel.: 06-70-210-0005. E-mail:
szirteslaszlo@yahoo.com

Hírek, események
röviden
– Adományok. Szegô László 10 000
Ft-ot küldött a Szeretetkórház részére.

Radó Imréné 5000 Ft-ot adományozott
az Igaz Emberekért Alapítványnak a
vészkorszakban zsidó üldözöttek életét
mentô Jad Vasem-kitüntetettek megsegítésére.
– Névadás. Böhár-Böchukotáj szombatján adtak nevet a Hegedûs utcai zsinagógában Kristó Gábor és felesége, dr.
Füredi Gabriella újszülött kislányának,
Ágnesnek. A kajhén nagyapát, Füredi

Sándort ünnepélyesen hívta fel a tórához Klein Ervin fôkántor, majd a felolvasást követôen a misebéráchban a
Ziszl Chana Libe nevet adta a kislánynak Deutsch László fôrabbi.
– Holokauszt Emlékközpont. Cím:
Budapest IX., Páva utca 39. Nyitva:
hétfô kivételével naponta 10–18 óra között. Telefon: (1) 455-33-33. Honlap:
www.hdke.hu. E-mail: info@hdke.hu
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„Általánosságok helyett konkrét
célokra kell adományt kérni!”

2009. JÚNIUS 1.

CSOMÓS RÓBERT

Rózsaszín leánynaplóm,
avagy kis magyar pitaval
1943–44 (töredék)

– Interjú Tordai Péterrel, a budai körzet elnökével –
– Budára költözésemtôl, 1978 óta
járok a Frankel Leó úti körzetbe. Végigjártam a ranglétrát. A zsidóság
iránti érdeklôdést és közösségi szerepvállalást „von Haus” hoztam,
édesapám Nyíregyházán a hitközségi
vezetôség állandó tagja volt. Körülbelül 14 éve, a 80-as évek vége felé választottak meg a budai kile elnökének. Az elôzô rendszerben sokan nem
merték felvállalni zsidóságukat és
anyagi lehetôségeink is korlátozottak

bi. Különbözô generációkba tartoznak, hogy jönnek ki egymással?
– Összeszólalkozás, veszekedés
nincs köztünk, vitáink természetesen
vannak, fôleg gazdasági ügyekben és
az infrastruktúra fejlesztésérôl.
Azonban úgy érzem, hogy a rabbi úr
elfogadja, hogy én ezeken a területeken tapasztaltabb vagyok, míg én és
az általam vezetett elöljáróság tiszteletben tartja az ô hitéleti és kósersági
döntéseit.

Az Élet Menetén
voltak, így elég áldatlan állapotban
vettem át a körzetet. Az elsô dolgunk
az volt, hogy hittestvéreinket adományozásra ösztökéltük, konkrét célokra
gyûjtve: ilyen volt a bejárati ajtó, a
függönyök vagy éppen a parketta cseréje. Ez már a rendszerváltás körül
volt, és mivel a hívek megértették,
hogy csak egy szépen felújított és jó
kisugárzású helyre jönnek be az emberek, feltûnôen nagy volt az adakozó
kedv. Megújulásra volt kiéhezve a
társaság, volt, aki csak ezer forintot
adott, de kaptunk százezres adományokat is. Zsinagógánk költségeit
felerészben pályázati pénzekbôl, felerészben adományokból fedezzük.
– Már akkor is sok gazdag ember,
vállalkozó járt Budára?
– Voltak módosabb tagjaink, de
nem ez számított, hanem a lelkesedés, és tudni vélték, látták, milyen
célra adakoznak, és hogy ez mind
megvalósul. A sikerben a BZSH segítsége is szerepet játszott, a költségek körülbelül egyharmadát adták.
Az az elvem, hogy egy ingatlant folyamatosan karban kell tartani, a
Frankelt is rendszeresen tatarozzuk.
Két klubunk van: a Micve és a
Mezüze Klub. A Micve az alapklub,
és ennek megfelelôen folyamatosan
szépítgetjük, a Mezüze Klubot viszont jelenleg nem tudjuk használni,
és így másképpen hasznosítjuk. Sok
neves mûvészt és politikust felvonultató elôadást, foglalkozásokat, kártyaklubot, tornát, felnôttképzést,
WIZO-összejöveteleket, valamint a
rabbi és a rebbecen által üzemeltetett
Hillel Alapítvány rendezvényeit tartjuk körzetünkben. Nagyon sok fiatal
jár hozzánk.
– Mi az oka ennek?
– Rabbink, Verô Tamás a Scheiber
iskola vallási igazgatója, generációk
nôttek fel vele és mellette. Nem erôlteti a vallást, hanem megszeretteti a
gyerekekkel. A fiatalok ezenkívül
vonzzák és hozzák egymást, komplett baráti társaságok látogatják istentiszteleteinket. Ezenkívül kimondva-kimondatlanul, de a Frankel
egy ismerkedési hely is, ahol már
sok szerelem és késôbbi házasság is
megalapozódott.
– Verô Tamás fiatal, markáns rab-

– Elöljáróságukban mekkora a fiatalok aránya?
– Vezetô testületünk tizenegy
fôbôl áll, négy fiatal taggal, de a
tárgyszerûség kedvéért el kell mondanom, hogy most 9 fôre olvadt, és
pont 2 fiatal lépett vissza, mert még
a ritka elöljárósági ülések sem fértek
bele idôbeosztásukba. Szerintem
ennyi elöljáró pont elég, sôt, az optimális vezetôi létszámot 5-7 fôre taksálom, így sokkal hatékonyabbak
lennénk!
– Mennyire sújtja önöket a gazdasági válság?
– Mind a BZSH-t, mind a körzetet
sújtja a recesszió, ezért folyamatosan
faragni kell költségvetésünkön.
Snóderekbôl sokkal kevesebb folyt
be, és az adakozási kedv is megcsappant. Ha most kezdtünk volna el
gyûjteni a következô felújításra, nem
biztos, hogy összejött volna a szükséges összeg. Szerintem ahhoz, hogy
egy körzet sikeres legyen, vonzóvá,
otthonossá és bensôségessé kell tenni, ennek szellemében adományokból és pályázatokból folyamatosan
megújulunk és pótlunk, hitéleti és
technikai eszközeinket egyaránt.
– Miért újítják fel a zsinagógát?
– Zsinagógánk fennállásának 100.
évfordulójára már megújult, de ez
nem sikerült 100 százalékosra. 5-6
év múlva híveink felajánlásaiból és
saját keretünkbôl újrafestettük a padokat, kicseréltük az aljazat egy részét és restauráltunk különbözô
díszítôelemeket. A szigetelést is
megcsináltattuk az önkormányzatok
folyamatos támogatásával. Nagyon
jó kapcsolatunk van a II. és a III. kerületi önkormányzattal.
– Azóta is, mióta az említett kerületeknek jobboldali polgármesterük
van?
– Politikai hozzáállástól függetlenül értékelik, hogy aktív kulturális és
hitéletet élünk, a kerületi lakosok
igényét teljesítve. Sokszor személyesen is eljönnek rendezvényeinkre,
legutóbb például a Óbudai Téglagyárnál lévô, megújított emléktábláink felavatásán – melyek a körzetbôl
odahurcolt és kivégzett áldozatok
emléke elôtt tisztelegnek – vett részt
mindkét kerület polgármestere. Sôt,

még Horváth Csaba, Budapest fôpolgármester-helyettese is megjelent.
– Mely területeket fogja érinteni a
mostani felújítás?
– Alapítványunkon keresztül öszszegyûlt egy kis pénz, szeretnénk kifestetni a zsinagógát és a klubot, felújítani a padokat és kicserélni a padlózat hátralévô, felújítatlan részét. A
padokat szeretnénk a régi, eredeti
technológia szerint átpácoltatni, felújíttatni. Nagyon kevés a hozzáértô
restaurátor, már 5-6 mesterembert
megkérdeztünk, de elég horribilis
árakat kértek. Zsinagógánk tetôszerkezetét és alapzatát már rendbe
hoztuk, most már csak a belsô szépítgetésekre, kopott bejáratunk felújítására törekszünk.
– Nem irigykednek más körzetek
eredményeikre, felújításaikra?
– Nagyon remélem, hogy nem, de
ezzel nekem nem is tisztem foglalkozni. Azt tudom tanácsolni más
körzeti elnököknek, hogy konkrét
célokra gyûjtsenek, hitelesek legyenek, mert általánosságokra nem nyílik meg az emberek zsebe, fôként
ilyen nehéz gazdasági viszonyok között.
– Budán hagyományosan erôs a
radikális jobboldal, amely egyre
hangosabb lesz országszerte. Ebbôl
mennyit és mit éreznek?
– Örök téma a kerület jobboldalisága. Legutóbb jom kippur napján
jelent meg a szélsôjobb két reprezentánsa. Nagyon éber, fiatal önkéntes
biztonsági szolgálatot kapunk a
BZSH-tól, ôk ismerték fel Tomcatet
és Morvai Krisztinát. Pár perc múlva
a rendôrség is kiérkezett, intézkedtek, így visszaállt a nyugalom. Hagyományosan nagyon jó a kapcsolatunk a kerületi rendôrkapitánysággal.
– Morvaiék mit akartak csinálni a
zsinagógánál?
– Amikor a jom kippuri szertartás
után a nép fáradtan kiözönlött a zsinagógából, provokatívan elsétáltak
épületünk elôtt és fényképezgettek.
Aztán betértek egy közeli kocsmába,
ahol állítólag valami rendezvényt
tartottak. A következô 2-3 hétben
kevesebben jöttek, és vannak, akik
sajnos azóta sem járnak.
– Ön sikeres üzletember, ez elôny
vagy hátrány hitközségi vezetôként?
– Világéletemben üzletember voltam, önálló döntésekre kárhoztatva.
Ehhez szoktam hozzá, ami persze
nem mindig jó. A közös döntés
ugyanis sokszor túl sok idôbe,
egyeztetésbe kerül, ami pozícióvesztést eredményezhet. Az üzleti életben a gyors cselekvés nagyon sokat
számít. Ezt az elvet néha a körzetben
is gyakoroltam – utánagondolva,
sokszor sikeresen –, mindazonáltal
ért e tekintetben néhány kritika is. Ez
hibám, amelyen változtatnom kell.
Azóta – és a jövôben is – törekszem
a közösségi döntéshozatal megvalósítására.
Az ôszi ünnepekre szeretnénk teljesen megújítani a zsinagógát, a restaurálás azonban nagyon nehezen indul, és hatalmas szórás van az árakban. Az ilyen felújítások 20–30 százalékkal olcsóbbak télen, amikor az
építôipar beszorul. Azonban a recesszió miatt most jobban lehet alkudni, és van kínálat.
– Akkor mért nem télen újítják fel
a templomot?
– A felújítással eredetileg megbízott cégrôl sajnos kiderült, hogy egy
enyhén szólva „nem szimpatizáns
csoport” beépített emberei voltak,
akik információkat akartak szerezni
a zsinagógáról. Szerencsére biztonsági ôreink ezt idôben észrevették, és
megszakítottunk minden kapcsolatot
velük.
Szilágyi Iván Péter

Apu szeptember végén jött haza tíz nap szabadságra. A Pufi kutya vette észre elôször, elébe futott, körülugrálta, bukfenceket vetett, bepisilt
örömében. Erre azért emlékszem ennyire pontosan, mert verset tanultam
az aradi tizenhárom emlékére, és mert számtanban éppen a négyzetgyökvonásnál tartottunk, ami nekem sehogy sem ment.
– Ha félévben elbuksz, nagyon szomorú leszek – mondta apu. Csikasz
sovány volt, barnára sült arcára rátapadt a bôr, máskülönben egészségesnek látszott.
– Milyen odakint? Tényleg keveset adnak enni, és ott már ilyenkor hideg van?
– Ki lehet bírni – felelte, de a szemei mást mondtak. – Te csak azzal
törôdj, hogy a Berecky ne buktasson el az év végén.
– Pikkel rám, meg a Rózenberg Lilire és a többi zsidó lányra is. Hátraültetett bennünket a szamárpadba.
Anyuval a hálószobai szárnyas ajtó elé tolták a ruhásszekrényt, de az
éjszaka neszei áthallatszottak, és én már tudtam, mit jelentenek. Elmeséltem a Lilinek, vihogott, azt monda, ô már évekkel ezelôtt tudta. Kicsi a
lakásuk, és az epeda nyikorog.
Karácsony elôtt kiadták a félévit, Berecky elégségest adott, de mint
mondta, év végéig javítanom kell, különben kegyetlenül elhúz. Apu akkorra már rég visszament, kikísértük az állomásra, ott még egyszer lelkemre kötötte a tanulást. Ôt akkor láttam utoljára. Minket április végén
költöztettek át gettóba, és május hetedikén vittek ki az állomásra. Akkor
már tudtuk, hogy elôzô héten éjjel, hátul a kiskertben, a szomszédok kiszedték a kerítés léceit, és mindent kihordtak a lakásból. Gyalogmenetben hajtottak, kevés ember volt az utcán, páran kárörvendtek, legtöbben
lesütött szemmel, némán mentek a dolguk után. A Széchenyi téren az
olasz cukrászda nyitva volt, arra gondoltam, milyen jó lenne kilépni a
sorból és venni egy háromgombócos nemzetiszínût, málnát, citromot és
mentát. Egyébként én mindig a vanília-csokit szerettem, de akkor nagyon
szomjas voltam. A menet lassan haladt, sokan batyut cipeltek. Nagyapó
a tajtékpipa-gyûjteménye szebb darabjait, nagyanyó a varrókészletét
akarta hozni, de anyu kidobáltatott velük mindent. Nekem anyu megtiltotta, hogy a lencsibabát bepakoljam, csak a töri, matek és magyar nyelvtan könyveket vittem, meg két csatos üveg ásványvizet. Anyu is csak két
üveg vizet meg egy takarót tudott hozni a pocakja miatt. Horváth bácsi,
nagyapó frontharcos társa Pufival a járdaszélen integetni mert, az egyik
kísérô csendôr majdnem lehúzott neki egyet. Pufi vonított, rángatta a pórázt, utánunk akart jönni. A Nagytemplom elôtt elhaladva azt szerettem
volna, ha a második legjobb barátnôm, a Kmetty Zsuzsa kijön az utcára
búcsúzkodni, vagy legalább kinéz az ablakon, de az ablakok be voltak
zárva, a redônyök le voltak engedve, mint a többi házon is mind.
A vonatban a meleg miatt sok vizet ittam, a vödörhöz a nagy zsúfoltság okán nem lehetett hozzáférni, szégyenszemre én pisiltem be elsônek,
csak úgy magam alá. Akkor az még szörnyû szégyen volt, de késôbb mások a nagydolgukat is kénytelenek voltak így intézni.
Éjszaka érkeztünk meg, ordítozás, kutyaugatás, vakító lámpák fogadtak. Nagyon féltem, de anyu fogta a kezem, és ez bátorságot adott. Mikor
a doktor elé értünk és az végignézett rajtunk, rögtön megakadt a szeme
anyu pocakján. Akkor anyu ellökött magától, be egy másik csoportba,
ahol nálam nagyobb, felsôbb osztályos fiúk és lányok is voltak, magából
kikelve rám parancsolt, hogy maradjak velük, majd késôbb értem jön. De
nem jött, nem jött soha többé...
***

1951
Napra pontosan – mintha ismétlôdtek volna a dolgok – május hetedikén a lódenkabátosok hárman jöttek be a mûhelybe. Csak a pattanásos
képû borbélysegéd, a vezetôjük, akitôl anyu valamikor annyira óvott, intett, hogy ne engedjem magam mellé tolakodni a villamoson, az volt fekete bôrkabátban. Mindjárt úgy viselkedtek, mint aki otthon van a sajátjában. Elkérték a kulcsokat, áruleltárt, számlákat követeltek, készletezni
kezdtek. Mondtam, hogy a kalapokhoz való nyúlszôranyagot múlt héten
hozták, az még nincs is kifizetve.
– Az nem a mi dogunk, aki megvette, fizesse is ki.
A kasszában volt készpénz, négyszázhetvenegy forint, azt lefoglalták.
A retikülömet is kinyittatták, de az aznapi bevásárlásra készített tizennyolc forintot nem vették el.
– Akkor mibôl fizessek?
– Maguknak – mondta az egyik, aki a zsidó szót ezúttal lenyelte és burzsujjal pótolta – a bôrük alatt is van pénzük.
Errôl a hangsúlyról ráismertem. Ô is ott volt hat évvel ezelôtt, mikor lehúzták a redônyt, a boltot és a mûhelyt lelakatolták. Akkor anyu kinevette, mert a zsidóvagyon feliratnak a redônyre való felfestésénél a z betût
fordítva írta le.
– Le tudja már írni a z betût? – kérdeztem.
Értetlenül nézett rám, nem akart vagy már tényleg nem emlékezett
semmire.
– Jobb lesz, ha nem tréfálkozik a hatóságokkal, van még hely az osztályidegenek részére a rácsok mögött is...
***

1994
A Városi Önkormányzat licitet hirdetett a Széchenyi utcai pincemûhelyre és a felette lévô 28 négyzetméteres üzlethelyiségre. Én az
1925–26-os telekkönyvi bejegyzés és a tulajdoni lap közjegyzôileg hitelesített másolatával mentem. Pénzem ugyan nem volt, de a vásárlási
elôjog elismerése esetén lett volna, aki kölcsönöz.
– Sajnálom! Ezt ma már nem akceptálhatjuk – tolta el maga elôl a papírokat a néhai borbélysegéd alpolgármester.
A licit tizenötmillióról indult, végül is némi izgalmas huzavona után
egy újgazdag vállalkozóé lett, aki negyvenet ajánlott. Az elhízott ember
alig fért be a hatalmas fekete metál fényezett MERCEDESBE.
– Sok szerencsét az újabb vállalkozáshoz, mister Zorró!
Úgy bámult rám, mint borjú az új kapura...

