
dókat, azt akarták, hogy szűnjenek meg zsi-
dónak lenni, hogy éljenek és gondolkoz-
zanak görögként, hogy tagadják meg az
egyistenhitet és a zsidóság morális értékeit.
A nép elkeseredése a végletekig fokozó-
dott. Sokan elmenekültek a településekről,
és a hegyekbe húzódtak. I. e. 166-ban a fel-

kelők egységbe tömörültek, és a Hasmó-
neus papi család vezetése alatt hadsereggé
formálódtak. A Modiinből származó apa,
Mattitjáhu és fiai, Júda, Jonatán, Simon, Jo-
hanán és Eleazár akkor ragadtak fegyvert,
amikor a szír tisztviselők arra akarták rá-
bírni a falu lakóit, hogy mutassanak be ál-
dozatot Zeusznak. Ők megtagadták ezt, s
miután megölték az idegeneket, a hegyekbe
menekültek. Felhívásukra tömegek csatla-
koztak hozzájuk. Az idős Mattitjáhu a had-
sereg vezetését legidősebb fiára Júdára bíz-
ta, aki a Makkábi (kalapács, pöröly) mel-
léknevet viselt. I. e. 165 decemberében –
Kiszlév hónap 25-én – Júda seregei elérték
Jeruzsálemet, lerombolták Zeusz oltárát,
megtisztították a templomot, és újból fel-
avatták azt. Ennek emlékére nevezték el az
ünnepet ami héberül „felszen-hanukának,
telést” jelent.

Hág háórim, a fények ünnepe

Miután a Makkabeusok megtisztították
a szentélyt, csupán egy napra elegendő ola-
jat találtak, amellyel meggyújthatták a
szent gyertyatartót, a menórát. Új olaj elő-
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A hanuka történelmi alapja, a Makka-
beus-szabadságharc

A babilóniai fogságot követően Júdea i. e.
535 – i. e. 332 között Perzsa fennhatóság
alá került. Az i.e. 330-as években a Perzsa
Birodalomnak félelmetes ellensége támadt
a makedón vezetés alatt álló görög város-
államok (poliszok) szövetségében, mely
Nagy Sándor (III. Alexandrosz i. e. 356-
323) vezetésével i. e. 334 tavaszán hadjá-
ratot indított az óriás Perzsa Birodalom
ellen. I. e. 330-ra a makedón-görög hadse-
reg elfoglalta az egész birodalmat. III.
Dareiosz perzsa nagykirály életét vesztette,
a korábbi főváros, Perszepolisz pedig rom-
má vált. I. e. 323 júniusában Nagy Sándor
váratlanul megbetegedett és meghalt. A
zsidóság számára ez a kb. 10 év nem jelen-
tett nagy változást, mivel Nagy Sándor tisz-
teletben tartotta és engedélyezte a zsidóság
hagyományos vallásgyakorlását.

Nagy Sándor halála után hadvezérei ma-
guk között osztották fel a birodalmat. Júdea
helyzetét különösen nehézzé tette, hogy két
utódállam – a Ptolemaidák (Egyiptom) és a
Szeleukidák (Szíria, Kisázsia, Mezopotá-
mia, Perzsia) – határán feküdt. A zsidók
területét először a Ptolemaida Birodalom-
hoz csatolták, majd i. e. 198-ban III. Anti-
okhosz szeleukida uralkodó elragadta a zsi-
dó területeket V. Ptolemaiosz egyiptomi ki-
rálytól. Utóda, IV. Antiokhosz Epiphanész
egyvallásúvá kívánta tenni birodalmát, a
hellenisztikus vallást akarta elterjeszteni.
Az ősi zsidó szokások és hagyományok
megsértésével fokozták a nép gyűlöletét.
Az uralkodó I. e. 167-ben elhelyeztette Ze-
usz szobrát a szentélyben, megszentség-
telenítve a templomot, és arra kötelezte a
zsidókat, hogy a Tóra szigorú szabályát
megszegve boruljanak le a városokban el-
helyezett bálványok előtt. A legnagyobb
bűnnek a Tóra tanulása és tanítása számí-
tott, tudósokat és tanulókat tucatjával kí-
noztak meg és küldtek halálba emiatt.Agö-
rögök nem csupán leigázni akarták a zsi-

állítására nyolc nap lett volna szükség, de
ekkor a hagyomány szerint csoda történt: az
egy napra elegendő olaj nyolc napon át
égett. Ennek emlékére a hanuka első nap-
jától kezdve minden este eggyel több gyer-
tyát gyújtanak meg a zsidó családok, és
olyan helyre teszik őket, ahol hirdethetik az
isteni csodát.

Júda még négy éven át vezette a zsidó
csapatokat, majd elesett. Halála után Jona-
tán, majd később Simon folytatta a háborút.
Simon vezetésével i. e. 142-ben sikerült a
szíreket teljesen kiűzni az országból, és
Júdea önálló királysággá vált (Hasmóneus
Királyság). Simon uralkodása a béke kora
volt, amelyben megerősödött a vallási élet.

Egy kicsiny nép a maga ősi hagyomá-
nyaiért, a maga hitének és életformájának
szabadságáért harcba szállt, és győzött a
külső elnyomás aránytalanul nagy túlereje
ellen. Békés földművelők, jámbor papok,
akiknek még fegyverük is alig-alig volt,
sem tudásuk, sem gyakorlatuk a hadveze-
téshez, legyőzték a Nagy Sándor katonai is-
kolájában felnőtt tábornokokat, a hadvise-
lés művészeit. A kicsi, képzetlen és rosszul
felfegyverzett zsidó sereg térdre kényszerí-
tette a szír-görög birodalom hatalmas és el-
pusztíthatatlannak hitt hadseregét.

A nyolc napon át égő olaj csodája attól az
időtől fogva a zsidóság viszontagságos kö-
rülmények közötti fennmaradását jelképezi.

Kétezer évvel később

2090 évvel azután, hogy i.e.142-ben Si-
mon vezetésével létrejött a független zsidó
állam, az épphogy megalakult, felszerelés-
sel alig rendelkező izraeli hadsereg hősies
küzdelemben győzelmet aratott az elpusztí-
tására törő öt arab állam hadseregével
szemben, és újra megalakult a zsidók
önálló állama Izrael földjén (EretzYisrael),

1948. május 14-én, a zsidó naptár szerint

Hanuka. Hág háórim
(A Templom felszentelése. A fények ünnepe)

Fotó: Tóth-Ábri Péter
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Íjár hó 5-én alakult meg a modern Izrael
Állam. Dávid Ben Gurion ekkor Tel Aviv-
ban kikiáltotta Izrael Állam függetlenségét.
A zsidóság újra visszanyerte nemzeti füg-
getlenségét és teljes önrendelkezési jogát.
Ez a nap lett Izrael Állam függetlenségi
napja a . Alig 24 órávalJom HaAcmaout
később öt arab ország, Egyiptom, Jordánia,
Szíria, Libanon és Irak hadseregei megtá-
madták az országot. A később Izrael Füg-
getlenségi Háborúja néven elhíresült küz-
delemben az újonnan alakult, szegényesen
felszerelt Izraeli Védelmi Erők (IDF) meg-
védték az ősi hazában újra megszerzett szu-
verenitást. Valóságos csodának tekinthető,
hogy 2000 év után újra létrejött Izrael Ál-
lama, mely megvédte függetlenségét öt

arab ország szervezett, reguláris haderejé-
vel szemben.

A függetlenségi háborút az elmúlt 70
évben még számos más védekező háború
követte: az 1956-os szuezi válság, az 1967-
es hatnapos, az 1973-as jom kipuri, vala-
mint az 1982-es és 2006-os libanoni hábo-
rú.Alegutóbbi a 2014-ben vívott gázai had-
járat, az Erős Szikla hadművelet volt.

Az állandó háborús készültségben álló
ország a hét évtized alatt felvirágzott. Izrael
élen jár a mezőgazdasági fejlesztésekben,
fejlett oktatási, egészségügyi és szociális
ellátó rendszerrel rendelkezik. Húzóágazat
lett a hi-tech, nagymértékben szaporodnak

a csúcstechnológiát fejlesztő cégek. Jelen-
leg Izraelnek 8 842 000 állampolgára van.
A zsidó lakosság az össznépesség 74,5 szá-
zalékát teszi ki, ez közel 6,5 millió fő.

Ahogy David Ben Gurion, Izrael első
miniszterelnöke mondta: „Izraelben, ha re-
alista akarsz lenni, hinned kell a csodák-
ban.”
Glück Miklós

Felhasznált irodalom:
– Tények Izraelről – Israel Ministry of Fo-

reginAffairs
– Nagy Viktória: Az Intertestamentális kor

(kb. ie. 400 – i. e. 5), Történeti áttekintés
– Hahn István:AHanuka csodája
– Wikipédia – Hanuka

Anyíregyházi zsidó temetőben sétálva az út
két oldalán két egyforma fekete obeliszk
tűnik szemünk elé, melyeket egy fehér már-
ványív kapcsol össze. Ennek felirata már
messziről olvasható: EMLÉKÜKET SZE-
RETETTEL MEGŐRIZZÜK. Középen
egy ovális táblán héber felirat, alatta két év-
szám: 1914–1918. A látogató, mielőtt át-
haladna az ív alatt, önkéntelenül is megáll
egy pillanatra, és végigfut tekintete a két
gránitoszlopon. Azoknak a neve olvasható
itt aranybetűkkel bevésve, akik az első vi-
lágháborúban haltak hősi halált, s hamvaik
ebben a temetőben pihennek. Huszonkilen-
cen abból a körülbelül 135 ezer magyar zsi-
dó katonából, akik a „nagy háborúban” har-
coltak és abból a 10 ezerből, akik hősi halált
haltak. További zsidó áldozatok nyugsza-1

nak a kertvárosi Hősök temetőjében és
szerte Európában.

Az impozáns síremlék nyolc évvel a
háború befejezése után a Szentegylet
megrendelésére készült Róna Sándor
nyíregyházi kőfaragó mester műhelyében.
A költségeket minden jel szerint az a
nagylelkű alapítvány fedezte, melyet a
fiatalon elhunyt nyíregyházi földbirtokos,
Burger István hozott létre végrendeletében,
s mely szüleinek, Burger Mihálynak és
Burger Etelkának a nevét viselte. Az osz-
lopok hátoldalára ugyanis ez a két név van
fölvésve. Az emlékmű avatása 1926. május
30-án, a hősök országos emléknapján zaj-
lott. Az ünnepség első mozzanataként
Bodor Zsigmond hitközségi elnök átadta a
síremléket megőrzésre és gondozásra a
Szentegylet elnökének, Schwartz Edének.

ŐRIZZÜK MEG EMLÉKÜKET!
100 évvel ezelőtt ért véget az első világháború

Ezt követően dr. Bernstein Béla főrabbi
mondott beszédet, majd imádkozott az
elhunyt hősökért.2

A több mint kilenc évtizede álló emlék-
művet a Honvédelmi Minisztérium cente-
náriumi pályázatának támogatásával 2017

Az első világháború áldozatainak emlékműve                                                    Fotó: Urbán Terézia

1 Lelkesedéstől a kiábrándulásig – miért támogatta a magyar az I. világháborút? Múlt-kor, 2015. december 15. 4.
(https://mult-kor.hu/lelkesedestol-a-kiabrandulasig---miert-tamogatta-a-magyar-az-i-vilaghaborut-
20151215?pIdx=4)
2 Nyírvidék, 1926. jún. 1. 5.

telén felújították, és most régi szépségében
figyelmeztet bennünket, hogy emlékez-
zünk a háború, a háborúk áldozataira ke-
gyelettel és szeretettel…

Urbán Terézia
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Egy kis Távol-Kelet a Közel-Keleten
Az olvasó első ránézésre talán nem érti majd, miért választottam az alább bemutatott intéz-
ményt egy Izraelt kifejezésre juttató elemként. Ennek ellenére a nyílt látókörű közönség
bizonyára egyetért majd velem, hogy érdemes volt felhívnom a figyelmet erre a nem klasz-
szikus értelemben vett „izraeli” témájú jelenségre.

Ahaifai múzeumhálózat legkedveltebb s repertoárjában leggazdagabb gyöngyszeméről
a Tikotin Múzeumról szeretnék rövid tájékoztatót írni, ami a felkelő nap országának, Ja-
pánnak történelmi és kortárs alkotóvilágát mutatja be.

A múzeum állandó, főleg történelmi értékű gyűjteménye művészi szinten kidolgozott
kardokat, tőröket, ezek kiegészítőit és más harci eszközöket vonultat fel, melyek a hírhedt,
letűnt dinasztiák történeteit mesélik el.

Természetesen nem hiányoznak az öltözékek és a mindennapok kellékei sem, az apró
tégelyek, kerámiák vagy épp a miniatűr szobrocskák, melyek az állatok és démonok alkotta
hiedelemvilágot tárják elénk. Egy-egy ilyen hüvelykujj méretű szobrocska részletgazdag
kidolgozása és eleven tekintete hipnotizál, és hosszú percekig magával ragadja a szemlélőt.

Az oly jellegzetes képi ábrázolás a grafikákban is kifejezésre juttatja magát.Aszokatlan
formátumú tintarajzok és festmények a klasszikus európai ábrázolásnak ellentmondó szín-
világból és képstruktúrából tevődnek össze. Nem véletlen, hogy a XIX. század leghíresebb
európai festői az addig bezárkózott Japán külvilág felé való megnyílásával Japánban új
ihletforrást találtak maguknak.

Az állandó kiállítás mellett egymást váltják az időszakos, egyéb forrásokból származó
kiállítások. Ilyen például a harci eszközként alkalmazott papírsárkányok bemutatása,
kortárs japán festők kissé furcsa ábrái, vagy a fiatalok őrült mangastílust (klasszikus japán
figuraábrázolás, főleg képregényrajzokban) utánzó divatbolondériáját bemutató fotó-
kiállítás.

Ez az egész kavalkád egy fedél alatt lát
napvilágot. A különleges az egészben az,
hogy a múzeumnak otthont adó épület ma-
ga is a távol-keleti ország jegyeit fejezi ki,
és annak építészeti mintái alapján jött létre.
Egyszerű, bambuszokkal övezett szerény s
mégis rendhagyó épület Haifa városának
egyik főutcáján. Szinte el lehet menni mel-
lette anélkül, hogy észrevenné az ember. Ez
benne a szép.

A japánokkal ellentétben mi, itt Izrael-
ben, türelmetlenek és izgágák vagyunk. A
múzeum egyik érdeme az, hogy ezt is fi-
gyelembe vette. A termek nem végtelenek
és végeláthatatlanok. Tulajdonképp nem is
termek, hanem szobák.Atürelem és az una-
lom határait nem súrolva, végesek. Ezáltal
a múzeumban való látogatás élmény ma-
rad, és semmiképp sem válik időpocséko-
lássá még annak sem, aki azt kívánná, hogy
ez a kultúra bárcsak Japánban ragadt volna.

Más szavakkal összefoglalva, ha egy eny-
nyire idegen sziget itt gyökeret tudott verni,
akkor Izrelben mindennek lehet talaja.
-oi-
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Közel harminc éve jelent meg egy Anna Moll nevű amerikai költőnő Itt éltünk köztetek
című kötete, amelyben állatsírversekben, állatok verses monológjában rajzolódtak ki
Észak-Dakota Williston városának lakói, s a lakók hétköznapjai.

Hamarosan kiderült a „magyar származású” amerikai költőnőről, hogy nem amerikai és
nem nő. Nógrádi Gábor álnéven írta ezt a kötetet. A versek többsége városunk szülöttének
gyerekkori nyíregyházi emlékeit idézi. A költő a versek születése után 25 évvel átírta a
költeményeket „Nyíregyházára”, és az című gyűjteményt a MagyarItt éltünk és haltunk
Elektronikus Könyvtárból (mek.oszk.hu) bárki ingyenesen letöltheti.

A versek öt kiadásban, magyar-angol kétnyelvű formában is megjelentek. Ez volt az
évezred első könyve, mert 2001. január elsején 0 órától lehetett megrendelni a netről.

Most három zsidó vonatkozású verset idézünk a kötetből. Talán ismerős név is felbuk-
kan a szövegben. Megjegyzem, a sírversek általában nem vidámak. Az illusztráció Cakó
Ferenc homokrajza. (Kertész Gábor)

Nógrádi Gábor

Itt éltünk és haltunk
Nyíregyháza állatsírversekben

MARCI, A MÓKUS

Ki ne ismerné Brieger Ceruzát,
a nagydumás papírkereskedőt,
kinek fia megszökött Anival,
Illés lelkész lányával egy napon?
(Brightonban élnek, a brit partokon.)

A Bethlen Gábor utca elején
volt papírboltja,
hol ketrecben én futkároztam
ezer mérföldön át – pörgő kerékben –
lombos fák közé,
örökké úton lombos fák közé.

Ismertétek.
De ismertétek-e?
Ki tudta, hogy zárás után a pultnál
egy székbe rogy nézni futásomat?
Nézi, nézi, és úgy bőg, mint a gyermek:
„Ó, Mózsi, Mózsi, mért hagytál el engem?”

A BÚZA TÉRI PATKÁNY

Nehéz úgy élni, hogy mindenki gyűlöl.
Bujkálsz a fény elől sötét zugokban holtig.
Mocsokban élsz, mert oda nem követnek,
s ha fázol, csak fajtád melege gyógyít.

Mert a világ utál, utálod a világot,
benne magad, testvéred, minden ősöd.

Így élsz.

S ha egyszer fellázadsz az ellen,
amit a rettegők sorsnak neveznek,
s egy nyári napnak reggelén kifekszel
a sugarak alá –
ó, lázadásnak szent pillanata!
– biztos' arra jön Rácz a szolgálatból,
s egy csapással szétfreccsent a kövön.

A ZSIDÓ FARKASA

Balgák, kik hisztek minden változásban,
s egyenlőségről, békéről papoltok,
meg arról, hogy a szív s a türelem
megszelídíti az erőszakot,
fejtsétek meg Lévi Dávid halálát.

Ifjan tanár volt Szeged városában,
Arany és Móricz nyelvén oktatott,
s kiket szeretett, mind megölték azok,
akiket szeretett.

Évekig élt a magány templomában,
s megzavarhatta az emlékezés,
mert életét tette rá, hogy egy farkast
felnevel, és békében él vele.

Magához vett a rácsok árnyékából,
cumival táplált és dédelgetett,
s pórázon vont a Búza tér körül,
hogy Nyárhalódnak leessen az álla.
– Nézd a zsidót! – bámult a kandi nép.
– Kezes bárány vele az a vadállat.
S mi szép e gyöngéd kapcsolat közöttük!

Múlt az idő, nőttem, s egy reggelen,
hogy Dávid hajlongva imádkozott,
egy mozdulat felforralta a vérem:
a Természetnek órája ütött.

Isten megóvta őt.
A táleszát dobta fejemre,
s átmenekült a szomszédos szobába.

Én én vagyok, jegyezd meg mindörökre!

Napok múlva,
vonításom miatt
a szomszédok szóltak a rendőrségen.
Így találtak meg engem éhségtől elvadultan,
s Dávidot a kötélen.
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Mik vogymuk?
Idestova két évtizede annak, hogy átfogó
szociológiai vizsgálat készült a magyaror-
szági zsidóságról. Azóta felnőtt egy gene-
ráció, ezért ideje volt egy újabb kutatásnak,
amelyet – miként az előzőt is – Kovács
András szociológusprofesszor, a Közép-
Európai Egyetem Zsidó Tanulmányok
Programjának vezetője irányította.

A főbb megállapításokat Ónody-Mol-
nár Dóra foglalta össze a 168 óra című köz-
életi hetilap június végén megjelent számá-
ban. Az alábbiakban néhány általunk fon-
tosnak gondolt eredményt, adatot osztunk
meg a Sófár olvasóival.

Az első, kézenfekvő kérdés a zsidó kö-
zösség létszáma, ami rendkívül bizonyta-
lan. Ennek sokrétűek az okai: 70 éve nem
állnak rendelkezésre adatok a magyar né-
pesség felekezeti, illetve etnikai összetéte-
léről; növekedett a zsidók és nem zsidók
közötti házasságok száma, s számolni kell a
migrációval is. A becslések így érthető mó-
don nagy határok között szóródnak. Az
anyai ágon történő leszármazás alapján
(kerekítve) 59 és 110 ezer közé tehető, az
apai származást is figyelembe véve mini-
mum 73 ezer, maximum 138 ezer honfitár-
sunknak van legalább egy zsidó szülője (a

demográfiai trend követi a teljes társada-
lom népességfogyását).

Érdekes kutatási eredmény az is, hogy a
zsidóságon belül tíz százalékra tehető azok
aránya, akik „személyes aktusokkal is
kifejezésre juttatják zsidó identifikáció-
jukat”, s öt százalék azoké, akik szimbo-
likus gesztusokkal jelzik a vallási-kulturá-
lis közösséghez való tartozásukat. Rend-
szeres vallásgyakorlónak legfeljebb a zsi-
dóság egy százaléka tekinthető!

Figyelemre méltó az az adat, amely sze-
rint 78 százalék, azaz kiemelkedően magas
közöttük a diplomások aránya (a fiatalabb,
aktív korcsoportokban még ennél is na-
gyobb)! Ebből fakad, hogy magas a szelle-
mi munkakörben dolgozók, vállalkozók
aránya, s az is, hogy az átlagot meghaladó a
jövedelmi szintjük.

Azt ismert okok következtében a zsidók
zömmel Budapesten élnek, legmagasabb
arányban a II. és a XIII. kerületben.

Az elmúlt húsz évben nőtt azon családok
aránya, amelyek fontosnak tartják a vallási
hagyományok ápolását, nőtt a tradíciókhoz
visszatérők aránya. Erőteljes változásnak te-
kinthető, hogy – különösen az elmúlt né-
hány évben – erősödött a zsidósághoz tarto-
zás tudata. Kiemelten fontos a zsidó önazo-
nosság szempontjából a múlt emlékének éb-
ren tartása, a fiatalok körében viszont már jó-

val kisebb a holokauszt identitásképző súlya.
Sokat jelent a magyarországi zsidók szá-

mára Izrael, minden második megkérde-
zettben felmerült a kivándorlás gondolata,
de csak húsz százalékuk gondolkodott el
rajta komolyabban.Az izraeli-arab konflik-
tus kérdésében a megosztottság a jellemző.

A vizsgálat kiterjedt a hazai zsidóság mé-
diahasználatára, világnézeti és politikai be-
állítódására, értékválasztására. A zsidó vá-
laszadók sokkal jobban érdeklődnek a köz-
élet kérdései iránt, intenzívebb hírfogyasz-
tók (főként a baloldali, liberális értékrendű
médiatermékeket követik). Idegenkednek
viszont a kormány- és bulvármédiától, jel-
lemző módon nem olvassák a Blikket, a Ma-
gyar Időket… Elsöprő többségük elutasítja a
tekintélyelvűséget, a politikai konzervati-
vizmust, a rendpártiságot és az idegenelle-
nesség minden megnyilvánulási formáját. A
fővárosi diplomások körén belül a Fidesszel
a teljes minta egy, a pártválasztók két szá-
zaléka szimpatizál, miközben a budapesti
diplomások teljes körében ez az adat 30
százalék. Meglepő dolog derült ki: a zsidók
közt a legnépszerűbb a Kétfarkú Kutya Párt
18 százalékkal. Ez persze jelzi a baloldali és
liberális pártokkal való elégedetlenséget, a
hagyományos politika iránti bizalom meg-
rendülését is.
Fekete Antal

Ezek (is) vogymuk
Zsidó örökzöld dallamok

a zsinagógában

Fotók: Tóth-Ábri Péter

Nógrádi Gergely főkántor

Nógrádi Gergely főkántor

Teszter Nelli zongoraművész

Középen Török Judit, Pap Judit énekművészek

Markovics Zsolt főrabbi „beugrása”

A 7 éves Fehér Korinna debütál
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Egy internetes közösségi oldal egyik cso-
portjában kerültem kapcsolatba a magyar
zsidó származású rel, akiAri Toth Miller
jelenleg az USA-ban él. Ő küldött el nekem
egy megrendítő történetet, melyet egy öreg
szerencsi zsidó, Dicker Béla mesélt el neki
az 1970-es évek közepén. Ari akkoriban fia-
tal fiúként járta Észak-Magyarországot
zsidó emlékek után kutatva, s a szerencsi
zsinagóga tervezett lerombolásának hírére
utazott a kisvárosba. Az ott élő Dicker Béla
a bizalmába fogadta őt, és nemcsak szív-
szorító történetét osztotta meg vele, de rá
hagyományozott két különleges sorsú tár-
gyat is: egy kicsiny Tóra-tekercset és egy
amerikai, világháborús katonai ima-
könyvet, melyeknek fontos szerepük volt az
elbeszélt történetben. E találkozás után öt
nappal Dicker Béla meghalt, földi marad-
ványai a miskolci zsidó temetőben pihen-
nek. A mintegy örökségként kapott tekercset
és imakönyvet Ari Toth Miller – mint egyik
legfontosabb mementót – a mai napig őrzi,
a fiatal fiúként hallott elbeszélést pedig szó
szerint lejegyezte, ennek alapján készült az
alábbi kétrészes írás.

1. rész: Egy barátság története

Dicker Bélát a szerencsi zsidókkal
együtt 1944 júniusában deportálták
Auschwitzba. A táborba való megérkezé-
sük után a csoport nagy részét azonnal a
gázkamrába küldték, ő azonban – német-
tudásának köszönhetően – megmenekült
ettől, mert néhány társával együtt munkára
választották ki. Auschwitzban nemcsak a
gyilkosságok folytak menetrendszerű pon-
tossággal, hanem az áldozatok értéktár-
gyainak, ruháinak szisztematikus gyűjtése,
csomagolása és továbbítása is. Ezt a mun-
kát végezte az úgynevezett Aufräumungs-
kommando, azaz a takarító brigád. Ez volt a
leginkább irigyelt csoport Auschwitzban,
tagjai ugyanis könnyen hozzáfértek élel-
miszerhez, ruhához, cipőhöz és szappan-
hoz. Dicker Béla is ebbe a csoportba került.
Évtizedeken át nem tudott beszélni arról,
hogy milyen munkát végzett a haláltá-
borban, lelkiismeret-furdalás gyötörte,
hogy kivételezett helyzetben volt, miköz-
ben körülötte sok százezer zsidót gyilkol-
tak le.

Ebben a brigádban találkozott Grósz Bé-
lával, akit a Szabolcs megyei Bűdszent-
mihályról (ma Tiszavasvári) deportáltak
Auschwitzba. Grósz fiatal korában a híres

szentmihályi rabbi, Juda Grünfeld jesivájá-
ban tanult, s kiemelkedő tudása miatt a
foglyok rabbinak nevezték. Grósz és
Dicker mélyen vallásos zsidók voltak, s a
táborban elválaszthatatlan barátok lettek.
Sokszor vitatkoztak pl. arról, hogy miért
kell folytatni az életet azután is, hogy tanúi
voltak szeretteik meggyilkolásának, és
minden egyes nap újabb szenvedést jelent.
Végül Grósz Béla adta meg a választ.
Évezredek óta olvassák a Tórát, s bár ez
alatt az idő alatt számtalanszor üldözték és
akarták megsemmisíteni a zsidó népet, a
Tóra segített mindent túlélni. S akik ezt a
tábort is túlélik, azok abban a tudatban fog-
ják újra tanulmányozni a szent könyvet,
hogy legyőzték a nácikat. S ez addig fog
tartani, míg el nem jön a Messiás. Ezért kell
tovább élni. A másik fájdalmas kérdés az
volt, hogyan tudnának segíteni a rémült
embereknek, akik naponta érkeztek a tá-
borba. A szerencsétlenek még nem tudták,
milyen sors vár rájuk. A két barát értük is
rendületlenül vezette a napi imádkozá-
sokat, pedig tisztában voltak vele, hogy ke-
gyetlen büntetést kapnak, ha kiderül. Grósz
fejből tudta az imákat és az érdekes tör-
téneteket, s kedves személyiségével képes
volt még azok között a körülmények között
is felvidítani kétségbeesett sorstársait. Ő
volt a rabbi a barakkban. Még a lengyel zsi-
dók is elismerték vezető pozícióját annak
ellenére, hogy ők saját minjent tartottak.

A takarító brigád munkájának nagy
része néhány raktárépületben folyt. Tízez-
rével voltak ott cipők, ruhák, szemüvegek,
bőröndök és tonnaszámra emberi haj. A ru-
hákat és a levágott hajat nagy csomagokba
kötözték, majd teherautóra pakolták. Bár ez
a brigád a többi munkacsoporthoz képest
viszonylag szerencsésebb helyzetben volt,
hiszen kaptak bizonyos kedvezményeket, s
a feladat fizikailag sem volt nagyon ki-
merítő, de szellemileg, érzelmileg mégis
pusztító volt. Naponta érkeztek új transz-
portok, s a rámpán a takarító brigád tagjai
vártak rájuk. Szörnyű volt látni, ahogy az
SS-katonák szétszakították a családokat, és
az emberek többsége a gázkamrába ment.
Dicker és Grósz csak annyit tudott taná-
csolni az érkezőknek, hogy a szelektáláskor
próbáljanak határozottnak és erősnek lát-
szani. A takarító brigád tagjai gyűjtötték
össze a hátrahagyott holmikat. Ha élelmi-
szert találtak, azt a kápóknak és az alacso-
nyabb rangú SS-katonáknak adták. A leg-
rettenetesebb munka az volt, amikor a gáz-
kamrákból kellett összegyűjteni a meggyil-
kolt emberek hátrahagyott ruháit. A sze-
rencsétleneket az őrök előzőleg cinikusan
utasították, hogy emlékezzenek a fogasok
sorszámára, ahol le kellett vetkőzniük, mi-
előtt bementek a „zuhanyba”. Különösen
szörnyű volt elrejtett gyerekeket találni a
ruhák között, de az SS-katonák nekik sem
kegyelmeztek... A ruhák gyűjtésénél jelen
volt két fekete karszalagos kápó, akik bottal
a kezükben figyelték a foglyokat, hogy ne
tudjanak semmit elvenni a ruhákból. Az
összegyűjtött ruhaneműt a takarító brigád
kézi kocsikkal szállította abba a raktárba,
ahol női foglyok erős felügyelet alatt érté-
keket kerestek: pénzt, órákat, ékszereket,
cigarettatárcákat és egyéb értéktárgyakat.
Minden tárgyat, ami zsidó vonatkozású
volt, orosz foglyok égettek el a közeli ke-
mencében. Tízezer számra égtek el az ima-
könyvek, imakendők, tefillinek, de eléget-
ték a családi képeket és leveleket is. Ha va-
laki megpróbált valamit eltenni, azt rögtön
kivégezték. A takarító brigád ezután egy
másik raktárba vitte a ruhákat, melyeket
szintén női foglyok válogattak át. Ami
használható volt, azt a brigád tagjai bálákba
kötözték, és teherautókra pakolták. Időn-
ként ők is kaphattak néhány ruhadarabot
vagy cipőt, melyek használhatatlannak let-
tek minősítve.

1944 július végén az egyik alkalommal
Dicker és Grósz éppen egy hatalmas bála

A szent tekercs
Dicker Béla és Grósz Béla emlékére

A kis tekercs, ami segített túlélni...
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ruhát cipelt ki abból a raktárból, ahol a női
foglyok értékeket kerestek, amikor a ruhák
közül kiesett egy kis Tóra-tekercs. A két1

fogoly egymásra nézett, és azonnal tudták,
hogy fel fogják venni. Mind a ketten a gyöt-
relmes poklot járták meg naponta, mert
nemcsak az emberek pusztulását kellett vé-
gignézniük, de azt is, hogy zsidó vallási
tárgyakat égetnek éjjel-nappal. Most, eb-
ben a pillanatban készek voltak a táboron
belüli kiváltságos helyzetüket feladni és az
életüket kockáztatni a tekercsért. A kápó a
közelben állt, és suhogtatta a furkósbotját.
A két férfi leejtette a bálát, és amikor ismét
felvették, a tekercs már Dicker Béla kezé-
ben volt. Ez a rakás ruha a gázkamrákból
érkezett, s egészen biztos, hogy a bársony
borítású tekercs átment valamelyik fiatal nő
kezén, aki nem akarta, hogy elégessék,
ezért visszatette a ruhák közé.

Akis tekercs, melynek korábban semmi-
lyen rituális jelentősége nem volt, megvál-
toztatta az életüket. A mindennapi imák új
jelentőséget kaptak. Addig 15-20 férfi vett
részt a napi imákban, de miután hozzájuk
került a tekercs, több mint 80 ember, majd-
nem az egész barakk összejött imádkozni.
A tekercset a foglyok kézről kézre adták,
sírtak és csókolták, pedig hihetetlen ve-
szélyben éltek miatta. A barakkban lakó
több mint száz, főleg magyar és lengyel
fogoly közül azonban senki nem árulta el a
titkot. Az is komoly veszély volt, hogy a
közös büntetéstől való félelem miatt valaki
netán megpróbál megszabadulni a tekercs-
től. Dicker Béla azonban mindennap ott ta-
lálta meg, ahová elrejtette.

Teltek a hónapok, minden szörnyűség
folyt a megszokott német alapossággal, de
valamikor augusztus végén a magyar
transzportok megálltak. Addig – a mind-
össze három hónap alatt – majdnem fél
millió magyar zsidó ment át a pokol ka-
puján, s hihetetlenül fájdalmas volt arra
gondolni, hogy talán azért nem hoznak töb-
bet, mert már nem maradt zsidó Magyaror-
szágon. A gázkamrák azonban működtek
tovább, a nácik találtak új áldozatokat Eu-
rópa minden szegletéből vagy foglyokat
más táborokból.

Az időjárás őszbe fordult, majd meg-
érkezett a tél. Ezrével haltak meg a sze-
rencsétlenek, naponta százával végezték ki
a foglyokat. Ahogy az oroszok közeledtek,
a németek egyre kegyetlenebbek lettek. A
higiénia teljes hiánya miatt a tábor számos
részén kritikussá vált a helyzet. Amikor
tífuszjárvány tört ki, tömegesen gyilkolták
le azokat, akik megbetegedtek. Sajnos
Grósz Béla is megbetegedett, a láza ma-
gasra szökött. Dicker Béla kétségbeesetten
próbálta bújtatni a barátját a kápók elől. A
krematóriumban dolgozott néhány magyar
zsidó orvos, Dicker hozzájuk fordult segít-

ségért. Ismerte az egyik orvost, dr. Nyiszli
Miklóst, aki adott neki gyógyszert. Ettől
Grósz hamarosan jobban lett, és a remény a
túlélésre újra visszatért. Nyiszlinek volt
egy dr. Görög Dénes nevű asszisztense, akit
Dicker Béla csak „fekete hajú orvos”-ként
emlegetett. Dr. Görög egyik nap arra kérte
Dickert, hogy hozzon neki bakancsot,
pulóvereket és egy kabátot. Éjszaka a férfi
kiszökött a barakkból, átmászott néhány
kerítés alatt, beosont az egyik raktárépü-
letbe, és elhozta onnan a doktor által kért
dolgokat. Pár héttel korábban ez a lopás
biztosan halálos ítéletet jelentett volna szá-
mára, abban az időben azonban már nagy
zűrzavar volt a táborban.Az orvostól kapott
még gyógyszereket, s azt is megtudta tőle,
hogy a németek hamarosan kiürítik a
tábort. A doktor azt tanácsolta neki, hogy
igyekezzenek több réteg ruhát és ennivalót
szerezni az útra.

A tábor felszámolása január végén kez-
dődött. A gyengébb foglyokat meggyilkol-
ták, az erősebbeket gyalogmenetben in-
dították nyugat felé egy szörnyű hideg ja-
nuári napon. Ha valaki elesett, azt azonnal
lelőtték. Dicker Béla is elkészült az útra. A
kis tekercset elrejtette a ruhájában, volt raj-
ta egy jó bakancs és több szelet kenyér a
zsebében. Grósz Béla hasonlóképpen ké-
szült fel, és folyamatosan azért imádkozott,
hogy hamarosan találkozzanak az egyre
közeledő oroszokkal. Ez a halálmenet volt
a náci barbárság utolsó borzalmas bűncse-
lekménye. Ezrével indultak el a táborból, s
aki az úton elesett, azt vagy lelőtték, vagy
agyonverték. A vér patakokban folyt a fa-
gyott úton. A még vánszorgó foglyoknak
nehéz volt kerülgetni a legyilkolt szeren-
csétleneket. Az iszonyatos hidegben és a
kimerítő gyaloglástól sajnos Grósz Béla is
egyre rosszabb állapotba került. Bár Dicker
is halálosan fáradt volt, kétségbeesett erő-
feszítéssel próbálta a barátját az úton

tartani, távol a náci fenevadaktól. Az utolsó
kilométereket Grósz már úgy tette meg,
mint egy robot, és amikor behajtották őket
egy istállóba, összeomlott, s nem mozdult
többé. Talán ez volt az egyetlen nap Grósz
Béla felnőttéletében, amikor nem mond-
hatta el a szokásos Mincha Ma'ariv imáját.
Abból a sok ezres csoportból, amely elin-
dult Auschwitzból, mindössze néhány száz
ember maradt. Későbbi élete során Dicker
Béla sokszor elgondolkodott azon, hogyan
tudott életben maradni, mialatt körülötte
aratott a halál, hogyan volt ereje a hihetet-
lenül nagy távolságot gyalog megtenni
azon a kegyetlenül hideg januári napon.

Az istállóban, ahol az agyonhajszolt
foglyok megpihenhettek, nem volt hideg,
és a vályúkban volt víz is. Dicker Béla két-
ségbeesetten, sírva mosta a barátja arcát, és
reménykedett, hogy talán jobban lesz reg-
gelre. A reggel eljött, Grósz Béla még élet-

ben volt, de eszméletlen állapotban. Dicker
Bélának azonban tovább kellett menni…
Barátja elvesztése szinte elviselhetetlen
fájdalom volt számára. Úgy érezte, mintha
a testvérét vesztette volna el. Pedig Grósz
mondta mindig: túl fogjuk élni.Azonban ez
neki mégsem sikerült.

Dicker Béla – a ruhájába rejtett kis te-
kerccsel – most már barátja nélkül ment to-
vább azokkal, akik még megmaradtak.
Néhány kilométer megtétele után megér-
keztek egy pályaudvarra. Itt mocskos, bü-
dös marhavagonok vártak rájuk, melyek
késő éjjel gördültek be velük a dachaui kon-
centrációs táborba…

Ari Toth Miller írása alapján szerkesztette:
Urbán Terézia

A fotókat Ari Toth Miller készítette.

(A 2. – egyben befejező – részt a Sófár kö-
vetkező számában olvashatják.)

1 Ez a tekercs valójában nem a Tórát tartalmazta, hanem egy áldást, melyet a zsidó házakban az ajtófélfára szegelt mezuzában helyeztek el. A tábor lakói azonban Tóraként
tisztelték, az elbeszélő is gyakran így említette.

A sok viszontagságot megélt kis tekercs
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A kereszténység zsidó gyökerei a vallásközi
párbeszéd dokumentumainak fényében

Szécsi József vallásfilozófus

A „Nostra aetate” a zsidósággal való
kapcsolatról (1965)

A II.Vatikáni Zsinat „Nostra aetate”
kezdetű irata 4. résznek címe: „Benső
kapcsolat a zsidó vallással”. A szöveget5

1965. október 25-én, a II.Vatikáni Zsinat
IV. ülésszakának 7. általános és nyilvános
ülésén hirdette ki VI. Pál pápa.

Nostra aetate…

4, Benső kapcsolat a zsidó vallással

Az egyház titkában elmélyedve zsina-
tunk megemlékezik arról a kötelékről,
amely a lélek világában összekapcsolja az
újszövetség népét Ábrahám leszármazotta-
ival.

Krisztus egyháza ugyanis elismeri, hogy
hitének és választottságának gyökerei a
pátriárkákig, Mózesig és a prófétákig nyúl-
nak le, Isten üdvösséget szerző titokzatos
terve alapján. Vallja, hogy Krisztus hívei,
akik pedig valamennyien Ábrahám fiai, a
hitük folytán, hogy e pátriárka meghívott-6

ságában benne vannak, s végül, hogy a vá-
lasztott nép kivonulása a rabszolgaság föld-
jéről magának az egyháznak az üdvösségét
jelzi előre mély értelmű módon. Az egyház
ezért nem feledheti, hogy az ószövetségi
kinyilatkoztatást annak a népnek a közve-
títésével kapta, amellyel Isten kimondha-
tatlan nagy irgalmasságából megkötötte a
régi szövetséget. Nem feledheti, hogy an-
nak a nemes olajfának gyökeréből táplál-
kozik, amelybe a népek vad olajfájának
ágai be vannak oltva. Hiszi ugyanis az7

egyház, hogy Krisztus, a mi békességünk,
kiengesztelte keresztje által a zsidókat is, a
pogányokat is, és a kettőt eggyé tette
önmagában.8

Mindig az Egyház szeme előtt lebeg az,
amit Pál apostol mondott vérrokonairól:
„Övék az istengyermekség, a dicsőség, a
szövetségek, a törvényadás, az istentisz-
telet és az ígéretek. Övéik az atyák és test
szerint közülük származik Krisztus.” ,9

Szűz Mária fia.Azt sem felejti, hogy a zsidó
nép fiai az apostolok, az egyház alapjai és
oszlopai, és igen sokan az első tanítványok
közül, akik Krisztus evangéliumát hirdet-
ték a világnak.

A Szentírás tanúsága szerint Jeruzsálem
nem ismerte föl a látogatás idejét, és a zsi-10

dók többsége nem fogadta el az evangéliu-

mot, sőt sokan gátolták terjedését. Az11

apostol azt mondja, hogy Isten mégsem
bánja meg kegyelmi adományait és meg-
hívó szavát; a zsidókat továbbra is nagyon
szereti őseik miatt. A prófétákkal és az12

apostollal együtt várja az egyház azt a
csupán Isten előtt ismeretes napot, amikor a
népek mind együtt könyörögnek Istenhez,
és „egy szívvel szolgálnak neki”.13

Ily nagy tehát a keresztények és a zsidók
közös szellemi öröksége. Ezért akarja a
zsinat támogatni és ajánlani a kölcsönös
megismerést és nagyrabecsülést kettejük
között. Ennek fő eszközei a szentírási és
teológiai tanulmányok, valamint a testvéri
párbeszéd.

Kétségtelen, hogy a zsidó hatóságok és
párthíveik Krisztus halálát követelték;14

mégsem lehet megkülönböztetés nélkül
minden akkori zsidónak vagy éppen a mai
zsidóságnak rovására írni azt, amit ővele
kínszenvedésekor tettek. Ha pedig az egy-
ház lett is az Isten új népe, mégsem szabad
úgy szólni a zsidókról, mintha kárhozatra
szánta vagy megátkozta volna őket Isten, és
mintha ez a Szentírásból következnék.
Gondoljanak tehát arra mindazok, akik
hittant tanítanak, vagy Isten igéjét hirdetik,
hogy olyasmit ne tanítsanak, ami nem felel
meg az evangélium igazságának és a
krisztusi szellemnek.

Ezenfelül, mélyen sajnálja az egyház,
mely megemlékezik a zsidókkal közös
örökségről, mindazt a gyűlöletet, üldözte-
tést és az antiszemitizmusnak sokféle
megnyilatkozását, amely bármikor és bárki
részéről a zsidók ellen irányult. Ebben nem
politikai számítás vezeti, hanem vallásos,
evangéliumi szeretet; mint ahogy elítél
minden üldözést, bárki ellen irányul is az.

Különben is Krisztus – miként az egyház
mindenkor hitte és hiszi – mérhetetlen
szeretetből és önként, az összes emberek

bűneiért vállalta szenvedését és halálát,
azért, hogy mindnyájan üdvözüljenek. Ha
tehát az egyház igét hirdet, úgy kell szólni
Krisztus keresztjéről, mint Isten egyetemes
szeretetének jeléről és minden kegyelmi
forrásáról.”

Dabru emet! – Szóljatok igazat! (2000)15

Egy zsidó nyilatkozat a keresztényekről
és a kereszténységről (2000)

Amerikai Zsidó Tudóscsoport
Nyilatkozata:

Tikva Frymr-Kensky, David Novak,
Peter Ochs, Michael Signer

Az utóbbi években a zsidóság és keresz-
ténység viszonyában határozott és egyben
példátlan változás ment végbe. A zsidó
száműzetés közel két évezrede során a ke-
resztények hajlottak arra, hogy a zsidóságot
bukott vallásként kezeljék vagy legfeljebb
olyan vallásként, amely a kereszténység
számára készítette elő az utat és abban tel-
jesedett ki.

A Holokauszt óta eltelt évtizedekben
azonban a kereszténység rendkívüli módon
változott. Mind több hivatalos egyházi tes-
tület – római katolikus csakúgy, mint pro-
testáns – nyilatkozatban fejezi ki bűntuda-
tát a zsidókat és a zsidóságot illető keresz-
tény bánásmód miatt.

E nyilatkozatok kijelentik továbbá, hogy
a keresztény tanítást és igehirdetést meg le-
het és meg is kell újítani, elismerve Isten
tartós szövetségét a zsidó néppel, és méltat-
va a zsidóság hozzájárulását a világ civili-
zációjához és magához a keresztény hithez.

Meggyőződésünk szerint e változások
megérdemelnek egy jól átgondolt zsidó vá-
laszt. Csak a magunk nevében beszélve –
zsidó tudósok felekezetközi csoportjaként
– úgy hisszük, itt az ideje, hogy a zsidók

5 A II.Vatikáni Zsinat tanítása. A zsinati döntések magyarázata és okmányai. Szerk. Cserháti József és Fábián Árpád. Budapest,
1975. Szent István Társulat. 410-413.old. – A dokumentumot 1965. október 25-én, a II.Vatikáni Zsinat IV. ülésszakának 7.
általános és nyilvános ülésén hirdette ki VI. Pál pápa.
6 vö. Galata 3,7
7 Római 11,17-24.
8 Efezusi 2,14-16.
9 Római 9,4-5.

Lukács 19,44.10

11 Római 11,28.
12 Római 11,28-29; II.Vatikáni Zsinat dogmatikai konstitúció az egyházról: Lumen gentium,AAS 57 (1965), 20.old.
13 Szofóniás 3,9.
Izaiás 66,23; Zsoltár 65,4; Római 11,11-32.
14 János 19,6.
15 ford. Szalay Miklós. in. Kizöldülő olajfa. Hivatalos megnyilatkozások a zsidó-keresztény párbeszédben. szerk. DOBOS Károly
Dániel – NAGYPÁLSzabolcs. Budapest, 2011. 136-139.old.
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megismerjék a zsidóság megbecsülésére
tett keresztény lépéseket.

Úgy hisszük, itt az ideje, hogy a zsidók
átgondolják, hogy mit mondhat most a zsi-
dóság a kereszténységről. Első lépésként,
nyolc rövid tételt ajánlunk megfontolásra
arról, hogy zsidók és keresztények miként
viszonyulhatnak egymáshoz.

I. Zsidók és keresztények ugyanazon Is-
ten imádják.

Akereszténység megjelenése előtt Izrael
Istenének egyetlen imádói a zsidók voltak.
Ábrahám, Izsák, és Jákob Istenét, az Ég és
Föld teremtőjét azonban a keresztények is
imádják. Habár a keresztény istentisztelet a
zsidók számára nem járható vallási lehe-
tőség, zsidó teológusként örvendünk an-
nak, hogy a kereszténység által emberek
százmilliói kerültek kapcsolatba Izrael
Istenével.

II. Zsidók és keresztények hiteles irány-
mutatásért ugyanazon könyvhöz, a Szent-
íráshoz fordulnak (amelyet a zsidók
T'náchnak, a keresztények Ószövetségnek
neveznek).

Hitbéli tájékozódásért, lelki gazdago-
dásért vagy a közösség tanítása miatt for-
dulva hozzá, mi mindannyian hasonló ta-
nulságot nyerünk belőle: Isten teremtette
meg és tartja fönn a világmindenséget; Is-
ten lépett szövetségre Izrael népével, Isten
kinyilatkoztatott szava vezeti Izraelt az
igaz életre; és Isten fogja végül üdvözíteni
Izraelt és az egész világot. Mégis, zsidók és
keresztények a Szentírás sok helyét külön-
bözőképp magyarázzák. E különbségeket
mindig tiszteletben kell tartani.

III. A keresztények tiszteletben tudják
tartani a zsidó népnek Izrael földjére vo-
natkozó igényét.

A zsidóság számára a Holokauszt óta a
legjelentősebb esemény a zsidó állam új-
raalapítása volt az Ígéret földjén. Szentírási
alapú vallás tagjaiként, a keresztények el-
fogadják, hogy Izrael a zsidóknak ígértetett
– és adatott –, mint a köztük és Isten között
megkötött szövetség kézzelfogható, való-
ságos központja.

Sok keresztény támogatja Izrael álla-
mot, mégpedig a politikánál sokkal mé-
lyebb okokból. Mint zsidók, nagyra érté-
keljük e támogatást. Mi is elismerjük, hogy
a zsidó hagyomány igazságos bánásmódot
követel a zsidó államban lakó valamennyi
nem zsidóval szemben.

IV. Zsidók és keresztények elfogadják a
Tóra erkölcsi elveit.

A Tóra erkölcsi elvei között központi
helyen áll a minden embert megillető szent-
ség és méltóság. Mindannyian Isten képére
vagyunk teremtve. E közös erkölcsi érték-
rend lehet az alapja a két közösség javuló
kapcsolatának.

És ez lehet az alapja az egész emberiség
előtti igazi tanúságtételnek is: embertár-
saink életének javításával, továbbá a kiál-
lással a mindnyájunknak ártó, mindnyá-
junkat lealacsonyító erkölcstelenséggel és
bálványimádással szemben. E tanúságté-
telre különösképpen is szükség van az el-
múlt évszázad példátlan szörnyűségei után.

V. A nemzetiszocializmus nem keresz-
tény jelenség.

Akeresztény zsidóellenesség és a zsidók
elleni keresztény erőszak hosszú történel-
me nélkül a nemzetiszocialista eszmerend-
szer nem nyerhetett volna teret és nem vi-
telezhették volna ki. Sok keresztény részt
vett a zsidók elleni nemzetiszocialista rém-
tettekben, vagy legalább is rokonszenve-
zett azokkal.

Más keresztények pedig nem tiltakoztak
eléggé e rémtettek ellen. De a nácizmus
maga nem volt a kereszténység szükség-
szerű következménye. Ha a zsidók teljes
megsemmisítésének nemzetiszocialista tö-
rekvése eredményes lett volna, e gyilkos
düh még közvetlenebbül irányult volna a
keresztények felé.

Hálával tekintünk ama keresztényekre,
akik a nácizmus uralma idején életüket koc-
káztatták vagy áldozták azért, hogy zsidó-
kat mentsenek meg. Mindezeket tudva, bá-
torítjuk a keresztény teológia jelenkori
munkálkodásának folytatását, a zsidóság és
a zsidó nép megvetésének egyértelmű el-
utasítására. Nagyra értékeljük ama keresz-
tényeket, akik visszautasítják a megvetés
tanítását, és nem hibáztatjuk őket az őseik
által elkövetett bűnökért.

VI. Az emberek által összeegyeztet-
hetetlen különbség zsidók és keresztények
között nem fog megoldódni, amíg Isten
nem váltja meg a világot, ahogy az az Írá-
sokban meg lett ígérve.

A keresztények Istent Jézus Krisztus
által és a keresztény hagyomány szerint
ismerik és szolgálják.Azsidók Istent a Tóra
és a zsidó hagyományok szerint ismerik és
szolgálják. E különbség nem oldható föl az-
által, hogy az egyik közösség kitartóan ál-
lítja, hogy hívebben értelmezi az Írást, mint
a másik; sem pedig ha politikai hatalmat
gyakorol a másik fölött.

A zsidók tiszteletben tudják tartani a ke-
resztények hűségét saját kinyilatkozta-

tásukhoz; és hasonlóképp elvárjuk, hogy a
keresztények tiszteljék hűségüket a ma-
gunk kinyilatkoztatásához. Sem a zsidók,
sem a keresztények nem kényszeríthetőek
arra, hogy elfogadják a másik közösség ta-
nítását.

VII. A zsidók és keresztények közötti új
kapcsolat nem fogja meggyöngíteni a zsi-
dóság vallásgyakorlatát.

A megjavuló kapcsolat nem fogja föl-
gyorsítani a kulturális és vallási beolvadást,
amelytől a zsidók okkal félnek. Nem fogja
megváltoztatni a hagyományos zsidó isten-
tiszteleti formákat, sem megnövelni a zsi-
dók és a nemzsidók közötti vegyesházas-
ságokat, sem több zsidót rávenni arra, hogy
keresztény hitre térjen, sem pedig a zsidó-
ság és a kereszténység egyfajta hamis ke-
verékét létrehozni.

Tiszteljük a kereszténységet, mint olyan
hitet, amely a zsidóságon belül jött létre, és
amelyhez még mindig jelentős kapcsolatok
fűzik. Nem tekintjük azonban a zsidóság
folytatásának. És csak akkor tudjuk e kap-
csolatot önazonosságunk megtartásával
folytatni, ha a saját hagyományainkat ápol-
juk.

VIII. Zsidóknak és keresztényeknek
együtt kell munkálkodniuk az igazságért és
a békéért.

Zsidók és keresztények, mindegyikük a
maga módján, fölismerik a világ megvál-
tatlan állapotát, amint az megnyilvánul az
üldöztetésben, a szegénységben, az emberi
megaláztatásban és nyomorúságban.

Habár végső soron Istené az igazság és a
béke, közös erőfeszítésünk – együtt más
vallási közösségekkel – segíteni fognak
elhozni Isten országát, amelyben remélünk
és amely után sóvárgunk. Külön és együtt:
azon kell dolgoznunk, hogy igazságot és
békét hozzunk világunkba.

E vállalkozásunkban Izrael prófétáinak
látomása vezet bennünket: „Az utolsó
napokban szilárdan fog állni az Úr házának
hegye a hegyek tetején; kimagaslik a hal-
mok közül, és özönlik hozzá valamennyi
nép.

Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjje-
tek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Is-
tenének házához! Tanítson bennünket út-
jaira, hogy az Ő ösvényein járjunk!”
(Jesájá-Ézsiás-Izajás 2,2-3)

A szerző A Keresztény – Zsidó Társaság elnöke.

A cikk a 2018 augusztusi számban megjelent
írás folytatása.

Folytatása következik.
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Az erdélyi Nagygalambfalván született
költő – aki a kicsi, világvégi székely falu
nevét örökre beírta a magyar irodalomtör-
ténetbe – a magyar zsidóság számára ki-
vételes alkotó: hiszen az ő válogatásában és
fordításában jelent meg a Volt egyszer egy
kis zsidó – Erdélyi jiddis népköltészet cí-
mű, mára klasszikussá vált könyv. Ennek a
kötetnek a verseit, dalait még azok is is-
merik, akik nem tudnak olvasni, elvégre a
Kaláka együttes ihletett, hagyománytisz-
telő megzenésítésében szerte az országban,
és a határokon túli magyar lakta területeken
is elhíresültek. Nyíregyházán is beköltözött
a mindenki által „Sándor bácsinak” neve-
zett költő szellemisége a helyi zsinagóga
falai közé, amikor Szalóki Ági és a Gryllus
fivérek megzenésített formában adták elő
az erdélyi jiddis fordításokat 2011-ben.
Akik ott voltak, tudják: egyszerre zsidó,
egyszerre magyar, egyszerre erdélyi,
vagyis egyszerre kelet-európai művekről
van szó, közös kulturális aranykincseink-
ről, amelyeknek aranyrögét a jiddis nép-
művészet termelte ki, s amelyeknek ra-
gyogását ugyanakkor Sándor bácsi tette
aranyfényűvé a magyar nyelv csiszoló-
vásznával.

Kányádi Sándor már kisgyermekként, a
szülőfalujában szoros kapcsolatba került a
zsidósággal. Legyünk rá büszkék, hogy
egész életében azt vallotta: ő igazából Mó-
zestől tanult írni-olvasni a kőtábláról.

Hogyan is kell ezt érteni?
Erről így nyilatkozott a Kortárs folyó-

iratnak: „Azt szoktam mondani, hogy én a
Sínai-hegy lábánál születtem (ami igaz is,
mert nálunk a legmagasabb hegyet Sínai-
hegynek hívják), írni-olvasni pedig Mó-
zestől tanultam egy kőtáblán. Mert Mózsi
bácsira bíztak, aki egy nagy lapos kövön,
cserépdarabkával karcolta föl nekem a
betűket. Ő volt akkor a falunkban a rádió, a
televízió, ő volt a fölolvasóember, aki –
főleg télen – járta a házakat (akkor volt a
kultúra ideje), és estéről estére más-más
háznál olvasott föl, azért, hogy a közköltség
egyformán oszolják, azaz egyformán fogy-
jon a petróleum. Még ma is emlékszem,

ahogy mentünk a csikorgó hóban, s engem
Mózsi bácsi az ölében hozott haza. Egy al-
kalommal húsvétkor nem piros tojást kap-
tam, hanem kiscsirkét, s fölneveltem. Egy
kis kakaska volt, s mikor nagy lett, kará-
csony körül elvittem a zsidó boltoshoz,
Szeréna nénihez. Ezért ő adott nekem öt
liter petróleumot. És én ebből egész télre
megváltottam a nálunk való fölolvasás
jogát. Otthon aludhattam el az ágyban, és
nem kellett a nagy hidegben hazamenni!
Mózsi bácsi nem úgy tanított bennünket,
mint most az unokámat tanítják, hogy
húzunk egy egyenest, majd – egy hét múlva
– ezt megtámasztjuk, majd – újabb egy hét
múlva – teszünk rá egy kis pontot, s ez lesz
az i betű, hanem egy törött cseréppel a kőre
fölírta: kezdetben vala az ige. És ezt na-
ponta elmondta nekünk, hogy ez a „kö” be-
tű, próbáljuk lemásolni! Mi ezt egy pala-

IRODALMI ARCKÉPCSARNOK 3.
táblára rámásoltuk, s karácsony tájára már
tudtunk olvasni”.

A Volt egyszer egy kis zsidó – Erdélyi
jiddis népköltészet című könyv 1989-ben
jelent meg, még abban az évben megvet-
tem, és azóta is könyvespolcom féltett kin-
cse. Gyönyörű vászonkötése van, az il-
lusztrációkat Szántó Piroska készítette, és a
Kányádi Sándor által fordított művek nem
csak magyarul, de jiddisül is olvashatók
benne – sőt, a kottát is tartalmazzák. E kötet
kapcsán ne feledkezzünk meg az idén
éppen 110 éve született Eisikovits Mihály
(Max Eisikovits) zsidó zeneszerzőről sem,
hiszen Kányádi Sándor az általa összegyűj-
tött anyag alapján dolgozott. S ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy mit is írt Kányádi
Sándor ennek a könyvnek az utószavában:
„van valami, ami a zsidó arcot mégis meg-
különbözteti a többitől, ez a zsidó tekintet,
mely több évszázados riadalmat, rettegést
örökít át még a keveredett zsidók szemébe
is. A jiddis népköltészet sok hasonlóságot
mutat azokéval, akikkel századokon át
együtt éltek. Sajátossága ennek a népköl-
tészetnek, éppen a tekintete. A tragikusan
fájdalmastól a csúfondároson át az érzel-
mesig, sőt az érzelgősségig őriz magában
valami közöset, egyénit, ha úgy tetszik
zsidósat. Ez teszi, számomra legalábbis,
külön értékké. És egyben közös értékké.
Hozzátartozik e táj több évszázadra vissza-
menő történelméhez, kultúrtörténetéhez.”

Olyan sok költőre fogjuk rá azt a szót,
hogy zseni és zseniális, hogy tán el is kop-
tattuk már ezt a kifejezést. Kányádi Sándor-
ra is szívesen mondanám, hogy zseniális
költészetet művelt, de félek, lejáratnám ez-
zel az elhasznált szóval. Hiszen ha valami
távol állt tőle, akkor az a zsenialitás igényé-
vel föllépő hübrisztermészet – ha őrá és a
verseire gondolok, egy nyári mező jut
eszembe, amelynek határán egy árnyas liget
hajladozik a könnyű szélben. Milyen egy-
szerű kép ez, ugyanakkor mennyi rejtett éle-
tet takar! Az élet él és élni akar, írta egy má-
sik költő, és ezt Kányádi Sándorra így lehet-
ne átfogalmazni: a vers él és verselni akar.
Kácsor Zsolt

Kányádi Sándor
(1929-2018)
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Az 5778. zsinagógai év áv hónapjának 26. nap-
ján, 2018. augusztus 7-én, Csatlós Tamás hit-
testvérünk megjelent a (vallási bíróság)Bét Din
előtt.Abíróság elnöke, Radnóti Zoltán főrabbi és
tagjai – Dr. Frölich Róbert és Darvas István fő-
rabbik – előtt sikeres (betérő) vizsgát tett.Giur
Ezáltal a testület a zsidó vallás igaz követőjének
(gér cedek), a zsidó közösség teljes jogú tagjának
nyilvánította. Héber neve: Jehuda Mordeháj
Zeév ben Ávráhám Avinú. Tamás lelkében a
gyerekkori emlékképek talajában megfogant ér-
zelmi kötődést tudatos lépések követték. E lépé-
sek elvezették a zsidó valláshoz, közösségünk-
höz, melynek reményeink szerint olyan tagja ma-
rad, mint amilyennek megismertük.

A Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál kereté-
ben – ápolva a fesztivál szervezőivel 12 éve kia-
lakított kapcsolatot – augusztus 26-án négy kó-
rus adott fesztiválhangversenyt a zsinagógában.
A nyíregyházi Napsugár Gyermekkar, a szlová-
kiai Voces Kamarakórus, az argentín San Juan
Akadémiai Kórus és a dél-afrikai Stellenbosch
Egyetem Kórusa a kórusművek széles palettáját
mutatta be. Valószínűleg többen elgondolkodtak
azon, hogy a dél-afrikai társadalom nem akár-
milyen történelmi előzmények után jutott el a
megbékélés szintjére. A kórus vezetője egy in-
terjúban elmondta, hogy a kórusnak hat külön-
böző nemzetiségű tagja van. Hallhattunk tőlük
angol és ősi, afrikai nyelven előadott műveket
egyaránt. Igen, „A zene az kell, mert körül ölel,
és nem veszünk majd el….”

Az előző hír idézőjeles mondata Dés László
Valahol Európában című musicaljében csendül
fel. Ez a dal volt a zárószáma Nógrádi Gergely
és művészbarátai – Teszter Nelli zongoramű-
vész, Pap Judit és Török Judit énekművészek –
koncertjének augusztus 29-én. A teltházas,
közel kétórás koncert végén a zsinagóga közön-
sége állva tapsolva köszönte meg a jiddis, héber
és magyar nyelven előadott „zsidó örökzölde-
ket”. Kedves szinfoltként a zárószámban csat-
lakozott a művészekhez egy nyíregyházi kis-
lány, a hétéves Fehér Korinna.

Az őszi ünnepek mindegyikén megvolt a vallási
előírás szerinti minjen, egyszer-egyszer a tokaji
hittestvéreink is „besegítettek”. Köszönet nekik.
Gervai Lajos és Rosenfeld Dániel jól együtt-
működtek, kifogástalanul látták el feladatukat.

Hitközségi hírek, események, tájékoztatás

Az 5779. évben
kiszlév hó 24-én,

december 2-án gyújtjuk meg
a Hanuka első lángját.

A hagyományos hanukai
ünnepséget -án,december 6

csütörtökön i17.00 óra
kezdettel rendezzük.

A zsinagógában ekkor gyújtjuk
meg az ötödik hanukai lángot,

majd a kultúrteremben
énekművész,Klein Judit

zongoraművészNeumark Zoltán
és kántor műsorátRosenfeld Dániel

hallhatjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Hag Hanuka Sameah!

Jom Kipur mázkír keretében először olvastuk
fel a hitközség tagjai elhunyt hozzátartozóinak
nevét. Ezt a kezdeményzést folytatnunk kell
azon elhunytak neveinek felolvasásával, kiknek
nincsenek élő hozzátartozóik, de emlékük még
elevenen él bennünk. Reméljük, hogy imáink,
bűnvallomásaink, a kohénok áldása meghallga-
tásra talál.

Az ünnepek hangulatában sajnos gyászhírrel is
kellett szembesüljünk. 2018. szeptember 28-án,
életének 95. évében váratlanul elhunyt Marko-
vits Miklós, így ismét szegényebbek lettünk egy
holokauszttúlélő emebertársunkkal. Rokonai,
tisztelői, hitközségünk tagjai 2018. október 4-én
búcsúztak el az elhunytól. Emlékét szívünkben
megőrizzük.

A Saul fia című film alkotói, a Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár történészek bevonásával
elindította a Saul Gyermekei Emlékprogra-
mot. Aprogram célja a holokausztban elpusztult
magyar gyermekek adatainak, sorsának hiteles
feltárása, összegyüjtése, megörökítése. Ehhez a
kutató munkához mi magunk is csatlakozha-
tunk. A levéltár honlapján a SAUL menűből az
adatlap letölthető, elektronikusan, vagy postán a
megadott címekre elküldhető. Az adatlap hit-
községünk irodájában is bárki rendelkezésére
áll. Kérjük olvasóink csatlakozását e nemes kez-
deményezéshez.

Még az ünnepek előtti időszakban megkez-
dődött a temetőnk kerítésének újjáépítése. En-
nek során új betonkerítés kerül a jobb- és bal-
oldali, valamint a hátsó kerítés helyére. A kivi-
telezés pénzügyi forrását egy amerikai zsidó ala-
pítványon keresztül olyanAmerikában élő zsidó
családok biztosítják, kiknek hozzátartozói
nyugszanak temetőnkben. Az alapítvány és a
hitközség közötti megállapodás alapján a hit-
községet sem anyagi, sem más elköteleződés
nem terheli. Ezzel a projekttel évek óta húzódó
műszaki probléma oldódik meg. Bízunk benne,
hogy a következő években megtörténhet az utcai
kerítés és a kapuk felújítása is, így fejeződne be a
közel két évtizede elkezdett teljes temetői re-
konstrukció.

Hitközségünk vezetősége belső kezdeményezés-
re, prominens hazai, zsidó személyiségek véle-
ményét kikérve visszaállíttatja a felújított R.I.F.

emléktáblát. Az emléktáblát egykoron holo-
kauszt túlélők helyezték el, ezzel mártírhalált halt
hozzátartozóiknak állítottak szimbolikus sírem-
léket. A síremlékhez kiegészítő tábla is elhelye-
zésre kerül.

Október 26-28. között Budapesten rendezték a
Limmud Fesztivált, melyen Färber György el-
nök és György Miklós vezetőségi tag vett részt.
A Limmud egy Angliában, a '80-as évek elején
alapított zsidó szervezet, mely konferenciák,
workshopok, tréningek jellegzetességeit ötvöz-
ve segíti elő minden zsidó számára egy további
lépés megtételét saját zsidó útján. A szervezet
irányzattól, felfogástól függetlenül igyekszik
célját elérni. Magyarországon 2006-ban hason-
ló céllal a Keset (szivárvány) nevű szervezet jött
létre, majd néhány év múlva már használhatta a
Limmud nevet. A konferencia részleteiről –
ígéret szerint – a kiddusokon fogunk hallani.

November 5-én Färber György elnök és Kertész
Gábor képviselték közösségünket az Elhurcoltak
Emléknapja alkalmából szervezett rendezvé-
nyen. A rendezvény helyszíne a a köztemetőben
lévő emlékmű volt. A szovjet hadsereg által „ma-
lenykij robotra” elhurcolttakra emlékezés fel-
emelő hangulatú, aktuálpolitizálástól mentes
volt. Az ökumenikus szertartáson a történelmi
egyházak – a történelmi sorrendet betartva – szól-
tak a gyászolókhoz, így Kertész Gábor Dániel
próféta könyve 5. fejezetének útmutatásaival és a
121. zsoltár felolvasásával.

Lapzárta után érkezett hírek
A november 18-i budapesti kirándulásra több,
mint huszan jelentkeztek, ami a jó szervezésnek
és a felkínált programoknak egyaránt köszönhe-
tő. A programban elsőként a Magyar Zsidó Mú-
zeum, majd a Dohány utcai zsinagóga megte-
kintése szerepel. A közös étkezés, egyéni prog-
ramok beiktatása után a Madách Színházban
Ray Cooney Páratlan páros című kétrészes,
meglehetősen bizarr szituációra épülő bohózata
remélhetőleg kellemes élményt fog nyújtani.

2018. november 20-án a hitközség kultúrterme ad
helyet Moldova Ágnes Elaludt az Isten c. doku-
mentumfilmje vetítésének. A film a Kamenyec-
Podolszkijban mártírhalált halt áldozatoknak állít
emléket. A programot a Magyar Evangéliumi
Testvérközösséggel közösen szervezzük.

HANUKAI MEGHÍVÓ
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• Lapalapító és fotók: Tóth-Ábri Péter • Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség

Tördelés, nyomtatás: Gprint Iroda (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 7/A)
A folyóirat ingyenes!

SÓFÁR

A lap MAZSÖK támogatásból valósult meg.

A Palesztina projekt
Nem tudom, hallott e a nyájas olvasó a BDS nevű szervezetről. Ez
egy kiterjedt mozgalom, amelynek célja Izrael lejáratása a nemzet-
közi porondon. Bojkottra igyekszik rávenni a különböző országok,
elsősorban a fejlett nyugati világ országainak lakosait az izraeli áruk-
kal, szolgáltatásokkal szemben. Akadályozni próbálja a különböző
tudományos műhelyeket, egyetemeket az izraeli hasonló intézmé-
nyekkel való együttműködésben. Sajnálatos módon ér is el sikereket,
a célországokban meglehetős igény mutatkozik az Izrael ellenes ér-
zelmek kinyilvánítására. Merthogy Izrael szörnyű bűnöket követ„ ” -
ne el a palesztin nép ellen. Ezek a bűnök valószínűleg egyedülállóak,
hisz a világ bármely más részén előforduló konfliktusok nem vál-
tanak ki hasonló indulatokat a széles közvéleményben.

A kurd nép saját kultúrával, nyelvvel, történelmi hagyománnyal
rendelkező nép, hozzávetőleg összefügő területen él. E terület
birtoklása négy ország, úgymint Törökország, Irán, Szíria és Irak
között oszlik meg. A kurdok hiába küzdenek önállóságukért, se-
honnan semmiféle támogatást nem kapnak. Érdekes módon a BDS
nem hirdet bojkottot a kurdokat elnyomó országok ellen, amelyek
időről időre súlyosan lecsapnak a jogaikért küzdő kurdokra. Ezek
az akciók nem kímélik a civil lakosságot sem. Emlékezzünk csak,
mikor 1986 és 89 között az AlAnfal hadművelet keretében Szad„ ” -
dam iraki diktátor irtóhadjáratot indított a kurd, asszír és türkmén
területek lakossága ellen. 1986 március tizenhatodikán megtámad. -
ták Halabdzsa kurd várost, ahol is vegyi Ali szervezésében mér„ ” -
ges gázt vetettek be a civil, főleg nőkből és gyerekekből álló lakos-
ság ellen. Ez volt a modern idők legnagyobb vegyifegyver táma-
dása civilek ellen. A harcolni képes férfiakat tömegével lőtték
agyon, akik rengeteg árvát, özvegyet hagytak hátra. A kurd áldo-
zatok számát az Amnesty International hozzávetőleg 200 000 főre
becsülte. Az 1967-ben izraeli fennhatóság alá került területeken
negyven év alatt hozzávetőleg nyolcezer arab halt meg fegyveres
konfliktusokban, körülbelül annyi, mint amennyi muszlim bosnyák
férfit, köztük fiatal fiúkat gyilkolt meg Srebrenicában 1995 júliusá-
ban a Szerb Köztársasági Hadsereg.

Csak a világ közvéleménye nem egyformán érzékeny a külön-
böző konfliktusokra. Kíváncsi lennék, ha az utcán találomra meg-
kérdeznék az embereket, mit tudnak Halabdzsáról, hányan tudnák,
egyáltalán miről is van szó, és ha a kérdés a palesztin-izraeli kon-
fliktusra vonatkozna, akkor mi lenne a válasz....

Ezen írás kereteit szétfeszítené, ha a világban előforduló népir-
tásokat, jogtiprásokat számba venném, melyekre a közvélemény
alig reagál. Elég csak a napjainkban is dúló szíriai polgárháborúra
gondolni, a több százezer áldozatra, a menekülni kényszerülők mil-
lióira. És a BDS célpontja kizárólag Izrael.

Az arab-izraeli konfliktus tárgyalása kapcsán nem mennék na-
gyon vissza az időben. Az 1967-es hatnapos háború előtt nem létez-
tek Izrael által megszállt palesztin területek. Ez az arabok mai ál„ ” -
láspontja szerint is így van, hisz azt követelik, hogy Izrael vonuljon
vissza a hatnapos háború előtti vonalakra, és akkor béke lesz.Aprob-
léma csupán az, hogy a hatnapos háború előtt sem volt béke, holott
akkor nem voltak a mai értelemben vett megszállt területek . Ezzel„ ”
szemben létezett egy nagy palesztin állam, mely magában foglalta
Palesztinának azon részét, melyet ma Jordániának neveznek, továbbá
a Jordán folyó nyugati partját, Kelet-Jeruzsálemmel együtt. Ezen ál-
lam lakosságának nyolcvan százalékát a magát palesztinnak nevező
arab nép tette ki.Agázai sáv Egyiptomhoz tartozott.

Tehát minden az övék volt abból, amit ma követelnek. Nem léte-
zett palesztin probléma, és mégsem volt béke. Mert az arab orszá-
gok nem ismerték el Izrael jogát a puszta léthez.

A Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) 1964-ben jött
létre, három évvel (!) a hatnapos háború előtt azzal a céllal, hogy

felszabadítsa Palesztinát. Az alapokmányuk meghatározta, mit
értenek ez alatt. Nem tartottak igényt a Jordániához tartozó Nyugati
Partra, sem a gázai sávra, elismerték, hogy ezen területek Jordánia,
illetve Egyiptom részei. Ők csak azokat a területeket akarták, amin
Izrael akkor már létezett.

A hatnapos háború után változott az álláspontjuk, mert mind a
Nyugati Part, mind Gáza izraeli fennhatóság alá került. Most már
egész Palesztinára igényt tartottak.

Évekkel később újra változott a Palesztina projekt , mert az idő„ ”
múlásával már nem volt célszerű az Izrael megsemmisítére való
törekvést nyíltan emlegetni. Most már azt szeretnék, ha Izrael ki-
vonulna a hatnapos háborúban elfoglalt összes területről, beleértve
Jeruzsálem óvárosának zsidó negyedét is, a Kotellel (Siratófal)
együtt, és e területeken alapíthatnának államot.

Nyilvánvaló, hogy ez az álláspont is csupán politikai termék,
hisz tudják, hogy Izrael ezt nem fogadhatja el. De egykor ezeknek a
területeknek ők voltak a gazdái, és úgy sem volt jó nekik (lásd
feljebb). 1977 március 31-én Zahir Mohszen, a PFSZ egyik akkori.
vezetője interjút adott a Trouw holland magazinnak. Azt mondta,„ ”
hogy az arab nép egy, és a Palesztina elmélet csak taktika, mely a„ ”
cionizmus elleni harc eszköze összarab érdekből.

Csak a vak nem látja meg azok a nemzetközi szervezetek és–
államok, amelyek ma is hatalmas összegekkel támogatják , hogy a–
„ ”-Palesztina projekt nek ma is az a célja, hogy Izrael szűnjön meg
létezni.
Glück Gábor

A temető ez év június 1-től – annak
gondnokával történt megállapodás
alapján, –évszaktól függetlenül min-
den pénteki napon 9.00 – 12.00 kö-
zött látogatható. A temető a zsidó és
állami ünnepeken zárva van, de az ál-
lami ünnepeken, vagy a hivatalos
nyitvatartási időtől eltérő időpon-
tokban a temető gondnokával tör-
ténő előzetes megállapodás alapján
látogatható.
A vasárnapi nyitva tartás évszaktól
függetlenül 9.00 – 12.00-ig.
Atemető hétfőtől csütörtökig
04.01. – 10.14. között 9.00 – 16.00 - ig,
10.15. – 03.31. között 9.00 – 12.00-ig
látogatható.
A temető gondnok, Csalószki István.
Elérhetősége: 06-20/497-7532

Temetői nyitvatartás


