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A Maros utca neve bemocskoló-
dott 75 évvel ezelôtt. Azokban a ja-
nuári napokban, amikor Pestet
már sikerült csaknem teljesen
megtisztítani a németektôl, Budán
még tartották magukat. Sôt, a nyi-
lasok úgy érezték, nekik kell túltel-
jesíteni – elesett a némi védelmet
nyújtó Maros utcai, majd a Bíró
Dániel kórház, és az Alma utcai
szeretetotthon is. Akik itt tengôd-
tek, már maguk is elesettek voltak,
pedig orvosok, ápolók látták el
ôket a képtelen idôkben.

A budai vérengzô nyilas osztag ál-
dozataira emlékeztek a Maros utcai
rendelôintézetben. Az eseményt
Simonyi Andrea szervezte, aki már korábban is Magyarországra hozta jó né-
hány keresztény egyház, felekezet, szerzetesrend tagjait – tapasztalatszerzés-
re, a már nem élô, elítélt, kivégzett bûnösök helyetti bûnbánatra. Ô hívta hoz-
zánk azokat a fiatalokat is, akiknek a felmenôi között voltak az egykori nácik,
és akik a megkövetés üzenetét hozták azokért a bûnökért, amelyekért ôk már
nem felelôsek, de nekik is meg kellett szabadulni ezektôl az átörökített (és
nem kívánt) lelki terhektôl. Simonyi Andrea a bibliai József történetét idézte
fel: Megbékélés akkor lesz, ha teljes mélységben ismerjük a múltat.

Bodroghelyi László igazgató fôorvos röviden felidézte annak a 75 év elôt-
ti hétköznapnak a történetét, és feltette a kérdést: Tanultunk-e a történelem-
bôl? – hiszen a háború nem ad felmentést semmilyen bûnre.

Bánki László, az emlékezés társszervezôje a történelmi felelôsségrôl be-
szélt, nagyon átfogó módon. Mint a Budai vérengzés címû dokumentumfilm
alkotója, a téma nagyon alapos ismerôjeként emlékeztetett arra, hogy a Ma-
ros utcai vérfürdô elôtt sok minden történt. Hiszen lezajlott az utóbbi idôkben
„idegenrendészeti eljárás” címkével elmismásolt kamenyec-podolszkiji kite-
lepítése, majd tömegsírba döntése 23.600 embernek, 42-ben 3400-3800 civil
áldozat újvidéki lemészárlása, és 44 májusától 450.000 zsidó villámgyors de-
portálása a magyar hatóságok lelkes közremûködésével. De még ez sem
tekinthetô elôzmény nélkülinek: a háttérben ott állnak a felbujtók. Prohászka
Ottokár püspök, aki magas méltóságát és törvényhozói státusát fel- és kihasz-
nálva, hangulatkeltésével, prédikációival elôkészítette a zsidótörvényeket.
Sajnálatos módon Ravasz László református püspök is részese volt a gyûlö-

A budapesti gettó felszabadítá-
sának 75. évfordulója alkalmából
rendeztek megemlékezést a Do-
hány utcai zsinagógában, ahol be-
szédet mondott Mester Tamás, a
BZSH elnöke, Jákov Hadas-
Handelsman, Izrael Állam ma-
gyarországi nagykövete, Szalay-
Bobrovniczky Vince, a Miniszter-
elnökség helyettes államtitkára,
valamint Frölich Róbert fôrabbi, a
Dohány utcai közösség vallási
vezetôje.

Megemlékezést tartottak a buda-
pesti gettó 1945. január 18-án történt
fölszabadításának 75. évfordulója al-
kalmából a Dohány utcai zsinagógá-
ban, ahol az ünnepi alkalomra meg-
jelentek a Magyarországra akkredi-
tált külképviseletek, a magyar kor-
mány és a politikai pártok képvise-
lôi, a társadalmi és civil szervezetek
tisztségviselôi, valamint a magyaror-
szági zsidóság vezetôi, rabbijai, a
társegyházak delegáltjai.

Elsôként Mester Tamás, a BZSH
elnöke mondott beszédet, amelyben
rövid történeti áttekintést adott a get-
tó fölállításáról, a zsidók jogfosztá-
sáról és legyilkolásáról, a gettókba
és csillagos házakba zárt emberek
mérhetetlen szenvedésérôl. Mint fo-
galmazott, 1944 nyarán a vidéki zsi-
dók tömegeit már marhavagonokból
álló szerelvények szállították a kon-
centrációs táborokba, naponta 10-12
ezer hittestvérünket deportálták
Auschwitzba, majd a nyilaskeresztes
párt hatalomra kerülése után a zsidó-
ság tömeges mészárlásokba torkolló
üldözése újult erôvel folytatódott. A
szerencsésebbek a semleges államok
külképviseleteitôl, illetve a Nemzet-

Amit bizonyosan tudunk 
a 21. századról,

és ez egyik legfontosabb jellemzôje, hogy ez az a század, amikor meg
fognak halni a holokauszt túlélôi. Mindenki. Ez megváltoztatja a vilá-
got, megváltoztatja a nyelvet, a beszédet – legalábbis a világnak azon
pontjain, ahol beszélnek a holokausztról, ahol ez emberi téma; a ma-
gyar nyelvet, ezt a botrányos érzéketlenséget a mostani állás szerint
nem fogja érinteni. Másképp beszél és másképp hallgat az, aki ott volt,
ezért másképp beszél és másképp hallgat az is, aki nem volt ott…

Esterházy Péter

75 éve volt a Maros utcai vérengzés...
A Maros utcai zsidó kórház betegeit 1945. január 12-én gyilkolta meg

egy nyilas pártszolgálatos csoport. A kivégzésekre döntôen a kórház
kertjében – feltehetôen a telek északi szegélyén húzódó tûzfalnál – került
sor.

„December 28-án a Bethlen téri kórházat nyilasok és SS-katonák támadták
meg, az ott lévôket kifosztották, bántalmazták. Két tucat férfit elhurcoltak és
meggyilkoltak. Hasonló támadás érte a budai oldalon a Maros és Városmajor
utcai zsidó kórházakat. Ezek szintén a Nemzetközi Vöröskereszt védelme
alatt álltak, ám ez nem tartotta vissza a garázdálkodó nyilasokat. Ezekben a
mészárlásokban részt vett Kun András egykori minorita szerzetes, aki a pesti
kegyetlenkedéseknek is rettegett figurája volt. »Kun páter« papi öltözetben,
fegyverrel a kezében, »Krisztus szent nevében« vezényelt tüzet a zsidókra.
1945. január 12-én megközelítôleg száz orvost, beteget, ápolónôt gyilkoltak
meg a Maros utcában. Január 14-én a városmajori kórházra támadtak, és kö-
rülbelül százötven embert öltek meg.” (A holokauszt Magyarországon. Digi-
tális tananyag.)

...és megemlékezés a helyszínen

„Ahhoz, hogy fel lehessen
szabadítani, a gettót fel is

kellett állítani”

A felszabadítók utódja

közi Vöröskereszttôl mentesítést,
védlevelet tudtak szerezni.

Az elnök fölidézte: a budapesti
gettót magas deszkapalánkkal vették
körül, és 1944. december 10-én le-
zárták. Négy központi kapuját fegy-
veresek ôrizték. A zsidó tanács saját
gettórendészetet is szervezett, amely
azonban a nyilas csoportok és a né-
met katonák gyakori betörései, a
fosztogatások és gyilkosságok ellen
nem nyújtott védelmet. Több ezer
embert hurcoltak el a Duna-partra,
ahol hidegvérrel kivégezték ôket. A
gettólakók tömegesen haltak éhen az
utolsó idôszakban.

Jákov Hadas-Handelsman

Mester Tamás

Frölich Róbert

A BZSH elnöke hangsúlyozta: a
budapesti gettó 75 évvel ezelôtt sza-
badult fel, amikor a szovjet hadsereg
megjelenése a borzalmak végét je-
lentette, és az élet reménységét hoz-
ta el. A gettó kapuit szovjet katonák
nyitották ki, akiknek a zsidóság örök
hálával tartozik – mondta. Mester
Tamás egy családi emléket is meg-
osztott a közönséggel: elmondása
szerint 1945. január 18-án egy 9 éves
kisfiú jött fel a Wesselényi utca 13.-
as számú ház pincéjébôl, és a felsza-
badító szovjet katonákkal összetalál-
kozva elmagyarázta nekik, hogy a
szemközti ház tetején ellenséges
géppuskafészek van. A katonák az ô
instrukciói alapján még a kapualjból
likvidálták a géppuskást, és cserébe
adtak neki két szelet száraz rozske-
nyeret. Mester Tamás hozzátette: az
akkor kilencéves kisfiúnak élete leg-
fenségesebb lakomája volt ez a két
szelet kenyér – a kisfiú aztán felnôtt,
és ô lett az édesapám.

A BZSH elnöke beszédét azzal
zárta: ahogy halad elôre az idô,
erôsödik a kötelességünk, hogy ôriz-
zük az áldozatok emlékét és ellenáll-
junk a felejtés növekvô nyomásának,
ezzel párhuzamosan kiemelt felada-
tunk gondoskodni és segíteni a
túlélôket. Mint fogalmazott: a zsidó-
ság ma Magyarországon – hála a
Teremtônek – nyugodtan élhet és
gyakorolhatja vallását, szabadon sé-
tálhatunk azokon az utcákon, ahol
valaha a gettó állt, de amikor végig-
megyünk az utcákon, egy pillanatra
emlékezzünk az áldozatokra, a
túlélôkre és megmentôikre.

Jákov Hadas-Handelsman, Izra-
el Állam magyarországi nagykövete
megemlékezését azzal kezdte, hogy
1997-ben Londonban részt vehetett
egy Raoul Wallenberg tiszteletére
szervezett rendezvényen, ahol a svéd
embermentô diplomata érdemeit II.
Erzsébet királynô és az akkori
ENSZ-fôtitkár, Kofi Annan is mél-
tatta. Mint a nagykövet mondta, há-

lával kell emlékeznünk azokra, akik
az embermentô által járt utat válasz-
tották. Jákov Hadas-Handelsman
hozzátette: azok a zsidók, akik a
szovjet felszabadítók által hetvenöt
éve megmenekültek a gettóból, új re-
ményt kaptak, és lehetôségük nyílt
az újrakezdésre.

Megjegyzésre méltónak nevezte,
hogy a budapesti gettó magába fog-
lalta azt a házat is, ahol a modern Iz-
raelt megálmodó Herzl Tivadar szü-
letett. Jákov Hadas-Handelsman ki-
tért azokra is, akik a holokauszt után
nem alijáztak, hanem Magyarorszá-
gon maradtak, és a nácizmus után a
kommunizmus megpróbáltatásaival
néztek szembe. Mint fogalmazott,
ezek az emberek nagy érdemeket
szereztek azzal, hogy hozzájárultak a

kultúra gyarapításához és áthagyo-
mányozásához.

Beszédet mondott Szalay-
Bobrovniczky Vince, a Miniszterel-
nökség civil és társadalmi kapcsola-
tokért felelôs helyettes államtitkára,
aki azt hangsúlyozta, hogy ma Ma-
gyarországon békében és biztonság-
ban élnek egymás mellett a külön-
bözô vallások, egyházak képviselôi.
Szerinte ezt az is szimbolizálja, hogy
Budapest belvárosában pár száz mé-
terre áll egymástól a zsidóság Do-
hány utcai zsinagógája és a keresz-
ténység Szent István-bazilikája. A
helyettes államtitkár megjegyezte:
fontos megemlíteni, hogy ma a vi-
lágban több zsidó él, mint a
holokauszt elôtt.

Frölich Róbert fôrabbi, a Dohány
utcai közösség vallási vezetôje azzal
vezette be megemlékezését, hogy
ambivalens érzések dúlnak bennünk
a mostani évfordulón, hiszen a gettó
felszabadításának történelmi mozza-
nata egyszerre fájdalmas a megtör-
tént tragédia miatt, ugyanakkor
örömteli is a megmenekülés révén.
Mint fogalmazott: ahhoz, hogy a get-
tót fel lehessen szabadítani, fel is
kellett állítani, de ahhoz, hogy a get-
tót felállítsák, olyan rendszernek kel-
lett uralkodnia, amelynek ez az
egyik természetes velejárója, sôt,
egyik célja volt.

A magyarországi zsidóság tragédi-
ája nem akkor kezdôdött – figyel-
meztetett Frölich fôrabbi –, amikor
elindult az elsô vonat Auschwitzba,
hanem sokkal korábban, és nem is

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

Pokorni: nagyapám egyike volt 
a gyilkosoknak

Ezt olvashatják a betegek a Maros utcai rendelôben

lethullám emelkedésének, a szószékrôl intézett fulmináns beszédeinek, az
elsô két zsidótörvény megszavazásának hatását nehéz nem észrevenni. (Bár
Bánki László nem említette, de a püspök késôbb igyekezett szembefordulni a
saját maga által is kreált hullámmal.) A két egyházi fôméltóság által kifejtett
propaganda csak szó, de a tanítványok keze már véres – mondta Bánki. Vol-
tak igaz keresztények is, akik az embermentésben segítettek. Csak két püspök
nevét említette, Apor Vilmosét és Márton Áronét. Végül pedig mindenféle
gyûlöletkeltésre kiható érvénnyel idézte az evangéliumi mondatot:

(Folytatás a 2. oldalon)
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Jó reggelt, zsidók! Megjött 
a Rongyos Gárda!

Közel százezer ortodox zsidó
örült együtt egy óriási stadionban,
mert véget ért – és újra elkezdô-
dött – a talmudtanulás hétéves cik-
lusa, a „daf jomi”, mert a talmud
tanítása végigkísérhet minket az
életen, összekötheti Japántól Bu-
dapesten át Chiléig minden nap a
résztvevôket, és összeköt minket a
nagyszüleinkkel éppúgy, mint a
dédunokáinkkal.

Január elsô napján dugig megtelt
ortodox zsidókkal a MetLife stadion
New Jerseyben. A 90 ezres befoga-
dóképességû helyen azt ünnepelték,
hogy újabb hét és fél év telt el, és új-
ra elölrôl kezdtük a Babiloni Talmud
tanulását, minden nap egy lapot,
„dáfot” héberül. A dáf jomi ezt jelen-
ti: napi talmudlap. Ha ebben a tem-
póban ballagunk elôre, hét év alatt
be tudjuk fejezni a szöveget.

Azok a tízezrek vagy százezrek,
akik az elôzô talmudtanulási körben
részt vettek, most be is fejezték, a
szijum, a talmud részeinek befejezé-
se pedig ünnepléssel jár. A ciklus
már újra is kezdôdött.

A kezdeményezés – amelynek
Meir Shapira rabbi (a szintén a nagy
Sapira családból származó magyar
író, Spiró György távoli rokona) volt
az atyja 1923-ban, közel száz éve –
páratlanul népszerû. A jesiva, ame-
lyet a rabbi alapított a lengyelországi
zsidóságnak az 1920-as években, és
1930-ban adták át, természetesen ki-

Kedves zsidók! Önök a Kossuth
Rádió Jó reggelt, Magyarország!
címû mûsorában „a sajátos ma-
gyar életmód és életforma” jegyé-
ben fognak megismerkedni az ár-
tatlan zsidókat halálra kínzó és
gyilkoló Rongyos Gárdával. Ne
fintorogjanak! A szadista gyilko-
lászás végül is a kiemelkedô nem-
zeti értékek sorába tartozik – a
Rongyos Gárdáról szóló hírt leg-
alábbis a kiemelkedô nemzeti érté-
kek felügyeletéért felelôs miniszte-
ri biztos jelentette be.

Seres László írásából értesültem
róla, hogy a kiemelkedô nemzeti ér-
tékek felügyeletéért felelôs miniszte-
ri biztos bejelentése szerint Hiszek
egy hazában címmel a határon túli
magyar örökséget, a magyar kultúra
évezredes értékeit, külhoni szellemi
és anyagi alkotásait bemutató, 200
részes sorozat indul a Kossuth Rádi-
óban. A „sajátos magyar életmód és
életforma” jegyében készülô mûsor-
ban többek között be fogják mutatni
a vajdasági magyar tamburamuzsi-
kát, a drávaszögi kisszerszámos ha-
lászatot, Felvidékrôl a selmeci diák-
hagyományokat, az Ôrvidékrôl pe-

dig – most figyeljenek a zsidók! – a
Rongyos Gárda nevû „önszervezôdô
fegyveres csoportot”. Ami nem más,
mint a Héjjas–Prónay-féle, szadista
és zsidógyûlölô gyilkosok által veze-
tett hóhérkülönítmény. 

A Hiszek egy hazában címû sorozat
kétperces részekbôl fog állni, és a
Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyaror-
szág! címû mûsorában, a fél hetes hí-
rek elôtt hangzik majd el. Nem fogunk
neki örülni, hogy a mi pénzünkbôl is
fenntartott Kossuth Rádió olyan ala-
kokat heroizál, akik annak idején ép-
pen a mi bôrünkre vadásztak, de ha jól
értem, nem is azért találták ki ezt a
mûsort, hogy mi örüljünk. 

Az mindenesetre örvendetes, hogy
a mûsort kora reggel adják. Így az
adást a hét órás reggeli istentisztelet-
re igyekvô zsidók is éppen el tudják
kapni a zsinagóga felé menet – és
idôben tudni fogjuk azt is, hogy
Kohn biztos azért megy világgá,
mert nem tetszik neki se a drávaszö-
gi kisszerszámos halászat, se a felvi-
déki diákhagyomány, a vajdasági
magyar tamburamuzsikáról már nem
is beszélve.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

A Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetsége (Mazsihisz) azt
szeretné elérni, hogy az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség
(EMIH) a nevében ne használhas-
sa sem a „Magyar Zsidók Szövet-
sége”, sem a „Magyar Zsidó Szö-
vetség” toldatot. Ez a névhasználat
ugyanis a két szervezet összeté-
vesztését eredményezheti a közvé-
lemény elôtt.

A Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége (Mazsihisz) kérel-
met nyújtott be a Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolato-

kért Felelôs Államtitkárságára annak
érdekében, hogy a tárca – mint nyil-
vántartó hatóság – utasítsa el az Egy-
séges Magyarországi Izraelita Hit-
község (EMIH) rövidített nevének
„Magyar Zsidók Szövetsége” toldat-
tal való kiegészítését. Ezzel párhuza-
mosan a Mazsihisz a névviseléshez
való jogának megsértése miatt pol-
gári pert kezdeményezett az EMIH
ellen a Fôvárosi Törvényszéken.

Heisler András, a Mazsihisz elnö-
ke és dr. Kunos Péter, a Mazsihisz
ügyvezetô igazgatója a kérelmet az-
zal indokolja, hogy az EMIH névki-

egészítése sérti a 2011-es egyházi
törvényt és a Polgári Törvénykönyv
általános szabályait, mivel a Magyar
Zsidók Szövetsége és a Magyar Zsi-
dó Szövetség elnevezés olyan be-
nyomást kelt, mintha az EMIH a
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségéhez kapcsolódna. Jogi ál-
láspontjuk szerint a Magyar Zsidók
Szövetsége és a Magyar Zsidó Szö-
vetség toldat a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége elnevezés-
hez olyan nagy mértékben hasonlít,
hogy a két szervezetet a közvéle-
mény összetévesztheti.

(folytatás az 1. oldalról)
csak jogszabályokban, a numerus
clausus 1920-as kihirdetésével, ha-
nem szavakban, mondatokban, írá-
sokban, azaz a közbeszédben. Emlé-
keztetett rá, hogy Magyarországon
1882–83-ban zajlott le az utolsó eu-
rópai vérvádper, s nem sokkal
késôbb meg is alakult a Magyar An-
tiszemita Párt – talán nem túlzás azt
mondani szerinte, hogy ekkor
kezdôdött a magyarországi zsidóság
tragédiája. Ekkor vette kezdetét az
az ideológia, amely kijelölte az utat a
gettó fölállításához, és tévedés volna
azt hinni, hogy a legmagasabb he-
lyen, a budai Várban a gettó kijelölé-
sének tervérôl és fölállításáról nem
tudtak. Horthy Miklósra utalva a
fôrabbi közölte: ezt a folyamatot is-
merték és helyeselték a legmagasabb
helyen, s ennek történelmi felelôs-
ségét nem lehet lemosni a budai Vár
akkori lakójáról.

Frölich Róbert azt mondta: Ma-
gyarországon minden zsidó a vész-
korszak túlélôje a szülei, a nagyszü-

lei vagy önmaga által, s nem lennénk
itt, ha nincs a Vörös Hadsereg, ha
nincsenek a szövetségesek, és nin-
csen gyôzelem. A fôrabbi emlékez-
tetett rá, hogy ma az országban so-
kan felhánytorgatják, a zsidók miért
emlegetik folyton a vészkorszakot, s
nem viszik-e túlzásba a megemléke-
zést. De föltette a kérdést: lehet-e
túlzásba vinni azt, hogy felmenôin-
ket ki akarták irtani, hogy sokan
anya és apa nélkül nôttek föl, hogy el
akarták tôlünk venni a megszületé-
sünk jogát, és kiradíroztak 600 ezer
zsidót egy ország társadalmából?
Nem tehetjük meg, hogy nem emlé-
kezünk a halottainkra olyankor, ami-
kor a mártír költô mellé felállítják a
nyilas író szobrát, és amikor az anti-
szemita ikonográfia megjelenik a
plakátokon, hiszen nekünk emlékez-
nünk és emlékeztetnünk kell arra,
hogy mindez már megtörtént egy-
szer, és mi tudjuk, hogy ez az út ho-
vá vezet.

A fôrabbi beszédét azzal zárta,
hogy három orosz szó juthat eszünk-

(folytatás az 1. oldalról)
A Maros utcai vérengzést azzal a céllal hajtották végre 1945. január 12-én,

hogy a „testvéreket” beköltöztessék. Itt egy kórház (a Budai Izraelita Szent-
egylet Gyógyintézete) mûködött vöröskeresztes menlevél (Schutzpass) alatt,
de az orvosok menedéket adtak a bujkálóknak is. A nyilasok a házat már
1944-ben többször kinézték maguknak. Egy ízben az orvosokat és a betege-
ket terelték volna át a Városmajor utca 37.-be, de ezt egy német tiszt megaka-
dályozta, és szétzavarta a csürhét.

Tetemre hívás. A nyilasok és áldozataik Fotó: Mafirt

„Ahhoz, hogy fel lehessen
szabadítani, a gettót 
fel is kellett állítani”

(folytatás az 1. oldalról)
Gyümölcsérôl ismerszik meg a fa. És láttuk, milyen gyümölcsöt termett a
Prohászka- és Ravasz-féle fa...

Frisch György történész, a XII. kerületi gyilkosságok kutatója szabadon
beszélt, csupán a nyilasperek ítéleteinek másolatát hozta magával. Azt idézte
fel, hogy a Maros és Városmajor utcai gyilkosok legnagyobb része nem is
volt a nyilaspárt tagja, hanem lumpenek, köztörvényesek – azonban a háború
idején elkövetett gyilkosság háborús bûntett, vagyis el nem évülô. A történész
emlékeztetett rá, hogy a tettek egyik korai szellemi elôkészítôje a tiszaeszlári
vérvádper volt. Ezt a mészárlást nem egy eszme nevében követték el, az indí-
ték anyagi haszonszerzés volt, a lakások megszerzése. A szellemi elôkészítés,
a gyûlöletpropaganda vezetett el odáig, hogy a halomra ölt zsidókat nem is te-
kintették embernek.

Az igen idôs Lambert Zoltán kanonokot, a városmajori Jézus szíve temp-
lom plébánosát láthatóan megviselték az egyháza múltjáról és felelôsségérôl
felsorolt tények, és csupán egy rövid bûnbánó imádsággal fejezte ki együttér-
zését az áldozatokkal és a leszármazottakkal.

Ifjabb Bibó István mûvészettörténész hosszabban foglalkozott édesapja
munkásságával, illetve az általa írt, a magyar antiszemitizmussal foglalkozó
cikkel, amely a keletkezése idején nem kaphatott publicitást, de mindenki fi-
gyelmébe ajánlotta Bibó István 1994-ben megjelent könyvét (Zsidókérdés
Magyarországon 1944 után).

Kardos Péter fôrabbi, lapunk fôszerkesztôje saját 1945-ös élményét me-
sélte el, amikor a Budán (nagyobb) biztonságba helyezett nagymamát itt ta-
lálta – a biztonság teljes hiányában... Azóta sem felejt. A nem-felejtéshez még
az is társul, hogy itt lakik a budai hegyvidék lábánál, és naponta odamenet-
visszajövet elhalad a tragédia helyszíne elôtt.

A végére hagytam, pedig még ifj. Bibó elôtt kapott szót a kerület polgár-
mestere, Pokorni Zoltán. Megszólalása és annak körülményei bejárták a ma-
gyar sajtót. Felidézte a 45-ös januárt, és azt, hogy nagyapja, akit ô személye-
sen nem is ismert, egyike volt a gyilkosoknak, de mivel az ostrom során ha-
lálos sebet kapott, nem került be a nyilasok gyilkosságait számonkérô perek
anyagába. Rákerült viszont a nagyon-nagyon vitatott Turul-emlékmû névsor-
ára. Amíg beszélt a mai polgármester, elcsuklott a hangja, s talán tíz másod-
percnyi, de végtelennek tûnô szünet után folytatta. Pokorni Zoltán természe-
tesen nem felelôs a nagypapa tetteiért. De több alkalmat is keresett, és ez az
esemény is ilyen volt, hogy megkövesse azokat az utódokat és mai hitsorso-
saikat, akik a Pokorni József által is vallott és követett ordas eszmék áldoza-
tai lettek.

Az esemény zárásaként a felkért emlékezôk felolvasták a Maros utcai kór-
házban meggyilkoltak neveit, és néhány perces néma imádsággal búcsúztat-
ták el ôket.

Bedô J. István

75 éve volt a Maros utcai vérengzés...

...és megemlékezés a helyszínen

Január 12-én sikerült lerohanniuk az épületet. Az orvosokat, az ápolókat és
a betegeket az udvaron lôtték agyon. Tömegsírba temették ôket. Öt ápolónôt
átvittek a Németvölgyi útra, s aki közülük szûznek mondta magát, megbecs-
telenítették („gumibottal deflorálták”, olvasható a népbírósági ítéletekben). A
Maros utcai vérengzésnek – Ék Sándornak, a szovjet csapatokkal hazatérô
sajtótisztnek köszönhetôen – nagy volt a visszhangja. Ék az exhumálást úgy
fényképeztette a Mafirt fotóriportereivel (1945 áprilisában), hogy az össze-
fogdosott XII. kerületi nyilasokkal végignézette a holttestek azonosítását. A
tömegsírok feltárásáról filmfelvétel és több száz fotó tanúskodik. A megölt
áldozatokra ma emléktábla figyelmeztet az épületben. A házban orvosi ren-
delô mûködik.

(Népszabadság)

Perel a Mazsihisz

A tanulás ünnepe

ürült a holokausztot követôen, mára
azonban a daf jomi újra él. Szigorú
figyelmeztetés ez, hogy nem a
kôépületek jelentik a zsidó hagyo-

mány igazi erôdítményeit, hanem az
ötletek, a szellem, a világot és a
nemzedékeket átfogó közös tanulás,
a talmud.

be a gettó hetvenöt évvel ezelôtti fel-
szabadításáról: az egyik a „hleb” (ke-
nyér), a másik kettô pedig így hang-
zik: „Hitler kaput”, azaz Hitlernek
vége. De ha arra gondolunk, hogy mi
is történt Európa közepén hetvenöt
éve, akkor magunkban csöndben te-
gyük kérdôjelbe a mondatot: a fene-
vadnak vége? Tényleg meghalt a fe-
nevad?

A beszédek után a megemlékezés
a mártírok falánál, a Wesselényi ut-
cában található emléktáblánál folyta-
tódott, ahol gyertyát gyújtottak és
emlékköveket helyeztek el a holo-
kauszt 600 ezer magyar áldozata, va-
lamint a gettót felszabadító szovjet
hadsereg emlékére és tiszteletére.

Az ünnepségen közremûködött
Ferenczi Eszter orgonamûvész, Fe-
kete László és Rudas Dániel fôkán-
torok, a Dohány utcai zsinagóga kó-
rusa Lázár Zsigmond vezetésével,
valamint a Magyar Honvédség 5.
Bocskai István Lövészdandár Debre-
ceni Helyôrségi Zenekara Pál István
vezényletével.

(Fotók: Szentgyörgyi Ákos és
Kökényesi Gábor)

Kácsor Zsolt/Mazsihisz
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A világ egyik legnépszerûbb ita-
lát 1886 óta forgalmazzák, kóser-
sági pecsétet azonban csak 1935-
ban kapott. A történet azonban
nem ilyen egyszerû, elég sok fejtö-
rést okozott a Coca-Cola vegyésze-
inek, hogyan helyettesítsék a tréfli
összetevôket kóserekkel.

Tobias Geffen ortodox rabbi 1910-
tôl 1970-ig, 99 éves korában bekö-
vetkezett haláláig felelt az Atlantá-
ban található Shearith Israel közös-
ség kósersági kérdéseiért. Geffen a
Litvániában található Kovno (ma
Kaunas) városában látta meg a nap-
világot 1870-ben, majd 1907-ben
Ohióba emigrált. Hét évvel késôbb a
fent említett atlantai közösség dáján-
ja lett.

Mivel az elsô világháború elôtt
fôként Lengyelországból, Litvániá-
ból, Oroszországból, Ukrajnából az
Egyesült Államokba vándorolt kelet-
európai zsidók milliói arra töreked-
tek, hogy igazi amerikaiak legyenek,
szerették volna a helyi étkezési szo-
kásokat is átvenni.

Geffen rabbitól, aki Atlantában élt,
ahol a Coca-Cola székhelye volt már
akkor is, számos vallási vezetô kér-
dezte meg az ország különbözô pont-
járól, hogy háláchikus szempontból
kóser-e az ital. Mivel nem ismerte a
kóla összetevôit, felkereste a gyárat,
hogy adják oda neki a részletes listát.
Nem tudta, hogy a Coca-Cola re-
ceptje féltve ôrzött üzleti titok – ta-
lán az amerikai történelem egyik leg-

jobban ôrzött üzleti titka. Mindössze
néhány ember ismeri az összetevôket
és ezek arányait.

Miután a rabbi érdeklôdött a cég-
nél, a Coca-Cola döntést hozott ar-
ról, hogy átadja neki a titkos összeté-
telben szereplô elemek felsorolását,
ha megígéri, hogy titokban tartja.
Geffen elfogadta a feltételeket. A
társaság nem mondta el neki az
egyes összetevôk pontos arányát,
mindössze azt árulták el neki, hogy
miket tartalmaz az ital.

Az összetevôk listáján a rabbi ta-
lált egy nem kóser elemet: a marha-
faggyúból készült glicerint. Megkér-
dezte a Coca-Cola vegyészét, hogy
az összetevôk hány százalékát teszi
ki ez az anyag, és megtudta, hogy

kevesebb mint 1/60-ot. (A kósersági
törvények alapján ha egy kóser étel-
be nem kóser elem kerül véletlenül,
és az kevesebb az összmennyiség
1/60-ad részénél, akkor nem válik
tréflivé az adott étel/ital.) Geffen tá-
jékoztatta a Coca-Cola Companyt,
hogy mivel ez a glicerin szándéko-
san, nem véletlenszerûen hozzáadott
összetevôként szerepel a listán, a
vallásos zsidók nem fogják fogyasz-
tani azt. A kóla ilyen formátumban
nem felelt meg a rabbi elvárásainak,
magyarul nem volt kóser.

Ezután a cég laboratóriumaiban a
kutatók elkezdtek dolgozni a faggyú-
alapú glicerin helyettesítésén, és rá-
jöttek, hogy a Procter and Gamble
cég gyapotmag- és kókuszolajból is

Ôrizz és emlékezz!
Páratlan kiállítás nyílt Siófokon a Kálmán Imre Emlékházban. A zala-

egerszegi hitközség által átadott gobelinek, zsidó, izraeli témájú bélye-
gek, ketubák és újévi üdvözlôlapok láthatók március 21-ig.

Az anyag nagy részét a gobelinek képei alkotják, melyeket Siklósi Judit
készített. Édesanyja, nagymamamája tanította varrni, és édesapjától, több
nagyáruház kirakatrendezôjétôl örökölte esztétikai érzékét.

A fôvárosból 1971-ben költözött le férjével Zala megyébe, 1976-tól Zala-
egerszegen élnek.

A 2004-es elsô gobelin a
100 éves zalaegerszegi zsina-
góga emlékét idézi. Ettôl az
évtôl kezdve közel 50-60 al-
kotást készített, általában
40x50-es méretben. A legna-
gyobb a 135x165 cm-es Jel-
képek, amely 500 ezer öltés-
sel, 1700 munkaóra alatt jött
létre.

Elsô kiállítása 2008-ban a
hévízi múzeumban volt látha-
tó, azóta 18 alkalommal cso-
dálhatták meg mûveit.

2016-ban unokája, Szabó
Nóra a nagymama nyomdokaiba lépett a mosolygós Dávid-csillag varrásával,
amit ezen a kiállításon is megtekinthetnek. Ez a példa is mutatja, milyen fon-
tos a tudás átadása, az emlékezésre való nevelés és a figyelem felhívása.

Amerre járnak férjével, Vilmossal, lefényképezik az ország zsinagógáit
(Gyöngyös, Pécs, Gyôr stb.), és Judit a fotók alapján készíti el a gobelineket,
saját rajz alapján. Zömmel fekete, szürke képet láthatnak, mivel a legtöbb
templom már csak lerombolt, lebontott emlék, ezért kultúrmissziónak számít
Judit tevékenysége.

Férjével a színházmûvészetet is támogatják, több ízben nyerték el a város,
illetve a színház Mecénás díját. Példájuk a családban hagyománnyá vált: fi-
uk, Siklósi Péter Natanjáról támogatja Az év színésze díj – melyet a közön-
ség szavaz meg – átadását.

Szentágotai Attila újságíró

Az üresen álló emlékközpont
még nem az EMIH tulajdona, a
beígért 2 milliárd forintot sem Kö-
ves Slomó felekezete kezeli. A
Mazsihiszt nem lesz könnyû ki-
hagyni.

A Köves Slomó rabbi vezette
Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség (EMIH) tulajdonába és
mûködtetésébe kerül a Sorsok Háza
– ezt még tavaly szeptemberben je-
lentette be Gulyás Gergely, a Mi-
niszterelnökséget vezetô miniszter.
Ehhez képest az átadás-átvétel mind-
máig nem történt meg: a Népszava
által kikért földhivatali papírok tanú-
sága szerint a tulajdonosi jogokat az

Hogyan lett kóser a Coca-Cola?

Patthelyzet a Sorsok Házában:
se veled, se nélküled

Sorsok Háza Fotó: Molnár Ádám/Népszava

állam képviseletében ma is a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. (MNV)
gyakorolja.

A magyarázatra a Sorsok Házáról
szóló 2018-as kormányhatározatban
találtunk rá. Ennek egyik eldugott
mondatából derült ki, hogy az EMIH
csak a kiállítás elkészülte után vehe-
ti tulajdonba az ingatlant. Márpedig
erre még jócskán várni kell.

Bár a holokauszt áldozatainak em-
lékére létesítendô új múzeum és ok-
tatási központ építése évekkel ezelôtt
befejezôdött a Józsefvárosban, az
emlékezetpolitikai viták miatt azóta
is üresen áll a 7,5 milliárd forintból
kialakított ingatlankomplexum. A ta-
valyi kormányhatározatban rögzített
dátum szerint a Sorsok Házának
2019 végéig meg kellett volna kez-
denie mûködését (eredetileg 2014-
rôl volt szó), ám ebbôl még 2020-
ban sem lesz semmi.

Reményeink szerint a tervezés
2020 elsô félévében befejezôdik, és
a múzeum 2021-ben megnyílhat –
nyilatkozta lapunknak Köves Slomó.
Az EMIH által összeállított múze-
umfejlesztési, történész és oktatási
szakemberekbôl álló csapat az el-
múlt több mint egy évben „teljes au-
tonómiát élvezve” dolgozik a Sorsok
Háza állandó kiállításának tartalmi
fejlesztésén. Ehhez – jegyezte meg a
rabbi – minden szükséges segítséget
megkapnak a kormányhatározatban
megjelölt Miniszterelnökségtôl, a
Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központjától és az MNV-tôl.

A kormányhatározat arról is ren-
delkezett, hogy a költségvetés össze-
sen kétmilliárd forintot biztosít a ki-
állítási koncepció megvalósításához
és kivitelezéséhez. Kérdésünkre,
hogy az EMIH megkapta-e már a
pénzt, Köves Slomó közölte: a kor-
mányhatározat értelmében „a fejlesz-
tés fázisában a fejlesztéshez szüksé-
ges anyagi forrásokat az MNV, és
nem az EMIH kezeli”.

Köves Slomó korábban többször is
kinyilvánította, hogy Schmidt Má-
ria, a Terror Háza Múzeum fôigaz-
gatója – szemben a kormányhatáro-
zattal és Gulyás Gergely állításával –
nem vesz részt a Sorsok Háza kon-
cepciójának kidolgozásában. Lapunk
úgy értesült, hogy Schmidt Mária
erôsen zokon vette a mellôzésérôl
szóló kijelentéseket. Megkeresé-
sünkre a fôigazgató nem reagált, a
rabbi pedig kitérô választ adott: „az
EMIH mandátuma a tartalmi fejlesz-
tésre, majd pedig a múzeum mûköd-
tetésére és fenntartására szól, így

anyagi és személypolitikai kérdések
kapcsán nem lenne sem hiteles, sem
elôremutató, ha nyilatkozatokat ten-
nénk”.

Információink szerint a Nemzet-
közi Holokauszt Emlékezési Szövet-
ség (IHRA) egyik képviselôje írás-
ban is figyelmeztetett rá, hogy a Sor-
sok Házából nem maradhat ki a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége (Mazsihisz). Köves Slomó
kérdésünkre azzal érvelt, hogy a fej-
lesztés során az EMIH megkereste a
témában releváns hazai zsidó szerve-
zeteket és közösséget, köztük a
Mazsihisz azon képviselôit is, akik

nem tanúsítottak „ab start elutasítást
a projekt, illetve az EMIH irányába”.
Több szervezettel jelenleg is aktív
együttmûködés folyik. A holokauszt
méltó emlékének ügye közös felada-
tunk, így mindenkit, a Mazsihisz je-
lenleg elutasító egyes vezetôit is az
inkluzív (ebben az értelemben: a
sokszínûséget elfogadó) együttmû-
ködésre biztatunk – konstatálta Kö-
ves Slomó.

Megjegyzendô, hogy a kormány és
az EMIH számára kifejezetten jól
jött volna, ha a konfliktusokat is fel-
vállaló Heisler Andrást tavasszal
nem választják újra a Mazsihisz el-
nökévé. Csakhogy megválasztották,
méghozzá nagy többséggel. Heisler
András nyáron találkozott Gulyás
Gergellyel, és magával vitt egy ja-
vaslatot, amely szerinte alkalmas rá,
hogy feloldja a Sorsok Háza körül
kialakult patthelyzetet. Bár ennek
tartalmáról Heisler nem árult el rész-
leteket, különösebb fantázia nélkül
kitalálható, hogy a Mazsihisznek is
szerepet szán az emlékközpont kiala-
kításában. Ezt Heisler András
megerôsítette lapunknak. A hazai és
nemzetközi szakértôi vélemények –
állapította meg – megegyeznek ab-
ban, hogy „a Mazsihisz, a legna-
gyobb magyarországi legitim zsidó
szervezet nem maradhat ki a Sorsok
Házából”. Csak éppen Gulyás
Gergelytôl eddig semmiféle reakció
nem érkezett a javaslatra, pedig a ta-
lálkozó óta több mint négy hónap telt
el. Ráadásul a Mazsihisz és az EMIH
között sincs tárgyalás a Sorsok Háza
koncepciójáról.

Kormányzati berkekbôl már az
elôzô törvényhozási ciklusban lehe-
tett olyan szkeptikus hangokat halla-
ni, hogy le kellene állítani az egész
projektet, és más funkciót találni az
ingatlannak. A Mazsihisz elnöke el-
mondta, mivel a Sorsok Háza a kor-
mány projektje, ez a kérdés a kabinet
kompetenciájába tartozik. Ugyanak-
kor hozzátette: a Mazsihisz abban ér-
dekelt, hogy egy hiteles, nemzetkö-
zileg elismert intézmény jöjjön létre
a Józsefvárosi pályaudvar helyén.

Kivár a kormány
Kérdéseinket elküldtük Gulyás

Gergelynek is. A Miniszterelnök-
ség nem halmozta el konkrétu-
mokkal lapunkat, helyette – jelen-
leg is érvényes álláspontként – Or-
bán Viktor 2018. október 1-én
mondott parlamenti nyilatkozatát

ajánlotta figyelmünkbe. A minisz-
terelnök akkor egyebek mellett ar-
ról beszélt, hogy a zsidó felekeze-
tek közötti vitában a kormány
nem vesz részt. Magyarországon
már mûködik egy holokauszt do-
kumentációs központ, ami „jelen-
tôs hozzájárulást kap a kormány-
tól, így emlékezet ügyében az or-
szágnak nincs miért szégyenkez-
nie”. Ugyanakkor Orbán szerint a
kormány akar még egy emlékmú-
zeumot, ha „nincsen béke a Sorsok
Háza kapcsán, akkor kivárjuk,
amíg ezek a viták nyugvópontra
jutnak.”

Amúgy a kormányfô által hivat-
kozott Páva utcai emlékközpont
alaptámogatása megrekedt 220
millió forintnál, tudomásunk sze-
rint az összeg évek óta nem válto-
zik. Összehasonlításul: a Hír TV
közérdekû adatigénylés nyomán
2017-ben számolt be arról, hogy az
üres Sorsok Háza állagmegóvása
82 millióba kerül évente, és ebben
az ingatlan ôrzésének költségei
nincsenek is benne.

Czene Gábor/Népszava

elôállítja. Amikor megállapodtak ab-
ban, hogy ezt az új összetevôt hasz-
nálják, Geffen megadta a Coca-Cola
hechserét.

És peszáchkor?
Geffennél hamarosan egy másik

probléma is felmerült a kóla kóser-
ságával kapcsolatban. Az üdítô
ugyanis tartalmazott egy bizonyos
alkoholt, mely gabonából készül,
így nem lehet kóser peszáchkor
(homecnek számít). A cég vegyé-
szei ezen a problémán is túl akartak
jutni. Kísérleteztek, és megállapí-
tották, hogy a peszáchi szezon alatt
a répacukorból vagy nádcukorból
elôállított édesítôszerek helyettesít-
hetik a gabonalapúakat anélkül,
hogy megváltoztatnák az ital ízét.

Megá l l apod tak ,
hogy évente né-
hány héttel az ün-
nep elôtt elkezdik
a peszáchra is kó-
ser alapanyagok-
ból készülô kóla
gyártását.

Geffen ôszintén
örült, hogy elvégez-
te ezt a munkát az
amerikai zsidóság
és a Coca-Cola
Company számára.
Az Amerikai Zsidó
Történelmi Társa-
ság levéltárában
megtalálható az ál-
tala írt rabbinikus
válasz, amely a
következôket tartal-
mazza: „Mivel a
Coca-Cola-t már el-
fogadta az ország és

Kanada közönsége, és mivel a zsidók
túlnyomó többségének leküzdhetet-
len problémájává vált, hogy tartóz-
kodjon ezen ital fogyasztásától, ko-
molyan megpróbáltam megtalálni a
megoldást. Az Ö.való segítségével si-
került feltárnom egy olyan gyakorlati
megoldást, amelyben a Coca-Cola
összetevôivel kapcsolatban nem lehet
semmi kétség.”

Geffen rabbinak köszönhetô tehát,
hogy manapság is megtalálható az év
365 napján a Coca-Cola összes ter-
méke zsidó családok otthonában is.
(Felhasznált forrás:
https://www.myjewishlearning.com/
article/kosher-coca-cola/)

Miklós Dóri
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Chanukka jelentése – A zsidók kö-
rében miért ünnep a chanukka? –
Chanukkai szokások címmel tartot-
tak elôadást a hitközség Munkácsy
Mihály utca 11. szám alatt lévô kö-
zösségi helyiségében, a Magyaror-
szági Zsidó Örökség Közalapítvány
támogatásával. A rendezvény része-
ként a kile tagjai, valamint az érdek-
lôdôk jelenlétében gyújtották meg a
hatodik gyertyát. Záróakkordként
fánkkal és teával kínálta meg a ven-
dégeket a vezetôség.

Mezei Péter elnök

Zalaegerszeg
A hitközség immár negyedik alka-

lommal látta vendégül a város polgá-

Argentína
A közelmúltban az ország északi részén fekvô San Miguel de Tucumán

városban, Tucumán tartomány székhelyén egy új, háromszintes zsinagógát
adtak át, amely oktatási célokat is szolgál. Az ünnepségen megjelent David
Lau, Izrael askenázi fôrabbija, Jorge Knoblovitz, az argentin zsidó ernyô-

Chanukkázás 2019/5780 (2)
Az önkormányzat nevében Bali

Zoltán alpolgármester a nyolc napig
égô olajhoz kapcsolódó történelmi
eseményeket idézte fel.

Radnóti Zoltán fôrabbi, a Mazsi-
hisz Rabbitestületének elnöke arról
beszélt, hogy a csodákat hirdetni
kell. Az ünnep fô üzenete 2019-ben
az, hogy ha nincs a zsidó nép, akkor
a kereszténység sem létezik. Az
imák elmondása felszabadító él-
mény. Higgyünk abban, hogy a gyer-
tyalángot bárki fellobbanthatja az
otthonában akár fizikálisan, akár
szimbolikusan. A chanukka nemcsak
egy zsidó ünnep, hanem minden mo-
noteista vallás jelképe is. Ha tûrnek
tovább Modiin városában, vagy ha
Júda Makkabi függetlenségért vívott
küzdelme elbukik, akkor ma nincs
Izrael, nincs zsidóság, nincs Jézus.

Zalaegerszeg

Gyôr

rait chanukka alkalmából. Telt ház
volt. A színpadon a menóra szép
csendesen várta, hogy a szolgagyer-
tya segítségével a fények fellobban-
janak.

A jelen pillanatban Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremként mû-
ködô 116 éves egykori gyülekezés
házát pillantok alatt vidám zeneszó
töltötte be. A rendezvény elôtt pró-
bált a Sabbathsong Klezmer Band. A
nézôk csillogó szemekkel figyelték a
zenészeket.

Az 5780. évben a nyolc gyertyát a
felnôttek és a gyerekek közösen
gyújtották meg, Radnóti Zoltán
fôrabbi imájának kíséretében.

Ezt követôen Siklósi Vilmos el-
nök köszöntötte a vendégeket. Szólt
a szeretet és a békesség fontosságá-
ról, és arról is, hogy a chanukka eb-
ben az évben körülöleli a karácsonyt.
Végezetül egy kis házi feladatot
adott a jelenlévôknek. 

Akkor ma a világban valami más
vallás van a monoteista helyett.
Azokból a lelki utakból, amelyeket
bejárunk az életünkben, épülnünk
kell, megértéssel, szeretettel. Tiszte-
letben tartva a másik hitét.

A rendezvény második felében a
már említett Sabbathsong Klezmer
Band szórakoztatta a közönséget.
Masa Tamás, a zenekar vezetôje
nemcsak hangszeren játszott és éne-
kelt, hanem ô volt a konferanszié is.
Csodálatos utazás volt. Az együttes
tagjai elrepítettek bennünket a zene
és a dalok világába. A hangulatot fo-
kozta, hogy a közönség velük együtt
énekelt. Befejezésként táncra szólí-
tották fel a nagyérdemût. A többszö-
ri vastaps is bizonyította, hogy kivá-
ló elôadómûvészeket ismerhettünk
meg chanukka utolsó napján.

Természetesen jó házigazdaként
nem csak a szórakozásról és a szelle-

mi táplálékról gondoskodtunk. A
mûsor hatása alatt álló vendégeket az
ünnep elmaradhatatlan kelléke, a kö-
zel ezer darab finom fánk várta a
karzaton felállított asztalokon. 

Virágh Judit

Gyôr
Az Öt Templom Fesztivál kereté-

ben a nyolcadik napon az idén is fel-
lobbantak a chanukka fényei a zsina-
gógában, amely – büszkén mondhat-
juk – ezúttal is teljesen megtelt.
Több mint háromszázötvenen re-
gisztráltak és vettek részt az ünnepi
estén.

A gyertyákat a társegyházak
vezetôi gyújtották meg: Várszegi
Asztrik bencés szerzetes, nyugalma-
zott pannonhalmi fôapát, Lukács
Zoltán katolikus kanonok, Csorba
János evangélikus lelkész, Tasi 
Tamás görögkatolikus parókus,
Strifler Zoltánné, a református egy-
házközség képviselôje, Kálmán Im-
re, a gyôri egyházmegye püspöki
irodájának igazgatója, Tóth Géza, a
Hit Gyülekezetének lelkésze, Dési
Csaba András önkormányzati
képviselô és Fekete Mátyás, a Nyu-
gat-dunántúli Magyar–Izraeli Baráti
Társaság Egyesület elnöke. 

Nagyon örültünk, hogy a duna-
szerdahelyi és a mosonmagyaróvári
hitközség tagjai is eljöttek.

Az ünnepi áldást és a beszédet
Totha Péter Joel fôrabbi és Dévé-
nyi Dávid elôimádkozó és kántor
adta elô. Ezt követôen az Aborder
Klezmer Band adott koncertet, majd
a hagyományos közös fánkevéssel és
a gyerekek megajándékozásával zá-
rult az este.

Mindenkinek köszönjük a részvé-
telt. 

Gyôri Zsidó Hitközség

Pécs
A hitközség székházának nagyter-

mében sok kiletag, vendég jelent
meg, amikor a közös imádság, az ün-
nep tartalmára való emlékezés után
Heindl Péter elôimádkozó meg-
gyújtotta az elsô gyertyát. Az ezt kö-
vetô jó hangulatot a Daniel Klezmer
Band mûsora biztosította.

A közösség egykori fôrabbija,
Schweitzer József emlékére díjat ala-
pított, melyet évente az a hittestvér
kaphat meg, aki a hitéletben, a köz-
életben példamutató tevékenységet
fejtett ki. A hitközség tagjainak ja-
vaslatait figyelembe véve, a 2019.
esztendôben az elismerést dr. Ungár
Zsuzsa elöljárósági tag vehette át
Goldmann Tamás elnöktôl a
chanukkai rendezvény alkalmából. 

M. E.

Argentína. Bevonulás elôtt

szervezet, a DAIA igazgatója, Juan Manzur tartományi kormányzó, a helyi
közösség képviselôi, az adományozók és mások. A fôrabbi a tolerancia és a
sokszínûség elfogadása példájának nevezte az eseményt. David Levy, a
közösség rabbija méltatta a támogatókat, akiknek hozzájárulása lehetôvé tette
a zsinagóga megépítését. Az új templom jelentôségét növeli, hogy az elmúlt
ötven évben a fôvároson, Buenos Airesen kívül alig létesült zsinagóga
Argentínában. Az ünnepség gálamûsorral zárult, amelyen a résztvevôk
chászid zenére táncoltak.

Lengyelország
Az auschwitzi koncentrációs tábor területén létesített múzeumot 2019-ben

2,32 millió látogató kereste fel, ami az elôzô évhez képest 170.000 fôs
növekedést jelent. Közöttük 396.000 lengyel, 200.000 angol, 120.000
amerikai, 104.000 olasz, 73.000 német és sokan mások. Izraelbôl 59.000-en
keresték fel auschwitzi emlékhelyet. A múzeumot 1946-ban alapították, de

Lengyelország. A krematórium maradványa Auschwitzban

hivatalosan csak 1947-ben nyitották meg. A lágert Lengyelország német
megszállása után, 1940-ben hozták létre az Osztrák–Magyar Monarchia ide-
jén épült kaszárnyákban. A bôvítés után az Auschwitz I. és az Auschwitz II.-
Birkenau összterülete 191 hektárra növekedett. A legnagyobb zsidó
temetôben a nácik által megölt mintegy 1,1 millió személy, köztük 960.000
hittestvérünk földi maradványai nyugszanak.

Egyesült Államok
A JCA zsidó hírportál hosszabb írásban foglalkozott a latin-amerikai orszá-

gokból származó és Miamiban letelepedett zsidókkal. Az elsô hullám
Kubából, Fidel Castro 1959-ben történt hatalomra jutása után érkezett.
Késôbb sokan jöttek Venezuelából, Kolumbiából, Argentínából és máshon-
nan. Az egyik legnagyobb csoportot a venezuelaiak alkotják. A súlyos gaz-
dasági és politikai válság miatt az elmúlt huszonöt évben a zsidók száma

Egyesült Államok. Ariel Yeshurun rabbi a Skylake zsinagóga területének
bôvítését mutatja
25.000-rôl 5000-re csökkent a dél-amerikai országban. A Miamiban mûködô
Zsidó Közösségi Központ tagjainak a 80 százaléka latin-amerikai eredetû, és
40 százalékuk venezuelai. Új közösségek is alakultak. Hat éve létesült a
Skylake zsinagóga, melyet a Curaçaóból érkezett Ariel Yeshurun rabbi
irányít. Hat év alatt 250-rôl 700-ra növekedett a hívek száma, akiknek 90
százaléka bevándorló, többségében venezuelai. Askenázi és szefárd szertartás
is van a templomban. A zsidók többsége tranzitnak tekinti a számukra túlsá-
gosan drága Miamit, ahonnan Izraelbe, Spanyolországba, Panamába és más
országokba távoznak.

Kovács
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Benjámin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök, Kiriákosz Micotakisz
görög miniszterelnök és Nikosz
Anasztasziadisz ciprusi elnök alá-
írta az Izrael partjainál kitermelt
földgázt Európába szállító
EastMed tenger alatti vezeték
megépítésérôl szóló megállapodást
Athénban – jelentette az izraeli
média. Az új hálózat kiépítése al-
ternatívát jelenthet az orosz föld-
gázzal s kihívást a Török Áramlat
nevû orosz–török gázvezetékkel
szemben.

Az ezerkilencszáz kilométer hosz-

szú, tenger alatti gázvezeték elôbb
Izrael földközi-tengeri partvidékétôl
Ciprusra, majd onnan Krétára, végül
Görögország európai partjához veze-
ti el a földgázt. A tervek szerint
késôbb egy másik vezeték is épül
majd, amely Olaszország partjaihoz
szállítja el az Izraelnél néhány éve
felfedezett energiahordozót.

A közel hatmilliárd dolláros (ezer-
nyolcszáz milliárd forintos) gigabe-
ruházás az európai földgázigény tíz
százalékát lesz képes kielégíteni. A
vezetéken évente 9-12 milliárd köb-
méter földgáz érkezhet a kontinensre

Különös szilveszter
A Kan közszolgálati csatorna ri-

portja szerint a Palesztinai Felsza-
badítási Szervezet (PFSZ) hatal-
mas zászlója – rajta Jasszer Arafat
és Mahmúd Abbász képével – je-
lent meg újév reggelén Jeruzsálem
óvárosának falán, a Damaszkusz-
kapu közelében.

„Jeruzsálemben egyetlen szuve-
renitás van, és az az izraeli. Nem
hagyom egyetlen szervezetnek
sem, hogy megvesse a lábát a vá-
rosban” – írta a fôváros polgármes-
tere, Mose Lion Twitteren, hozzá-
téve, hogy a lobogót eltávolították.

A zászló valószínûleg a Fatah párt
létrehozásának 55. évfordulója miatt
került ki, amelyet Arafat alapított, és
most a Palesztin Hatóság elnöke,
Mahmúd Abbász vezeti.

A felvonulások és ünnepségek
elôzô nap kezdôdtek Rámalláhban.
Több tucat maszkos férfi vezette a
menetet a városon keresztül, a levegôbe lövöldözve. Néhányan közülük (vél-
hetôleg) hamis robbanómellényeket viseltek, a szervezet izraeliek ellen elkö-
vetett terrortámadásaira emlékeztetve.

Betlehemben Dalal Mugrabi palesztin terrorista képével vonult az ünneplô
tömeg. Mugrabi vezetésével 1978-ban terroristák elraboltak egy távolsági
buszjáratot. A mészárlásban 38 izraeli civil, köztük 13 gyerek halt meg.

ujkelet.live

Ultraortodoxok
tüntettek 

a szombati 
tömegközlekedés

ellen
Zsinórban negyedik alkalommal

vehették igénybe a polgárok a tel-
avivi önkormányzat indította szom-
bati – egyelôre ingyenes – tömeg-
közlekedést.

A programhoz Gus Dán régió szá-
mos más önkormányzata is csatlako-
zott, köztük Rámát Hásáron, Gi-
vátájim és Kirját Ono.

A buszok útvonalai elkerülik a
fôleg ultraortodox lakosú közössége-
ket.

A szolgáltatás eddig hatalmas si-
kernek örvend, hétvégenként mint-
egy 10.000 utassal számolva.

De természetesen nem mindenki-
nek nyerte el a tetszését: több tucat
ultraortodox tüntetett a vallásos Bnéi
Brákban a sábbáti buszok ellen.
Megpróbálták eltorlaszolni a Rámát
Gán és Petách Tikvá városokat
összekötô utat, és néhányuk összetû-
zésbe került a rendôrséggel is. Ti-
zenhat tüntetôt tartóztattak le a köz-
nyugalom megzavarásért és hatósági
személy elleni erôszakért pénteken
és szombaton.

Az izraeli turizmus jelentôs
fejlôdés elé tekint 2020-ban: friss
turisztikai programokat szervez-
nek, több szálloda nyílik, és növe-
lik a légi járatok számát.

Jeruzsálemben kemping létesült,
gazdag infrastruktúrával, pazar kilá-
tással az óvárosra. Új utak, pihenô-
helyek, mosdók, különféle rekreáci-
ós létesítmények és piknikasztalok
állnak a turisták rendelkezésére.

Fontos újdonság a
Jeruzsálem és Tel-
Aviv közötti ingye-
nes szombati buszjá-
rat, eddig ugyanis
ezen a napon nem
volt tömegközleke-
dés.

A Nobu Tel-Aviv
Hotel várhatóan már
idén fogad vendége-
ket a központi fekvé-
sû Rothschild sugár-
úton. A szálloda az ikonikus Nobu
éttermen kívül 38 szobával, nagy
kerttel, fitneszközponttal, medencé-
vel és tetôterasszal hirdeti magát.

Sorra nyílnak a szállodák
Tel-Avivban a Mandarin Oriental

2023-ban nyit szállodát, 225 szobá-
val, ezen belül 44 lakosztállyal. Öt
étterem, bár, kültéri és beltéri me-
dencék, fitneszközpont, valamint
gyógyfürdô is várja majd itt a vendé-
geket. Az új szálloda egy látványos
vízparti ingatlanon épül fel, a város
bevásárlóközpontjainak és éjszakai
életének közelében.

A Meininger csoport 2024-ben
hostel stílusú szállodájával lép be az
izraeli piacra, 210 szobával, bennük
emeletes ágyakkal.

A Mizpe Hayamim Hotel újbóli
megnyitását Galileában az Isrotel-

lánc részeként 2020 januárjára ter-
vezték. Szinte teljes felújítást hajta-
nak végre, beleértve a szobákat, a
lakosztályokat és a világhírû gyógy-
fürdôt. Az utazók különösen sze-
retik az itteni kiváló konyhát, ame-
lyet a hotel saját biogazdaságai lát-
nak el friss zöldséggel és gyümölcs-
csel.

Szintén idén lesz a premierje az
Isrotel 163 szobás Kedma szállodá-

jának Sdé Bokerben. Az üzemeltetôk
szándéka szerint oázist kínálnak a
családoknak, akik innen kiindulva
fedezhetik fel az izgalmas Negev si-
vatagot.

Az easyHotel, az easyJet márkája
bejelentette, hogy 2022-ig három
szállodát nyit Tel-Avivban, összesen
667 szobával.

Új járatok indulnak
Májustól a Delta Airlines már na-

ponta kétszer repül a New York-i
JFK és Tel-Aviv között. 2020-ban az
El Al a torontói járatokat heti három-
szori, illetve heti ötszöri gyakorisá-
gúra növeli.

Ezenfelül az Air Canada már heti
hat járatra bôvítette járatainak szá-
mát Torontóból, jelezve a kanadai
piac élénk érdeklôdését.

Elek Lenke/turizmus.com

Világ Mikulásai, egyesüljetek!
Izraelben négynapos Mikulás-világtalálkozót tartottak 55 Mikulás-jel-

mezes vendég jeruzsálemi felvonulásával.
A rendezvény elsô napján az Amerikából és Európából érkezett télapók és

télanyók motoros kisvasúttal Jeruzsálem Jaffa-kapujához érkeztek, ahol kará-
csonyi dalokat énekeltek és fényképezkedtek az odasereglett gyerekekkel.

Ezután a Jeruzsálem óvárosában lévô Santa-házhoz vonultak, amely egész
évben várja karácsonyi kellékekkel és karácsonyfával a Szentföldre érkezô
turistákat és zarándokokat. Onnan „csilingelô menetben” az óváros Új kapu-
ján átsétáltak a jeruzsálemi Notre-Dame-templomhoz, majd a Dávid-torony-
nál fejezték be felvonulásukat.

A következô napokban ellátogattak egyebek között a Jordán-folyón Jézus
megkeresztelésének helyszínéhez, végigzarándokolták a Kinneret, másik ne-
vén a Genezáreti-tó körüli templomokat, felvonultak Názáretben, elutaztak a
Holt-tengerhez, majd Betlehembe, Jézus szülôhelyére is.

Az ötlet gazdája a keresztény Issa Kassissie, Jeruzsálem „hivatalos és szak-
képzett” Mikulása volt, aki egész évben díjmentesen fogadja az óváros ke-
resztény negyedében található 700 éves családi otthonában a vendégeket, mi-
után néhány éve Santa Klaus-házzá alakította az épület egyik részét.

Az ötlet az volt, hogy a karácsonyi szezon végeztével ráfér a Mikulásokra
is a pihenés, és Izrael megtekintésével egyrészt kikapcsolódnak, másrészt a
Szentföldön közelebb kerülhetnek karácsony ünnepéhez, Jézus születésének
és tanításának helyén jobban megérthetik magát az ünnepet is.

Az Izraelbe látogató Mikulások mindannyian az egyesült államokbeli
Michiganben mûködô, Charles W. Howard nevét viselô télapóképzô iskola
korábbi növendékei, ugyanis a jeruzsálemi Mikulás is ott képezte magát to-
vább, és meghívta egykori iskolatársait. A vendégek túlnyomó többsége
Amerikából érkezett, de volt köztük egy norvég, két német és két román Mi-
kulás is.

A nemzetközi télapó- és télanyó-találkozó résztvevôi maguk fizették az
utazási és szállásköltségeket, de a programokat az izraeli turisztikai miniszté-
rium szervezte és finanszírozta. (MTI)

Izraeli földgázzal is 
fûthet majd Európa

a Földközi-tenger délkeleti partjai-
tól. A gázvezetékeket elôször a Cip-
rusig tartó 170 kilométeres szaka-
szon fektetik le, majd öt éven belül
elkészülnek a további szakaszok Gö-
rögország és Olaszország felé.

Benjámin Netanjahu, az izraeli át-
meneti kormány miniszterelnöke
Athénban az ünnepélyes aláírás elôtt
megbeszéléseket folytatott elôbb
Kiriákosz Micotakisz görög kor-
mányfôvel, majd késôbb Nikosz
Anasztasziadisz ciprusi elnökkel is.
Az ezt követô háromoldalú találko-
zón írták alá a megállapodást a ten-
ger alatti csôvezetékrôl.

A Globes címû izraeli gazdasági
újság korábbi írása szerint az
EastMed „Achilles-sarkát” az orosz
földgáznál sokkal magasabb kiter-
melési költsége, a tenger alatti szállí-
tás nehézségei, valamint a görög és
ciprusi tengerfenék vulkanikus moz-
gásai jelenthetik. Ugyanakkor az új
gázhálózat kiépítése alternatívát je-
lenthet majd Európa számára az
orosz földgázzal szemben, és egyben
kihívást jelent a Török Áramlat nevû
orosz–török gázvezeték számára is.
Ezért a tervek feszültséget okoztak
Törökország és Ciprus között, és vi-
ta kezdôdött a tenger alatti földgáz-
kincs birtoklásának jogáról Izrael és
Libanon, valamint Törökország és
Ciprus között.

Netanjahu Görögországba utazása
elôtt azt nyilatkozta, hogy a három
ország különösen fontos szövetséget
alapozott meg, amely növeli a térség
stabilitását és Izraelt energiaexportá-
ló nagyhatalommá teszi. Netanjahu
görögországi látogatása elôtt Izrael
athéni nagykövete felhívta a kor-
mányfô figyelmét a diplomáciai
szolgálatok hónapok óta húzódó gaz-
dasági válságára, hogy megfelelô
költségvetési források nélkül kell
dolgozniuk, és megkérte a miniszter-
elnököt a helyzet rendezésére.

Izrael néhány éve több mint 900
milliárd köbméter, több földgázme-
zôn elhelyezkedô gázkincset fedezett
fel földközi-tengeri partjainál, és a
kutatások újabb 2200 milliárd köb-
méter meglétét feltételezik. (MTI)

A 12-es csatorna szerint a Bnéi
Brák környékén megjelent plakátok
tüntetésre sürgették a lakosokat.

A sábbáti tömegközlekedés és a
kisboltok nyitvatartásának kérdése
hosszú ideje megosztja az ország
vallásos és világi lakosságát. A tö-
megközlekedés szombaton többnyi-
re szünetel, illetve a törvény tiltja a

vállalkozások számára, hogy a zsidó
pihenônap alatt kinyissanak, kivéve
a szórakozóhelyeket, éttermeket, va-
lamint az olyan alapvetô szolgáltatá-
sokat nyújtó boltokat, mint a gyógy-
szertárak, illetve az olyan munkála-
tokat, amelyeket máskor nem lehet
elvégezni.

ujkelet.live

Kan/Twitter képernyôfotó

Új szállodákkal és légi 
járatokkal köszönti 2020-at

Izrael
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31 évesen szerepelt elôször az ötkarikás
játékokon a legeredményesebb 

magyar nôi olimpikon
A miskolci hitközség beruházásában felújítják és korszerûsítik az ima-

termet, étkezôt, konyhát, szociális helyiségeket alakítanak ki, kávézót,
ajándékboltot, iroda-
helyiséget építenek,
továbbá múzeumot és
kiállítótermet hoznak
létre a helyi zsidóság
történetének bemuta-
tására. Vállalták, hogy
a múzeumot legalább
öt éven keresztül mû-
ködtetik majd több
alkalmazottal.

A Déryné utcai ima-
terem felújításához tar-
tozik a homlokzat meg-
újulása, a fûtéskorsze-
rûsítés, a tetôcsere, to-
vábbá étkezôt és konyhát alakítunk ki, valamint szociális helyiségeket (vécé,
mosdó és kazánház). Emellett lesz itt iroda, múzeum és kiállítóterem is, ahol
bemutatjuk a miskolci zsidóság történetét és hétköznapjait. Tervezünk kávézót
és ajándékboltot, a múzeumot pedig a projektben vállaltan öt éven keresztül
fenn kell tartani alkalmazottakkal. Volt négy üzlethelyiségünk, amik ki voltak
adva, ezek most megszûntek – nyilatkozta Szlukovinyi Péter, a hitközség el-
nöke egy helyi lapnak. Bíznak abban, hogy mindez jövô nyárra már meg is
valósulhat, hiszen pályázat útján kaptak rá bruttó 415,5 millió forintot.

Az elnök hozzátette: a GINOP-os pályázati támogatáson túl a Mazsihisz
biztosít forrást, így még a nyolclakásos otthont is átalakíthatják zarándokszál-
lássá, ahol legalább egy tucat turistát tudnak majd fogadni.

Miskolcon jelenleg száztizenkilenc zsidó család él, ez körülbelül három-
száz fôt jelent. Gyülekezetünk szertartásaira hétköznap és hétvégén is negy-
venöt-ötvenen járnak – mondta Szlukovinyi Péter. A Kazinczy utcai zsinagó-
ga épületét még mindig nem tudja használni a közösség, mert ott még foly-
nak a helyreállítási munkálatok. Az állagmegóvás már évekkel ezelôtt
megkezdôdött, 2002-tôl nem ázik be a tetô, az életveszélyt tavaly hárították
el, amikor is megerôsítették több helyen az épületet. Az ország legnagyobb
zsinagógája zárva marad még egy ideig.

A miskolciak több éve a templom melletti imateremben tartják szertartása-
ikat. A Széchenyi u. 68. szám alatt bérelnek helyiséget közösségi célokra, de
mivel ez szûkös, bíznak benne, hogy a beruházás végeztével modernebb hely-
re tudnak visszaköltözni.

A közelmúltban lett 99 éves Ke-
leti Ágnes ötszörös olimpiai baj-
nok tornásznô, a Nemzet Sportoló-
ja, Magyarország legtöbb olimpiai
éremmel rendelkezô nôi sportoló-
ja, minden idôk legeredményesebb
magyar tornásznôje.

Klein Ágnes néven született 1921.
január 9-én Budapesten, a család
késôbb Keletire magyarosított.
1937-tôl 1938-ig a budapesti Vívó és
Atlétikai Clubban, 1938-tól a Nem-
zeti Torna Egyletben sportolt.

1939-ben lett a válogatott tagja,
elsô magyar bajnokságát 1940-ben
nyerte, de zsidó származása miatt
még abban az évben eltiltották min-
dennemû sporttevékenységtôl.

Az 1944. március 19-i német meg-
szállás utáni idôszakot – papírokat
vásárolva magának, Juhász Piroska-
ként – Szalkszentmártonban sikerült
átvészelnie, ahol futással tartotta
fenn állóképességét.

Édesapja és több családtagja az
auschwitzi koncentrációs táborban
halt meg, édesanyját és testvérét a
svéd diplomata, Raoul Wallenberg
mentette ki Budapestrôl.

A második világháború után a Bu-
dapesti Postás, 1950-tôl a TF DISZ,
illetve TF Haladás versenyzôje volt,
1954 és 1956 között a Budapesti Dó-
zsa színeiben szerepelt.

Közben elvégezte a Testnevelési
Fôiskolát, amelynek tanára lett. 1947
és 1956 között különbözô szereken
46-szoros magyar bajnok, ebbôl tíz-
szeres egyéni összetett magyar baj-
nok – ezzel kivívta az örökös bajno-
ki címet –, hétszeres csapatbajnok.

Nála többször senki nem nyert tor-
nászbajnokságot Magyarországon.
1949-ben a fôiskolai világbajnoksá-
gon négy arany-, valamint egy-egy
ezüst- és bronzérmet szerzett.

Az 1954-es római világbajnoksá-
gon felemás korláton és a kéziszer-
csapattal is gyôzött, emellett még egy
ezüst- és egy bronzérmet is gyûjtött.

Elsô olimpiájára 1948-ban jutott
ki, de a londoni játékokon végül
mégsem szerepelhetett, mert balsze-
rencsés módon az utolsó edzések
egyikén bokaszalag-szakadást szen-
vedett.

Négy évvel késôbb, a helsinki
olimpiai játékokon már megmutat-
hatta, mire képes. Ekkor már har-
mincegy esztendôs volt – a legtöbb
tornász ennyi idôsen már régen befe-
jezte pályafutását.

Helsinkiben mûszabadgyakorlatá-
val (ma: talaj) aranyérmet, összetett
csapatban ezüstérmet, felemás korlá-
ton és a kéziszercsapat tagjaként
bronzérmet szerzett.

Pályafutása csúcsára 1956-ban,
Melbourne-ben ért: talajon megvéd-
te címét, aranyat nyert gerendán, fe-
lemás korláton és a Bodó Andrea,
Keleti Ágnes, Kertész Aliz, Korondi
Margit, Köteles Erzsébet, Tass Olga
összeállítású kéziszercsapat tagja-
ként, míg egyéni összetettben és csa-
patban ezüstérmet szerzett.

Ô lett a játékok legeredményesebb
versenyzôje, egyben a legidôsebb
tornásznô, aki aranyérmet tudott sze-
rezni.

Keleti Ágnes olimpiai eredménye-
ivel (10 érem, ebbôl 5 arany) minden
idôk legeredményesebb magyar
sportolóinak rangsorában Gerevich
Aladár (10/7) mögött a második,
egyben a legtöbb olimpiai éremmel
rendelkezô magyar nôi sportoló és a
legeredményesebb magyar tornász-
nô.

A melbourne-i olimpiáról nem tért
haza. 1957-ben Izraelben telepedett
le, egy ottani magyarhoz ment férj-
hez, két fia született. A rendszervál-
tás után jött Magyarországra elôször,
azóta rendszeresen hazalátogat.

Bíró Eszter énekes-színészt so-
kan musicalek (Elfújta a szél, Miss
Saigon, Az Operaház fantomja) és
a Csoda Krakkóban címû film
fôszereplôjeként, illetve a Buda-
pest Klezmer Band egykori éneke-
seként ismerik. A mûvésznô 7 év-
vel ezelôtt kezdett el gyermekek-
nek szóló lemezeket, könyveket és
elôadásokat készíteni. Állati Zenés
ABC címû lemezéért 2014-ben
Fonogram díjat, az év énekesnô-
jeként 2015-ben Érték díjat ka-
pott. Az Állati Zenés ABC 1. és 2.
címû CD-s kiadványok 10.000 pél-
dányban keltek el, a Minimax té-
vécsatorna folyamatosan játssza a
dalaikból készült klipeket. Eszter
legújabb, Idôradír címû könyve és
lemeze 2019 tavaszán jelent meg a
Móra Kiadó gondozásában. Köny-
veit már több általános iskola alsó
tagozatában használják a tan-
anyag kiegészítéseként.

Március 7-én 18 órakor egy rend-
hagyó, multimédiás, családi, interak-
tív farsangi koncertre készül Az
Idômanó farsangja címmel a Várkert
Bazárban, amelyrôl mi is faggattuk.

Idôrôl idôre felbukkansz a kul-
turális színtéren, és friss, eseten-
ként kuriózumnak számító pro-
dukciókkal állsz elô. Most is ilyen-
re készülsz?

Ez most tényleg valami egészen
új, mint amit eddig koncerteken lát-
hatott tôlem a közönség. Az volt a
koncepcióm, hogy olyan vizuális vi-
lágba invitáljam a családokat, és
fôképp az óvodás és alsó tagozatos
iskolás gyerekeket, amely a hétköz-
napokban már sokuknak megszo-
kott, színpadon viszont még újdon-
ságnak számít. Az, hogy interakció-
ba lépek a vászonnal, hogy belekerü-
lök egy animált térbe, és hogy alkal-
mat adok a gyerekeknek arra, hogy
ôk is részesei lehessenek a mesekon-
certnek, az számomra is izgalmas
elôrelépés. Az élô zenekar nálam
mindig alap, és most a színésznôi vé-

Az Idômanó farsangja

Meghatározó szerepet vállalt az iz-
raeli tornasport megteremtésében,
1958 és 1980 között az ottani válo-
gatott szövetségi kapitánya volt,
eközben 1959-ben és 1960-ban az
olasz válogatott olimpiai felkészíté-
sét is vezette.

1957 és 1980 között az izraeli test-
nevelési fôiskola torna tanszékének
vezetô tanára, 1983 és 1988 között a
Maccabi Tel-Aviv, majd a Ráánai
Torna Klub tornaszakosztályának
edzôje. Nemzetközi bíróként is dol-
gozott, csak 75 évesen választotta a
nyugdíjas életformát.

Forrás: olimpia.hu

Több kitüntetésben is részesült.
1949-ben a Magyar Köztársasági
Sportérdemérem arany fokozatát,
1951-ben a Magyar Népköztársasá-
gi Érdemrend V. fokozatát és a Ma-
gyar Népköztársaság kiváló sporto-
lója címet, 1954-ben a Magyar Nép-
köztársaság Érdemes Sportolója cí-
met kapta.

1981 óta tagja a Zsidó Sporthíres-
ségek Csarnokának (International
Jewish Sports Hall of Fame). 1995-
ben MOB Olimpiai aranygyûrût ka-
pott, 2002-ben a Nemzetközi Torna
Szövetség (FIG) beválasztotta a Hí-
rességek Csarnokának (Hall of
Fame) tagjai közé, 2003-ban MOB-
érdeméremmel tüntették ki, 2004-
ben megkapta a Nemzet Sportolója
címet.

2005-ben megörökítette kéznyo-
mát és aláírását a Magyar Sportcsil-
lagok Falán, 2008-ban bekerült a
Magyar Tornasport Halhatatlanjai
közé, 2011-ben Magyar Tornaspor-
tért díjat, Elnöki Érdemérmet és
MOB-emlékplakettet, 2015-ben
Prima Primissima díjat kapott.

1992-ben a Minden Idôk Legjobb
Magyar Sportolói Egyesületnek, a
Halhatatlanok Klubjának alapító tag-
ja volt. Mozgalmas életútjára a
2002-ben megjelent Egy olimpiai
bajnok három élete címû sikeres
könyvében emlékezett vissza. (MTI)

Csaknem félmilliárd a
miskolci imaház felújítására

és fejlesztésekre

Fotó: Mocsári László

námat is elôveszem, belebújok az
Idômanó szerepébe.

Milyen dalokra lehet majd szá-
mítani?

Tavaly jelent meg az Idôradír cí-
mû lemezem, ami az idô témakörét
járja körül: az évszakok, a napok, de
még az óramutatók megértését is
érintjük játékosan, de legfôképpen
igényes zene által, amelyek szerzô-
je most is Födô Sándor. A szövegek
Hegyi György, Marék Veronika (a
Boribon és a Kippkopp könyvek
szerzôje), Varró Dani és Weöres
Sándor mûvei. Errôl a lemezrôl sok
dal hallható majd, de az Állati Ze-
nés ABC 1. és 2. számai közül is
felcsendül majd jó pár. 

A mesekoncert címe: Az Idô-
manó farsangja. Az ünnepnek mi-
lyen szerepet szánsz a mûsorban?

Az elôadásban az Idômanó ügyet-
lensége folytán összetörik a különle-
ges világóra, emiatt az idôjárás, az
évszakok, az ünnepek és a hét napjai
is összekuszálódnak. Meg kell talál-
ni a szerkezet elgurult darabjait,
hogy helyreálljon az idô. Ehhez a
gyerekek segítségére van szüksé-
gem, hogy együtt derítsük ki, mit je-
leznek az óra mutatói, mikor van far-
sang, melyik nap az elsô a héten. Be-

járunk egy utat, beülünk az Idô-
folyón a Perc-hajóba, lemegyünk a
föld alá, a vízben úszunk, szállunk az
égen, hogy megkeressük a szétszóró-
dott darabokat. Utazásaink során
szembesülünk az aktuális ünneppel
is. Ezen a ponton számomra nagyon
fontos, hogy a gyerekek más, abban
az idôben lévô ünneprôl is halljanak.
Így az adventi koncertnél szót ejtet-
tem a chanukkáról, de a kwanzaáról
is. Most szóba fog kerülni a farsang
mellett a púrim, és a húsvét mellett a
peszách is.

Miért jó ez?
Számomra rendkívül fontos, hogy

a gyerekek érdeklôdését és nyitottsá-
gát megragadva, természetessé te-
gyük számukra, hogy sokfélék va-
gyunk, hogy mindenki úgy és azt ün-
nepel, amiben hisz, ahonnan való,
ami neki fontos. Szerintem a toleran-
ciára, egymás elfogadására és az
elôítélet-mentes gondolkodásra való
rávezetést kiskorban érdemes elkez-
deni. Egy mesén, dalokon keresztül
pedig könnyû dolgom van.

Gyerekkorodban te mit ünne-
peltél?

Nálunk egy ideig állt karácsonyfa,
aztán hétéves koromban, amikor el-
kezdtem járni a Bethlen téri zsinagó-

ga gyermekkórusába Klein Ervinhez
és Mayer Erikához, és elkezdtem
megismerni az ünnepeinket, megkér-
tem a szüleimet, hogy mostantól
chanukkát tartsunk. Egyébként a
nagypapám Gyôrben mindig is ezt
ünnepelte, mélyen vallásos volt.

Korábban többször láthattunk a
zsidó fesztiválokon. Idén is ké-
szülsz valamire?

Idén egy grandiózus, zsidó temati-
kájú mûre készülünk többek között,
de még nem tudom, hogy melyik
fesztiválon mutatjuk be. Emellett az
Idômanó produkcióval szeretnék el-
jutni minél több vidéki színházba is,
de természetesen most minden ener-
giámmal a március 7-i Az Idômanó
farsangjára készülök a Várkert Ba-
zárban, amire szeretettel várom a
kisgyerekes családokat. Az elôadás
elôtt és után álarckészítéssel is vár-
juk a kicsiket, és persze örülök majd
annak is, ha valaki jelmezben jön!

Idôpont: 2020. március 7., 18 óra
Helyszín: Várkert Bazár
Cím: 1013 Budapest, Ybl Miklós

tér 2–6.
Jegyvásárlás (2000 Ft/db): 
https://varkertbazar.jegy.hu/pro-

gram/az-idomano-farsangja-inter-
aktiv-csaladi-koncert-113621
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a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

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

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év

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

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(1)-767-8262-es számon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

VEGYES

APRÓ-
HIRDETÉS

N A P T Á R
Február 7. péntek Svát 12. Gyertyagyújtás: 4.35
Február 8. szombat Svát 13. Szombat kimenetele: 5.43
Február 10. hétfô Svát 15. Tu bisvát – fák újéve
Február  14. péntek Svát 19. Gyertyagyújtás: 4.46
Február 15. szombat Svát 20. Szombat kimenetele: 5.53

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Febr. 7. Febr. 8. Febr. 14. Febr. 15.

Hôsök 17.00 9.30 17.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.00 10.00 18.00 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 17.30 9.30 17.30 9.30
Thököly út 83. 17.30 9.30 17.30 9.30
Hunyadi tér 3. 18.00 10.00 18.00 10.00
Bethlen tér 2. 17.30 9.30 17.30 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 16.40 8.00 16.50 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 16.40 8.00 16.50 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 15.30 7.30 15.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 17.00 9.00 17.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.00 9.00 18.00 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 16.40 9.00 16.50 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Vörösmarty u. 8.) 17.00 17.00

Vidéken
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 17.00 17.00
Vác (Oberlander Endre tér 1.) 17.00 17.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 17.00 17.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 16.30 8.00 16.40 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 16.30 8.00 16.40 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 16.45 8.00 17.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 17.30 8.30 17.30 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 17.00 17.00
Szombathely 17.00 17.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 17.00 17.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 17.00 17.00

Hírek, események
röviden

Programajánlat

Méltó emléket a Kôszegen
elhunyt munkaszolgálatosoknak!

A mai napon aláírt megállapodásunk szerint a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és
Kôszeg Város Önkormányzata együttmûködésben megújítja a kôszegi
munkaszolgálatos emlékhelyet, melyet emlékösvénnyel kötünk össze a Guba-
hegyi tömegsírok helyszínével. A megállapodást dr. Kovács Vilmos ezredes-
sel, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokával, valamint Heisler
Andrással, a Mazsihisz elnökével írtuk alá.

Emlékezzünk méltó módon a munkaszolgálatos tragédia 75. évfordulóján!
Básthy Béla polgármester/FB

– 1%. Kérjük, segítse személyi jö-
vedelemadója 1%-ával a már igen
idôs (85 év feletti) Jad Vasem-kitün-
tetetteket, akik 1944-ben életük koc-
káztatásával mentették a zsidó üldö-
zötteket. Köszönjük támogatását.
Igaz Emberekért Alapítvány. Adó-
számunk: 18040094-1-42.

FEBRUÁR

Spinoza Színház
(1074 Budapest, Dob u. 15.)

Február 10. (hétfô) 19 óra: Orosz-
zsidó dallamvilág

Február 12. (szerda) 19 óra: Mata
Hari – zenés életrajz

Február 13. (csütörtök) 19 óra:
Rangos-esték: Magyar Bálint

Február 18. (kedd) 19 óra: Ga-
lambos Erzsi – Kalmár Tibor

Február 20. (csütörtök 19 óra:
Kálmán Imre, az operettkirály – ze-
nés dráma

Február 24. (hétfô) 19 óra: A
Pulitzer-ügy – dokudráma

Február 25. (kedd) 19 óra: Gitta –
dráma

Február 26. (szerda) 19 óra: Gá-
bor György: Mózestôl Jézusig 

Február 27. (csütörtök) 19 óra: Pi-
onírszív – monodráma

Február 29. (szombat) 19 óra:
Végszó Csáki Judittal: Bálint And-
rás

Budai Micve Klub
(II., Frankel Leó út 49.)

Február 9. (vasárnap) 18.00: A
Micve Klub vendége Dobrev Klára,
az Európai Parlament alelnöke.
Beszélgetôtársa: Kozma Levente. A
klubban a helyek korlátozott szám-
ban állnak rendelkezésre, ezért ma-
ximum 100 embert tudunk beenged-
ni. A jelentkezés regisztrációhoz kö-
tött: arato.judit1@t-online.hu e-
mail-címen.

Február 16. (vasárnap) 19.00: Al-
földi Róbert színész, rendezô a
Micve Klubban. Beszélgetôtársa:
Bóta Gábor újságíró. A klubban a
helyek korlátozott számban állnak
rendelkezésre, ezért maximum 100
embert tudunk beengedni. A jelent-
kezés regisztrációhoz kötött:
arato.judit1@t-online.hu e-mail-
címen. A belépô 800 Ft, elôvételben
megvásárolható csütörtökönként a
Micve Klubban 18 és 22 óra között.
11-es kapucsengô.

Február 23. (vasárnap) 18.00:
Klubest. A fûbenjáró bûn címû an-
gol vígjátékot tekinthetik meg ked-
ves vendégeink.

GERGELY ÁGNES

A 137. zsoltár
Ültünk Babylon folyópartjain.
Sírtunk. Babylon tenger nélkül él.
Hárfánk a fûzfán. Másképp szól a kín.
Tôlünk verejték kell, nem szenvedély.
S nem érv, erünkbôl mért dôlt itt a vér.
Hát kihûlt jobbom legyen rá az ámen,
ha elfeledlek egyszer, Jeruzsálem.

Jelünk itt falba karmolja a nép.
Kik biztatják, sem tudják, mért teszik.
Királyi jel, sok más jelet tulélt.
Ne ródd fel, Uram, vétekül nekik!
Ne vágasd falhoz szép kisdedeik…!
És fájó orcám rángjon majd a számhoz,
ha elfeledlek egyszer, Arany János.

Keresés
Az Arolsen Archives és a Magyar

Vöröskereszt Keresôszolgálata (1051
Budapest, Arany János u. 31.) a náciz-
mus áldozatai hozzátartozóinak
szeretné visszajuttatni az áldozatoktól
hátramaradt tárgyakat.

Az áldozatok, akiknek a hozzátar-
tozóit keressük:

SCHWARCS Lörme; született: 1907.
március 13., nincs több személyes
adat; fogság helye: Neuengamme kon-
centrációs tábor; fogolyszám: 65095

Tárgy: 1 db karóra, 1 db lánc füg-
gôvel, 1 db függô

Magyar Vöröskereszt hivatkozási
száma: 000961

SPITZER Ernô; született: 1896.
október 18., nincs több személyes
adat; fogság helye: Neuengamme kon-
centrációs tábor; fogolyszám: 65459

Tárgy: 1 db zsebóra, 1 db gyûrû
Magyar Vöröskereszt hivatkozási

száma: 000962
SZEKULA Ernô; született: 1913.

február 21., nincs több személyes adat;
fogság helye: Neuengamme koncent-
rációs tábor

Tárgy: 1 db gyûrû
Magyar Vöröskereszt hivatkozási

száma: 000963
SZELES/SZÉLES Sándor; született:

1898. január 24., nincs több személyes
adat; fogság helye: Neuengamme kon-
centrációs tábor; fogolyszám: 65748

Tárgy: 1 db karóra
Magyar Vöröskereszt hivatkozási

száma: 000958

Az aláíró felek (balról jobbra: Heisler András, dr. Kovács Vilmos 
és Básthy Béla)

A Veszprémi Zsidó Örökségi
Alapítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik a 2018. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapít-
vány részére felajánlották. Az így
kapott 116.339 Ft-ot a veszprémi
zsidóság történetérôl szóló kötet
nyomdai és könyvbemutatói költsé-
geire fordítjuk, a kuratórium döntése
alapján. Reméljük, hogy a 2019.
évrôl beadott bevallásukban még
többen fogják 1%-os felajánlásukat
alapítványunk részére megtenni,
amit elôre is köszönünk. Adószá-
munk: 18927467-1-19.

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. I. emelet)

Február 3.: Párhuzamos történe-
tek az életrôl. Kaczvinszky Barbara
és Németh Péter elôadása.

Február 10.: Fejezetek a magyar-
országi zsidók történetébôl. Az
emancipáció. Vendégünk: Szántó
Edit (ORZSE).

Február 17.: Finomra hangolva. 3
órai tea Fûzy Gáborral.

Február 24.: Kovács Andrással
(CEU) A Kádár rendszer és a zsidók
címû új könyve kapcsán Deák Gá-
bor beszélget.

Minden elôadás 15 órakor
kezdôdik.

Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban, Vezér u. 156. VITA-
PHARM. Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr.
Szigeti Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Színes és fekete-fehér nyomtatás,
másolás, plakátnyomtatás, névjegyké-
szítés, diplomakötés, könyvnyomtatás
a Mammut III. em. 312-es üzletben és
a Balogvár u. 1. alatt. Messinger Mik-
lós, www.rcontact.hu, +36-20-934-
9523.

Licites eljárással eladó a Bp. III.,
Czetz János utcában lévô 30 m2-es
önálló garázs, 6.000.000 Ft induló-
áron. Érdeklôdni lehet munkaidôben a
06-30-217-3460 telefonszámon.

Sar-El önkéntes munka Izraelben!
Csoportok indulnak: 2020. február
9–20., március 1–12. Jelentkezés
Deutsch Jánosnál: +36-20-233-8454,
deutschjanos19@freemail.hu, vagy az
Izraeli Kulturális Intézetben (VI. ker.,
Paulay Ede u. 1.) minden kedden,
16–17 óra között.

Pedikûr-manikûr! Várjuk kedves
vendégeinket a Lollo szalonban, a
1085 Bp., Gyulai Pál utca 6. szám
alatt. Bejelentkezés: pedikûr, lábápo-
lás: 06-30-210-3271; kézápolás, mani-
kûr, mûkörömépítés: 06-30-556-4696.

Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
képeslapokat. 06-20-522-5690, este
06-1-322-8439.

Keresem Somló Ignác leszárma-
zottait (Miskolc, Pannónia Szálló).
Lánya élte túl a háborút, neve Lili vagy
Szera lehet (édesanyja: Hauer Rózsi),
született 1920–26 között, szeptember
10-én. 1945-ben kivándorolni készült.
Aki tud valamit, hívjon: +36-30-222-
6524, írjon: lendvay.peter@delta-
source.hu

Régiség, festmény, ékszer, 
hagyaték vétele a legmagasabb 
áron, azonnali készpénzfizetéssel. 
Kárai Galéria, 1077 Budapest,
Wesselényi u. 9., a Dohány-zsi-
nagóga mögött. Elérhetôségek: 
06-1-344-2728, 06-20-924-5370,
karaigaleria@karaigaleria.hu,
25 éve a magyar mûkereskede-
lemben.
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Má nistánó
ÖNINTERJÚ

...és 
ideje van 

a
nevetésnek

SPÁNN GÁBOR

Péntekelés
Mind a szórakoztató elektronika, mind a tömegkommunikáció terü-

letén interaktív világot élünk.
Péntek este egyik zsinagógánkban padtársam a telefonján miután el-

olvasta az aznap vásárlandók listáját, odalapozott az éppen aktuális
imához. Papíralapú újságnál az interaktivitás lehetetlen, de én most
mégis egy játékra kérem a nyájas olvasót. 

Tegye föl a kezét, aki önök közül tudja, hogy mit jelent a szó: pén-
tekelés!

Lelki szememmel látom, hogy egy kéz bizton felemelkedik, azé,
akitôl a történetet hallottam.

A holokauszt ôrületének kitöréséig egy magyar kisközségben élt mint
megbecsült bádogos és a zsidó közösség oszlopos tagja. A kb. 3000-es
lélekszámú falu lakossága vallásilag igen heterogén volt. Éltek ott ka-
tolikusok, reformátusok, és nagyjából 120 zsidó család, ami statisztikai
mércével 700 fôt jelenthet. A faluban lakott hozzávetôleg 800 cigány
ember is. Ôk találták ki és honosították meg – legalábbis ott – a pén-
tekelünk szót. A kifejezés geneziséhez hozzátartozik, hogy az ortodox
zsidó közösség, betartva vallási szabályainkat, a 613 micve egyikeként
minden pénteken a falu szegényeinek készpénzben adakozott. 

A hétköznapi életre lefordítva ez azt jelentette, hogy az értelemsze-
rûen legszegényebbnek számító cigányok mindegyikének volt egy „zsi-
daja”, akihez pénteken délelôtt azonos idôkben becsöngetett, és a zsidó
család egyik tagja a már elôre odakészített krajcárokat adományként
kiadta neki.

Mai szóval úgy mondanám, kicsit bartereztek. Merthogy ugyanezek
a cigányok a hét többi napján az elsô hívó szóra mentek a zsidókhoz és
helyre tettek egy félrecsúszott háztetôcserepet, foltot fabrikáltak a ki-
lukadt lábosra, bepótolták a hiányzó kerítést. Ezért vagy kaptak egy
tyúkot, néhány tojást, vagy csak bevárták a péntekelést. 

Aztán eljött 1944. Az elöljáróságról parancsba adták, hogy vala-
mennyi zsidónak kötelessége saját költségén kocsit bérelni, személyen-
ként maximum 50 kilónyi szükségletet becsomagolni, és a közeli kisvá-
rosban a gyûjtôtáborban jelentkezni. 

Ekkorra már a cigányok számára is csütörtök lett a péntek.
Az ismerôsöm megjárta a munkaszolgálat poklát, és megélte a felsza-

badulást. A község egyetlen túlélô zsidójaként 1946-ban megjelent a fa-
luban. Az külön történet és e jegyzetbe nem fér bele, hogy miként ta-
lálkozott össze útközben halottnak hitt bátyjával, aki ekkor már az új
Magyar Honvédség katonája volt, és elkísérte imádott öccsét a „hon-
foglalásra”. Hidegzuhanyként érte ôt, hogy hasonlóan a többi elha-
gyott zsidó családi otthonhoz, természetesen az ô házukba is beköltöz-
tek egykori szomszédai. Maga él? – kérdezték szemrehányóan, és meg-
lobogtatták azt a papírt, amelyben a Szálasi-adminisztráció elöljárósá-
ga kiutalta számukra a deportált zsidó házát. 

Ekkor a visszatért, összetört ember lenyelte könnyeit szeretett búto-
rai láttán, s csak annyit mondott: Hazajöttem péntekelni. 

Az új földesurak pedig, látva a mellette álló nagydarab fegyveres ka-
tonát, lehajtott fejjel összecsomagoltak és kiköltöztek a házból.

Azóta nagyot változott a világ; ô maga pesti lakos lett, idônként elin-
dul, hogy fölmenjen a tetôre, mert csöpög az eresz. Ettôl erôszakkal
tartják vissza szerettei, de a péntekelés már csak az ô emlékezetében él.
A mai magyar zsidók közül nem hiszem, hogy bárki is gyakorolja ezt a
szép szokást, már csak azért sem, mert nem kevesen vannak olyan hit-
testvéreink, akik egy-egy ilyen péntekeléskor nem a házigazda, hanem
a bekopogó cigány szerepére szorulnának. 

Azért hál’ Istennek van kivétel is. Él és virágzik egy zsidó hitközség,
ahová ömlik a pénz, mert jól tudják, hogy mikor kell hallgatni, mikor
kell hozsannázni, és így biztosan NER-tesek lesznek...

(Na ja!)
szóval.
„ezek a zsidók”.
egyébként tényleg bosszantóak.
sôt, egyenesen elviselhetetlenek.
(sajnos én is ezek közé tartozom.

eléggé elviselhetetlen is vagyok.
idônként. általában.)

szóval.
hatmillió zsidót megöltek. csak

azért, mert zsidó. ez tény.
mert persze megöltek másokat is

(máskor és máshol) csak azért,
mert valamelyik néphez tartoztak. 

de nem ennyit. 
és ebben nem azért fontos ez a

szám, merthogy milyen sok.
mert sok.
nagyon sok. 
rettenetesen sok.
hanem azért, mert ezt csak olyan

nagyüzemi módszerrel lehetett
megtenni, amellyel csak egy civili-
zált ország rendelkezett.

Ezek a zsidók!

– Oj, rabbi úr! Nem korai még a széderesti szöveg?
– Nem! Sôt, késôi!
– Ja, a tavalyiról van szó!
– Nem, az idei gettómegemlékezésekrôl!
– Nocsak!
– Igen! Többen kifogásolták, hogy a Dohányban alacsony szinten képvisel-

tette magát a kormány!
– De hogy jön ide a Má nistánó, a Miben különbözik?
– Úgy, hogy a szomszédvár pénteki megemlékezésén semmilyen szinten

nem képviseltette magát!
– Akkor ebben különbözött a két megemlékezés?
– Ebben is!
– Miben még?
– Bármennyire kevesen vagyunk is már mi, túlélôk, nem szívesen hallga-

tunk olyan mondatokat egy rabbi szájából, ami ennyire nélkülözi az empáti-
át! Pláne erev sábeszkor!

– Mit mondott?
– Valami olyasmit, hogy mivel mi rövidesen meghalunk, így meg kell ter-

vezni, miképpen fognak emlékezni azután!
– De hát nincs igaza?
– Igaza van, de ez olyan, mint amikor az öreg Kohn bácsi betegen fekszik,

s ágya körül arról vitatkozik a család, hogy ha a papa meghal, festeni kell
majd, és át kell rendezni a szobát! Ez így illendô ön szerint?

– Hááát… nem lehet kellemes az illetônek ezt végighallgatnia!
Kardos Péter

lássuk, itt nem egyszerûen
„csak” megölés történt, hanem ezt
meg kellett szervezni; politikailag
is (!), és technikailag is. gondol-
junk csak bele, a legnagyobb pusz-
títást a németek akkor csinálták,
amikor már igencsak rosszul áll-
tak a frontokon. amikor már min-
den vonatra szükség lett volna. és
mégis; megoldották. „MEGOL-
DOTTÁK”. és ez a borzalmas.
hogy itt, európában. egy civilizált
világban. goethe és heine országá-
ban. és madách országában. és vic-
tor hugo országában. és kaffka or-
szágában. és kopernikusz országá-
ban. és panait istrati országában. 

micsoda szervezési munka volt
ez! logisztikai tanulmányt lehetne
róla írni!

és mindezt miért? mi hasznot re-
méltek ennek kigondolói? mert ez
a borzasztó,

SEMMIT!
és ezért kell róla beszélni.
ma is.
mert ha a „civilizált” világban, a

korszerû technikai és szervezési is-
meretek és módszerek segítségével
ilyet meg lehetett egyszer csinálni,
akkor ezt meg lehet csinálni még
egyszer, meg még egyszer, meg
még egyszer...

DE NEM!
MERT EZT SOHA TÖBBET!
és ez rajtunk is múlik.
a zsidókon, meg a nem zsidókon,

meg a félig zsidókon, meg a
negyedzsidókon, meg a nyolcad-
zsidókon, meg a tizenhatod-
zsidókon...

mert itt vannak az újak.
mert ott vannak az újak.
a parlamentben.
a könyvesboltokban.
az újságokban.
az interneten.
mert megint zsidóznak.
pedig azt se tudják, ki a zsidó. 
(egyiknek a nagyanyja, és tudott

róla, másiknak a nagyanyja, de
még nem tud róla.)

és megint zsidóznak.
és mindezt miért? mi hasznot re-

mélnek ennek kigondolói? mert ez
a borzasztó,

SEMMIT!
hát ezért.
ezért kell róla beszélni.
hogy mindenki megértse, meg-

értse ma is (!), hogy gyûlölettel
nem lehet a világot megváltani. 

nem lehet gazdagabbá tenni, de
még gazdagabbá lenni se.

a gyûlölettel csak pusztítani le-
het. 

és elpusztulni.
ezért kell róla beszélni.
mert ebben a kis országban min-

denki mindenféle.
és ez a jó.
hát igen.
tulajdonképpen ez amerika!
hát akkor tessék szépen össze-

fogni!
tessék itt amerikát csinálni!
ne azt mondjuk, ha valaki vaca-

kot csinált is, ne bántsuk, a mi ku-
tyánk kölyke! 

és ha valami jó, ne gyalázzuk,
mert „ôk” csinálták!

fog ez menni?
nem tudom.
a németek megcsinálták.
no persze, de mi MAGYAROK

vagyunk! 
meg persze tótok, meg oláhok,

meg svábok, meg cigók, meg
zsidrák, meg meg meg meg.

DE ÓH, JAHVE!
EMBEREK VAGYUNK!
MIND!
(nu, errôl kéne színházat csinál-

ni...)
Mojzes Ivrat
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