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Tizenhetedik alkalommal talál-
koztunk, hogy emlékezzünk, emlé-
keztessünk mindarra, ami még
egyszer nem történhet meg, nem
fordulhat elô: Soha többé soá!

Az Élet Menete idei pluszapropója
az embermentôk voltak. Tökéletesen

A 17. Élet Menetén 
Jane Hainingre is emlékeztek

Magas színvonalon megrendezett kegyeleti séta
az azutáni hónapokban több, részle-
tes egyeztetés követte, és a kitartó
munkának és kiváló együttmûködés-
nek köszönhetôen állhatok én ma itt
önök elôtt honfitársamra, Jane Hai-
ningre emlékezve. 

a bûnbakkeresés, pedig ezért egyszer
már nagyon nagy árat fizetettünk!

Ma is nagy szükségünk van a Világ
Igazaira!

A program részeként következett
David Mundell, a brit kormány
Skóciáért felelôs minisztere.

Öröm és megtiszteltetés részt ven-
ni a csodálatos Budapesten megtar-
tott Élet Menetén. Büszkeséggel tölt
el, hogy az idei menet skót honfitár-
sam, Jane Haining emlékének adó-
zik. 

Egy tanárénak, aki az életét áldoz-
ta azért, hogy zsidó diáklányokat
mentsen Budapesten a második vi-
lágháborúban. 

Aki aztán 75 évvel ezelôtt rendít-
hetetlen odaadása következtében,
mindössze 47 évesen, irtózatos kö-
rülmények között vesztette életét
Auschwitzban.

Talán illô, hogy Jane neve az el-
múlt hetekben ismét megjelent a hí-
rekben.

Egy új könyvet adtak ki arról, hogy
milyen bátorsággal mentett meg zsi-
dókat a holokauszt alatt azzal, hogy
segített nekik Magyarországról az
Egyesült Királyságba emigrálni. 

Szeretném megköszönni a mai ese-
mény szervezôinek, hogy megemlé-
keznek önzetlenségérôl és rendkívüli
bátorságáról – amelyrôl hamarosan
többet hallunk az egyik korábbi diák-
jától.

Jane története különösen kedves a
szívemnek. Dél-Skóciából származik,
nem messze attól a térségtôl, amely-
nek most képviselôje vagyok a brit
parlamentben. Ezért különösen
megtisztelô számomra itt állni, Euró-
pa egyik legszebb folyópartján, ahol
a rakpart egy szakasza viseli Jane
nevét, és néhány szót szólni
lenyûgözô történetérôl és elképzel-
hetetlen bátorságáról. 

A Skót Egyház misszionáriusaként
utazott 1932-ben Budapestre, hogy a
Skót Misszió iskolájának fônöknô-
jeként szolgáljon. Diákjai számára,
akik között sok elárvult zsidó lány
volt, ô volt a tisztesség, a tolerancia
és az egyenlôség példaképe.

Ezek az értékek vezérelték akkor
is, amikor határozottan megtagadta,
hogy magukra hagyja ezeket a gyer-
mekeket a második világháborúban.
Elkötelezettsége irántuk még Ma-
gyarország 1944-es német megszál-
lását követôen, a jelentôs fenyegetés
ellenére sem ismert korlátokat.

Híressé vált mondata: Ha ezeknek
a gyermekeknek a napsütésben szük-
ségük van rám, akkor a sötétség órá-
iban még sokkal inkább!

Azonban a hatóságok nem tûrték
segítôkészségét és elkötelezettségét.
A Gestapo letartóztatta és az ausch-
witzi munkatáborba hurcolta kény-
szermunkára, ahol két hónap múlva
meghalt. 

A legtöbbet talán az mond el errôl
a nôrôl, hogy a volt munkatársainak
küldött legutolsó levelében a panasz-
kodás vagy a tiltakozás helyett in-
kább arról érdeklôdött, hogy mennyi
lisztje és tojása maradt az iskolának.

Jane szavai és tettei olyan önfelál-
dozásról tanúskodnak, amit soha
nem szabad elfelejtenünk. Ô olyan
hôsnônk, akire Skócia, Magyaror-
szág és az egész világ egyaránt büsz-
ke lehet. 

A jeruzsálemi Jad Vasem holo-
kauszt-emlékközpont a Világ Igaza-
ként ismerte el, amiért zsidók meg-
mentése érdekében az életét kockáz-
tatta.

Ben Helfgott túlélô, akinek jelen-
tôs szerepe volt Jane tetteinek elis-
mertetésében, a következôket
mondta: 

Amikor elvitték a gyermekeket, ô
velük ment Auschwitzba. Megmente-
ni nem tudta ôket, de gondoskodott
róluk. Cselekedetei a páratlan irgal-
masságról és odaadásról szólnak.

Magyarország és az Egyesült Ki-
rályság kormánya egyaránt ápolják
az emlékét.

Gordon Gábor egy videoüzenetre
hívta fel a figyelmet: Tom Lantos
volt amerikai szenátor özvegye,
Annette Lantos olyan holokauszt-
túlélô, aki Jane Hainingnek köszön-
heti életét. Nevében lánya, Katrina
Lantos Swett szólt:

Üdvözlöm Önöket, kedves magyar
barátaim!

Az idei Élet Menetén a nemzetek
közötti igazságosság és Jane

egy négy hónapos ösztöndíj-
lehetôséget kap az Amerikai Kong-
resszus Emberi Jogokkal foglalkozó
osztályán.

Ezután Gordon Gábor a menetet
elindítván bejelentette, hogy az idei
vonulást az elektromos kisautókban
helyet foglaló holokauszttúlélôk ve-
zetik, akiknek a szervezôk egy-egy
szál tulipánt nyújtották át a beszállás
elôtt. Ôket követték a molinókat tar-
tó fiatalok, majd a szónokok, dísz-
vendégek, kilenc ország nagykövete,
diplomáciai testületek tagjai, vala-
mint a BZSH és a Mazsihisz vezetô
tisztségviselôi: Kunos Péter, Heis-
ler András és Mester Tamás, Ta-
kács Szabolcs államtitkár és a
Mazsök képviseletében Szabó
György.

A menet a hagyományoknak meg-
felelôen Verô Tamás fôrabbi sófár-
fújására indult, amit ez alkalommal
Somogyi Zoltán a skót duda hangja-
ival egészített ki.

Útközben fáklyákat osztottak ki, a
Lánchíd utáni szakasztól a Cipôkig
pedig kihangosítva folyamatosan ne-

Kardos Péter: Él molé ráchámim, Irgalmas Isten! Szentgyörgyi fotók

Jane Haining

Iain Lindsay brit nagykövet: engem ért a megtiszteltetés, hogy a mai 
felvonulás tiszteletbeli házigazdája lehetek

és rendkívül igényesen megszerve-
zett eseménynek lehettek tanúi
mindazok, akik ott voltak a Március
15. tértôl induló, a Jane Haining rak-
parton folytatódó, mintegy két km-es
sétán. A mozgásukban akadályozott
idôsek ezt az utat kis kocsikkal tehet-
ték meg. 

Már jóval a hivatalos kezdés elôtt
a színpadon a Lauder Javne-iskola
gyermekeibôl alakult NAIM zenekar
játszott, Jávori Fegya kíséretével.
Kiváló hangszeres és énekes elô-
adók, érdemes a nevüket megjegyez-
ni: Angel Ádám, Csengeri Danó,
Kemény Dani, Dargai Marci, Tóth
Bálint, Cserni Janó, Málik Panna,
Dán Anna, Koltai Dóri és a csoda-
szép hangú Weiner Lizi. 

Pontosan 18 órakor vette kezdetét
az esemény, mégpedig Iain Lindsay
nagykövet magyarul elhangzó be-
szédével:

Szeretettel üdvözlöm önöket a 17.
budapesti Élet Menetén.

Iain Lindsay vagyok, a budapesti
brit nagykövet.

Engem ért az a megtiszteltetés,
hogy az idei budapesti Élet Menetén
köszönthetem önöket mint a ma esti
különleges felvonulás tiszteletbeli
házigazdája.

Mint azt bizonyára sokan tudják
önök közül, a mai megemlékezés kö-
zéppontjában a skót embermentô,
Jane Haining áll. De hogy is esett
ôrá a választás? 

A tavalyi Élet Menete végén mint
brit nagykövet és mint skót megem-
lékezô odaléptem Gordon Gábor el-
nök úrhoz. 

Felvetettem neki, hogy az idei me-
netet szentelhetnénk ennek a sokak
által nem ismert, Magyarországról
Auschwitzba hurcolt, a Világ Igaza-
ként elismert skót hôsnek. A felvetést

Köszönöm Gordon Gábor nyitott-
ságát, valamint az ô és csapata elhi-
vatottságát és szorgalmát, hogy ez
így alakulhatott.

Ezután az Élet Menete magyaror-
szági vezetôje, Gordon Gábor lé-
pett a színpadra.

Elsôsorban szeretném megköszön-
ni Iain Lindsay nagykövet úrnak,
hogy elvállalta azt a nagyon nehéz
feladatot, hogy ma este ô legyen a
házigazda. 

Természetesen nem véletlen, hogy
ôt kértük fel erre a feladatra, hiszen
az idei évben is, ahogy minden évben
tesszük, a holokauszt áldozatai mel-
lett egy Igaz Emberrôl is megemléke-
zünk.

Az idén Jane Hainingre, a Skóciá-
ban született Igaz Emberre emléke-
zünk – de én szeretném megemlíteni
egy másik fantasztikus Ember nevét
is, a vele szorosan együtt dolgozó
Prém Margitét, aki a Skót Misszió
Vörösmarty utcai iskolájának igaz-
gatója volt. 

Az iskola épületében 5 gyermeket,
5 anyát, 3 nôt és 4 férfit bújtattak és
segítettek a borzalmas napokban,
akik mindannyian túlélték a háborút,
azonban Miss Jane Haininget elhur-
colták, és 1944. július 17-én Ausch-
witzban meggyilkolták!

A Talmud szerint aki egy életet
megment, az egy világot ment meg.

Ôk több életet is megmentettek!
Tették mindezt olyan idôkben, ami-

kor a törvény, az állam, a többség
vagy akár a megszokás a zsidók ül-
dözését, megbélyegzését, kirekeszté-
sét, elûzését, majd meggyilkolását
diktálta. 

Az embermentôk hôsök!
Sajnos jóval kevesebben voltak,

mint az elkövetôk vagy a közömbös
szemlélôk, de éppen emiatt sokkal
jelentôsebb az, amit tettek. 

Alapítványunk azért is dolgozik,
hogy a mai társadalmakban minél
több ilyen hôs éljen, nevelkedjen fel,
hiszen még mindig nagyon sok a vi-
lágban a borzalom, a gyûlölködés és

Haining elôtt is tisztelegnek. Ez a
csodálatra méltó, bátor és hôsies
skót asszony, aki Budapestre jött,
azonnal beleszeretett az országba, és
arra tette fel életét, hogy tanítsa és
pártfogolja a fiatal nôket Magyaror-
szágon. Amikor egyszerre minden
rosszra fordult, a világ pedig megtelt
veszélyekkel és kétségbeeséssel, úgy
döntött, nem hagyja hátra a skót
misszionáriusképzô intézményt és ta-
nítványait, hanem velük marad a
végsôkig. Végül Auschwitzban halt
meg, sok diákjával együtt, akiket ta-
nított.

Édesanyámnak, Annette-nek volt
lehetôsége meglátogatni a skót
misszionáriusképzô intézményt és
megismerni Jane Haininget, akit egy
igazán példamutató emberként jel-
lemzett – valóban törôdött az embe-
rekkel. Az ô inspirációja, bátorsága
és elkötelezettsége követendô példa-
ként szolgált számunkra egész éle-
tünkben. Néhány éve a Lantos Kong-
resszusi Ösztöndíjprogram kereté-
ben megalapítottuk a Jane Haining
Ösztöndíjat. Minden évben meghí-
vunk egy fiatal skót egyetemistát, aki

veket, elpusztított zsidó nôk, férfiak
és kisgyermekek neveit olvasták fel.

A célállomásnál az emelvényen
egy óriási fáklya állt, melyet a diplo-
maták mellett két holokauszttúlélô,
Keleti Ágnes ötszörös olimpiai baj-
nok tornász és Kardos Péter fôrabbi,
a magyarországi rabbikar doyenje
gyújtott meg. Ezt követte a Kél málé
ráchámim olyan recitálása a fôrabbi
elôadásában, amilyenre csak egy kris-
tálytiszta hangú, a holokauszt fájdal-
mas veszteségeit örökké szívében
hordozó vallási vezetô képes.

A hivatalos program zárásaként le-
vetítették a szintén zsidókat, köztük
hatszáz gyermeket megmentô Igaz
Emberrôl, Sir Nicholas Wintonról
készült filmet. Ez alkalomból megje-
lent dr. Sarah Menin és két fia, ese-
tükben a nagypapa köszönhette éle-
tét a nagyszerû embernek.

Még a találkozás helyszínén került
sor két Élet Menete-plakett ünnepé-
lyes átadására is.

Jövô tavasszal találkozunk!
gjuli
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Deutsch Tamás: reméljük, hogy a miénk
lesz az eddigi legjobb Maccabi

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Buda-
pesti Zsidó Hitközség (BZSH) közös vezetôségi ülésének egyik fô napirendi
pontja a budapesti 15. Maccabi Európa Játékokkal kapcsolatos tájékozta-
tás volt, amelyet Deutsch Tamás európai parlamenti képviselô, az MTK el-
nöke, valamint Jusztin Ádám, a Maccabi VAC elnöke, az idei Játékok
Szervezô Bizottságának társelnöke tartott a Mazsihisz-BZSH budapesti,
Síp utcai székházában.

A napirendi pontot Heisler András, a Mazsihisz elnöke azzal vezette föl: há-
rom feltételnek kellett teljesülnie ahhoz, hogy idén július 29. és augusztus 7. kö-
zött Budapest adhasson otthont a rangos világversenynek. Elôször is kellett egy
kiváló pályázat, másodszor egy kormányzati garancia, harmadrészt a helyi zsi-
dó közösség támogatása. Az elnök megosztotta a hallgatósággal, hogy a
Maccabiról beszélt Orbán Viktorral, és a miniszterelnök elárulta neki, hogy a
kormányzati támogatás elsôsorban Deutsch Tamás lobbitevékenységének
köszönhetô.

Az MTK elnöke a tájékoztatójában úgy fogalmazott: három egyenrangú part-
ner – a Maccabi Vac, a Mazsihisz és az MTK – szoros, eredményes együttmû-
ködése révén nyerhette meg a magyar fôváros azt a pályázatot, amelyért ver-
senyben volt a világhírû teniszjátékos, Roger Federer által képviselt Bázel vá-
rosa is. Deutsch Tamás óriási diplomáciai sikernek nevezte azt is, hogy elôzô-
leg – Heisler András és Jusztin Ádám tevékenységének köszönhetôen – Buda-
pesten ülésezett a Maccabi EMC kongresszusa. Az eseményt Deutsch Tamás
így jellemezte: Európa legnagyobb zsidó rendezvényérôl van szó, amely nem-
csak minden idôk legnagyobb magyarországi multisporteseménye, hanem
egyúttal a legnagyobb zsidó közösségi, kulturális és vallási rendezvénye is. A
politikus szerint a budapesti Maccabi egyik elsôdleges célja a helyi – budapesti
és vidéki – zsidó közösség erôsítése.

Beszédében Deutsch Tamás kitért arra: a Játékok megszervezésére és lebo-
nyolítására létrehozták az EMG2019 Kft.-t, amelynek 40 százalékban a
Maccabi Vac, míg 30-30 százalékban a Mazsihisz és az MTK a tulajdonosa. Az
eddigi adatok szerint háromezer fô vesz részt a Játékokon, kilenc nap alatt 78
ezer adag étel készül, és hét szállodában szerveznek szombati kidust. A Játékok
teljes költségvetése mintegy 4,9 milliárd forint állami támogatás. Az elnök hoz-
zátette: ebbe nem lehet beszámítani azt a Kerepesi úti sportkomplexumot, amely
nem készült el határidôre, de remélhetôleg 2020-21-re felépül. Deutsch Tamás
végül elmondta: habár sok sportesemény lesz idén Budapesten, bízik benne,
hogy a résztvevôk szerint a 15. Maccabi Játékok bizonyulnak majd az eddigi
legjobb Maccabi-versengésnek.

A Mazsihisz és a BZSH elöljárósága elôtt tájékoztatást adott Jusztin Ádám is,
aki kifejtette: hosszú évek óta fontos volna a hazai zsidó sport megérdemelt
presztízsének emelése, ami a Maccabi Játékoknak köszönhetôen meg is valósul-
hat, hiszen – mint fogalmazott – örvendetes módon egyre többen érzik maguké-
nak a Játékokat mind a zsidó közösségen belül, mind azon kívül. A magyar csa-
pat szereplése kapcsán Jusztin Ádám azt mondta: a magyar sportolók létszáma

Terített asztal mellett, tele optimizmussal Fotó: Szentgyörgyi Ákos

Ez lett a pesti zsidó negyedbôl, avagy hol van
az Óvás Egyesület

A Mazsihisz gyûjtést indít 
a Notre-Dame újjáépítésére

Az egész világ döbbenten nézte a lángoló Notre-Da-
me képeit. Nincs olyan hívô ember a világon, akinek
ne marna szívébe a pusztulás. A Mazsihisz elnökeként
szeretném kifejezni együttérzésemet a katolikus kö-
zösséggel, a francia nemzettel!

Ugyanahhoz az istenhez imádkozunk, keresztény test-
véreink fájdalmában osztozunk.

A Zsidó Világkongresszus alelnökeként javaslatot tet-
tem Ronald S. Lauder elnöknek arra, hogy a világ zsidó-
sága nyújtson segítséget a helyreállításhoz. A Mazsihisz
a magyar zsidóság nevében a gyûjtéshez felajánlja az elsô
1000 eurót.

Az egymás iránt érzett felelôsség arra ösztökél bennün-
ket, hogy a szavakon túl szimbolikus adományunkkal is
segítsük a Notre-Dame újjáépítését.

Heisler András

A Mazsihisz Rabbitestülete dr. Róna Tamás fôrabbit választotta meg új
elnökének. Helyettesei Schönberger András és Markovics Zsolt fôrabbik
lettek. A Rabbikar tagjai a BZSH Rabbisága igazgatójának Radnóti Zoltán
fôrabbit választották meg.

Bûnözôk után futó biztonsági
ôrök, utcai vizelés, hányás, szûnni
nem akaró hangos üvöltözés. Évek
óta romlik a bulinegyed, vagyis
Belsô-Erzsébetváros híre, bár az is
kétségtelen, hogy a VII. kerületi zsi-
dó negyed sosem volt csendes kert-
városi környék. A Heti Napló ri-
portja a bulinegyedrôl.

Már a 70-es években is romosan ál-
ló házai közül soknak a helyébe azóta
ingatlanspekulánsok által megálmo-
dott lakóparkok épültek, a lakások jó
része azonban csupán befektetési célt
szolgál, és sokszor nem is lakik ben-
nük senki. Laknak viszont bôven a ré-
gi, megmaradt bérházakban azok,
akik a 2000-es évek elején beköszön-
tött romkocsma-forradalom elôtti
rossz közbiztonság ellenére viszony-
lag nyugodtabb környékként emlé-
keznek rá. Mi viszont most átléptünk
a kapun, és megnéztük, mi a helyzet
2019-ben, a nyári szezon és nem utol-
sósorban az önkormányzati választá-
sok közeledtével.

Zaj, drog, szabályozás
Riporterünk, Bihari Ádám kíváncsi

volt például arra, hogy lehet elviselni
a zajt hosszú távon annak, aki itt lakik
a Madách tér sarkán. „Egyrészt örü-
lök, hogy így fejlôdött a negyed, em-
lékszem, 10-12 éve ez hogy nézett ki,
tényleg teljesen más volt. Négy vagy
öt éve tûnt fel elôször, hogy ez már
nagyon durva. Pedig nem az a típusú
lakó vagyok, aki árgus szemekkel fi-
gyeli, hogy mikor jönnek takarítani,
meg nem vagyok ilyen házmester tí-
pus” – mesélte kérdésünkre Boros Re-
gina, aki arról is beszámolt, hogy
drogárusokkal is rendszeresen szokott
találkozni. Stábunk is elkapott egy
pillanatot, amikor biztonsági ôrök ül-
döztek egy árust, majd megtiltották
neki, hogy a környékükön áruljon.
Sem igazit, sem kamut nem árulhat –
derült ki a beszélgetésbôl. Boros Re-
gina még hozzátette: nem kellene sze-
rinte bezárni a helyeket, de valami ér-

telmesebb szabályozásra szükség len-
ne, mert már elterjedt, hogy ez a kör-
nyék a „drognegyed”.

Kicsit másképp gondolják ezt Regi-
na ablakával éppen szemben, a
Fôpolgármesteri Hivatalban. Tarlós
István az Inforádióban beszélt nemrég
arról, hogy egy új jogszabálytervezet
szerint a fôpolgármester, miután
egyeztetett a rendôrfôkapitánnyal,
egyik napról a másikra zárathatna be
problémás szórakozóhelyeket. Kije-
lentéseit aztán némileg finomította
néhány nappal késôbbi sajtótájékozta-
tóján. „Elsô látásra ez ijesztôen hang-
zik, szeretném hozzátenni, nem az a
cél, hogy itt szériában, ötletszerûen,
szubjektív benyomások alapján soro-
zatosan zárjanak be szórakozóhelye-
ket. Az egyik, ami ennek várt eredmé-
nye lehet és életszerû feltételezni,
hogy magának a jogosítványnak a lé-
te és ennek a tudata, ez komoly visz-
szatartó erôvel bír” – magyarázta a
városvezetô.

Elüldözték
Garai Dóra, az Élhetô Erzsébetvá-

rosért Csoport szóvivôje 32 évet élt az
egyik belsô-erzsébetvárosi lakásban,
elmondása szerint azonban nem bírta
tovább, hogy egy olyan kocsma fölött
lakjon, ahol maximális hangerôvel
megy minden. Most a környék lakói-
nak érdekeit képviselô egyik civil
szervezet tagja. „Ez, ami itt most tör-
ténik, ez nem turizmus” – fogalmazta
meg véleményét, hozzátéve, hogy né-
melyek csak annyi idôre nézik meg
például a zsinagógát, amíg oldalba vi-
zelik.

Az itt lakók és a szórakozóhely-tu-
lajdonosok között zsákutcába futott
párbeszédet és annak sokszor egészen
szélsôséges hangnemét Dóra úgy érté-
keli, hogy itt valakik a saját bevételi
forrásuk szabályait szeretnék meg-
szabni. „Nagyon abszurdnak tartom,
hogy egy olyan társaság akarja szabá-
lyozni az éjszakai életet, amely maga
is részese, és a bevételének a haszon-
élvezôje. Így az önszabályozás nem

mûködhet” – magyarázta az Élhetô
Erzsébetvárosért Csoport szóvivôje.

Sosem ültek le
G. Német Dániel, a Budapest Éjjeli

Nagykövetsége projekt vezetôje a la-
kókkal közös megoldásban bízó szó-
rakozóhelyeket képviseli. Szerinte ôk
egyáltalán nem szabályozni akarnak,
és ami most van, az nekik is borzal-
mas. Mint mondja, soha nem ültek le
a felek még egy asztalhoz. Mert nem
is két-három fél van, hanem jóval
több. „Az önkormányzat mint a kerü-
letet fenntartó szerv, a vállalkozók, az
ebben az iparágban dolgozók, az itt
pihenô lakosok, az itt szórakozni vá-
gyó magyar és külföldi fiatalok. Iga-
zából mindenki érdekét figyelembe
véve kéne olyan megoldásokat adni
olyan akut problémákra, amiket na-
gyon régóta ismerünk, és tök egysze-
rû, mert rengeteg külföldi példa van
mindenütt” – vélekedett G. Német
Dániel, aki szerint az utcán dorbézo-
lók a legtöbbször egyszerûen nem
tudják, hogy mit szabad és mit nem.

Ôk meg is próbálták tájékoztatni
ôket, rendhagyó módon. Felfestették a
járdára több helyen angolul, hogy itt
hamis drogokat árulnak, hogy így ret-
tentsék el a turistákat az utcai lehúzá-
soktól. És míg a rendôrök senkit nem
tudnak bevinni azért, mert majoránnát
vagy sütôport árul csillagászati össze-
gekért kábítószerként, Dánielt és egy
társát igen, amiért graffitiztek a járdá-
ra.

Érdekek
Kevés szétszakadtabb, sokszor egy-

mással érdekellentétben élô kerületi
közösség létezik, mint a belsô-erzsé-
betvárosi – ezt már Petrovics Nándor
mondja, aki a budapesti és a nyugat-
európai éjszakai élet kutatója.

„Nyilván korosztály szempontjából
vannak olyan idôsebbek, akik már
akár évtizedek óta a városban élnek,
és vannak az új betelepülôk. Az új
betelepülôk között is vannak, akik
dolgoznak, és vannak, akik tanulnak.
A tulajdonosok közül sem mindenki
lakik itt, van, aki kiadja a lakását,
nyilván nekik teljesen mások az érde-
keik” – magyarázza a szakember. Rá-
adásul a vendéglátóhelyek is több
részre oszthatók. Vannak az olcsóbb
kocsmák, melyeket ma már csak itató-
nak becéznek, mert a cél, hogy minél
gyorsabban minél többet fogyassza-
nak a vendégek, aztán minél
sürgôsebben álljanak tovább. És van-
nak olyan helyek, amelyek már kultu-
rális térként is szolgálnak, például
színház mûködik bennük. Petrovics
Nándor szerint mégis érdekközössé-
get kell találniuk a szereplôknek. Már
csak az a kérdés, mennyire kavarja
meg a lapokat a már így is zûrzavaros
viszonyban, hogy fél év múlva jönnek
az önkormányzati választások.

atv.hu

várhatóan meghaladja a kétszáz fôt, és a magyarok szinte minden sportágban
megmérkôznek. A Maccabi VAC elnöke felszólalásában köszönetet mondott a
szervezést végzô cég dolgozóinak azért az áldozatos munkáért, amit hosszú ide-
je végeznek a sikeres lebonyolítás érdekében.

Kérdésekre válaszolva elhangzott: a köztelevízió várhatóan élô adásban köz-
vetíti a megnyitóünnepséget – ennek helyszíne az Új Hidegkúti Nándor Stadion
lesz –, továbbá mindennap leadnak majd egy 25 perces összefoglalót. A Játékok
lebonyolításában elengedhetetlen az önkéntesek szerepe, erre a munkára április
végéig még lehet jelentkezni a szervezô cég honlapján: www.emg2019.hu

Végül Heisler András elmondta: Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes állam-
titkártól azt a tájékoztatást kapta, hogy a Játékok kezdetére a kormány felújíttat-
ja az elsô magyar olimpiai bajnok, Hajós Alfréd síremlékét.

A 15. Maccabi Európa Játékok
2019. július 29. és augusztus 7. között Budapest ad otthont a 15. Maccabi Eu-

rópa Játékoknak. A Játékokat négyévente, két évvel a minden alkalommal Izra-
elben zajló Maccabi Világjátékok után és egy esztendôvel a soron következô
nyári olimpia elôtt, változó helyszínen rendezik meg. Budapest elôtt 2011-ben
Bécs, 2015-ben pedig Berlin volt a házigazda.

A Maccabi Európa Játékok a legnagyobb magyarországi multisportesemény
lesz. Több mint 30 országból 2500-3000 zsidó sportoló és több száz csapattag,
kísérô érkezik Budapestre a világ minden részébôl, hiszen meghívottként nem
európai országok delegációi is részt vehetnek a rendezvényen. A zsidó sporto-
lók 25 sportágban fognak versenyezni. Magyarország minden idôk legnagyobb
létszámú csapatával indul.

A Maccabi Európa Játékok azonban jóval több, mint egy sportesemény: Eu-
rópa legnagyobb zsidó kulturális, vallási és közösségi rendezvénye is egyben.
Az eseményein fôszerepet kap a kimeríthetetlen gazdagságú magyar zsidó ha-
gyomány és kultúra. Budapesten az egyik fénypont a közös szombatfogadás
lesz Európa legnagyobb zsinagógájában, a Dohány utcaiban. A gazdag kulturá-
lis programok révén a külföldrôl érkezô sportolók és látogatók betekintést nyer-
hetnek a sokszínû magyar zsidó közösség életébe.

Budapesten most elôször rendezhetünk Maccabi Európa Játékokat. Hazai kör-
nyezetben, magyar szurkolók elôtt versenyezni a magyar színekért, önkéntes-
ként segíteni a Játékokat, részt venni a színes kulturális, vallási és közösségi
programokon egyedi és megismételhetetlen lehetôség. Fontos számunkra, hogy
mindenki részese lehessen egy nagyszerû és különleges zsidó közösségi él-
ménynek.

A Maccabi Európa Játékok közös ügyünk. A szervezôk legfontosabb célja,
hogy a magyar zsidó közösség tagjai olyan életre szóló, identitást erôsítô sze-
mélyes élményt éljenek át, amely évtizedekre megalapozza a magyar zsidóság
további fejlôdését. A magyar zsidó közösség minden tagjára számítunk, hogy
sportolóként, önkéntesként, szurkolóként vagy nézôként, a kulturális, vallási és
közösségi események látogatójaként legyen részese a Játékoknak.

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

tisztelettel meghívja Önt
a 2019. május 12-én (vasárnap) 10.00 órakor

a Budapest VII., Síp u. 12. sz. alatti Díszteremben
tartandó 

választási közgyûlésére
Napirend:
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– Nem kaptam zsidó nevelést, de zsidó lelkem van,
volt és lesz – mondta Kálmán Yvonne, a világhírû
operettszerzô, Kálmán Imre lánya abból az alkalomból,
hogy átvette az apjának odaítélt Igaz Ember díjat a bu-
dapesti Operettszínházban április 16-án.

A Mensch Nemzetközi Alapítvány a holokauszt magyar
áldozatainak emléknapján az Operettszínházban szervezett
jótékonysági estet, amely olyan vidámra és szomorúra,
édesre és keserûre sikeredett, mint Kálmán Imre leghíre-
sebb operettslágerei. Önmagában azt is lenyûgözô volt lát-
ni, hogy a nézôtér elsô sorában ott ült Kálmán Yvonne, aki
Mexikóból utazott Pestre, hogy az apjának ítélt díjat átve-
gye, és akit a színház mûvészei olyan szeretettel vettek kö-
rül, ami párját ritkítja. A mûvész urak a színpadról csóko-
kat dobáltak neki, míg Kalocsai Zsuzsa – aki az est fény-
pontja volt – még táncra is bírta a Hajmási Péter, Hajmási
Pál éneklése közben. Kalocsai Zsuzsa az ujja köré csavar-
ta az egész közönséget néhány pillanat alatt – és ízelítôt
adott abból, hogy milyen lehetett az az operett, amit Kál-
mán Imre a pesti és bécsi kávéházakban megálmodott. 

A zenét a Sabbathsong Klezmer Band szolgáltatta, köz-
remûködött Neumark Zoltán, és a fináléban színpadra lé-
pett a legendás Szakcsi-Lakatos Béla is. Elôadómûvészi
tehetségrôl tett tanúbizonyságot Geiger István András, az
alapítvány vezetôje, aki az egyik leghíresebb operettrefrén,
a Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád elhangzása közben
föllépett a színpadra, és a fiatal mûvész úrnak megmutatta,
hogy egy sokat tapasztalt, okos és bölcs hetvenéves férfi
miképpen szólít színpadra egy különösen szép „cicát”. S
lôn: Geiger kinézett az elsô sorból egy gyönyörû nôt, aki
szépségével kiragyogott a nézôtérrôl, fölinvitálta a desz-
kákra, és attól fogva két férfi énekelt annak a szépasszony-
nak. Profi munka volt, le a kalappal.

Profi szervezésre vall az is, ahogyan a vidám és a ko-
moly betétek váltakoztak.

Heisler András Mazsihisz-elnök beszédét külön cikkben
közöljük.

Az est folyamán mutatták be Benedek István Gábor új,
Európa keringô címû könyvét, amelyrôl mindannyiunk
szeretett BIG-jével Szepes Erika, a Nagy Lajos Irodalmi és
Mûvészeti társaság elnöke beszélgetett. Benedek István
Gábor a könyvet Kálmán Imrérôl írta, fölidézte hát a kö-
zönségnek a kávéházak világát, s azt indítványozta, hogy
gyerünk! Járjunk kávéházba, míg nem késô, üljünk le, és
beszélgessünk egymással, ahogy emberekhez illik – ô
ugyanis kevés olyan sajátos emberi dolgot tud mondani,
mint egy jóízû beszélgetés két ember között.

A második blokkban ismét a Sabbathsong Klezmer Band
játszott, s többek között olyan tradicionális dalok hangzot-
tak el, mint a Jiddise máme. Talán az operett világa tette,
talán a megidézett víg, szomorú, keserû, bolond élet má-
mora, de a Jiddise máme közben a nézôtéren többen sírtak
– mellettem éppen egy anyuka törölgette a könnyeit, aki a
tíz év körüli kisfiával érkezett. De – ilyen ez a mûfaj – pár
perc múlva már nevetett, mert a Hegedûs a háztetôn címû
darabból hallottunk részletet. Megismételhetetlen este volt
– Kálmán Imre bizonyosan elégedetten pöfékelt közben az
égi kávéházban.

Kácsor Zsolt

Az est bevételét a Mensch Nemzetközi Alapítvány 
a bonyhádi zsinagógában mûködô Toleranciaközpont
fenntartására fordítja. A támogatók a belépô mellé
ajándékba kapták Benedek István Gábor Kálmán
Imrérôl írott könyvét a szerzô dedikálásával.

Európa Keringô
Kálmán Imre élete – BIG új könyve az Operettszínházban

Benedek István Gábor regényt írt Kálmán Imrérôl. A könyvet a Vince Kiadó
jelentette meg, és az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában mutatták be a
nagyközönségnek a Mensch Nemzetközi Alapítvány igen szép prezentációjá-
ban, nívós mûsor keretében.

A szerzônek mintegy harmincadik kötete ez. Kálmán a korszak jelképes
zeneszerzôje, a Csárdáskirálynô jószerével az Osztrák–Magyar Monarchiától
való búcsúzás gyönyörû története. Operettjei ma is népszerûek, dalait külföldön
is szeretik, éneklik. Számos bemondá-
sát idézik, jóllehet idôközben féltucat-
nyi remek író tollából születtek átdol-
gozások. 

Kálmán Imre nem volt már fiatal,
amikor megnôsült. Huszonöt évvel fi-
atalabb felesége, Vera Makinszka, az
orosz cár unokaöccsének balkézrôl
született lánya volt. Anyja 1917-ben,
éppen a forradalom elsô napján szö-
kött Finnországba, ahonnan gyerme-
kével elôbb Varsóba, majd onnan
Berlinbe, végül Bécsbe menekült.
Bécs nemcsak az elegancia, a báj, a
zene, hanem a csodák városa is volt:
itt ismerte meg Kálmán Imrét. A frigy
ugyancsak emlékezetes: Vera rögtön
áttért a zsidó hitre, három gyermekük
pedig már ebbe a vallásba született
bele.

Történt még valami, ami egyben a
BIG-könyv cselekményének másik
gerince is. A Maestro felkérte Bolmá-
nyi Ferencet, a Bécsben tanult és ott élô magyar festômûvészt, hogy készítse el
Vera egész alakos portréját.

A gyönyörû festményt késôbb Göring náci vezér magához ragadta,
Kálmánéknak pedig menekülniük kellett Amerikába. New York, továbbá a nyu-
gati part nem hozott szerencsét a komponistának, jóllehet sokan, többek között
Zukor Adolf magyar filmkirály is megpróbált segíteni neki. Az ok: Kálmán bús-
komorrá lett, amikor megtudta, édesanyját, testvéreit megölték Auschwitzban.
Ebbôl a traumából alig tudott magához térni. 

A zeneszerzô sorsának feldolgozása módot adott BIG-nek arra, hogy bemu-
tassa Kálmán életének tágabb körét. Bolmányit eredetileg Weisznek hívták, ap-
ja Tótkomlós híres fotográfusa volt. Másik gyermeke, Jakab, a Braun-Benedek
családdal együtt került a hírhedt bergen-belseni koncentrációs táborba, ahol sok
más emberrel együtt kínhalált halt. Ferenc, a kedvelt bécsi festômûvész az
Anschluss után visszakerült Magyarországra, és itt hamis papírokkal bujkálni
kényszerült. 

Egy komlósi fiatalember bevitte ôt az illegális ellenállásba. Ekkor még nem
különült el a kommunista és a cionista mozgalom: mindkét csoportosulás a ná-
cik ellen küzdött. Bolmányi kitûnô német nyelvtudása miatt részt vett a Margit
körúti fegyház náciellenes rabjainak megmentésében. Ezt az akciót a nemzetkö-
zi zsidó organizáció pénzelte, de Aczél György fedett kommunista vezetô volt

A lány és édesapja. Kálmán Yvonne és Kálmán Imre

Az Országgyûlés döntése értelmé-
ben április 16-a a holokauszt ma-
gyarországi áldozatainak emléknap-
ja. 1944-ben ezen a napon kezdôdött
a hazai zsidóság gettóba zárása.
Pokorni Zoltán kezdeményezésére a
középiskolákban minden évben ek-
kor emlékeznek meg a soáról.

Vajon autentikus-e a holokauszt
magyarországi emléknapján Kálmán
Imrére, a vidám és színes operett vi-
lágának koronázatlan királyára emlé-
kezni? Vajon összefér-e a gyásszal, a
magyar zsidóság legnagyobb tragé-
diájának emléknapjával a Mensch
Alapítvány rendezvénye – mert ön-
magában az, hogy valaki zsidónak
született, nem lehet érdem. A kérdés
és az arra adandó válasz azonban en-
nél bonyolultabb. Amikor a
holokausztra emlékezünk, akkor a
pusztításra gondolunk. Az 1920-as
numerus claususra, az 1939. évi IV.
törvényre, „a zsidók közéleti és gaz-
dasági térfoglalásának korlátozásá-
ra”, az 1939-es honvédelmi törvény-
re, mely önmagában is képtelen öt-
letként megteremtette a fegyvertelen
honvédelmi szolgálat jogi státuszát.
Emlékezünk az 1941. évi XV. tör-
vénycikkre „a házassági jog módosí-
tásáról és a házassággal kapcsolatos
fajvédelmi rendelkezésekrôl”, mely-
ben megtiltották a zsidók és nem zsi-
dók közti házasságot, „fajgyalázás-
nak” minôsítve a házasságon kívüli
nemi kapcsolatukat. Aztán emléke-
zünk a zsidók gettóba zárására, a tö-
mött vagonokra, s magára Ausch-
witzra, Birkenaura, Majdanekre,
Treblinkára és a többi haláltáborra,
az ember által megvalósított földi

Auschwitzi zarándoklatra készülôk figyelmébe!
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy az auschwitzi tábor fel-

kereséséhez elôzetes regisztráció szükséges. Telefonon azt a felvilá-
gosítást kaptuk, hogy csak hónapokkal késôbbre tudják a belépést biz-
tosítani.

az irányítója. A foglyok kiszabadítása sikeres volt, néhány hét múlva pedig már
a budapesti gettó is felszabadult.

Még nem halt meg Kálmán Imre – ez csak 1953-ban következett be –, ami-
kor Vera Frankfurt utcáján sétálva egy mûterem kirakatában meglátta saját port-
réját. Meg akarta venni a róla festett Bolmányi-mûvet, de a galéria tulajdonosa
nem adhatta el: a kép a Göring-hagyaték része, és csak az új német állam késôb-
bi engedélye után lesz értékesíthetô...

Benedek politikai, mûvészeti, kultúrtörténeti mûve, az Európa Keringô címû
regény tucatnyi izgalmas sors krimijét tartalmazza.

A Nemzetközi Mensch Alapítvány a kötetet az Operettszínházban mutatta be
április 16-án, a magyarországi zsidóság szomorú emléknapján. Ezen a napon in-
dultak a vagonok Auschwitzba. És ez az alkalom lehetôséget adott arra, hogy a
magyar zsidóság nevében Heisler András, a Mazsihisz elnöke beszédet mond-
jon, Geiger András, a Mensch Alapítvány alapítója pedig posztumusz kitüntes-
se Kálmán Imrét a Mensch For All Seasons díjjal. Az elismerést legutóbb az
Egyesült Államokban Zubin Mehta, az Izraeli Szimfonikus Zenekar örökös,
nemzetközi rangú karmestere kapta meg. A kitüntetést tavaly George W. Bush
elnök is átvette. 

A mostani eseményen jelen volt a nagy zeneszerzô és karnagy leánya, Kál-
mán Yvonne, aki Mexikóból utazott ide a kivételes ünnepségre. 

Az Európa Keringô szerzôjével Szepes Erika írónô, a Nagy Lajos Irodalmi
Társaság elnöke beszélgetett, majd Benedek István Gábor dedikálta új könyvét.
Az esten fellépett Szakcsi-Lakatos Béla, valamint a Budapesti Operettszínház
több mûvésze: Oszvald Marika, Kalocsai Zsuzsa, Fischl Mónika, Vadász Zsolt,
Szendi Szilvi, Csere László, Lévai Enikô, Laki Péter, Faragó Alexandra, továb-
bá Neumark Zoltán és a Sabbathsong Klezmer Band.

Te rongyos élet, díjat érdemelsz

Heisler András beszéde 
a Mensch Alapítvány rendezvényén

pokolra, a gyûlölet terjedésére, tob-
zódására, majd annak uralmára, a
zsidók társadalomból történô kire-
kesztésének, megalázásának, kirab-
lásának és legyilkolásának folyama-
tára. Emlékezünk. Egy folyamatra, s
nem egy eseményre, nem csupán a
német megszállásra és nem kizárólag
a 600 ezer ember kitervelt meggyil-
kolására.

Emlékezünk a pusztításra, de
mindarra is, ami ezáltal elpusztult.
Magára az életre. A magyar felvilá-
gosodásban, az iparosodásban, az
építészetben, a kultúrában, az ország
fejlôdésében mindig fontos szerepet
játszó magyar zsidókra, azokra is
emlékezünk. Akik fontosak voltak
saját kortársaiknak, akik olyat alkot-
tak, ami fontos lett az egész világ-
nak: emlékezünk a magyar városi
kultúra olyan tüneményes jelenségé-
re, amivé az operett vált – Kálmán
Imre jóvoltából.

Zsidó dolog-e a kabaré, a kuplé,
vagy maga az operett, Budapest sajá-
tos városi folklórjának karakteres
megnyilvánulási formái? Bizonyos
fokig igen, ahogyan a városiasodás
is részben zsidó jelenség volt... per-
sze részben sváb is... – azaz mara-
déktalanul magyar. 

Jól tesszük-e, ha kihúzzuk magun-
kat, amikor eszünkbe jut Kálmán
Imre zsidósága? Mert világos, ô
máshogy volt zsidó, mint Kiss Jó-
zsef, az egyik legnagyobb magyar
zsidó költô. Vegyük észre, a magyar
társadalom történetének szerves ré-
sze volt a zsidó asszimiláció történe-
te. A történelemben zsidónak voltak
kénytelenek lenni mindazok, akik-

nek ez az asszimilációs folyamat
nyomot hagyott az élet- és családtör-
ténetén. Akár akarták, akár nem.
Kálmán Imre is ilyen ember volt. Ez
a történelmi korszak hozta el a sza-
bad értelmiségi pályák esélyét a zsi-
dóságnak és tette sokukat mûvésszé. 

A „könnyû mûfaj” nehézségei
feltûnôen sok zsidót vonzottak. Ta-
lán az asszimiláció során eltûnô kor-
látok vezettek a fékezhetetlenül ki-
robbanó kreativitáshoz, a folyóként
áradó szemtelenséghez, s talán „a
zsidó lélekben egyként erôs és össze-
fonódó irónia és szentimentalizmus”
(ahogy ezt Szerb Antal írta) adhat
valamiféle magyarázatot arra, miért
alakult úgy a kabaré, az operett sor-
sa, ahogy alakult, s miért vált mind-
ez nem kis részben az asszimiláns
zsidók révén egy modern, kozmopo-
lita nagyváros sajátos népmûvésze-
tévé. Szerepet játszott persze a
szomszédos Bécs is. Az a Bécs, ame-
lyet Kálmán Imre Hitler elôl mene-
külve volt kénytelen elhagyni. Utol-
só éveit, ahogy elôre megsejtette, az
Atlanti-óceán másik partján, „túl az
Óperencián” élte le. Ô már az arany-
korban megénekelte, lesz idô, ami-
kor „túl az Óperencián” lehetünk
csak boldogok. 

Most, 2019-ben, talán már más a
helyzet. Kálmán Imre mûve, amíg
világ a világ, megmarad az operett-
színpadokon, és megmarad valami
belôle Budapesten, Közép-Európa
immár utolsó olyan nagyvárosában,
ahol jelentôs létszámú zsidó közös-
ség éli sokszínû életét. Megmarad
Kálmán Imre harsány derûjének
öröksége. Kérdés, hogy a
Csárdáskirálynô derûje mögött a
nagybôgôbe ugró, cintányéros, cudar
világ elkeseredett mulatozásai köze-
pette vajon nem egy kitörni készülô
tûzhányó peremén zajlottak-e az ese-
mények. S miközben a 21. század
hajnalán azt érzékeljük, hogy meg-
bolondult körülöttünk az egész világ,
vigyáznunk kell, hogy a történelem
nehogy megismételje önmagát.

Amikor a Mensch Alapítvány Kál-
mán Imrét posztumusz tünteti ki, mi,
pesti zsidók kicsit átértelmezhetjük a
sokat átkozott asszimiláció történeti-
ségét, és büszkék lehetünk arra, hogy
egy magyar zsidó az egész világ szá-
mára alkotott életet szépítô, örök ér-
tékû remekmûveket. Legyen áldás a
díjazott emlékén!
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Görögország

Hagyományos csendes menettel az
idén is megemlékeztek Szalonikiben a
deportálások megkezdésének 76. év-
fordulójáról. A pályaudvaron gyüle-
kezô felvonulók „Soha többé!” felira-
tú léggömböket vittek. A séta kezde-
ményezése Jannisz Butarisz polgár-
mester nevéhez kötôdik. A második
világháború elôtt a Balkáni Jeruzsá-
lemnek nevezett városban mintegy 50
ezer, nagyrészt szefárd zsidó élt, kö-
zülük 46 ezren a haláltáborokban
pusztultak el. Tiszteletükre a teme-
tôben 2014-ben emlékmûvet emeltek.

A görög kormány fokozott figyel-
met fordít a gyûlölet elleni harcra,
amit jelez, hogy Efsztatiosz Lianosz
Liantisz, a külügyminisztérium vallási
és kulturális ügyekkel foglalkozó kü-
lönleges titkára lett az antiszemitiz-
mus és a holokauszttagadás elleni
küzdelem felelôse. A diplomata egyik
alapítója volt a görög holokauszt-
múzeumnak, és hazája delegációjának
vezetôje a Nemzetközi Holokauszt-
emlékezési Szövetségben (IHRA).

Németország
Az Európai Zsidó Temetôk Kezde-

ményezés (ESJF) nonprofit szervezet
drónok segítségével próbál felkutatni
mintegy 1500 elhagyott zsidó teme-
tôt. A projekt keretében elsôsorban
Görögországban, Litvániában, Uk-
rajnában és Szlovákiában fognak
dolgozni. A feltérképezés után a te-
rületet megtisztítják, és a temetôket a
nemkívánatos behatolók elôl lezár-
ják. A kutatásban segítséget nyújta-
nak a helyi lakosok és a német
Luftwaffe pilótáinak az elsô világhá-
ború idején készített fényképei is. A
terv végrehajtására az Európai Unió
800 ezer eurót biztosít. Felmérések
szerint az Európa Tanács 46 tagálla-
mában mintegy 10 ezer zsidó temetô
van. Háromnegyedük Kelet- és Kö-
zép-Európában található, ahol a
holokauszt elôtt mintegy hétmillió
hittestvérünk élt. A sírkertek megôr-
zése érdekében a német kormány
2015-ben alapította az ESJF-et, és a
munkákhoz egymillió euróval járult
hozzá. A projekthez társalapítóként
az Európai Unió és más szervezetek
is csatlakoztak.

Argentína
A szombati istentisztelet alatt egy

idegen személy behatolt a Buenos Ai-
res Palermo negyedében lévô Mikdash
Yosef zsinagógába. A támadó éles
tárggyal megfenyegette a hívôket,
kôvel megdobálta az imádkozókat és
az egyik biztonsági ôrt. A padlóra ola-
jat öntött. A templom biztonsági embe-
rei végül ártalmatlanná tették az 
antiszemita jelszavakat kiabáló ag-
resszort, akit a rendôrség ôrizetbe vett.
Uriel Husni, a közösség rabbija kije-
lentette, „sohasem hittük, hogy ilyesmi
megtörténhet” és „ez a terror volt”. A
zsinagógába történt behatolás néhány
héttel azt követôen történt, hogy a
Gabriel Davidovich fôrabbit Buenos
Airesben a nyílt utcán megtámadták.
Latin-Amerikában a legnagyobb,
mintegy 230 ezer fôt számláló zsidó
közösség Argentínában található.

Észak-Macedónia
A közelmúltban adták át Szkopjé-

ban az ország zsidó közösségének
emlékére létesített múzeumot. Az
avatóünnepségen beszédet mondott
Zoran Zaev miniszterelnök és Robert
Singer, a Zsidó Világkongresszus
ügyvezetô alelnöke is. A múzeum
építésének 23 millió dolláros költsé-
gét a kormány által a zsidó közösség-
nek biztosított kárpótlás fedezte. A
hatóságok támogatásával
megkezdôdött a régi zsidó temetô
helyreállítása Szkopjéban, és az
odavezetô út Jeruzsálemtôl lett elne-
vezve. 1939-ben közel 8000, nagy-
részt szefárd rítust követô zsidó élt
Macedóniában. A második világhá-
ború idején a bolgár megszállás alá
került országból a zsidókat deportál-
ták, és a holokausztot csak négyszáz

személy élte túl. Több zsidó csatla-
kozott a jugoszláv partizánmozga-
lomhoz is. Jelenleg 200 hittestvérünk
él az országban. Észak-Macedónia

egyetlen zsinagógája Szkopjéban ta-
lálható, ahol egy közösségi központ
is mûködik.

Kovács

Észak-Macedónia. A nemrégen átadott holokauszt-emlékmúzeum 
Szkopjéban

Argentína. Reggeli ima a Mikdash Yosef jesivájában

Görögország. A szaloniki zsidóság története dióhéjban

Németország. Elôkészületek a dubnói temetô rendbehozatalára

Májusi dedikációk
Az Izraelinfo magyarul ír, tudósít izraeli eseményekrôl, hírekrôl. Szerzôi,

szerkesztôi anno elhatározták, hogy Izrael Állam hetvenedik születésnapját ünne-
pelve meglepik olvasóikat.

2018. február 8-ától április 18-ig, az államalapítás hetvenedik ünnepéig hetven
magyar vonatkozású történetet jelentettek meg magyar földrôl elszármazott/elme-
nekült olyan zsidó személyiségekrôl, akik Izrael Állam magalapítása, megvédése,
fejlesztése kapcsán népszerûvé, híressé váltak.

A 70 történetben megismerhetô kibucalapító, feltaláló, rabbi, cukrász, író, új-
ságíró, titkos ügynök, költô, Nobel-díjas és más, az új hazájában történelmi lép-
tékkel is elismerhetô eredményeket elért neves zsidó személyiség élete, sorsa,
munkássága.

Magyar földrôl származott az albumban bemutatott Gondos Károly neves gra-
fikus, karikaturista is, aki egy idôben Izrael kulturális attaséja volt Londonban. Ô
DOSH szignóval látta el az izraeli és a világsajtóban megjelent karikatúráit, köz-
tük az általa megalkotott SURIK figurájával sok mindent „elmondó” rajzait.

Az album most jelent meg könyv alakban, az elôszót Heisler András
Mazsihisz-elnök írta. Május 6-án az Írók Boltjában, 11-én a Láng Tékában a kö-
tet két-két szerkesztôjével lehet találkozni.

Politzer Tamás

Elhunyt a kálever rebbe
Többezres tömeg kísérte utolsó útjára Izraelben a 96 éves korában el-

hunyt Menáhem Mendel Taub rabbit, a nagykállói chászid udvar veze-
tôjét – jelentette a Jediót Ahronót címû újság honlapja, a ynet nyomán
az MTI.

A rabbi reggel hunyt
el, és a zsidó vallás szo-
kásai szerint este már el
is temették. Menáhem
Mendel Taub Izrael
egyik legismertebb val-
lási vezetôje, az egyik
legjelentôsebb ultraor-
todox, chászid udvar fe-
je volt.

Taub rabbi jelentôsé-
gét, személyes példáját
Benjámin Netanjahu
miniszterelnök és Reu-
ven Rivlin államelnök,
valamint David Lau
askenázi fôrabbi is mél-
tatta.

A kállói rebbének a
közelgô izraeli holo-
kauszt-emléknaphoz, a
jom hásoához közeli
halála megerôsíti örök-
re szóló kötelességün-
ket, hogy emlékezzünk,
és soha ne felejtsük el a történteket – mondta Netanjahu.

Menáhem Mendel Taub rabbi, az egyik legfontosabb magyar chászid rab-
bidinasztia tagja Erdélyben született 1923-ban. 1944-ben Auschwitzba depor-
tálták, ahol Josef Mengele kísérleteinek egyik áldozata volt. A kísérletek nyo-
mán többé nem nôtt szôrzet az arcán és nem születtek gyermekei. Bergen-
Belsenben érte a felszabadulás, majd fél évvel a háború után Svédországban
megnôsült. 1947-ben Amerikába költöztek, ahonnan a hatvanas évek elején
Erecbe vándoroltak.

Izraelben újjáépítette elôször Rison Leciónban, majd Bné Brákban, végül
Jeruzsálemben a nagykállói, jiddisül a „kálever” jesivát, ahol az egykor Ma-
gyarországon kialakult szokásoknak megfelelôen tanítják az ultraortodox zsi-
dó vallási hagyományokat és tanokat.

Taub rabbit választott hazájában „holokausztrabbiként” is emlegették, mert
saját közösségén kívül is gyakran tartott elôadást az Auschwitzban és a ké-
sôbbi táborokban átélt szörnyûségekrôl.

* * *

Méltatását következô számunkban közöljük.



A Halleluja persze a lehetô leg-
jobbkor jött Izrael számára, a hazai
rendezésû dalfesztivál elôtt pár nap-
pal írták alá a békeszerzôdést Egyip-
tommal. És az akkori euforikus álla-
potban valószínûleg semmi és senki
sem vehette volna el ezt a gyôzelmet
az izraeliektôl.

De békeszerzôdés ide, hazai ren-
dezés oda, a Halleluja a mai napig a
legnépszerûbb izraeli dalnak számít,
eladási adatok, rádiókban való leját-
szás, elôadások és feldolgozások
szempontjából egyaránt. Utóbbiból
már több mint 200 változat készült
el. Az Eurovízión elôadott számok
között pedig a második helyen szere-
pel a sikerlistán, rögtön az ABBA
Waterloo címû megaslágere mögött,
de azt ugye amúgy sem tudja már so-
ha senki überelni.

Kibic
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Fánkológia

Izraelben 24 millió fánkot fogyasztanak el évente. A legtöbbet chanuk-
ka idején vásárolják, mivel az ünnep elengedhetetlen része az édesség. A
kerek finomság az olaj csodájára emlékezteti a nyolc nap alatt fogyasztó-
ját.

A tésztaétel, ami napjainkban a fánk nevet viseli, már a római és görög ko-
rokban nagy népszerûségnek örvendett. A tésztacsíkokat gyakran olívaolaj-
ban sütötték ki, majd megszórták, megkenték különbözô hozzávalókkal íze-
sítésképp. Az egyik népszerû „feltét” a méz volt. A másik kedvelt bevonat er-
jesztett halszósz (garum) volt az ôsi görög, római és bizánci birodalomban.
Egy ismert ételtörténész szerint a garum a mai ketchup megfelelôje abban a
korban.

A középkorban is nagy népszerûségnek örvendett az étel a Közel-Keleten.
Ez már sokkal inkább hasonlított a mai változatra. Fokozatosan terjedt el Eu-
rópa-szerte, részben a zsidó kereskedôknek és szakácsoknak köszönhetôen. A
mai napig sok szefárd zsidó készít bimuelost chanukkára. Az élesztôvel ké-
szült édességet elôször kisütik olajban, majd cukorszirupba mártják, amit
gyakran citrommal, rózsavízzel vagy narancsvirágvízzel ízesítenek.

Héber feliratos, 2600 éves,
kôbôl készült pecsétnyomót talál-
tak a régészek Jeruzsálemben egy

ásatáson – jelentette a ynet nyo-
mán az MTI.

Jeruzsálem mai óvárosának köz-

Forrás: cufi.org.uk

Az elsô lekvárral töltött fánk receptjét 1485-ben publikálták Németország-
ban. A korban sok fánkot töltöttek sós hozzávalókkal, pl. gombával, hallal, de
az édes változat is nagy népszerûségnek örvendett. 

Miután elterjedt Európában, a zsidók egy kicsit változtattak a recepten.
Disznózsír helyett más zsírokat alkalmaztak. Lengyelországban a fánk kóser
változatát paczkinek nevezték el, ami hamarosan nagyon kedvelt chanukkai
étellé nôtte ki magát.

A 18. és 19. században, a kávé térhódítása idején, a fánk az ital meghatáro-
zó kísérôétele lett. A zsidók aktív résztvevôi voltak a kávézási kultúra kiala-
kulásának Európa-szerte. Az elsô európai kávéházat egy zsidó nyitotta az
olaszországi Livornóban 1632-ben. Anglia elsô kávéházát pedig szintén egy
zsidó, Jakab nyitotta meg Oxfordban 1650-ben.

A korban a zsidók számos kávéházat birtokoltak Franciaországban, Német-
országban, Hollandiában és sok más nyugat-európai államban.

Amerikában egy zsidó bevándorló tette lehetôvé a fánk tömeges gyártá-
sát. Adolph Levitt, aki az orosz pogromok elôl menekült New Yorkba, Har-
lemben alapított üzletet, ahol csak fánkot forgalmaztak. 1920-ban ô találta
fel az elsô fánkkészítô automatát, amely több száz jó minôségû édességet
állított elô naponta. 1925-ben Levitt létrehozott egy olyan fánkmixet, me-
lyet más cukrászok is tudtak használni a gépével, ami garantálta az egysé-
ges, állandó minôséget. Az 1934-es Chicagói Világkiállításon Levitt masi-
náját is kiállították.

Zsblog

2600 éves pecsétnyomót 
találtak Jeruzsálemben

vetlen közelében, a Dávid városa ne-
vû dombon, a mai Giváti parkoló he-
lyén folyó ásatásokon tárták fel az
ókori kincset.

Az elsô szentély idejében, vagyis a
babiloniak hadjárata elôtt készült pe-
csétnyomó egy emeletes középület
maradványai között volt, melyet va-
lószínûleg a hódító babiloniak rom-
boltak le i. e. 586-ban, a város elfog-
lalásakor.

A pusztítást a leomlott kôfalak, az
égett fagerendák, a törött cserepek
sokasága bizonyítja, az épület hajda-
ni pompájára a gondosan megmun-
kált építôkövek és a második emelet
terméskô lapokból készült padlóza-
tának töredékei utalnak.

A kicsiny pecsétnyomóba héber
szavakat véstek: Netan-Melek, a ki-
rály szolgája. Ez a név a Bibliában, a
Királyok második könyvében is elô-
fordul, ahol az i. e. 7. század végén
élt Jósiás júdai király vallási reform-
jairól számol be a szent szöveg.

A király szolgája kifejezés magas
rangú hivatalnokokat jelöl a Bibliá-
ban. Netan-Meleket személynevén,
apja nevének megjelölése nélkül em-
líti a megtalált pecsét, ami azt jelzi,
hogy kortársai körében közismert
ember volt, és mivel a lelet kora is
megegyezik a leírt eseményekkel,
minden bizonnyal a Bibliában sze-
replô hivatalnoké lehetett a tárgy.

A személyes pecsétnyomókat
vagy bullákat gyakran gyûrû része-
ként viselték, általában dokumentu-
mok, levelek vagy árucikkek lezárá-
sára, plombálására használták, és a
tulajdonos vagy a küldô személyazo-
nosságát, néha hivatalát jelölték ve-
lük.

II. Nabú-kudurri-uszur kétszer is
feldúlta Jeruzsálemet: elôször i. e.
597-ben, amikor letaszította trónjá-
ról Jójákim júdai királyt, és helyébe
ültette Cidkiját, aki késôbb fellázadt
ellene, ezért i. e. 587-ben büntetô
hadjáratot indított, lerombolta Jeru-
zsálemet, és a Bibliában leírt „babi-
loni fogságba” hurcolta lakóinak egy
részét.

Az óváros középkori falai mellett
található Giváti parkoló helyén a
legôsibb idôktôl, nagyjából i. e.
1000-tôl, Dávid király korától a 20.
századi palesztin brit mandátum ko-
ráig épületek álltak, a régészek a fel-
színtôl idôben visszafelé haladva
sorra tárják fel a különbözô korok
emlékeit.

Megújult a Maszada-erôd 
éjszakai mûsora

A Holt-tengerrel szemben, a Júdeai-sivatagban emelkedô Maszada
(Mecádá) Izrael egyik legnépszerûbb turisztikai látványossága mind a
külföldi, mind a belföldi látogatók között. A Jeruzsálemtôl mintegy más-
fél-két órára fekvô erôdöt évente egymillió ember keresi fel. 

A gyalog vagy felvonóval a hegy tetejére érkezôk megannyi épületromban
gyönyörködhetnek a fenséges kilátás mellett, éjszaka pedig a hegy lábánál he-
lyet foglalva az erôd történetét felidézô alkotást tekinthetik meg. Az Arad vá-
rosa felôl megközelíthetô rendezvényhelyszínen könnyûzenei koncerteket és
operabemutatókat is tartanak.

Az UNESCO világörökségi listáján is szereplô nevezetesség 30 év után új
éjszakai audiovizuális mûsort kapott, melyet az Izraeli Nemzeti Parkok Ható-
sága készíttetett el, írja a zsido.com. A Napnyugtától Napkeltéig címet viselô
mûsor szintén a Maszada történetét meséli el, kezdve Heródes király palotá-
jának és erôdjének felépítésétôl egészen a zsidó felkelés letörésére érkezô ró-
mai légiók ostromáig, melyet a védôk tömeges öngyilkossága követett. A
mostani elôadás elkészítése során azonban a legmodernebb technológiát
használták fel, hogy a fiatalok számára is látványos legyen a program.

„A régi változat már túlságosan elavulttá vált a fiatal nemzedék számára.
Az volt a célunk, hogy egy számukra is vonzó és élvezetes alkotást készítsünk
el” – mondta Saul Goldstein, a hatóság igazgatója.

Az új film elkészítése, amely három évet és 10 millió sékeles (790 millió
Ft) ráfordítást igényelt, felvonultatja a mai audiovizuális alkotásoktól elvár-
ható összes jellemzôt: 4K felbontást, fejlett fénytechnikát, valamint a legmo-
dernebb video mapping alkalmazást. A filmet a Maszada 458 méter magas fa-
lára vetítik ki.

„Ez a hatalmas sziklafal a mi vetítôvásznunk. Azt gondolom, hogy a mo-
dern technika és a különleges helyszín együttese igazán autentikus módon ad-
ja vissza az eredeti történetet. Fontos volt, hogy a látványosságok között ne
vesszen el a történet valódi üzenete. Maszada a legfontosabb értékeinket
szimbolizálja, és ez az alkotás ezt nagyszerûen érzékelteti. A kivitelezô rend-
kívüli kreativitásról tett tanúságot, és minôségi munkát végzett. Nem véletlen,
hogy a légierô egykori pilótái alapították a vállalatot. Nagyon tehetségesek,
precízek és pragmatikusak” – mondta Goldstein.

Az 50 perces alkotás létrehozásában neves izraeli mûvészek mûködtek köz-
re. Az új film – a régi változathoz hasonlóan – a Maszada jól ismert és a ré-
gészek által is megerôsített történetét mondja el. A rómaiak elkerülhetetlen
gyôzelmét látva a 967 zsidó felkelô közül 962-en úgy döntöttek, hogy inkább
önkezükkel vetnek véget életüknek, mintsem Vespasianus császár szolgái le-
gyenek.

A díszbemutatón megjelent vendégek, akik elsôsorban a média és a turiz-
mus világából érkeztek, lelkesen tapsolták meg az új filmet. Voltak azonban
olyanok is, akik az elôzô változatot részesítették elônyben. „A régi filmet au-
tentikusabbnak éreztem. Többet megtudhattunk belôle a hegy történetérôl.
Ezzel együtt tetszett, amit láttam, és a fiatalok számára is ez a megfelelôbb”
– mondta Rávik Zerem idegenvezetô, aki már három évtizede kalauzol turis-
tacsoportokat az ôsi erôdben.

40 éves 
a Halleluja

A Halleluja 1979-ben a Dzsin-
gisz kánt lenyomva nyerte meg az
Eurovíziós Dalfesztivált. Azóta
több mint 200 verziója készült el,
és majdnem még az izraeli him-
nuszt is veszélybe sodorta.

1979-ben Izrael zsinórban másod-
szor nyerte meg az Eurovíziós Dal-
fesztivált, ekkor a Gali Atari
énekesnô által elôadott Halleluja cí-
mû dallal szerezte meg az elsô helye-
zést. A Jeruzsálemben rendezett
döntôn a Halleluja olyan slágereket
utasított maga mögé, mint például a
Mándoki László-féle Dzsingisz kán.
A számnak akkora sikere volt akko-
riban, hogy az Eurovíziót követôen
Izraelben még az a pletyka is elter-
jedt, hogy a kormány lecseréli a
Hatikvát, és a Halleluja lesz Izrael új
nemzeti himnusza.

Aki világsikerre vitte a dalt: Gali
Atari
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Az idei jelentkezési és beiskolá-
zási számok is azt igazolják, hogy
a Lauder Javne Közösségi Iskola
az ország legnépszerûbb és leg-
színvonalasabb alapítványi iskolái
közé tartozik, ahol ebben az évben
is többszörös a túljelentkezés. Az
intézmény zsidóságfelfogásáról,
mûködésérôl és a Mazsihisszel va-
ló egyre szorosabb kapcsolatáról
Horányi Gábor fôigazgatót kér-
deztük.

Amikor átvette a Lauder vezeté-
sét, milyen zsidó karaktert képzelt
el az iskolának?

Öt és fél éve, amikor fôigazgató
lettem, kulcsfontosságú kérdés volt
számomra, hogy az intézmény saját
zsidó öndefinícióval rendelkezzen,
és ne másokhoz képest határozza
meg magát. E definíció szerint úgy
tekintünk tehát erre az iskolára, mint
egy nagy létszámú, heterogén zsidó
szervezetre, amely a maga útját járja
ebben a mai magyar zsidó kontextus-
ban, és amelynek az élete nemcsak a
diákokról és a tanárokról szól, ha-
nem a szülôkrôl, sok esetben a
nagyszülôkrôl, a családról is. Ezzel
az ajánlattal fordultam a magyar zsi-
dó szervezetekhez, és a Mazsihisz
részérôl éreztem irántunk egyfajta
nyitottságot. A nyitottság alatt azt ér-
tem, hogy Heisler András elfogadta
és tiszteletben tartja azt az álláspon-
tunkat, hogy nekünk nem kívülrôl
mondják meg, hogyan legyünk zsi-
dók. Mi határozzuk meg a zsidósá-

„Nekünk nem kívülrôl mondják meg,
hogyan legyünk zsidók”

Horányi Gábor

Látogatóközpontot alakítanak ki a makói ortodox zsinagógánál, és új
út vezet majd a város ortodox zsidó temetôjéhez – tájékoztatta a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetsége az MTI-t.

A közlemény szerint az egykori északkeleti, illetve délkeleti régió magyar
zsidó közösségei világviszonylatban is híresek voltak, számos ma is élô
chászid irányzat viseli egykori szülôhelye, egy-egy magyar város, falu nevét.
Ezeken a települése-
ken a mai napig
megtalálhatók a va-
laha itt élt chászid
vezetôk és csodarab-
bik sírjai, sôt néhol
még állnak az egy-
kori zsinagógák, tan-
házak vagy akár a ri-
tuális fürdôk romjai.

Évente számos al-
kalommal érkeznek
Magyarországra val-
lásos zsidó turista-
csoportok, elsôsor-
ban Izraelbôl és az
Amerikai Egyesült
Államokból.

A kormány támo-
gatásával 1,4 milli-
árd forintos európai
uniós forrásból a
Magyar Zsidó Örök-
ség Útja Kelet-Ma-
gyarországon elne-
vezéssel indult program célja olyan hosszú távon is fenntartható idegenfor-
galmi szolgáltatások létrehozása, amelyek megôrzik és bemutatják az észak-
keleti régió, valamint Makó város zsidóságának háború elôtti kulturális, val-
lási és történelmi örökségét.

Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP) polgármester szerint a látogatóköz-
pont kialakításával, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatások fejlesztésé-
vel tovább bôvülhet a város szakrális turisztikai kínálata, amihez nagyban
hozzájárult a kormány által nyújtott támogatás az emlékhely környezetének
rendezésére.

A makói ortodox zsinagógát 2002-ben felújították, a program részeként
ezért elsôsorban állagmegóvási munkákra kerülhet sor. Ennek során az
épület vízszintes falszigetelését is pótolják. Egy kis látogatóközpontot ala-
kítanak ki, és a környezetét is rendezik. Az ortodox zsidó temetôhöz új út
épül. A temetôben található a már életében csodarabbiként tisztelt, a vész-
korszakban mártírhalált halt Mose Vorhand sírja, amely a Makóról elszár-
mazott ortodox zsidók legfôbb zarándokhelyévé vált az elmúlt több mint
fél évszázadban.

Az Auschwitz-per mintabírája
fanatikus náci volt

A hír egy kutatótól származik, aki csodálta a híres bírót, Hans
Hofmeyert, és életrajzban akarta megörökíteni emlékét, de olyan ször-
nyû titokra bukkant, amely örökre befeketíti – írja a La Repubblica.

Amikor felolvasta az ítéletet a hosszú hónapokig tartó tárgyalás után, Hans
Hofmeyer (a képen középen) láthatóan megrendült volt. „Lesznek köztünk
olyanok, akik nem tudnak többé egy gyerek vidám és boldog szemébe nézni
anélkül, hogy ne jusson eszükbe azoknak a gyerekeknek a kérdô, bizakodó és
aggodalommal teli tekintete, akik Auschwitzban végezték” – mondta. A bíró,
aki az elsô németországi pert vezette az auschwitzi hóhérok ügyében az 1960-
as években Frankfurtban, 1992-ben halt meg, és úgy került be a történelem-
könyvekbe, mint a szerénység, a szigor és a kiegyensúlyozottság példaképe.

A húsz hónapig tartó kihallgatások alatt Hofmeyer egyszer sem nyilatko-
zott a sajtónak, távol tartotta magát a kamerától, a tárgyalóteremben száraz,
megfontolt volt. A Die Zeit a per végén „a tárgyilagosság fanatikusának” ne-
vezte, a Die Welt a „józan ész modelljének”.

A Németországban nemrégiben meg-
jelent életrajzban az egyik legnevesebb
történész, a 67 éves freiburgi egyetemi
oktató, Ulrich Herbert elemzi von
Stauffenberg gróf tragédiával végzôdô
katonai pályafutását.

Sokan úgy értelmezik az ezredesék
Hitler-ellenes összeesküvését, mintha
összefogásukkal megtisztították volna
hazájukat a bûnöktôl, „a szégyentôl,
amire Hitler kényszerített bennünket”.
Olyan hangulatot teremtettek a „július
20-i bûnözôk” – a lázadók –, mintha
egy jobb Németország megvalósítása
érdekében teljesítettek volna megbízást.

Hitler meggyilkolásának kísérletét er-
kölcsös tettnek vélték, a sikertôl vagy
akár egy félresikerült merénylettôl füg-
getlenül.

Claus Schenk von Stauffenberg korá-
nak kétségtelenül egyik sztárja volt: a
jóképû fiatalember szépen játszott ked-
ves hangszerén, a csellón, kiválóan lo-
vagolt, németre fordított Homérosz
mûveibôl részleteket, katonai kiképzése
során mindig az évfolyam legkiválóbb
diákja lett, mindenki csodálta meg-
gyôzô erejét és kisugárzását. Privilegi-
zált körülmények között töltötte Stutt-
gartban és a családi birtokon ifjúságát,
világéletében büszke volt a porosz had-
sereget megreformáló von Gneisenau
nevû ôsére. Stauffenberg 1926-ban
Bambergben lépett be a 17. bajor lovas
regimentbe, ahol aztán megtalálta azt a
világot és habitust, amit mindig is kere-
sett: a tisztikarnak az elit léttel kapcso-
latos gondolkodásmódját, a rangkülönb-
ségek hangsúlyozását, „a tömeg” meg-
vetését, de az ethoszt és a teljesítmény
kötelezettségét is! A tisztikar „az állam
legfontosabb tartóoszlopa és a nemzet
legfontosabb megtestesítôje” – fogal-
mazta meg egy levélben a hadsereg fel-
adatát.

Így aztán örült Stauffenberg, amikor
Hitler 1933-ban átvette a hatalmat és

megszûnt a köztársaság. Testvérével,
Bertholddal nem titkolták a nemzetiszo-
cializmus iránti lelkesedésüket. Legin-
kább a führeri vezetés, „egy egészséges
rangsorrend, a paraszti lét, a nagyváro-
sok szelleme elleni harc, a fajelmélet és
az új, a németesen meghatározott jog-
rend” iránt lelkesedtek.

1939 szeptemberében a 10. hadsereg-
gel bevonultak Lengyelországba. Az ez-
redes el volt ragadtatva a hadjárat gyors
sikerétôl. Az országot primitív és végte-
lenül sivár helynek tartotta, plebejusok,
zsidók és egyéb „keverék népség” hazá-
jának, akik csak a korbács csapása alatt
érzik igazán jól magukat.

Stauffenberg 1941-ben – a sok szkep-
tikus tábornok ellenére – kezdetben üd-
vözölte a Szovjetunió elleni háborút,
Hitler „hadvezéri zsenialitását”. Tiszt-
társai szerint a gróf Hitlerrel szemben
„kolosszálisan pozitív beállítottságú”
volt, és helyeselte a bolsevik kísértet sá-
táni barbársága elleni küzdelmet.

Egyik barátja, az összeesküvésben
társa, Joachim Kuhn július 20. után
szovjet fogságba esett. Ô már 1942-ben
hibának nevezte a Szovjetunió elleni
háborút. A gyôzelem kilátástalan volt, a
fô cél csak a német nép életben tartása
lehetett.

Stauffenberg idôvel szintén hibának
tartotta a Szovjetunió megtámadását,
mert a gyôzelemre nem látott esélyt.
Ezért hangsúlyozta a békekötés szüksé-
gességét, elsôsorban a nyugati hatalmak-
kal. De a 6. német hadseregnek 1943 ja-
nuárjában Sztálingrádnál elszenvedett
veresége után Stauffenberg egy lépéssel
tovább ment: „A konzekvencia, amivel
kapcsolatban gyakran tettünk fel kérdé-
seket, mindenesetre egy átmeneti jellegû
katonai diktatúra létrehozásának a szük-
ségessége” – írta fegyvertársainak.

Ekkor már sokan felfigyeltek
Stauffenbergre, akire nagy hatással volt a
nyilvánvalóan fenyegetô katonai vere-

gunkat, és ehhez viszonyulhatnak
kívülrôl más zsidó szervezetek. Ez
összhangban áll Heisler azon gondo-
latával, hogy a Mazsihisz jövôje mú-
lik ezen a nyitott, elfogadó magatar-
táson. Számomra ez szimpatikus
modell, mert nemcsak a Mazsihisz,
de a budapesti zsidóság jövôje is
ezen a fajta nyitottságon múlik.

Mi a válasz arra a kérdésre,
hogy önök miképpen zsidók?

Mi olyan szervezet vagyunk, ahol
sokféleképpen lehet megélni a zsidó-
ságot, szem elôtt tartva azt a tényt,
hogy a budapesti zsidóság nagy ré-
sze nem vallásos. Igaz, hogy nem
vallási közösség vagyunk, a Mazsi-
hisz azonban erôs és legitim zsidó
közösségként kezel minket. Az

együttmûködés különbözô pályá-
zatokban, közös programokban, te-
metôfelújítási projektekben nyilvá-
nul meg, és részben ennek a kölcsön-
hatásnak az eredményeként a diákja-
ink is markánsabban élik meg zsidó-
ságukat. De vannak a közös munká-
nak más dimenziói is, így például
Heisler András mindig megtalált, ha
oktatáspolitikai kérdésekben megke-
resett.

Miképpen alakulnak idén a beis-
kolázási számok a Lauderben?

Egy olyan végzôs osztályunk van,
amely nem a maximális létszámmal
megy, egyébként szinte fullon va-
gyunk, hogy így mondjam. Körülbe-
lül 860–870 diáknál látjuk a limitet,
most 850 gyerek jár hozzánk. Nagy
verseny van a bejutásért, alapvetôen
nem tudjuk minden zsidó család igé-
nyét kielégíteni. A harminc-negyven
óvodai helyre több mint százan je-
lentkeztek. Elsô osztályba mintegy
hatvan gyereket tudunk fölvenni, en-
nek a létszámnak a többszöröse sze-
retne nálunk tanulni.

Nem tervezik bôvíteni az épüle-
teket?

Ez fenntartói döntés kérdése,
egyelôre nem tudok errôl. A szom-
szédunkban van egy nevelôintézet,
az talán alkalmas volna kollégium-
nak, de tudtommal nincs napirenden
ez a beruházás.

Vidéki diákok számára van
igény az iskolára?

Elvétve vannak vidéki diákjaink,
de Budapest vonzáskörzetébôl, hi-
szen ide nem egyszerû bejárni min-
den nap. Van egy e-learning progra-
munk, azon keresztül több vidéki
zsidó család kötôdik az iskolához.
Megtervezhetnénk, hogy minél több
vidéki család figyelmét irányítsuk
magunkra, de hol helyeznénk el a
gyerekeket? Azokat sem tudjuk
mind fölvenni, akik itt élnek, Buda-
pesten. És alig kell költenünk rek-
lámra, mert az a legjobb hírverés,
hogy a szülôk azt mondják egymás-
nak: a Lauder jó.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

„Egy kiváló lovas”

ség. Katonatársai egy ideje már meg vol-
tak gyôzôdve arról, hogy az elôre látható
katasztrófát csak egy katonai puccsal és
Hitler megölésével lehet elhárítani. Eh-
hez kerestek megbízható, tettre kész,
Stauffenberghez hasonló tiszteket.

Az összeesküvôk homogén csoportot
képeztek, csalódott nacionalisták, nem-
zeti konzervatívok, szociáldemokraták
osztották az ezredes véleményét. A gróf
továbblépett: a konzekvencia minden-
képpen – átmeneti jelleggel – a katonai
diktatúra létrehozása lett volna, de az
összeesküvés leleplezôdött, és a részt-
vevôket kivégezték.

Stauffenberg tudott a koncentrációs
táborokról, zsidók millióinak a meg-
gyilkolásáról, de az ô lázadása csak „a
hydra fejének levágását” jelentette.
(Forrás:
1. Ein vorzüglicher Reiter. Der Spiegel,
Nr.19. 5.5.2018
2. Thomas Karlauf: Stauffenberg.
Porträt eines Attentäters. Blessing,
München, 2019)

Benyó Marianna

Látogatóközpontot 
alakítanak ki a makói 
ortodox zsinagógánál

A per során a 20 náci gyilkost 360 túlélô vádolta, de a nem kevésbé legen-
dás ügyész, Fritz Bauer (akinek információi nyomán a Moszad Adolf
Eichmann nyomára bukkant Argentínában) vádbeszéde után csak hatan kap-
tak életfogytiglani börtönbüntetést, 11-en 14 évet, míg végül hármat felmen-
tettek bizonyítékok hiányában.

A per azt volt hivatott a világ felé demonstrálni, hogy a Német Szövetségi
Köztársaságnak szándékában áll feltárni holokausztbeli felelôsségét. Bár a
büntetéseket sokan enyhének tartották, Hofmeyer neve mindaddig tiszta ma-
radt, míg egy fiatal történész, Matias Ristic nem kezdett el kutatni az ASSIA
archívumában.

Ristic kiderítette, hogy Hofmeyer a hitlerizmus idején nôk ezreit kény-
szerítette sterilizációra, továbbá mintegy 4000 beteg és fogyatékos embert,
epilepsziásokat, vakokat, süketeket ítélt halálra. A sterilizáció komplikációi-
ban 5000-en haltak meg. A nehezen kezelhetô és a pszichés zavarokkal küzdô
gyerekeknek sem kegyelmezett.

Az, hogy a bíró a Harmadik Birodalom idején is tevékenykedett, korábban
is ismert volt. Érdekes, hogy az Auschwitz-perre jelölt bírák közül voltak,
akiket azért utasítottak el, mert családtagjaikat a nácik üldözték, és attól tar-
tottak, hogy nem tudnak elfogulatlanul ítélkezni. Hofmeyert viszont azért vá-
lasztották ki, mert dolgozott ugyan a nácizmus alatt, de semmi nyomát nem
találták a most felfedezett szörnyûségeknek. A túlélôk egyik ügyvédje, 
Henry Ormond a perben egyenesen „példásnak” nevezte munkáját.

Göbölyös N. László/Elmehunyor

Stauffenberg
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a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

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

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

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 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
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

Közös képviselet, társasházkeze-
lés, ingatlanközvetítés, ingatlankeze-
lés Budapesten. Dr. Bíró Anna, 
06-70-505-9394, 06-70-383-5004,
info@drbiroanna.hu

Színes és fekete-fehér nyomta-
tás, másolás, plakátnyomtatás, név-
jegykészítés, diplomakötés, könyv-
nyomtatás a Mammut III. em. 312-es
üzletben és a Balogvár u. 1. alatt.
Messinger Miklós, +36-20-934-
9523, rcontact@t-online.hu

Sar-El program! Gyere velünk
önkéntesnek Izraelbe! Indulási 
dátumok: május 19., június 16. In-
formáció és jelentkezés: +36-20-
233-8454, janos.deutsch76@free-
mail.hu, vagy az Izraeli Kulturális
Intézetben (VI. ker., Paulay Ede u.
1.) minden kedden, 16–17 óra kö-
zött.

Idôsgondozást vállalok hétvége
kivételével naponta 12–15 óra kö-
zött. 06-20-213-1458.

Eltartási, illetve életjáradéki
szerzôdést kötne egészségügyben
dolgozó hölgy idôs személlyel ingat-
lanért. Havi juttatás megállapodás
szerint. 06-20-388-8987.

APRÓ-
HIRDETÉS

N A P T Á R
Május 3. péntek Niszán 28. Gyertyagyújtás: 7.40

Május 4. szombat Niszán 29. Szombat kimenetele: 8.52

Újholdhirdetés

Május 5-6. vasárnap, hétfõ Niszán 30.–Ijjár 1. Újhold

Május 10. péntek Ijjár 5. Gyertyagyújtás: 7.49

Május 11. szombat Ijjár 6. Szombat kimenetele: 9.03

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Máj. 3. Máj. 4. Máj. 10. Máj. 11.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 18.30 9.30 18.30 9.30
Thököly út 83. 18.00 9.30 18.00 9.30
Hunyadi tér 3. 19.00 10.00 19.00 10.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Scheiber S. u. 2. 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 19.50 8.00 20.00 8.00
Kórház
(Amerikai u. 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 19.00 9.30 19.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 18.00 9.00 18.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 19.50 9.00 20.00 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 9.30 9.30
Pesterzsébet (Vörösmarty u. 8.) 18.00 18.00

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 19.00 9.00 19.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 19.00 8.00 19.10 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 19.00 8.00 19.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 19.00 8.30 19.00 8.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Programajánlat 1%
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 110.686 Ft-ot a veszprémi

zsidóság történetérôl szóló könyv

nyomdai költségeire fordítjuk pályá-

zat önrészeként, a kuratórium dönté-

se 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.

***

Kérjük, segítse személyi jövede-

lemadója 1%-ával a már igen idôs

(85 év feletti) Jad Vasem-kitüntetet-

teket, akik 1944-ben életük kockáz-

tatásával mentették a zsidó üldözöt-

teket. Köszönjük támogatását. Igaz

Emberekért Alapítvány. Adószá-

munk: 18040094-1-42.

* * *

Zuglói Talmud-Tóra Alapít-

vány, 1146 Budapest, Thököly út

83. Adószám: 18170696-1-42.

Adója 1%-ával támogassa a zuglói

templomkörzet közösségét! Kö-

szönjük, hogy adója 1%-ának fel-

ajánlásakor munkánk segítésére

gondolt.

Mártír-istentiszteletek 2019
Május 26.
Nagykanizsa 10.30 zsinagóga
Baja 11.00 Ady E. könyvtár
Pásztó 11.00 temetô

Június 2.
Barcs 10.00 temetô
Devecser 11.00 temetô
Kispest 11.00 temetô
Kiskunhalas 11.00 zsinagóga
Kecskemét 15.00 temetô
Nagykáta 17.00 temetô
Mosonmagyaróvár 15.00 temetô
Szentes 11.00 temetô
Zalaegerszeg 14.00 zsinagóga, temetô

Június 4.
Csenger 10.00 temetô
Porcsalma 13.00 temetô
Mátészalka 15.00 temetô

Június 5.
Vác 10.00 temetô

A további idôpontokat folyamatosan közöljük. Kérjük olvasóinkat,
hogy az idôpontokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel,
mert változás lehetséges.

1943. április 19-én fellázadt a varsói gettó. Az ellenállók himnuszát
Hirsh Glik írta jiddisül. Héberre fordította: A. Slonszki, a legnagyobb hé-
ber költô. A magyar fordító ismeretlen.

Ne mondd, ez lesz az út, mely sírodhoz vezet,
A felhôk eltakarták már a kék eget,
Amerre jársz, felvirrad napunk,
Mi, zsidó partizánok, itt vagyunk. 

A pálmaerdôktôl a havas hegyekig
Le fogjuk gyôzni a zsidók gyilkolóit,
És bárhol, ahol vérünk ömlik ki,
Bátorságunkat tovább hirdeti!

A reggelente feljövô napsugár,
A múltak borzalmait nem felejtjük már,
De ha Isten ments, késni fog a nap,
Évszázadokon át legendánk megmarad. 

Ez a dal vérrel lett leírva,
Nem egy ének, amit dalolunk sírva,
Mert teljesített tetteink homálya,
Felrobbantja a felkelôk gránátja. 

Ezért ne mondd, ez lesz utolsó utad,
Vezessen téged az a nagy tudat,
Amerre jársz, felvirrad napunk,
Mi, zsidó partizánok, itt vagyunk.

Az izraeli Kibuc Jád Mordechájban felállított emlékmû Mordecháj
Anielewiczet, a varsói gettólázadás vezérét ábrázolja. A háta mögött látha-
tó a kibuc volt víztornya, amely megsérült az 1948-as háborúban, amikor a
védôk visszavonultak, és az egyiptomi hadsereg rövid idôre elfoglalta Jád
Mordechájt.

A gettólázadás vezére elesett a küzdelemben Varsóban. Csak 80 ember
menekült meg a szennyvízcsatornán keresztül, ôk azután külön partizánse-
reget szerveztek.

Singer Arje

Gyógyszertámogatási tájékoztató
Továbbra is igényelhetô esetenkénti gyógyszertámogatás szociálisan rászo-

ruló betegek részére, de az eddigi tapasztalatok alapján az alábbiakra hívjuk
fel a figyelmet:

1. Eseti támogatást az újonnan szükségessé vált, az átlagosnál drágább
gyógyszerek beszerzéséhez lehet igényelni, tehát nem a már korábban is
rendszeresen szedett gyógyszerekhez.

2. Az egyes támogatások összegének nincs rögzített felsô határa. Tájékoz-
tatásul közöljük azonban, hogy az eddigi gyakorlatban 50.000 Ft volt az egy
igénylésre nyújtott legnagyobb támogatás.

3. Igényelni továbbra is levélben, egy adatlap kitöltésével lehet, mellékelve
hozzá orvosi igazolást a gyógyszer szükségességérôl és igazolást a havi
jövedelemrôl. A hozzánk érkezett személyi adatokat az elôírt titoktartással
kezeljük.

Részletesebb tájékoztatás és adatlap a következô telefonszámon kérhetô:
Vértes István, 06-1-321-3497, lehetôleg az esti órákban.

Megújuló Sar-El
mozgalom! 

Új lehetôségek!
Új vezetôség!

Izraelbôl Budapestre látogat 
a Sar-El mozgalom teljes

vezetôsége.
Várunk szeretettel 
a találkozóra, ahol 

elsô kézbôl kaphatsz 
információkat.

Helyszín: Izraeli Kulturális
Intézet, VI. ker., 

Paulay Ede utca 1.
Idôpont: május 12. (vasárnap)

16 óra
MÁJUS-JÚNIUS

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

Május 12. (vasárnap) 18.00: Zsi-
dóság és irodalom – irodalmi beszél-
getések. Vendégünk: Szakonyi Ká-
roly, beszélgetôtárs: Nógrádi Ger-
gely.

Május 19. (vasárnap) 18.00: Klub-
est. A Hajnali láz címû
magyar–svéd–izraeli filmet tekint-
hetik meg kedves vendégeink.

Június 2. (vasárnap) 18.00: Zsidó-
ság és irodalom – irodalmi beszélge-
tések. Vendégünk: Bereményi Géza,
beszélgetôtárs: Nógrádi Gergely.

Állandó program: csütörtökön-
ként 18.00 órától Frankel Baráti
Kör. Csevegés, társasjáték, kártya,
sakk.

Generációk Klubja
(Hunyadi tér 3. I. emelet)

Hétfôi napokon, 15 órás kezdettel.
Május 6.: Deák Gábor mis-

pochológus a vendégünk.
Május 13.: Fináli Gábor rabbi

jom háácmáutról, jom házikáronról
és jom hásoáról tart elôadást!

Május 20.: Szántó Edit (ORZSE)
„A zsidó történelem középkori for-
rásai” témában 4. alkalommal jön
hozzánk.

Május 27.: Rózsa Péter (Klubrá-
dió) Szunyogh Szabolccsal beszélget
frissen megjelent könyve, „A zsidó
nô” alkalmából.
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Elég 
a zsidó-
zásból!

ÖNINTERJÚ

...és ideje van a
nevetésnek

– Na rabbi úr! Retróban tetszik

lenni? Ez a szlogen 30 évvel ez-

elôtt, a rendszerváltáskor volt di-

vat!

– Nem! Arra gondolok, amikor

zsidók zsidóznak!

–???

– Pl. az ukrajnai választásokkal

kapcsolatban a zsidó média a

gyôztest zsidóként (is) emlegeti! És

még jó néhány esemény fôszerep-

lôjét is ezzel a jelzôvel méltatják!

– Ez miért baj? Egyszerûen

büszkék vagyunk rájuk!

– Jó! Én is! De miért kell átvenni a

szélsôjobb módszerét? Vagy –

Cyranót parafrazeálva – „magamat

zsidózom, ha kell, de hogy más te-

gye, azt nem tûröm el”?

– Értem én, értem én! De akkor

ne említsük a származást?

– Dehogynem! De akkor minden

szereplôjét, gyôztesét, bajnokét –

egyenként, vallásuk szerint!

– És akkor mi van az úgyneve-

zett kettôs identitással?

– Az a mi feelingünket, saját lelki

nyugalmunkat van hivatva szolgálni!

– Hogyan?

– Hát nem úgy, hogy egy adott szi-

tuációban, amikor színt kell valla-

nunk, akkor mint egy angolna, úgy

siklunk át egyikbôl a másikba!

– Látott már ilyet, rabbi úr?

– Sokat! „A zsidók miért ünneplik

március 15-ét, az a magyarok ünne-

pe!” „Mi nem vagyunk magyarok,

rohadt náci?” „Az izraeli–magyar

meccsen Izraelnek drukkolok! Mert

zsidó vagyok!”

– És akkor hogy jó?

– Úgy, hogy mindenki önmagában

eldönti, de ne kommunikálja kifelé,

mert hiteltelenné válhat!

Kardos Péter

Ha Mózes ma élne...

SPÁNN GÁBOR

Ambíció
Azt írja az újság, hogy Ukrajnában meglepetésszerûen egy Zelenszkij ne-

vû fiatal zsidó humorista fölényesen gyôzött az elnökválasztáson, és jelenleg
csupán pártot keres, mely delegálhatja, mert anyagilag megvan az oligarchá-
ja, aki pénzeli. Egyedül több szavazatot kapott, mint két nagy hírû ellenfele:
a szép szôke varkocsos fejû olajbárónô és a nyugdíjas bonviván külsejû je-
lenlegi elnök. A hírt olvasva azonnal plafonig ért az adrenalinszintem. Du
mein Gott! Hogy ez nekem miért nem jutott eszembe?! Zsidó vagyok, humo-
rista, igaz, hogy nem fiatal, de itt az ideje, hogy a példát követve elinduljak
egy hazai köztársaságielnök-választáson. Elsônek természetesen a felesége-
met kérdeztem meg, aki mindig minden írásom szigorú kritikusa, hogy mi a
véleménye, lenne-e esélyem. Ô annyit felelt, hogy a többi hülyeségem mellett
ez is belefér, de tegyek meg valamit. Elôször menjek le a sarki közértbe egy
karton ásványvízért, mert az elnöki kampányom alatt úgysem teszem majd,
mondván, ne nézzenek leendô szavazóim amolyan „vizesnyolcasnak”. Leül-
tem egy csendes sarokba, és elkezdtem gondolkodni a szükséges lépéseken.
Keresnem kell sürgôsen egy pártot, amelyik mögém áll. A kormányzó párto-
kat elvetettem, merthogy kormánypárti humor nem létezik, az olyan önel-
lentmondás, mint pl. a békeharc. 

Az ellenzék pártjai sem jöhetnek számításba, mert szinte mindegyik ren-
delkezik politikusai közt humoristával, csak éppen nem tudják...

Értelemszerûen adódott az ötlet, hogy fel kellene keresni és támogatásra
bírni a Kétfarkú Kutya Pártot, hisz ideológiailag ôk állnak hozzám a legkö-
zelebb. Errôl szomorúan mondtam le, mert felmértem, hogy már az elneve-
zésükben rejlô elvárásoknak sem tudnék eleget tenni. Szavazóim bizonyára
lennének: élnek még sokan azok közül, akik a nyolcvanas évek elején sokat
szórakoztak általam rendezett és konferált kabarékon, hallgatták rádiós
jegyzeteimet vagy olvasták azok könyvbeli gyûjteményét. Oligarchával sem
állok rosszul. Megvan a sajátom. Az egyik ultipartnerem, akinek lakásán
rendszeresen játszunk, valamelyik vacsorára libamájat tálalt föl, ebbôl egye-
nesen következett számomra, hogy megvan az én saját oligarchám. 

Annak pedig, hogy nem rohantam azonnal a Nemzeti Választási Bizottság-
hoz benyújtani indulásomat, nem véletlenül arra járó kopasz verôlegények
jelenléte volt az oka, hanem egyszerûen egy kis fekete humorú történelem,
ami azonnal bekattant. 

Az 1950-es évek közepén, nem sokkal regnálásának kezdete után, mintegy
a nyugati nyitás jegyében Hruscsov, az SZKP elsô titkára és Bulganyin, a
Szovjetunió miniszterelnöke hivatalos delegáció élén Nagy-Britanniába láto-
gatott. Errôl egész estés dokumentumfilm is készült, amit én egy héten át na-
ponta háromszor voltam kénytelen végignézni, lévén hogy fôiskolás korom-
ban mellékállásként a budapesti Bethlen moziban mozigépészkedtem. Volt
abban egy jelenet, melyben a két elsô számú szovjet vezetô fogadja a londo-
ni elôkelôségeket. Az egyik képen jól látszik, hogy a történelmi egyházak
vezetôivel „druzsbáznak”. Közöttük volt eredeti ortodox szerelésben a londo-
ni fôrabbi is. Akkoriban a Magyar Televízióban dolgoztam, és ott hallottam
rosszmájú külföldi tudósítóktól, hogy mi történt ezután. Hazaérkezésüket
követôen Hruscsov megkérdezte Bulganyint: Mondja, elvtárs! Van moszkvai
fôrabbink? Bulganyin azt felelte: Hruscsov elvtárs, régen nincs! Ôt még az
ön nagynevû elôdje számûzte Birobidzsánba, ahol máig napszámban szedi a
tökmagot. Kifakadt a fôtitkár: Nahát! Ez disznóság! Ezeknek a rohadt ango-
loknak van londoni fôrabbijuk. Azonnal intézkedjen, hogy legyen moszkvai
is, és kérem a jelöltek listáját.

A miniszterelnök az embert próbáló feladatot egy hét alatt oldotta meg. Je-
lentkezett Hruscsovnál: Hruscsov elvtárs! Itt vannak a potenciális jelöltek.
Lehetne moszkvai fôrabbi Iván Szergejevics Markovics, aki Kijevben él, par-
tizán volt a második világháborúban, megbízható párttag. 

– Na! Nevezzük ki! 
– Egy baj van vele. Hogy harminc éve egyfolytában részeg, és mikor beszél-

tünk vele, még most sem tudta, hogy mi nyertük meg a második világhábo-
rút. De itt van Oleg Szaharov, aki jelenleg véletlenül Szibériában bányászik
uránt, szocialista brigádvezetô. Csupán az a baj vele, hogy mivel ott hétvégén
se tévé, se rádió nem mûködik, ô szombat-vasárnap rendszeresen lilára veri
a feleségét és az anyósát, mondván, hogy a munkásosztálynak jár szórakozás
is. Viszont talán szóba jöhetne Iván Gyenyiszovics Kohn, aki moszkvai, ma-
kulátlan elôéletû, semmilyen szenvedélye nincs, komszomolec volt, most
szakszervezeti titkár.

– Na! – örült meg az elsô titkár. – Akkor neveztesse ki ôt, Bulganyin elv-
társ. 

A miniszterelnök az ajtóban toporogva halkan még visszaszólt: az igaz,
hogy makulátlan, de vele pedig egy nagy baj van... Zsidó!

Mordeháj úr furcsa helyzetbe került, amikor egy társaságban a héber nevét
firtatta valaki, amiben nem az volt a furcsa, hogy megkérdezték a héber ne-
vét, hiszen ez elô szokott fordulni a vallási szertartások során, hanem az, hogy
ez a kérdés a harmincadik érettségi találkozóján hangzott el, a vacsora után,
egy hangulatos étteremben, amelynek ablakai a Fô utcára néztek, és amikor
a héber nevére vonatkozó kérdés elhangzott, az ablakok nyomán Mordeháj úr
is kinézett az utcára, s azon gondolkodott, hogy gimnazista korukban úgy iga-
zából szóba került-e az osztályban a zsidóság, s arra jutott, hogy nem, igazá-
ból nem, pontosabban szólva többé-kevésbé mindenki tisztában volt a többi-
ek családi és egyéb hátterével, csakhogy mindez akkoriban nem volt olyan
fontos, mint például a zene, a párkeresés vagy a túrázás a közeli hegyekben,
igen, ha Mordeháj úr jobban belegondol, sokkal többet beszélgettek egymás-
sal a zenérôl, a párkeresésrôl és a túraútvonalakról, mint az olyan privát dol-
gokról, mint egy héber név, amit az ember nem is használ, ha nem vallásos,
márpedig Mordeháj úr sokáig nem volt vallásos, aztán úgy alakult, hogy rá-
talált a vallásra, pontosabban a vallás talált rá Mordeháj úrra, mert azt azért
be kell látni, hogy a vallás elôbb volt itt, mint Mordeháj úr, szóval abban a
pillanatban, amikor a volt osztálytársai közül az egyik fiú, pontosabban egy
ôsz és kövérkés férfivá lett egykori fiú megkérdezte tôle, hogy te, figyu, neked
mi is a héber neved, akkor Mordeháj úr kinézett a Fô utcára, s az a kérdés to-
lult föl benne, hogy ez most vajon miért fontos ennek az ôsz és kövérkés em-
bernek, akivel több mint két évtizeddel ezelôtt együtt hallgatott zenét külön-
bözô házibulikban, más nem is kötötte össze ôket, eddig ez a héber téma nem
került köztük szóba, most azonban szóba került, és Mordeháj úr nem értette,
hogy miért, vajon miféle pluszinformációt hordozhat ez a név-dolog ôróla,
ami eddig a másik számára nem volt fontos, és most hirtelen mégis fontossá
lett, s aztán az is eszébe jutott, hogy a másikat az ô héber neve igazából talán
nem is nagyon érdekli, csak beszélgetni akar valamirôl, s jobb téma nem ju-
tott az eszébe, egyszóval Mordeháj úr nem válaszolt semmit, csak hallgatott,
s tûnôdve nézett ki az ablakon, azon gondolkodott, hogy mit válaszoljon, de a
másik félreértette, s azt mondta, hogy ha neked ez annyira kellemetlen, akkor
inkább hagyjuk, s ettôl a pikírt hangtól Mordeháj úr visszazökkent a valóság-
ba, ja persze, persze, a héber nevem, dünnyögte, hát az Mordeháj, válaszolta
az igazságnak megfelelôen, az ôsz és kövérkés ember pedig, aki nem hasonlí-
tott egykori vidám önmagára, erre csak annyit felelt, hogy szép név, s vára-
kozó tekintettel bámult Mordeháj úrra, amit Mordeháj úr megint csak nem ér-
tett, mit kellene most mondanom, ezen morfondírozott, vajon mit, de nem ju-
tott az eszébe semmi szellemesség, úgyhogy inkább udvariaskodni kezdett,
mert ez a trükkje, ha egy helyzetet képtelen megoldani, akkor velôtrázó udva-
riassággal kezd társalogni, meghívhatlak még egy pálinkára, kérlek, kérdez-
te egykori osztálytársától, aki nemet intett, majd hozzátette, hogy az én héber
nevem pedig Cvi, nahát, tényleg, kérdezte szórakozottan Mordeháj úr, mire
Cvi bólogatott, és szomorú hangon jegyezte meg, hogy mostanában senki sem
akar Cvi lenni, nem értem, hogy miért, pedig szerintem szép név, mire
Mordeháj úr nem szólt, csak udvariasan mosolygott, hiszen ez a trükkje, ha
fogalma sincs, hogy mit válaszoljon.

Kácsor Zsolt

Egy héber névrôl 
egyetlen mondatban
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