
Ára: 200 FO RINT

A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA

76. évf. 19. szám 2021. ok tó ber 15.
Chesván 9. 5782

A bu da pes ti Síp ut ca és Do hány
ut ca kö zött, az az a Mazsihisz szék -
há za és a Do hány ut cai zsi na gó ga
komp le xum köz vet len kö ze lé ben
rö vi de sen egy négy pin ce szin tet
rejtô, 291 szo bás lu xus szál lo da és
egy wellnessközpont épül – ér te -
sült a 24.hu. A por tál azt ír ja: a be -
ru há zás idén jú ni us ban kap ta meg
a jogerôs épí té si en ge délyt.

A je len leg ren del ke zés re ál ló lát -
vány ter vek, az alap rajz, il let ve a kor -
mány hi va tal ál tal ki adott do ku men -

A re mény út já nak, va la mint Eu -
ró pa gyö ke re i hez va ló vis  sza té rés -
nek ne vez te bu da pes ti és szlo vá ki ai
lá to ga tá sát Fe renc pá pa, aki elsô ál -
ta lá nos au di en ci á ján be szélt it te ni
be nyo má sa i ról. Mi pe dig ma gyar
zsi dó vezetôket kér dez tünk ar ról,
hogy az ô sze mük kel mi lyen volt a
tör té nel mi nek tekinthetô ta lál ko zó,
és meg tud tuk azt is, mi ért nem vol -
tak ott a pá pa lá to ga tá sán az EMIH
és a MAOIH képviselôi.

A hívôkkel te li va ti ká ni au di en cia -

Kecskemét díszpolgárának
választották Feldmájer Pétert

A Város Napja alkalmából a
Kecskeméti Katona József Nemzeti
Színházban rendezett gálán adták át a
hagyományoknak megfelelôen a legrango-
sabb városi elismeréseket. A Kecskemét
Város Tiszteletbeli Polgára kitüntetô címet
idén Feldmájer Péter, a Mazsihisz korábbi
elnöke, a Mazsihisz Közép-magyarországi
Területi Csoportjának elnöke vehette át.

A díjátadón Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester hangsúlyozta: A gála az
elmúlt években a helyi lokálpatriotizmus és
az összetartozás ünnepévé vált. Hálát adok
a sorsnak, ha arra gondolok, hány nemes
célt értünk együtt, hány gyôztes csatát vív-
tunk meg együtt szeretett városunkért.

Közös felelôsségünk Kecskemétet mint egy nagy közösséget összeková-
csolni, egyben tartani, elismerni a példaképeket, gondoskodni arról, hogy
amit az összetartozással eddig elértünk, utódainknak is megmaradjon –
mondta beszédében a polgármester.

Kiemelte továbbá, hogy számára azért is különleges a Város Napja, mert
ez az az alkalom, amikor meghajolunk az emberi értékek elôtt, amikor való-
jában Kecskemét lelkét ünnepeljük, azokat a kiemelkedô egyéniségeket, akik-
nek életútja, munkássága alkotta, alakítja városunkat.

Van mire és van kire büszkének lennünk, ennek a városnak lelke van. De
ahhoz, hogy ez így is maradjon, még több alázattal kell szolgálni és rajongással
szeretni szûkebb pátriánkat, és akkor lesz mit ünnepelnünk évtizedek múlva is
nekünk és utódainknak – zárta szavait Szemereyné Pataki Klaudia.

Gratulálunk a rangos elismeréshez!

Ran gos zsi dó kö zös sé gi el is me rés
a 70 éves Winkler Mik sá nak

A Ma gyar or szá gi Zsi dó kért
Díj ban ré sze sí tet te a het ve ne dik
szü le tés nap ját ünneplô Winkler
Mik sát a Ma gyar or szá gi Zsi dó
Hit köz sé gek Szö vet sé ge. Az el is -
me rést az ün ne pelt dr. Ku nos
Pétertôl, a Mazsihisz-BZSH
ügyvezetôjétôl és Heisler And rás -
tól, a Mazsihisz elnökétôl vet te át
egy bensôséges ün nep ség ke re té -
ben a bu da pes ti Rumbach ut cai
zsi na gó gá ban.

„A vi dé ki zsi dó temetôk fel újí tá sa
ér de ké ben vég zett ér té kes mun ká já -
ért, a sió fo ki val lás gya kor lás fel té-
t ele i nek meg te rem té sé ért és a zsi -
na gó ga mû köd te té sé ért, a fi a ta lok -
nak a ha gyo má nyok ápo lá sá ba va -
ló be vo ná sá ért és szív be li el kö te le -
zett sé gé ért, amit a zsi dó ság ügyei
iránt év ti ze dek óta ta nú sít és meg szál lot tan foly tat.”

Ez áll ab ban az elismerô ok le vél ben, ame lyet a Ma gyar or szá gi Zsi dó kért
Díj kí sé re té ben az egyik reg ge li is ten tisz te let után ve he tett át Winkler Mik sa,
a ma gyar zsi dó köz élet so kak ál tal is mert és sze re tett alak ja.

Mi vel az ün ne pelt most töl töt te be éle té nek 70. évét, szü le tés nap ja al kal má -
ból is kö szön töt ték. Winkler Mik sát és két test vér ét a szer tar tá son Deutsch
Pé ter rab bi ál dás ban ré sze sí tet te.

Így lá tott min ket Fe renc pá pa 
– és így lát tuk Fe renc pá pát mi

te rem ben mon dott be szé dé ben Fe renc
pá pa ki je len tet te: az Evan gé li um kép -
vi sel te re ményt lát ta vi szont Bu da pes -
ten, ahol az 52. Nem zet kö zi Eu cha -
risz ti kus Kong res  szus (NEK)
zárómiséjét mu tat ta be, majd Szlo vá -
ki á ban tett lá to ga tást. Meg je gyez te,
hogy a ka to li kus, to váb bá más ke resz -
tény egy há zak és a zsi dó kö zös ség
képviselôivel tar tott kö zös ta lál ko zók
a re mény ere jét bi zo nyí tot ták – ír ta tu -
dó sí tá sá ban az MTI.

A ma gyar or szá gi zsi dó szer ve ze tek
szá má ra is bi zo nyá ra hos  szú ide ig
em lé ke ze tes ma rad a ta lál ko zó, hi szen
Fe renc pá pa a rö vid, alig fél na pig tar -
tó bu da pes ti lá to ga tá sa so rán a Szép -
mû vé sze ti Mú ze um már vány ter mé -
ben fo gad ta a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak és a ma -
gyar zsi dó kö zös sé gek nek a
képviselôit.

A ma gyar neo lóg fe le ke ze tet
Heisler And rás, a Mazsihisz el nö ke és
Rad nó ti Zol tán fôrabbi kép vi sel te. A
Mazsihisz ne vé ben az el nö kön kí vül
ere de ti leg Frölich Ró bert or szá gos
fôrabbi lett vol na ott, de ô a ren dez -
vény elôtti na pok ban saj nos kór ház ba
ke rült. Ez volt az oka an nak, hogy a
tel jes neo lóg zsi dó ság üze ne tét, ame -
lyet Frölich Ró bert írt, Rad nó ti fôrab-
bi ad ta át Fe renc pá pá nak. A ma gyar
zsi dó re form kö zös sé gek részérôl a
Szim Salomtól Gu ba Ger gely, míg a
Bét Orimtól Kál mán Gá bor ta lál koz -
ha tott a ka to li kus egyházfôvel.

S hogy mi lyen ér zés volt a pá pá val,
az az a vi lág egyik leg be fo lyá so sabb
em be ré vel sze mé lye sen ta lál koz ni?
Nos, Heisler And rás nak már nem ez
volt az elsô ta lál ko zá sa ve le. Hon la -
punk érdeklôdésére a Mazsihisz el nö -
ke azt mond ta:

– Har mad szor volt lehetôségem Fe -
renc pá pá val sze mé lye sen ta lál koz ni.
Min den al ka lom mal édes anyám sza -
vai jut nak eszem be: „Be csüld meg
ma gad, fi am, te vagy az elsô a csa lád -
ban, aki pá pá val ke zet fog.”

Mint Heisler And rás fo gal ma zott,
Fe renc pá pa kü lön le ges egyé ni ség, és
be szé de i nek ter mé sze tes sé ge, nyi tott -

sá ga a zsi dó kö zös ség fe lé olyan új
hang az Egy ház ban, ami ala pot ad az
op ti miz mus ra. Meg tud tuk az elnöktôl
azt is, hogy a Szép mû vé sze ti ben Fe -
renc pá pa va jon mi ért ül ve ol vas ta fel
a ma gyar egy há zi sze mé lyek hez szó ló
üd vöz le tét:

– Néz zék ezt el ne kem, hisz öreg em -
ber va gyok, ezt mond ta Fe renc pá pa,
de ô iga zá ból olyan volt, mint egy fi a -
tal em ber, aki a vi lág gond ja i ra ér zé -
ke nyen re a gál. Zsi dó és nem zsi dó töl -
te kez he tett belôle.

Kál mán Gá bor, aki a Bét Orim kép -
vi se le té ben volt je len, így ele ve ní tet te
föl a mú ze um már vány csar no ká ban
tör tén te ket:

– Ma ga a ta lál ko zás té nye is egy to -
le ran ci á ra és el fo ga dás ra irá nyu ló
szán dék erôsítését szol gál ta, és az
érzôdött a han gu la ton – mond ta. – Mi -
vel a pá pa 84 éves, s nem ré gi ben egy
ko moly ha si mû té ten esett át, a lé pé sei
ugyan nem ru ga nyo sak, de a sze me
csi bé sze sen fi a tal. Rend kí vül in ten zív
a fi gyel me, gon do san kö vet te a két
egy há zi fel szó la ló mon da ni va ló ját, és
azok ra spon tán vis  sza tért. A sa ját be -
szé de után kö tet le nül szólt egy-két
mon da tot min den ki hez, aki oda fá radt
hoz zá, és na gyon ba rát sá gos volt. Be -
töl töt te a te ret a sze mé lyi sé ge.

Az zal kap cso lat ban, hogy ô ma ga
mirôl be szélt ve le, Kál mán Gá bor el -
mond ta: Rö vi den vá zol tam a re form
zsi dó egy há zak küz del mét, és buz dí -
tot tam, hogy „keep up your good
work, the World needs it”. Er re meg -
szo rí tot ta a ke ze met és meg kö szön te...

Mi vel a Szép mû vé sze ti Mú ze um ban
nem vol tak je len az Egy sé ges Ma gyar -
or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség (EMIH) és
a Ma gyar or szá gi Au to nóm Orthodox
Iz ra e li ta Hit köz ség (MAOIH)
képviselôi, meg kér dez tük ôket tá vol -
ma ra dá suk oka i ról. Nos, az okok rö vi -
den: az EMIH egy meg be te ge dés mi -
att ma radt tá vol, a MAOIH pe dig ami -
att, mert a szervezôktôl nem ér ke zett
meg idôben az írá sos meg hí vó.

Az EMIH részérôl kér dé sünk re Kiss
Or so lya, a szer ve zet kom mu ni ká ci ós
vezetôje vá la szolt. Mint ír ta: „Kö ves
Slomó vezetô rab bi szep tem ber 11-én
(szom bat) éj jel be lá za so dott. Te kin tet -
tel a ko ro na ví rus ne gye dik hul lá má -
nak va lós ve szé lyé re, felelôs ál lam pol -
gár ként és hit éle ti vezetôként mind ad -
dig nem ment kö zös ség be, amíg meg
nem kap ta ne ga tív koronavírustesztjét.
Ezért nem tu dott részt ven ni a pá pa
zsi dó szer ve ze tek kel va ló ta lál ko zá sán,
és mi vel a meg hí vás név re szólt, ilyen
rö vid idô alatt a he lyet te sí tés sem volt
meg old ha tó.”

Meg ke re sé sünk re a MAOIH
vezetôje, Deutsch Ró bert írás ban azt
vá la szol ta: „Hit köz sé gün ket Zeév
Paskesz rab bi úr kép vi sel te vol na. Mi -
vel pén tek dé lig nem ér ke zett meg hí -
vó, ezt je lez tük a szervezôknek, akik
el né zés ké ré sek kö ze pet te ígér ték,

hogy még Shabbos elôtt meg kap juk.
Saj nos a meg hí vó nem ér ke zett meg,
így Paskesz rab bi úr va sár nap reg gel
nem tu dott a hely szín re men ni.”

Ter mé sze te sen meg ke res tük a
szervezôket és a ka to li kus püs pö ki
kart az zal a kér dé sünk kel, hogy or to -
dox hit test vé re ink nek mi ért nem küld -
tek meg hí vót, de vá lasz ne künk sem
ér ke zett. Még sze ren cse, hogy Fe renc
pá pa be szé de sebb volt: az aláb bi ak -
ban kö zöl jük azt az MTI-tu dó sí tást,
amelybôl fen tebb már idéz tünk.

Fe renc pá pa „élet tel te li 
gyö ke rek re” ta lált

Fe renc pá pa ki je len tet te: út já val Eu -
ró pa szí vé ben tett ima za rán dok la tot,
amely szá má ra az eu ró pai gyö ke rek -
hez va ló vis  sza té rést je len tet te. Ki fej -
tet te, hogy lá to ga tá sa hely szí ne in
„élet tel te li gyö ke rek re” ta lált, mi köz -
ben más hol az eu ró pai gyö ke re ket
„mu ze á lis le let ként ôrzik, ide o lo gi zál -
va és esz köz ként hasz nál va te kin tély
vagy ha ta lom ve zé rel te érdekbôl”.

Az egyházfô ki fej tet te, lá to ga tá sa
so rán gyak ran gon dolt ar ra, mi ként ál -
mod ták meg az ala pí tó atyák az Eu ró -
pai Uni ót, ame lyet – tet te hoz zá – biz -
to san nem „az ide o ló gi ai gyar ma to sí -
tás di va tos ügy nök sé ge ként” kép zel -
tek el. Hang sú lyoz ta, hogy az eu ró pai
kon ti nen sen Is ten je len lét ét a min den -
nap ok ban a fo gyasz tás „hí gít ja fel”,
és a ré gi és új ide o ló gi ák ból ál ló egy -
for ma gon dol ko dás kö de fe di be. Em -
lé kez te tett azok ra, akik a leg ne he zebb
idôkben a hit és a ke resz tény élet gyö -
ke re it kép vi sel ték, kö zöt tük Mind-
szenty Jó zsef bí bo ros és az eper je si
görögkatolikus püs pök Gojdics Pé ter
Pál ne vét em lít ve.

Fe renc pá pa ki emel te a po zso nyi
ro ma kö zös ség gel tar tott ta lál ko zót,
han goz tat va, hogy a ro ma test vé re ket
be kell fo gad ni. Hoz zá tet te, hogy mi -
köz ben Nyu gat-Eu ró pát a de mog rá fi -
ai tél ural ja, a lá to ga tá sa so rán érin tett
or szá gok ban „vi rág zást lá tott, fi a tal
pá rok kal és gye re kek kel”. (MTI)

Kácsor Zsolt/Mazsihisz

Fé lig le bon tott mûemlékekbôl
lu xus ho tel a zsi na gó ga mel lé

tum sze rint a mun ká la tok so rán igye -
kez nek majd a leg töb bet ki hoz ni a
ren del ke zés re ál ló lehetôségekbôl,
így a mos tan ra élet ve szé lyes sé vált
épü le tek rö vi de sen elsô lá tás ra kor -

rekt nek lát szó fel újí tást kap nak. A
kör nyé ken élôk szá má ra ez azon ban
nem je lent túl sok po zi tí vu mot, hi -
szen cse ré be meg kell majd küz de ni -
ük a megnövekedett au tó- és gya lo -
gos for ga lom mal, il let ve a zsi na gó ga
ud va ra felôl jövôre ta lán már jól lát -
szó kor társ épü le tek lát vá nyá val is –
ol vas ha tó a 24.hu por tá lon meg je -
lent, a szó ban for gó te rü le ten lévô
in gat la nok tör té ne tét is be mu ta tó
cikk ben.

A ter vek né mi át raj zo lás, il let ve

funk ció vál tás után 2021. jú ni us 7-én
jogerôs épí té si en ge délyt kap tak, így
je len leg úgy tû nik, hogy a te rü le ten
rö vi de sen egy négy föld alat ti szint -
tel rendelkezô, 291 szo bás lu xus ho -
tel épül, a fa lak köz ti kön  nyû moz -
gást pe dig ti zen két sze mély-, il let ve
te her lift se gí ti majd.

A mun ká la tok so rán a te rü let Do -
hány ut ca fe lé mu ta tott ké pe vál to -
zat lan ma rad – a kor mány hi va tal vo -
nat ko zó ha tá ro za tá ban fog lal tak sze -
rint a Tordai és Tár sai Kft. ugyan is
tel je sen hely re ál lít ja a kri ti kus ál la -
pot ban lévô, mos tan ra több he lyen
már le sza kadt fö dém mel rendelkezô
épü le tet: a Ká dár-kor ban szü le tett
tetôszerkezetet új ra cse ré lik, meg -
men tik a meg ma radt vas kor lá to kat,
az ut cai és ud va ri hom lok za tok, il let -
ve a föld szin ti üz let por tál ok pe dig az
ere de ti vel megegyezô fa ke re tes nyí -
lás zá ró kat kap nak.

Az írás sze rint a leendô ho tel be
érkezôk nem a for gal mat töb bé-ke -
vés bé ke zel ni tu dó Do hány ut cán,
ha nem a most jár dán par ko ló au tók -
kal te li, szûk Síp ut cán ér he tik majd
el a mély ga rázst, ami to vább ne he -
zít he ti a la kók min den nap ja it. Mind -
er re az érkezô bu szok is rá tesz nek
majd egy la pát tal, hi szen a pro jekt
mi att nem csak a zsi na gó ga elôtti
busz par ko lót ter ve zik meg hosz  szab -
bí ta ni, de a Síp ut cá ban is két új
meg ál ló he lyet ala kí ta nak ki.

Mint ír ják, a négy- vagy öt csil la -
gos ho tel épí té si mun ká la tai 2023
má so dik fe lé re ér nek majd vé get,
egyelôre azon ban még nem
kezdôdtek meg.

Winkler Mik sa
Fo tó: Szentgyörgyi Ákos/BZSH

A Síp utcában itt lesz a luxusszálló garázsának főbejárata



ÚJ ÉLET4 1998. MÁ JUS 1.1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET2 2021. OK TÓ BER 15.

Be széd hi ba
Be széd hi bás va gyok. Nem sú lyos, né ha meg is

fe led kez tem ró la. So ha nem jön elô, ami kor an -
go lul be szé lek, más kor pe dig vá rat la nul sújt le
rám, né ha ép pen az O be tû nél, ami kor a ne ve -
met kel le ne ki mon da nom. Nincs is an nál kel le -
met le nebb, mint ami kor meg kér de zik, hogy
hív ják, én pe dig hall ga tok vagy krá ko gok, mint -
ha nem jut na eszem be. Szó val rossz ér zés.

Mó zes is be széd hi bás volt. Ha le het hin ni a le -
gen dá nak. Már pe dig hi szünk. Nem azért hi szünk a
le gen dák nak, mert iga zak, ha nem azért, mert jó
do log el hin ni.

Késôbb sok min den mást is meg tud tam
Mózesrôl, de ben nem ez ra gadt meg. Ma már tu -
dom, hogy van nak fon to sabb dol gok is, de ak kor
azért ra gadt meg ben nem, mert én is be széd hi bás
va gyok. Jó do log tud ni, hogy Mó zes be széd hi bás
volt? Jó do log. Se gít az, ha tud juk, hogy más nak is
van nak fo gya té kos sá gai? Se gít. Nem so kat, de se -
gít. So kan ügye sen ki jön nek belôle. Va la hogy. De
mi ért, min dig ez a kér dés.

Mi ért én va gyok be széd hi bás? Gye rek ko rom -
ban per sze el fo gad tam. Ilyen va gyok. Anya azt
mond ta, min dent meg tet tek. Ne törôdj ve le, ezt is
mond ta új ra meg új ra. Volt gyógy tor na és uszo da,
met ro nóm, a gye rek agya elôrébb jár, mint ahogy
be szél, mond ta egy pszi chi á ter. Van ilyen. Még
jól is hang zott. Leg alább az agyam mal min den
rend ben van. Csecsemôkori ref lex, mond ta egy
má sik, ki nö vi, a gye re kek ál ta lá ban ki nö vik,
mond ta egy har ma dik, és ak kor anya már fi gyelt
is, szin te sür ge tett, hogy nôjem már ki azt, amit a
gye re kek ál ta lá ban kinônek, de én nem nôttem ki.
Lel ki prob lé ma, mond ta egy gé gész, mi u tán egy
hos  szú tü kör rel vizs gá ló dott a tor kom ban. Biz to -
san ér te a gye re ket va la mi lyen tra u ma, ezt egy
bel gyó gyász mond ta egy kli ni kán, aho vá azért
men tünk, mert apa egyik ré gi ba rát ja ott volt igaz -
ga tó, ugyan már, mi lyen tra u mád le he tett, hát

nem min dent meg ad tunk ne ked? Ezt kér dez te
anya mér ge sen, és vá la szolt is rá ma gá nak, min -
dent meg ad tunk.

Kö vet ke zett a lo go pé dus. Az utol só kí sér let.
Tíz éves vol tam. Má so dik eme let, gya log, a lift
nem mû kö dött. Apa is jött ve lünk. A lo go pé dus fi -
a tal, ked ves or vos volt, várt, le ül te tett ma gá val
szem ben, egé szen kö zel, majd nem össze ért a tér -
dünk. Na gyon fi gyelj, mond ta. A sze mem be né -
zett. Sem mi más ra ne fi gyelj, mond ta, csak rám.
Azu tán fel ol vas tat ta ve lem Arany Já nos Csa lá di
kör cí mû ver sét. Sze ret tem ezt a ver set, Es te van,
es te van, hi bát la nul el mond tam, egy szer sem
akad tam meg. A lo go pé dus el vet te tôlem a köny -
vet, ba rát sá go san át ölel te a vál la mat, az tán ki kí sért
a rendelôbôl a fo lyo só ra.

– A gye rek nek sem mi ba ja sincs – mond ta
anyám nak.

A je lek. A je lek re kell fi gyel ni. Ott van nak, csak
ép pen nem tud juk, hogy ho gyan kell rá juk fi gyel -
ni. Sok min dent ta nul tunk is ko lá ban, egye te men,
meg ál lí tó lag sok min dent ta nul tunk ma gá tól az
élettôl is, de ezt, hogy a je le ket ho gyan is ért sük,
sen ki sem ma gya ráz ta el ne künk. Egy szer csak
elôtûnnek, mint hos  szú, re mény te len nek lát szó
gya log lás után az erdôben egy pi ros jelzôcsík egy
fa tör zsén, az az iga zi meg kön  nyeb bü lés. Hogy
ak kor még is jó úton va gyok.

Klá ri, a rész le tek nagy megfigyelôje.
– Ez meg hogy le het? – kér dez te. Ak kor még

csak ud va rol tam ne ki. Egy kis la kás ban lak tam a
Bö ször mé nyi úton, a kony há ban va sal tam.

– Mi re gon dolsz? – Cso dál koz va néz tem rá,
mint olyan sok szor. Eh hez na gyon ér tek, a cso dál -
koz va né zés hez. Ak kor szok tam elôvenni, ami kor
nem ér tek va la mit, de nem me rem be val la ni.

– Bal kéz zel va salsz.
– Ügyes a bal ke zem – ez jó vá lasz volt. És tény -

leg ügyes volt.
Nem za var ta a be széd hi ba, ilyen vagy, mond ta

már ak kor, ami kor meg is mer ked tünk. Még el is
mó káz tuk, mint aho gyan Klá ri val sok min dent. Á,

a kis da do gós, mond ta né ha sze re tet tel, mi köz ben
át ölelt. Sze ret tünk mó káz ni.

Egy rá dió mû sor ban sze re pel tem, azt hall gat tuk
együtt. Hos  szú in ter jú az író életérôl. Klá ri fel-alá
jár kált a nap pa li ban. Job ban sze ret tem, ami kor a
fo tel ben ül, és fel te szi hos  szú lá bát a kar fá ra, de ô
meg sze re tett fel-alá jár kál ni, mi köz ben en gem
hall ga tott.

– Hi bát la nul be szél tél – mond ta. – Ér de kes.
Az nap Klá ri ta lált egy fény ké pet. Nézd meg ezt,

így ad ta a ke zem be. Nézd meg jól.
– Mit néz zek raj ta? – kér dez tem. Óvo dás ko ri

kép, ön fe led ten raj zo lok egy kis asz tal nál két kis -
lán  nyal. Anya la ká sá ban ta lál tunk rá, va la me lyik
fi ók ban, az nap, ami kor kór ház ba vit ték és min den -
fé le ira to kat ke res tünk. Anya ak kor már nem so kat
törôdött a dol gok kal. Tud tuk, hogy ez a kór ház ba
ke rü lés azt je len tet te, hogy már nem megy ha za.
Fel men tünk a la kás ba, ös  sze szed ni ezt-azt. Ami
kell a kór ház ba, és ami már so ha nem kell.

– Csak nézd meg – ott áll tunk anyám szek ré nye
elôtt, ke zem ben a fény kép pel. – Csak nézd meg ala -
po san.

– Öt éves vol tál ak kor – mond ta.
És ak kor ala po san meg néz tem.
– Menj be hoz zá a kór ház ba – mond ta Klá ri. –

Be szélj ve le.
Hát így tör tént. Ül tem az ágya szé lén, a kór ház -

ban, és meg mu tat tam.
– Lá tom – en  nyit fe lelt. Hal kan be szélt, alig hal -

lot tam. – Csak jót akar tunk. A leg job bat. Nem tud -
tuk, hogy ebbôl le het egy be széd hi ba. Hon nan is
tud tuk vol na? A há bo rú után szü let tél. Alig jöt tünk
ki a bor zal mak ból. Bal kéz zel et tél, bal kéz zel raj -
zol tál. Ügye sen, de bal kéz zel. Nem jó az, ha egy
gye rek más, mint a töb bi.

Vis  sza ad ta a fény ké pet, mint ha már nem akar ná
lát ni.

– Nem akar tuk, hogy még ezért is bánt sa nak. –
Olyan szo mor ká san mond ta ezt, ami lyen szo mor -
kás nak még so ha nem lát tam éle tem ben.

Odze György/Szombat

Az 1944-ben in ter ná ló tá bor ként
szol gá ló épü le tek meg ma radt fa -
lán em lék táb lát ava tott a he lyi ön -
kor mány zat és a Mazsihisz. Az Iz -
ra el ben élô Azriel Dansky lep lez te
le, aki gyer mek ként volt ott fo goly.
Alább Heisler And rás Mazsihisz-
elnök be szé dét kö zöl jük.

Kü lön le ges he lyen ál lunk. Az épü -
le tek ben ko ráb ban a Vasútfel-
szerelési Gyár szol gá la ti la ká sai vol -
tak. 1934-ben a hely színt át vet te a
Ma gyar Ki rá lyi Államrendôrség To -
lonc Osz tá lya, és pros ti tu ál ta kat, tol -
va jo kat, po li ti kai fog lyo kat (pl. Rajk
Lász lót is) itt ra bo sí tot tak. 1944-tôl
in ter ná ló tá bor ként mû kö dött, a há -
bo rút követôen gya nús nak vélt ele -
me ket, ér tel mi sé gi e ket, ne me si csa -
lá dok tag ja it gyûj töt ték ide, 1950-tôl
pe dig az ÁVH kap ta meg a tá bort, és
a leg dur vább fi zi kai és lel ki meg pró -
bál ta tá sok ta lán ek kor ér ték a ra bo -
kat. Az 1956-os for ra da lom le ve ré sét
követôen új ra meg telt a hely, de az
at ro ci tá sok már olyan nem zet kö zi
til ta ko zást vál tot tak ki, hogy 1957-
ben ki ürí tet ték.

Tu dom, a té bo lyult rend sze rek ál -
do za tai sok szor ha son ló an, sok szor
más ként szen ved tek és más ként hal -
tak, de az el vesz tett szülôk,
nagyszülôk hi á nya, a pó tol ha tat lan -
ság fáj dal ma, az át élt csa lá di tra u mák
és az utó dok szo mo rú sá ga mind nyá -
junk osz tály ré sze lett. Fon tos a
kistarcsai tá bor sö tét tör té nel mé nek
mind egyik fe je ze té re mél tó mó don
em lé kez ni, és ezért fe je zem ki a ma -
gam és a Mazsihisz ne vé ben nagy ra -
be csü lé sün ket a vá ros pol gár mes ter -
ének és ön kor mány za tá nak, hogy ma
itt le he tünk, és együtt em lé kez he tünk
zsi dó hon fi tár sa ink ra. Egy más fáj dal -
ma i nak el is me ré se ugyan is nem an -
nak relativizálását je len ti.

A né met meg szál lás után vált in -
ter ná ló tá bor rá Kistarcsa. 1944. áp ri -
lis 28-án Kistarcsáról még a zsi dók
tö me ges de por tá lá sa elôtt in dult vo -
nat Auschwitz-Birkenau fe lé. Ke ve -
sen tud ják, de va ló já ban ez volt az
elsô de por tá ló sze rel vény Ma gyar or -
szág ról Ausch witz ba.

1944. jú li us 19-én pe dig drá mai
kö rül mé nyek kö zött Kistarcsáról in -
dult az utol só de por tá lás is. E két vo -
nat kö zött a ma gyar ha tó sá gok ak tív
köz re mû kö dé sé vel 430 ezer em bert
küld tek Ausch witz ba.

A tá bor pa rancs no ka Vasdényei
Ist ván rendôrfelügyelô volt. 1969-
ben meg kap ta a Jad Vasem Vi lág
Iga za ki tün te té sét. Vasdényei együtt -
mû kö dött a Ma gyar Iz ra e li ták Párt -
fo gó Iro dá já val, elôbb hát tér be szo rí -
tot ta, majd el tá vo lí tot ta a né met SS
ôrségét. Vasdényei a tá bor fog lya i ra
a ma gyar jog sza bá lyo kat al kal maz ta,

Tud ta, hogy a mo dern ma gyar 
szob rá szat egyik leg na gyobb alak ját
sár ga csil la gos ház ba köl töz tet ték?

Fo tó: köztérkép/mapublic

Beck Ö. Fü löp ne ve min den ma -
gyar kultúraszeretô em ber szá má -
ra ismerôsen cseng. A mo dern ma -
gyar szob rá szat és öt vös mû vé szet
megteremtôje egy tíz gyer me kes
zsi dó csa lád ba szü le tett, és on nan
küz döt te fel ma gát a leg na gyobb
ma gyar al ko tók kö zé, majd egy
igaz ság ta lan és em ber te len rend -
szer ál do za ta lett.

Beck Ö. Fü löp ta lán leg is mer tebb
mû ve Aph ro di té szob rán kí vül a
Nyu gat fo lyó irat emb lé má ja, a Mi -
kes-érem is, amely nek min tá ja egy
ma gas plasz ti ká jú, egye di önt vény
volt, ame lyet a mû vész 1907-ben ké -
szí tett. A nagy pél dány szám ban
elôállított vál to za tot az Éremked-
velôk Egye sü le te ren del te meg – ol -
vas hat juk a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
hon lap ján. Beck Ö. Fü löp azon ban
szám ta lan köz té ri szob rot és sír em lé -
ket is al ko tott, töb bek kö zött Ba bits
Mi hályt, Mó ricz Zsig mon dot és Ko -
dály Zol tánt is meg for máz ta. Ne vé -

hez fûzôdik az elsô önál ló ér me ki ál -
lí tás is.

A bu da pes ti Ipar mû vé sze ti
Fôiskola öt vös sza kán vég zett al ko tó
késôbb Fran cia or szág ban is ké pez te

ma gát. A pá ri zsi vi lág ki ál lí tá son
ezüst ér met nyert, majd Mi lá nó ban
nagy díj jal ju tal maz ták mû vé sze tét.
Szá mos eu ró pai ta nul mány utat tett.
A Nyu gat fo lyó irat pro mi nens al ko -
tó i nak leg több jé vel jó ba rát sá got
ápolt. Bá lint Ala dár 1922-ben a lap
ha sáb ja in a következôképpen ra gad -
ta meg Beck Ö. Fü löp al ko tá sa i nak
szel le mi sé gét: „Az élet hul lám ve ré se
jár ja át szob ra it, és a nagy plasz ti kai
nyu ga lom, a szi lárd ság, a moz du la -
tok, az el he lyez ke dés egyen sú lya se -
hol sem me rül sab lon ná, se ma ti kus
ál klas  szi ciz mus sá.”

A ma gyar kul tú ra fel fog ha tat lan
mé re tû vesz te sé ge, hogy a mo dern
ma gyar szob rá szat egyik leg na gyobb
mes te rét 1944-ben, az or szág né met
meg szál lá sa után sár ga csil la gos ház -
ba köl töz tet ték. Nem sok kal ezt
követôen fe le sé gé vel buj kál ni kény -
sze rült, majd me ne kü lés köz ben
nyom ta la nul el tûnt.

Dorothy Gale/Zsúrpubi

Fel hí vás tu do má nyos dol go za tok
írá sá ra egye te mi hall ga tók nak

Em ber Má ria élet mû vé nek új ra gon do lá sá ra
Az Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó

Egye tem (OR-ZSE) és a Wal len berg
Egye sü let pá lyá za tot hir det egye te mi
hall ga tók szá má ra. A pá lyá zat cél ja
olyan egye te mi hall ga tók tu do má -
nyos mun ká já nak el is me ré se és to -
váb bi ku ta tá sa i nak bá to rí tá sa, akik
Em ber Má ria élet mû vét sze ret nék ta -
nul má nyoz ni.

Az aláb bi ki írás sal Em ber Má ria
(1931–2001) író, új ság író, mû kri ti -
kus, mû for dí tó, tör té nész, ku ta tó
mél tat la nul hát tér be szo rult és ke vés -
sé is mert, ám rend kí vül gaz dag és
szí nes mun kás sá gá ra sze ret nénk fel -
hív ni az egye te mi hall ga tó ság és a
ma gyar köz élet fi gyel mét.

A pá lyá za ton alap kép zés ben, mes -
ter kép zés ben, egy sé ges osz tat lan
kép zés ben és dok to ri kép zés ben, le-
velezô és nap pa li ta go za ton ta nu ló
hall ga tók egy aránt részt ve het nek.
Pá lyá za ti té mák

A pá lyá zat mot tó ja az aláb bi
idé zet Em ber Má ria 2000-ben fo -
gunk még él ni? cí mû könyvébôl:

„Sok, je len ték te len ap ró sá got is
fel jegy zek? De hát ez az egész nek az
ér tel me. Az em ber, utó lag, meg pró -
bál ja bir tok ba ven ni az éle tét.” (155.
ol dal)

Ja va solt meg kö ze lí té sek:
A holokauszt iro dal mi áb rá zo lá sa
Em ber Má ria Wal len berg-ku ta -

tá sai
A Wal len berg kon cep ci ós per

fel dol go zá sa
A ma gyar vi dék meg je le ní té se a

holokauszt után
Holokauszt mint a ma gyar tör té -

ne lem ré sze
Úti köny vek
Em ber Má ria mû for dí tá sai
Em ber Má ria pub li cisz ti ká ja

For mai, bib li og rá fi ai, hi vat ko zá si
kö ve tel mé nyek

A dol go za tok ter je del me: mi ni -
mum 4 ezer, ma xi mum 5 ezer szó,
más fe les sor táv, Ti mes New Roman
12-es be tû tí pus.

Hi vat ko zá sok és iro da lom jegy -
zék: APA rend sze re alap ján. Rész -
le tes le írás: http://edu.u-
szeged.hu/mped/doc/mpstil.html
(Lásd a „Hi vat ko zás” részt) vagy:
ht tp : / /mmi.e l te .hu/szabadbol-
cseszet/mmi.elte.hu/szabadbol-
cseszet/indexe1c2.html?option=com
_tanelem&id_tanelem=207&tip=0

A cím la pon a következô in for -
má ci ók sze re pel het nek: a dol go zat

cí me, jel ige és dá tum. A cím la pon
és a dol go za ton vagy mel lék le te in
nem je len het meg sem a pá lyá zó,
sem a felsôoktatási in téz mény ne ve,
és sem mi lyen egyéb, sze mé lyé re
uta ló adat.
A pá lyá za ti anyag tar tal ma

• Jel igé vel el lá tott dol go zat
• Hon lap ról (https://or-zse.hu

/ember-maria-palyazati-oldal-2021)
letölthetô ûr lap, amely a sze mé lyi
ada to kat és a jel igét is tar tal maz za

• Hon lap ról letölthetô adat ke ze lé si
nyi lat ko zat
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár -
ide je és mód ja

• A dol go za to kat PDF-formátum-
ban vár juk az embermaria-
palyazat@or-zse.hu cím re

• A ki töl tött és alá írt adat la pot
szkennelt vagy be fo tó zott for má ban
vár juk azo nos cím re.
A pá lyá zat el bí rá lá sa

A jel igés dol go za to kat a Wal len -
berg Egye sü let és az Or szá gos
Rabiképzô – Zsi dó Egye tem ál tal
fel kért szak em be rek, Em ber Má ria
élet mû vé nek ku ta tói bí rál ják el. A
dí ja zot ta kat meg hív juk a 2022. áp ri -
lis 19-én, Em ber Má ria szü le té sé nek
év for du ló ján Abádszalókon ter ve zett
kon fe ren ci á ra, ahol elôadhatják dol -
go za ta i kat. A díj át adás körülmé-
nyeirôl le vél ben ér te sít jük, az ered -
mé nye ket és a díj áta dó hely szí nét és
dá tu mát a hon la pon és a saj tó ban is
kö zöl jük.

Dí jak
Elsô díj: 80 ezer fo rint, ok le vél,

va la mint pub li ká lá si lehetôség a
Wal len berg Egye sü let ki ad vá nya i -
ban.

Má so dik díj: 50 ezer fo rint, ok le -
vél, va la mint pub li ká lá si lehetôség a
Wal len berg Egye sü let ki ad vá nya i -
ban.

Har ma dik díj: 30 ezer fo rint, ok -
le vél, va la mint pub li ká lá si lehetôség
a Wal len berg Egye sü let ki ad vá nya i -
ban.

Ne gye dik-ha to dik díj: 20-20 ezer
fo rint ér té kû könyv vá sár lá si utal -
vány, ok le vél, va la mint pub li ká lá si
lehetôség a Wal len berg Egye sü let
ki ad vá nya i ban.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha -
tár ide je: 2021. de cem ber 30., csü -
tör tök, Em ber Má ria ha lá lá nak
év for du ló ja.

Em lék táb lát avat tak Kistarcsán
így a zsi dó fog lyok a tá bort vol ta -
kép pen a nyu ga lom és biz ton ság szi -
ge té nek te kint het ték.

Hor thy Mik lós kor mány zó jú li us
8-án ide ig le ne sen le ál lí tot ta a de por -
tá lá so kat, és ami kor a né me tek újabb
1000 fôs transz por tot ter vez tek út nak
in dí ta ni Kistarcsáról, uta sí tot ta Jaross
An dor bel ügy mi nisz tert, aka dá lyoz za
meg. A vo na tot Hat van nál ér ték utol,
in nét irá nyí tot ták vis  sza Kistarcsára.
El gon dol kod ta tó, hogy Hor thynak
ezek sze rint még ek kor is volt moz -
gás te re az or szág irá nyí tá sá ban, ami
iga zol ja po li ti kai felelôsségét a vi dé -
ki zsi dó ság ki ir tá sá ban.

Adolf Eichmann e ku darc után jú -
li us 19-én ma gá hoz hí vat ta a Zsi dó
Ta nács tag ja it. Órá kig vá ra koz tat ta
ôket, és ez idô alatt a Ges ta po Baky
Lász ló bel ügyi ál lam tit kár hi va ta lá -
nak se gít sé gé vel ös  sze sze dett 1200
fog lyot, majd azon nal de por tál ták
ôket – utol sók ként – Ausch witz ba.

Höl gye im és Ura im! Ma em lé ket
ál lí tunk a holokauszt so rán a kistar-

csai in ter ná ló tá bor ban szen ve dett
zsi dó hon fi tár sa ink nak, Ma gyar or -
szág elsô és utol só Ausch witz ba in -
dí tott sze rel vé nyei ál do za ta i nak és az
Igaz Em ber ként viselkedô
Vasdényei Ist ván rendôrfelü-
gyelônek. Ez a táb la ôrizze em lé kü -
ket, em lé kük le gyen ál dott.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak. 

Azriel Dansky leleplezi az 
emléktáblát
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Szi go rú tör vényt hoz tak az 
an ti sze mi ták el len Uk raj ná ban

Mos tan tól an ti sze mi tiz mus nak tekinthetô és büntetendô a zsi dók kal
kap cso la tos ha mis in for má ci ók és gyûlöletkeltô ki je len té sek ter jesz té se is
Uk raj ná ban. A tör vény sér tés ért egy aránt jár pol gá ri, köz igaz ga tá si és
büntetôjogi felelôsségre vo nás az uk rán par la ment ben (rada) meg sza va -
zott jog sza bály sze rint.

A 283 sza va zat tal el fo ga dott tör vény meg ha tá ro zá sa sze rint an ti sze mi tiz -
mus nak minôsül a zsi dó sze mé lyek el le ni fel hí vás, az ôket ért tá ma dá sok el -
tit ko lá sa, a ró luk va ló ha mis in for má ci ók, gyûlöletkeltô ki je len té sek ter jesz -
té se. An ti sze mi tiz mus nak minôsül az olyan té nyek ta ga dá sa is, mint a zsi dók
ül dö zé se és tö me ges meg sem mi sí té se a má so dik vi lág há bo rú ide jén.

Büntetendô az an ti sze mi ta ki je len té se ket tar tal ma zó anya gok ké szí té se, ter -
jesz té se, va la mint az an ti sze mi ta szim bó lu mok és an ti sze mi ta tar tal mak és
ké pek nyil vá nos hasz ná la ta. Ezek kö zé tar to zik az épü le tek, a zsi dó szár ma -
zá sú sze mé lyek hez tar to zó egyéb épít mé nyek, zsi dó kö zös sé gek és zsi dó
szer ve ze tek, va la mint val lá si épü le tek, zsi dó szár ma zá sú sze mé lyek te met ke -
zé si he lyei, mû em lé kek, em lék táb lák szán dé kos meg sem mi sí té se vagy meg -
szent ség te le ní té se.

A tör vény sér tés ért pol gá ri, köz igaz ga tá si és büntetôjogi felelôsségre vo nás
jár, az elkövetô kö te les az oko zott anya gi és er köl csi ká ro kat meg té rí te ni.

(For rás: Kárpáthír.com)
Mazsihisz

A ná ci ala ku la tok 1941. szep -
tem ber 29–30-án mint egy 34 ezer
zsi dó fér fit, nôt és gye re ket lôttek
agyon a Ki jev ben lévô Babij Jar-i
szur dok ban.

A ke le ti zsi dó ság to tá lis ki ir tá sá ra
spe ci a li zá ló dott ha lál bri gá dok egyi -
ke, a Paul Blobel SS-Standarten-
führer ál tal pa rancs no kolt Einsatz-
gruppe C 4a jel zé sû egy sé ge 1941.
szep tem ber 28-án, köz vet le nül a re -
gu lá ris csa pa tok be vo nu lá sa után
pla ká to kat he lye zett el Ki jev vá ro sá -
ban. A fel hí vás a hely bé li zsi dó ság -
hoz szólt: a né met meg szál lók ar ra
kö te lez ték ôket, hogy szep tem ber
29-én gyü le kez ze nek a vá ros szé lén
lévô temetônél. Azo kat, akik ezt nem
tel je sí tik, a né met had ve ze tés ha lál -
bün te tés sel fe nye get te, ol vas ha tó a
Ki bic írá sá ban.

Más nap har minc ezer nél is töb ben
vá ra koz tak a meg adott he lyen. Ret -
teg tek at tól, hogy tá bo rok ba in ter nál -
ják ôket, és so ha nem tér het nek visz -
 sza ott ho na ik ba. Mi u tán a ki je vi zsi -
dók ös  sze gyûl tek, a ka to nák pa ran -
csot ad tak az in du lás ra. A ci vi lek
hos  szú sor ban hagy ták el a vá rost, a
ha lál ra ítél tek me ne te a Babij Jar-i
szur dok irá nyá ba vo nult. A né met tá -
bo ri rendôrség egyen ru há ját viselô
ka to nák el kezd ték te rel ni ôket: bo -
tok kal vagy pus ká juk kal ütöt ték a
fog lyo kat, a nôket és a gyer me ke ket
sem kí mél ve.

Az út vé gén a fog lyok nak át kel lett
ad ni uk a cso mag ja i kat, le kel lett
vetkôzniük, és a ha lál me net utol só
ki lo mé ter ét mez te le nül kel lett meg -
ten ni ük. A végsô ál lo más a Babij
Jar-i szur dok volt: egy 400 mé ter
hos  szú, 40-80 mé ter mély be mé lye -
dés. A zsi dó kat cso por tok ra osz tot -
ták, majd az elsô cso por tot be ve zet -
ték a szur dok ba. A ki szol gál ta tott
em be rek kel szem ben MG-34-es gép -

Ná ci tö meg -
gyil kos nak 
ál lí ta nak 

em lék je let 
Ki jev ben

Az uk raj nai zsi dó kö zös ség nem -
tet szés ét fe jez te ki ami att, hogy
Né met or szág uk raj nai kül kép vi se -
le te az uk raj nai Holokauszt Köz -
pont tal és Ki jev vá ro si ve ze té sé vel
kö zö sen egy zsi dók tö meges le mé -
szár lá sá ban részt vevô ná ci kol la -
bo ráns sze mély nek akar em lék je -
let ál lí ta ni.

Minderrôl Eduard Dolinszkij, az
Uk raj nai Zsi dó Bi zott ság igaz ga tó ja
szá molt be. El mon dá sa sze rint szep -
tem ber 30-án az Ukrinformban ren -
dez tek saj tó tá jé koz ta tót, ame lyen be -
je len tet ték, hogy Ki jev ben a
Bratszkij ut cá ban em lék je let ál lí ta -
nak Volodimir Bagazijnak, az OUN
(Uk rán Na ci o na lis ták Szer ve ze te)
tag já nak, aki 1941 és 1942 so rán Ki -
jev he lyet tes pol gár mes te re ként a
meg szál ló ná cik kal együtt mû köd ve
részt vett a ki je vi zsi dók tö me ges le -
mé szár lá sá ban.

Dolinszkij em lé kez tet rá, hogy
Bagazij az OUN más tag ja i val kö zö -
sen meg szer vez te Ki jev ben a
holokauszt vég re haj tá sát, és lét re ho -
zó ja volt a zsi dók meg gyil ko lá sá ra
buz dí tó he lyi új ság nak. Al pol gár -
mes ter ként pe dig fosz to gat ta a zsi -
dók va gyo nát, osz to gat ta a le mé szá -
rolt zsi dók la ká sa it. Ám 1942-ben
épp a ná cik go lyó i tól kel lett meg hal -
nia.

Kárpáthír

JEVGENYIJ JEV TU SEN KO

Babij Jár
Babij Járban em lék mû nincs se hol.
Mély sza ka dék –, akár egy sír gö dör.
Fé lel me tes.

Ma oly idôs va gyok,
mint a zsi dók: sok ezer év gyö tör.
Úgy ér zem, ször nyû fá radt ság fog el:
Egyip tom ôsi föld jén én bo lyong tam,
és én pusz tul tam el ke reszt re von tan,
a szö gek nyo mán raj tam még a jel.
És úgy ér zem, Dreyfus is én va gyok,
a nyárs pol gár el ítélt, fel adott,
gyû rû be fog nak,

töm löc alj ba vet nek,
le köp nek,

megrúgdosnak,
ki ne vet nek,

s vi son gó, fi nom csip kés dá ma-had
napernyôkkel döf kö di ar co mat.
Most

Belosztokban kis fiú va gyok,
a vér pa tak zik pad ló ra, kü szöb re,
döng a hu li gán kocsmahôsök ök le,
pá lin ka s hagy ma... för tel mes sza gok.
Vas csiz ma sar kok közt kell ös  sze rogy nom,
ri mán ko dok, hi á ba – Ez a pog rom:
„Üsd a zsi dót, és mentsd meg a ha zát!”
Egy vad ku pec anyám ar cá ba vág.
Ó, orosz né pem!

Jól is mer lek én.
Egy for ma né ked bár me lyik fi ad,
de sok szor épp a mocs kos búj mö géd,
s ne ved ben csör tet a ga ráz da had.
Én tu dom, a mi föl dünk csu pa jó ság, 
s az an ti sze mi ta

alá va ló ság
az „orosz né pi szö vet ség” ne vé ben
ágál... Hogy föl nem pör zsö li a szé gyen!
Az tán úgy ér zem,

An na Frank va gyok,
tö ré keny, gyön ge

áp ri li si ág,
és sze re tek,

de szó ta lan a vágy – 
így jó: két szem pár egy más ba ra gyog.
Jaj, ros  szul lá tok!

S foj to gat a lég!
Ne künk nem int lomb,

nem kék lik az ég.
De kin csünk is van –

es te len te lá gyan
ös  sze si mul ni a sö tét szo bá ban.
Jön nek?

Ne félj – a ta vasz lép te hal lik –
Ne félj,

a ta vasz zsong csak , az mo raj lik.
Jöjj kö ze lebb,

úgy vá rom már az aj kad!
Dö röm böl nek?

Jég zaj lás sza va jaj gat!
Babij Járban csak szá raz fû zö rög,
ha rag és vád ül itt a fák sze mé be.
Né mán si kolt a táj.

Ka lap le vé ve
meg ál lok, s ér zem,

las san ôszülök.
Tö mör s hang ta lan

or dí tás va gyok ma.
Az ide föl delt tí zez rek fe lett.
Min den agyonlôtt öreg

én va gyok ma.
Én va gyok min den

agyonlôtt
gye rek.

Fe lej tés, egy em lé ke met se öld meg!
Zúg jon „Fel, fel, ti rab jai a föld nek”,
mi kor fe ke te sír gö dör be zár ják
a föld utol só an ti sze mi tá ját.
Ben nem zsi dó vér csöpp sincs, de azért
en gem is taj té koz va os to roz
az ádáz an ti sze mi ta.
S mi ért?
Mert orosz va gyok! Iga zi orosz!

1961
(Ágai Ág nes for dí tá sa)

80 éve tör tént a holokauszt egyik
leg na gyobb tö meg mé szár lá sa

Szov jet ha di fog lyok tö meg sírt ta kar nak be a Babij Jar-i mé szár lást
követôen Fo tó: Wikimedia Commons

Jelenet a  Babij Jarról szóló filmből

pus ká sok áll tak fel, és a ki vég zést
irá nyí tó tiszt pa ran csá ra hos  szú so ro -
za tot ad tak le rá juk. A sor tûz után
né hány SS-ka to na meg vizs gál ta a
tes te ket, és köz vet len közelrôl újabb
lö vé se ket ad tak le a túlélôkre.

Mi re az Einsatzgruppe C be vé gez -
te fel ada tát, 33.771 pol gá ri sze mély
te te me fe küdt a 400 mé ter hos  szú
mé lye dés ben, és az egy más ra hal mo -
zott hul lák fel töl töt ték a szur do kot.
Az öl dök lés más fél na pon át tar tott,
és a 150 fôs ha lál bri gád órán ként
1000 sze mélyt gyil kolt meg. A mé -
szár lást oly ala pos ság gal haj tot ták
vég re, hogy alig né há nyan él ték túl a
vérfürdôt. A következô hó na pok ban
a né me tek több tö meg ki vég zést is
vég re haj tot tak Babij Jarnál, az uk rán
na ci o na lis ta, szov jet kom mu nis ta,

ci gány ál do za tok össz lét szá ma meg -
ha lad ta a 100 ez ret.

„Két szó, amely mö gött több mint
100.000 em ber élet áll. Két szó,
amely mö gött mil li ók meg nyo mo rí -
tott sor sa áll. Két szó, amely mö gött
a zsi dó és az uk rán nép 80 éves kö zös
fáj dal ma áll. Babij Jar. Két rö vid
szó, amely két rö vid lö vés nek hang -
zik, de hos  szú és ször nyû em lé ke ket
hor doz ge ne rá ci ók szá má ra” – fo -
gal ma zott köz le mé nyé ben Volo-
dimir Zelenszkij, Uk raj na elsô zsi dó
szár ma zá sú el nö ke, aki szin tén részt
vett a mé szár lás hely szí nén fel ál lí -
tott, menórát for má ló em lék mû nél
tar tott meg em lé ke zé sen, ahol vi rá go -
kat és ko szo rú kat he lyez tek el ka to -
nák, gye re kek és az ál do za tok hoz zá -
tar to zói.



ÚJ ÉLET4 1998. MÁ JUS 1.1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET4 2021. OK TÓ BER 15.

Meg tört a jég a Li pót vá ros ban?
Mint is me re tes, a Mar git híd pes ti hídfôjénél a Chábád nem rég avat ta fel a

ZSI LIP (Zsi dó Li pót vá ros) val lá si-kul tu rá lis cent ru mát. On nan kap tuk a
szukkajszi hírt, mi sze rint „vá rat lan ven dé ge ik ér kez tek: a szom szé dos, He ge -
dûs Gyu la ut cai neo lóg zsi na gó ga kö zös sé ge és fôrabbija, Schöner Alfréd.”
Ün ne pi sá tor hí ján akar tak csat la koz ni a ZSI LIP kö zös sé gé hez. Meg tud tuk,
hogy nem csak a húszfôs kül dött ség nek biz to sí tot tak he lyet a sá tor ban, ha nem
Schöner fôrabbi is csi nált kidust, és a ZSI LIP vezetôjével, Glitsentsein Smuel
rab bi val kö zö sen mond tak egy-egy drósét.

Szó szék és ka ted ra
Érintôleges ön élet raj zi ele mek kel átszôtt homi-

lia, mû vé sze ti és kor tör té ne ti ese mé nye ket is ana -
li zá ló ta nul mány és cikk gyûj te mény Schöner
Alfréd új köny ve.

Öt té ma kört fog lal ma gá ban a kö tet – ír ja a
szerzô.

1. Zsen gék
1990 de cem be ré ben repülôgépen ér kez tünk Iz -

ra el be. Félt ve ôrzött köny ve im, éle tünk ese mé nye -
it rögzítô kéz ira ta ink pos tán utaz tak az Ígé ret
Föld je fe lé. 

Köny ve ink, le írt – a kor at mosz fé rá ját tükrözô –
zsi na gó gai be szé de im, egyéb sze mé lyes ira ta im
szét áz tak, egy ré szük – úgy tûnt – el ve szett.

Éve kig rejtôzködtek az egyik mo nu men tá lis
rak tár ban, míg nem egy ré szü ket sze ren csé sen
meg ta lál tuk.

A ne he zen, alig ol vas ha tó so ro kat, ol da la kat
szak em ber se gít sé gé vel re konst ru ál tuk. Az e kö -
tet ben nap vi lá got lá tó, 1968–1974 kö zött el hang -
zott homiliák elsô al ka lom mal ke rül nek most köz -
lés re. 

Eze ket tör té nel mi-kor tör té ne ti do ku men tu mok -
nak is te kin tem.

2. 45 év vel késôbb
2013-ban új kö zös ség be ke rül tem, az

Újlipótváros nagy ha gyo mán  nyal rendelkezô zsi -
na gó gá já nak rab bi ja ként ve zet tem és ve ze tem a
gyü le ke ze tet. Ez egyi ke a legjelentôsebb bu da pes -
ti zsi na gó gák nak.

Az el múlt hét év ben itt el hang zott elôadásaim,

be szé de im, ta nul má nya im gyûj te mé nye, vá lo ga tá -
sa öt vö zi az ôsi zsi dó múlt tra di ci o ná lis ér té ke it és
a 21. szá zad tár sa dal mi ki hí vá sa i ra adan dó vá la -
szo kat.

Az ed dig meg je lent ki lenc kö te te met ezen pub -
li ká ci ók, írá sok elôzményének, szer ves ré szé nek
te kin tem.

3. Lectori salutem
Hu szon két évig áll tam a Zsi dó Egye tem, az OR-

ZSE élén.
A ku ta tás, ok ta tás, pub li ká lás hár mas alap el ve

és a tu do mány tá mo ga tá sa fon tos cé lunk volt. Tu -
do má nyos kon fe ren ci á kat tar tot tunk, work-
shopokat ren dez tünk, és ins pi rál tuk kor- és egye -
te mi tár sa in kat, hogy se gít sék elô a ma gyar or szá gi
zsi dó ság szel le mi éle té nek revitalizálását.

Az itt kö zölt írá sok gyûj te mé nye, a könyv be mu -
ta tó kon el mon dott kor tör té ne ti ana lí zi sek elôse-
gíthetik az el múlt évek szel le mi éle té nek moz gá -
sá nak, for má ló dá sá nak be mu ta tá sát.

4. In memoriam
Ti zen hat dol go zat ban azok nak a kiemelkedô tu -

dó sok nak és mû vé szek nek szel le mi ar cu la tát igye -
kez tem be mu tat ni, akik kö zel en ged tek ma guk hoz. 

Akik kö ze lé ben él tem.
Akik kol lé gá im vol tak.
Aki ket el bú csúz tat tam. 
A ma gyar kul tú ra és ezen be lül a ma gyar or szá gi

zsi dó kul tú ra kiemelkedô, kor szak for má ló sze mé -
lyi sé ge i nek szen te lem e pár ol dalt.

5. Kró ni ka
Az egye te mes és a ma gyar zsi dó kul tú ra, mû vé -

szet tör té net né hány ál ta lam fon tos nak ítélt té ma -
kör ét dol go zom fel az utol só, az ötö dik egy ség ben.
Be mu tat va azo kat az érint ke zé si pon to kat, ame -
lyek a har mó nia meg szü le té sé hez ve zet het nek s
inspirálólag hat hat nak a követô nem ze dék re.

E dol go za tok, elôadások kül föl di és ma gyar
egye te me ken, kon fe ren ci á kon hang zot tak el, s
egy be gyûjt ve most ke rül nek elôször a judaisztika-
hebraisztika disz cip lí nái iránt érdeklôdô ol va sók
elé.

Az an ti sze mi tiz mus elôl
me ne kül tek Ame ri ká ba a friss
No bel-dí jas tu dós nagy szü lei

David Julius és Ardem Patapoutian a hômérséklet és a ta pin tás ér zé ke -
lé sé ért felelôs re cep to rok fel fe de zé sé ért kap ták meg az idei or vo si-élet ta -
ni No bel-dí jat.

A me leg, a hi deg és a ta pin tás ér zé ke lé sé nek ké pes sé ge lét fon tos sá gú a túl -
élés hez. „Min den na pi éle tünk ben biz tos ra ves  szük ezek ér zé ke lé sét, de ho -
gyan ke let kez nek az ide gi im pul zu sok a hômérséklet és a nyo más ész le lé sé -
hez? Ezt a kér dést vá la szol -
ták meg az idei No bel-dí ja -
sok” – ír ták az il le té kes bi -
zott ság in dok lá sá ban.

David Julius mo le ku lá ris
neurobiológus a csilipaprika
csípôs, égetô ér zést keltô al -
ko tó elem ét hasz nál ta egy
olyan szen zor azo no sí tá sá -
hoz a bôr idegvégzôdé-
seiben, amely hôhatásra re a -
gál. Ardem Patapoutian mo -
le ku lá ris bi o ló gus, ideg tu -
dós pe dig nyo más ra ér zé -
keny sej te ket hasz nált szen -
zo rok egy olyan új osz tá lyá -
nak fel fe de zé sé ben, ame -
lyek me cha ni kai sti mu lá ci ó -
ra vá la szol nak a bôrben és a belsô szer vek ben.

Ezen átütô fel fe de zé sek be ha tó ku ta tá so kat in dí tot tak el, ame lyek ré vén
gyor san bôvültek ar ról szó ló is me re te ink, hogy az ideg rend szer mi ként ér zé -
ke li a hôt, a hi de get és a me cha ni kai in ge re ket – ír ták. „A ki tün te tet tek fon -
tos hi ány zó lánc sze me ket azo no sí tot tak az ér zé ke ink és a kör nye zet kö zöt ti
komp lex köl csön ha tás meg ér té sé ben” – tet ték hoz zá.

David Julius 1955-ben szü le tett New York ban, a Ka li for ni ai Egye te men,
Berke ley ben szer zett PhD-fokozatot, poszt dok to ri kép zés re a New York-i
Co lum bia Egye tem re járt. 1989 óta San Fran cis có ban pro fes  szor. 2010 óta a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tisz te le ti tag ja.

Julius ko ráb ban így val lott sa ját zsi dó gyökereirôl:
„Egy ten ger par ti brooklyni ne gyed ben nôttem fel, amely olyan ke let-eu ró -

pai be ván dor lók la kó he lye, mint a nagy szü le im, akik a cá ri Orosz or szág an -
ti sze mi tiz mu sa elôl me ne kül tek el egy jobb élet re mé nyé ben.”

Ardem Patapoutian Bej rút ban, Li ba non ban szü le tett 1967-ben. Fi a ta lon
Los An ge les be köl tö zött, a Ka li for ni ai Mû sza ki Egye te men (Caltech) szer zett
PhD-fokozatot, San Fran cis có ban vé gez te poszt dok to ri ta nul má nya it. 2000
óta a Scripps Ku ta tó in té zet mun ka tár sa.

A ki tün te tet tek 10 mil lió svéd ko ro nán (352,1 mil lió fo rin tos ös  sze gen) osz -
toz nak. A dí jat ha gyo má nyo san de cem ber 10-én, az el is me rést ala pí tó Alfred
No bel ha lá lá nak év for du ló ján ad ják át, a ko ro na ví rus-vi lág jár vány mi att idén
is a meg szo kott nál jó val sze ré nyebb kö rül mé nyek kö zött.

MTI/Kibic
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A trencséni zsi na gó ga

Fran co is Moyse

Ephraim Einhorn rab bi 100. 
szü le tés nap ján

Szlo vá kia
Foly ta tó dik az 1913-ban épült, bi -

zán ci és sze ces  szi ós stí lu sú trencséni
zsi na gó ga hely re ál lí tá sa, ame lyet
Richard Scheibner bé csi és Pál Hu gó
bu da pes ti épí té szek ter vez tek. A pro -
jekt hez az EU, va la mint Iz land,
Liech ten stein és Nor vé gia 763.000, a
szlo vák kor mány 134.700 euróval já -
rul hoz zá. A má so dik vi lág há bo rú
alatt a temp lom sú lyo san meg ron gá -
ló dott. A het ve nes évek ben rész ben
hely re ál lí tot ták, és kul tu rá lis cé lok ra
hasz nál ták. Je len leg ar che o ló gu sok
dol goz nak ben ne, akik két és fél mé -
ter rel a szen tély alatt egy kö zép ko ri
vá ros fal ma rad vá nya i ra buk kan tak. A
zsi dó kö zös ség 1993-ban kap ta vis  sza
az épü le tet. Ma ros Borsky, a po zso -
nyi Zsi dó Kul tu rá lis In té zet igaz ga tó -
ja sze rint „a zsi na gó ga hely re ál lí tá sa
je len leg a szlo vá ki ai zsi dó ság leg na -
gyobb pro jekt je. Egy mo dern köz -
pon tot aka runk lét re hoz ni, amely be -
mu tat ja a kul tú rán kat, a he lyi kö zös -
ség múlt ját, és ott hont ad a több ség és
a ki sebb ség pár be széd ének.”

A holokauszt elôtti mint egy más -
fél ezer rel szem ben je len leg csak né -
hány hit test vé rünk él a vá ros ban.

Lu xem burg
A Zsi dó Kul tú ra Eu ró pai Nap ja al -

kal má ból lep lez ték le az 1823-ban
épült elsô lu xem bur gi zsi na gó ga em -
lék táb lá ját. Az ün nep sé gen meg je -
lent Lydie Polfer pol gár mes ter,
Emmanuel Nashon fôrabbi, több
köz éle ti sze mé lyi ség és a zsi dó kö -
zös ség szá mos tag ja. Fran co is
Moyse, a zsi dó kul tu rá lis örök ség
megôrzése eu ró pai tár sa sá gá nak
(AEPJ) el nö ke ki je len tet te, hogy „az
elsô zsi dók a fran cia for ra da lom után
ér kez tek Lu xem burg ba, ahol két száz
évig bol do gan él tek”. „Je len leg az
or szág nak mint egy ezer zsi dó la ko sa
van. A kö zös ség tag jai szá má ra a
leg na gyobb ki hí vást az an ti sze mi tiz -
mus je len ti. Fo ko zot tan kell fog lal -
koz ni a diszk ri mi ná ci ós je len sé gek -
kel, an nak el le né re, hogy fi zi kai
erôszak még nem tör tént Lu xem -
burg ban.” Több fi gyel met szük sé ges
for dí ta ni a kö zös sé gi mé di á ra is,
ahol ter jed a gyû lö let be széd.

Sam Tamson kul tu rá lis mi nisz ter
hang sú lyoz ta, hogy a városnézô uta -
kon be mu tat ják a zsi dó em lék he lye -
ket is, ame lyek szá mát bôvíteni akar -
ják. Lu xem burg ré sze lett az
UNESCO ál tal tá mo ga tott eu ró pai
zsi dó örök ség út vo na lá nak, amely -
hez 17 or szág tar to zik.

Taj van
Né hány órá val jom kippur be kö -

szön te elôtt 103 éves ko rá ban el -
hunyt Ephraim Einhorn, az elsô taj -
va ni rab bi. Einhorn Bécs ben szü le -
tett, de ka lan dos éle te so rán szá mos
or szá got meg járt. Sok ol da lú te vé -
keny sé gé re jellemzô, hogy a rab bi -
ság mel lett, ta nár, dip lo ma ta és üz -
let em ber is volt. Ta nul má nya it egy
lon do ni jesivában vé gez te, késôbb
Ka na dá ban és az USA-ban rab bi ként
dol go zott. A múlt szá zad kö ze pén a
Zsi dó Vi lág kong res  szus kép vi se le té -
ben az arab or szá gok ban ül dö zött
zsi dók me ne kí té sé vel fog lal ko zott.

Ephraim Einhorn 1975-ben üz le ti
cél ból ér ke zett Taj pej be. Se gí tet te a
he lyi zsi dó kat, és 1979-tôl rend sze -
re sen szer ve zett is ten tisz te le te ket,
ame lye ket kez det ben szál lo dák ban
tar tot tak. Or to dox rab bi volt, de egy
min den irány ban nyi tott, 700-800
fôs kö zös ség éle tét irá nyí tot ta negy -
ven éven ke resz tül. Mun ká ját meg -
kön  nyí tet te, hogy jó kap cso la to kat
ápolt a kor mány zat tal. 

Vál to zást ho zott, hogy az el múlt
évek ben a Chábád is kül dött rab bi kat
Taj van ra. A val lá si élet erôsítését je -
len ti, hogy be fe je zés elôtt áll egy kö -

zös sé gi köz pont, amely ben zsi na gó -
ga, mikve, óvo da, könyv tár, ét te rem
és kony ha is ta lál ha tó majd.

Spa nyol or szág
Az idén elôször tar tot ták meg nyil -

vá no san Palma de Mal lor cán
szukkotot. Az ün ne pet a hit köz ség a
he lyi ön kor mány zat tal kö zö sen szer -
vez te meg az egy ko ri zsi dó ne gyed -
ben. Da ni Rotstein, a Baleár-szigetek
hit köz ség ének tit ká ra sze rint a ren -
dez vén  nyel „va la mit si ke rült vis  sza -
hoz ni a kö zös ség múlt já ból”. A Zsi -
dó Kul tú ra Eu ró pai Nap já hoz csat la -
ko zó prog ra mo kon zsi dók és nem
zsi dók egy aránt részt vet tek.

Az elôadásokon meg em lé kez tek
az ink vi zí ció elôtti zsi dó jelenlétrôl.
A 14–15. szá zad ban erôszakosan
meg ke resz telt mal lor cai zsi dók le -
szár ma zot ta it chuetáknak (xuetas)
ne ve zik. Sok chueta csa lád ti tok ban
megôrizte a ha gyo má nyo kat, és
meg tar tot ták az ün ne pe ket. 2018-ban
em lék táb lát avat tak Palmában 37
kriptozsidó em lé ké re, aki ket ele ve -
nen éget tek meg. A chueták jelen-
tôsen hoz zá já rul tak zsi dó új já szü le -
tés hez, mert csak egy más kö zött há -
za sod hat tak. 2011-ben a Bné Brák-i
val lá si bí ró ság el is mer te a mal lor cai
chueták zsi dó sá gát. A kö zös ség nek
né hány hó nap ja ál lan dó rab bi ja van,
a chueta csa lád ból szár ma zó Nis san
Ben-Avraham, aki Palma de Mal lor -
cán szü le tett.

Ko vács



ÚJ ÉLET 51998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLET 52021. OK TÓ BER 15.

Beni Ganc vé del mi mi nisz ter és
Mahmúd Abbász pa lesz tin el nök
meg ál la pod tak több lé pés ben,
ame lyek cél ja a Pa lesz tin Ha tó ság
pénz ügyi gond ja i nak eny hí té se és
a biz ton sá gi ko or di ná ció ja ví tá sa
Iz ra el lel, kö zöl te Ganc.

,, Azt mond tam Abu Mázennek
(Abbász ál ne ve), hogy mi nem me -
gyünk se ho va, és a pa lesz ti nok sem
men nek se ho va. Azért men tem el a
ta lál ko zó ra, hogy bi zal mat épít sek és
megôrizzük Iz ra el Ál lam ér de ke it,
va la mint a Pa lesz tin Ha tó ság gal
fenn ál ló fon tos kap cso la ta in kat,
ame lye ket vé le mé nyem sze rint meg
kell erôsítenünk” – mond ta a vé del -
mi mi nisz ter az ujkelet.live tu dó sí tá -

sa sze rint.
Ganc és Abbász ramallahi meg be -

szé lé sü kön meg ál la pod tak, hogy Iz -
ra el több ezer, le gá lis stá tus  szal nem
rendelkezô, Jú de á ban és Szamáriá-
ban élô sze mély nek fog tar tóz ko dá si
jo go kat biz to sí ta ni.

Ganc a saj tó tá jé koz ta tón azt
mond ta, hogy a Jú de á ban és
Szamáriában tar tóz ko dá si jo got ka -
pók kö zé tar toz nak mind a Gá zai
övezetbôl szár ma zó pa lesz ti nok,
mind más or szá gok ból szár ma zók,
akik há zas sá got kö töt tek a te rü le ten
élô sze mél  lyel. Ez csak felnôttekre
vo nat koz na, és a re le váns biz ton sá gi
pro to kol lok sze rint haj ta nák vég re.

Iz ra el to váb bá di gi ta li zál ja a pa -

Iz ra el biz ton sá gát is 
ve szé lyez te ti az af gán hely zet
A tálibok szá má ra, akár csak az ál ta luk ko ráb ban be fo ga dott al-Kaida

ter ror szer ve zet szá má ra Iz ra el az elsô szá mú el len ség, még Ame ri ka mö -
gött is „a ci o nis ták” ha tal mát, be fo lyá sát sej tik. Az al-Kaida hó na pok óta
fo koz za an ti sze mi ta, Izrael-gyûlölô pro pa gan dá ját.

Iz ra el ben nagy ag go da lom mal fi gye lik, hogy né hány nap ja Af ga nisz tán
egé sze lé nye gé ben pus ka lö vés nél kül ke rült a legszélsôségesebb
iszlamista moz ga lom ke zé be. At tól tar ta nak, hogy is mét te ret nyer az or -
szág ban az utób bi idôben megint hang ját hal la tó al-Kaida, a szep tem ber
11-i ter ror tá ma dás okért is felelôs szun ni ta ter ror szer ve zet.

Egy Bar Kochba ko rá ból szár -
ma zó pénz ér mét vin ne ma gá val a
vi lág ûr be Iz ra el má so dik aszt ro -
na u tá ja.

A kö zel 1900 éves pénz ér me
nem rég ke rült elô a Jú de ai-si va tag -
ban lévô Hor ror bar lang já ban, ír ja a
Ki bic. Az an tik ér mén Bar Kochba
zsi dó sza bad ság har cos nak, a ró mai
meg szál lók el le ni fel ke lés (i. sz.
132–136) vezetôjének a ne ve sze re -
pel. Emel lett mind két ol da lán a
kor szak zsi dó szim bó lu mai, köz tük
pál ma fa és szôlôlevél lát ha tó.

Az ér mét Ejtán Stibbe iz ra e li üz -
let em ber és volt va dász pi ló ta fog ja
ma gá val vin ni a vi lág ûr be, ír ja a
Kis al föld. Stibbe egyi ke an nak a
négy fér fi nak, aki ûr tu ris ta ként jut -
hat fel a Nem zet kö zi Ûr ál lo más
(ISS) fe dél ze té re 2022-ben az Ax-1
mis  szi ó ban, ame lyet az Axiom
Space vál lal ko zás, a NA SA és a
SpaceX kö zö sen szer vez.

Stibbe az Iz ra e li Ré gé sze ti Hi va -
tal holt-ten ge ri te ker csek kel fog lal -
ko zó la bo ra tó ri u má ban tett lá to ga -
tá sa kor kap ta aján dék ba az ér mét.

„Ma gam mal vi szek az ûr be egy
kis tás kát, ben ne olyan tár gyak kal,
ame lyek kü lön le ges jelentôséggel

Iz ra el ben meg halt
Kasztner Rezsô gyil ko sa

Iz ra el ben 88 éves ko rá ban meg -
halt Zeév Ekstein, Kasztner Rezsô
gyil ko sa – je len tet te a Háárec cí mû
új ság hon lap ja nyo mán az MTI.

Kasztner Rezsô a bu da pes ti zsi dó
men té si bi zott ság ne vé ben 1944-ben
tár gya lá so kat foly ta tott a ná ci né met
ha tó sá gok kal, me lye ken te her au tók, il -
let ve pénz fe jé ben a vi dé ki zsi dók de -
por tá lá sa után a bu da pes ti zsi dók meg -
men té sét pró bál ta el ér ni.

Ekstein az öt ve nes évek ben egy
idôben volt a Sin Bét bel biz ton sá gi
szol gá lat ügy nö ke és egy föld alat ti
jobb ol da li szer ve zet tag ja, amely nek
meg bí zá sá ból 1957-ben há za elôtt Tel-
Avivban ha lá lo san meg se be sí tet te
pisz to lyá val Kasztner Rezsôt, aki
mint egy két hét tel késôbb be le halt se -
be sü lé sé be.

Kasztner Rezsô a má so dik vi lág há -
bo rú után Iz ra el ben te le pe dett le, ahol a bal ol da li Mapaj párt tisztviselôje lett,
és új ság író ként dol go zott. Meg ölé se elôtt a je ru zsá le mi kör ze ti bí ró ság ha tá -
ro za ta azt mond ta ki, hogy Kasztner a há bo rú ide jén együtt mû kö dött a ná cik -
kal, és „el ad ta lel két az ör dög nek”.

Le lö vé se után tíz hó nap pal az iz ra e li legfelsôbb bí ró ság posz tu musz fel -
men tet te a vá dak alól, de ki mond ta, hogy a há bo rú után több ná ci nak is se gí -
tett meg me ne kül ni az igaz ság szol gál ta tás tól: vál lal ta a ta nú ság té telt az ér de -
kük ben, mi u tán er re ígé re tet tett ne kik a vész kor szak ide jén.

Eksteint és két cin kos tár sát élet fogy tig la ni bör tön bün te tés re ítél ték a gyil -
kos sá gért, de 1963-ban ke gyel mi úton ki sza ba dul tak. A most el hunyt legfôbb
tet tes azt ál lí tot ta, hogy egy ne gye dik tár suk is volt, akit azon ban nem hall -
gat tak ki.

Kasztner Rezsônek az Adolf Eichmann-nal, a zsi dók Ausch witz ba szál lí tá -
sá ért felelôs tisztviselôvel foly ta tott tár gya lá sai ered mé nye kép pen egy vo na -
ton 1684 zsi dó el hagy hat ta Bu da pes tet. Az uta sok elôbb Bergen-Belsenben
egy kü lön lá ger be, majd két ütem ben Svájc ba tá voz hat tak fe jen ként ezer dol -
lá rért. A Kasztner-vonaton me ne kült meg töb bek kö zött 40 rab bi, köz tük az
is mert Joel Teitelbaum szat má ri chászid fôrabbi, Szon di Li pót pszi chi á ter,
Zsolt Bé la és Kom lós Ala dár írók.

Kasztner meg íté lé se a mai na pig vi tá kat vált ki Iz ra el ben: van nak, akik áru -
ló nak te kin tik, má sok az egyik legjelentôsebb má so dik vi lág há bo rús zsidó-
mentônek tart ják. Uno ká ja, Meráv Michaeli köz le ke dé si mi nisz ter, a szo ci ál -
de mok ra ta párt je len le gi elnöknôje so kat tesz ne ve meg tisz tí tá sá ért.
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Zeév Ekstein

lesz ti nok ra vo nat ko zó szá mos en ge -
dély ké rel met, hogy ra ci o na li zál ja,
ol csób bá és kön  nyeb bé te gye a fo -
lya ma tot.

A Pa lesz tin Pol gá ri Ügyek Bi zott -
sá gá nak igaz ga tó ja, Huszein al-Seik
megerôsítette a hírt, mond ván, elsô
kör ben ez 5000 csa lá dot fog érin te ni.

Ami a pénzt il le ti, Iz ra el 500 mil lió
sékelt (147,5 mil li árd Ft) ad a Pa lesz -
tin Ha tó ság nak elôlegként a zsi dó ál -
lam ál tal a Pa lesz tin Ha tó ság ne vé -
ben be sze dett adók ból. Az elôleget
2022 jú ni u sá tól kezd ve fog ják visz -
 sza fi zet ni a be sze dett adók le vo ná sá -
val. Ezek az adók éven te kö rül be lül
ki lenc mil li árd sékelt tesz nek ki.

A meg ál la po dás lehetôvé te szi az
iz ra e li kor mány szá má ra, hogy ha té -
ko nyan ki játs  sza a 2018-as tör vényt,
amely elôírja, hogy von ja le a már tí -
rok bé rét a be sze dett adóbevételek-
bôl.

Az 1994-ben alá írt gaz da sá gi meg -
ál la po dás ér tel mé ben Iz ra el éven te
több tíz mil lió dol lárt utal át a Pa lesz -
tin Ha tó ság nak az iz ra e li kikötôkön
át ha la dó, pa lesz tin pi a cok ra szánt
áruk ra ki ve tett adó- és vám ked vez -
mé nyek re. Az át uta lá sok kulcs fon -
tos sá gú be vé telt je len te nek a kész -
pénz hi án  nyal küszködô pa lesz tin
kor mány nak, bár a po li ti kai vi ták
mi att Iz ra el a múlt ban vis  sza tar tot ta
a ki fi ze té se ket.

Ganc azt is meg is mé tel te, hogy a
kor mány ígé re tet tett ar ra, hogy to -
váb bi 15 ezer pa lesz tin szá má ra bo -
csát ki en ge délyt iz ra e li mun ka vég -
zés re. Ezen kí vül be le ment ab ba,
hogy Iz ra el 1000 épí té si en ge délyt
ad jon ki pa lesz tin la ko sok szá má ra
Jú dea és Szamária C-körzetében –
ez a te rü let az os lói meg ál la po dás
ér tel mé ben tel jes iz ra e li ellenôrzés
alatt áll.

A mos ta ni ta lál ko zó volt hi va ta lo -
san az elsô Abbász és egy iz ra e li ka -
bi net mi nisz ter kö zött 2010 óta.
,, Minél erôsebb a Pa lesz tin Ha tó ság,
an nál gyen gébb lesz a Hamász” –
mond ta Ganc, utal va a Gá zai öve ze -
tet ura ló ter ror szer ve zet re. ,, És mi -
nél na gyobb a kor mány zó ké pes sé ge,
an nál na gyobb biz ton ság ban le -
szünk, és an nál ke ve seb bet kell in -
téz ked nünk.”

Az Iz ra el lel rég óta fenn ál ló fe -
szült sé gek el le né re a pa lesz tin biz -
ton sá gi erôk és a Jú de á ban és
Szamáriában (Ciszjordánia) mûködô
iz ra e li had se reg kö zöt ti ko or di ná ció
na gyon szo ros, és kulcs fon tos sá gú
tényezôje a két fél kö zöt ti kap cso lat -
nak.

A pa lesz ti nok nál az együtt mû kö -
dés rend kí vül nép sze rût len a nagy -
kö zön ség kö ré ben, to váb bá pa lesz tin
tisztviselôk sze rint a te rü le tü kön
vég zett rend sze res iz ra e li ka to nai
raz zi ák, pá ro sul va a több év ti ze des
si ker te len bé ke tár gya lás ok kal, még
in kább alá ás sák a bi zal mat.

A már tí rok bé re
A kneszet 2018 jú li u sá ban sza vaz -

ta meg a tör vény ja vas la tot, amely
lehetôvé te szi az iz ra e li kor mány nak,
hogy le von ja a Pa lesz tin Ha tó ság tól
azt az ös  sze get, amit Abbászék a biz -
ton sá gi fog lyok nak és a tá ma dás
vég re haj tá sa köz ben meg ölt ter ro ris -
ták csa lád ja i nak fi zet nek.

A tör vény 2019 feb ru ár já ban lé -
pett élet be 138 mil lió dol lár nyi sékel
vis  sza tar tá sá val. A Pa lesz tin Ha tó -
ság el nö ke, Mahmúd Abbász vá la -
szul hó na po kig el uta sí tot ta a tel jes
adó be vé tel ös  sze gét, a pénz ügyi ösz -
 sze om lást koc káz tat va.

A Pa lesz ti nai Fel sza ba dí tá si Szer -
ve zet (PFSZ) ha vi bért és egyéb jut -
ta tá so kat fi zet min den Iz ra el ben fog -
va tar tott pa lesz tin fo goly nak, füg -
get le nül at tól, hogy mi ért ke rül tek
bör tön be, va la mint az iz ra e li ál lam -
pol gár ok el le ni tá ma dá sok so rán
meg gyil kolt ter ro ris ták csa lád tag ja i -
nak.

Bi za lom épí tés cí men Iz ra el
500 mil lió sékel elôleget ad

a Pa lesz tin Ha tó ság nak

A Kék-Fehér vezetôje, Beni Ganc volt ve zér ka ri fônök
Fo tó: YouTube

2019-ben a Pa lesz tin Ha tó ság
Izraeltôl ka pott adó be vé te lei a pa -
lesz tin költ ség ve tés mint egy 60%-át
tet ték ki. A ko ro na ví rus-vál ság mi att
ta pasz tal ha tó nem zet kö zi fi nan szí ro -

zá si in sta bi li tás, va la mint a bel föl di
adó be vé te lek el apa dá sa mi att az
Izraeltôl ka pott ös  szeg a költ ség ve tés
jó val na gyobb há nya dát te het te ki
2020-ban.

A vi lág ûr be megy a zsi dó
tör té ne lem fon tos szim bó lu ma

Mose Jálon volt vé del mi mi nisz ter egy ér tel mû en ki je len tet te: Af ga nisz tán
tálib kont roll ja be fo lyá sol ni fog ja Iz ra el biz ton sá gi hely ze tét. Az Af ga nisz tán
és Iz ra el köz ti nagy tá vol ság el le né re az ame ri kai ki vo nu lás ki ha tás sal lesz az
USA kö zel -ke le ti po zí ci ó já ra és Iz ra el biz ton sá gá ra – ál lí tot ta a Ki bic cik ke
sze rint.

Je ru zsá le mi vé del mi for rá sok a Breaking Defense ka to na po li ti kai lap nak
el mond ták: a tálibok és az al-Kaida úgy ér zik, Ame ri ka legyôzése után „szé -
les re tá rul a ka pu” ar ra, hogy az or szág területérôl in dít sa nak ter ror tá ma dá so -
kat ame ri kai és iz ra e li cél pont ok el len, ír ja a Euronews.

Egy vé del mi szakértô „rossz jel nek” ne vez te, hogy Ame ri ka „el fut”, és rá -
hagy ja az or szá got a ter ror cso por tok ke gyet len ke dé se i re. „Ez ko moly ha tás -
sal lesz né hány or szág ra.” Iz ra elt észak ról az Irán ál tal fi nan szí ro zott
Hezbollah, nyu gat felôl pe dig a Gá zát ura ló Hamász és a Pa lesz tin Isz lám
Dzsihád ter ror szer ve ze tek fe nye ge tik fo lya ma to san.

Ámos Jádlin nyu gal ma zott tá bor nok, az iz ra e li ka to nai hír szer zés volt
vezetôje sze rint na gyon ag gasz tó ak le het nek az ame ri kai tá vo zás kö vet kez mé -
nyei. „A ré gió olyan or szá gai, mint Egyip tom, Sza úd-Ará bia és Bahrein, ame -
lyek Ame ri ka szö vet sé ge se i nek te kin tet ték ma gu kat, most meg ér tet ték, hogy
ka to nai vál ság ese tén nem szá mít hat nak az USA-ra.” Kön  nyen le het te hát,
hogy az oro szok kal vagy a kí na i ak kal köt nek szo ro sabb együtt mû kö dést.

A Rá gal ma zás el le nes Li ga sze rint az al-Kaida év ti ze dek óta ar ra hasz nál ja
fel az iz ra e li–pa lesz tin konf lik tust, hogy tá mo ga tást sze rez zen ma gá nak, és
zász la ja alatt egye sít se a különbözô iszlamista moz gal ma kat.

bír nak szá mom ra. Egy ér tel mû volt,
hogy ezek egyi ke a zsi dó tör té ne lem
egy szim bó lu ma lesz” – mond ta
Stibbe, aki Ilan Ramon után a má -
so dik iz ra e li ként fog el jut ni az ûr -
be.

Zsi dó szim bó lu mok és kegy tár -
gyak már a múlt ban több ször is el -
ju tot tak a vi lág ûr be. Ramon, il let ve
ko ráb ban Jeffrey Hoffman egy kis -
mé re tû tó ra te ker cset vitt ma gá val.
Az ame ri kai Hoffman több ször járt
a vi lág ûr ben, az egyik út ja pont
chanukka ide jé re esett, ezért
chanukiját, a ha gyo má nyos gyer -
tya tar tót és egy chanukkai pörgetôs
já té kot, trenderlit is el cso ma golt az
út ra. Leg utóbb pe dig Jessica Meir
vil lan tott menórákkal és Dá vid-
csil la gok kal dí szí tett zok nit a Nem -
zet kö zi Ûr ál lo má son.
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A tahninát szá mos mó don hasz nál -
ják fel Iz ra el ben. Sa lá ták ra ön tik,
már to ga tós és kenhetô for má ban is
árul ják. A tahina ôrölt, pi rí tott sze -
zám mag ból ké szül. E cikk ben a hal -
vá ról, a sze zám mag ból ké szült
édességrôl is szót ej tünk.

Gaszt ro nó mi á ban jár tas fel hasz ná -
lók sze rint a leg jobb sze zám mag Eti -
ó pi á ból szár ma zik. A vi szony lag ki -
csi ke or szág, Iz ra el a má so dik leg na -
gyobb fel vá sár ló ja az eti óp ter mény -
nek az óri á si Kí na mö gött. A tahi-
nagyártók a ma go kat olyan gé pe ken
tö rik szét, ame lyek úgy néz nek ki,
mint azok az ôsi ma lom kö vek, ame -
lye ket Iz ra el ré gé sze ti lelôhelyein ta -
lál tak. Las san ôrlik meg a ma go kat,
ad dig, amíg kré mes, vaj sze rû pasz tát

„Fér fi ak és nôk, gyer me kek és
ag gas tyá nok egy más után nyúj tot -
ták ál dás ra hom lo ku kat, tar tot ták
nya ku kat a kés alá, ame lyet a rab -
bi má sik ke ze tar tott. És az öreg
rab bi vé gül egy ma ga né zett far -
kas sze met sa ját ha lá lá val!”
Megrendítô tör té ne tet me sél el egy
824 éve tör tént tra gé di á ról
Szerdócz Er vin új pes ti fôrabbi az
aláb bi írá sá ban.

„Ö-való, mi az em ber, hogy is -
me red ôt, em ber fia, hogy gon dolsz
rá? (Zsolt 144/3.)

Tény leg, mi az em ber? Mar tin
Heidegger fi lo zó fus a Lét és idô cí -
mû mû vé ben el ve ti a kér dés adek vát
vol tát. Azt ál lít ja, nem le het azt kér -
dez ni: „mi az em ber?”, ha nem csak
azt, hogy „ki az em ber?”. A fi lo zó -
fus ál lí tá sa sze rint az em ber nem
„meglevô”, mint pél dá ul egy kô, ha -
nem „fellelhetô”.

Az em ber nem csu pán élô, mint
egy „élôlény”, ha nem „eg zisz ten -
cia”, amit „magán-kívül-való-állás”-
nak ne vez. Mit ta kar a fo ga lom? Azt,
hogy az em ber lé te zé sé ben szá mon
tart ja a ma gán kí vül va ló más lé te -
zést, az em ber tár sa lé te zé sét. Tu laj -
don kép pen ez az I-ten ké pé re és ha -
son la tos sá gá ra va ló eg zisz ten cia.

Az em ber nem csak lé te zés, ha nem
va la mi vé vá lás. És a va la mi vé vá lás
mo tor ja az aka rat. I-tentôl ka pott
sza bad aka rat!

„Igaz, bi zony a rossz ösz tön ügy -
kö dik ben nünk, de iga zunk tôled
függ, nagy ir gal mú, mondd hát ne -
künk: meg bo csá tok!”

Ez a Kol nidré-est egyik meg ha tá -
ro zó val lá si köl te mé nyé nek egyik
vers sza ka, a nagy ün ne pi li tur gia pa -
ra frá zi sa, kulcs kér dé se. A szerzô
Rab bi Jom Tov ben Jichák toszafista
(kö zép ko ri talmudkommentátor), a
yorki már tír.

Köz tu dott, hogy ros hásóno a
szám adás nap ja.

„Új év nap ján lesz meg ír va és a
jom kippuri böjt nap ján lesz meg pe -
csé tel ve.” „Ezen a na pon pe-
csételôdik meg, hogy ki él bé ké ben
és ki szen ve dés ben, ki sze gé nye dik
el és ki gaz dag szik meg, ki ala cso -
nyo dik le és ki emel ke dik fel.”

Az Ö-való mér leg re te szi jó és
rossz tet te in ket. Mér leg re te szi, hogy
rossz ösz tö nünk ural ko dott el raj tunk
vagy jó cse le ke de te ink ta nús kod nak
ér de künk ben. A 139. zsol tár ban
ugyan ak kor ez áll: „Ö-való, meg -
vizs gál tál, is mersz! Te is me red
ültemet meg kel te met, meg ér ted
gon do la ta i mat messzirôl. Jár ta mat és
nyug to mat kü lön-kü lön meg vizs gál -
tad és min den uta mat meg je gyez ted.
Még nin csen szó a nyel ve men, bi -
zony, Ö-való, Te is me red már va la -
men  nyit. Múlt és jövô kö zé zár tál
en gem s rám tet ted a ke zed.” (139.
zsolt. 1–6.)

Nin csen eb ben el lent mon dás?
Az elkezdôdött év ben asze rint

élünk-ha lunk, an nak függ vé nyé ben,
hogy mi lye nek vol tak tet te ink a múlt
év ben. Te hát csak azt kap juk, amit
meg ér dem lünk. A lo gi ka alap ján a
múlt év ben is úgy él tünk, ami lyen
íté le tet ho zott I-ten az elôzô évi tet te -
in ket mér le gel ve. Ugyan azon lo gi ka
dik tál ja, hogy nem a sza bad aka ra -
tunk, nem a sza bad vá lasz tá sunk sze -
rint élünk, él tünk, ha nem I-ten aka ra -
ta, íté le te sze rint.

Az alap kér dés te hát, hogy van-e
sza bad aka rat, vagy min den de ter mi -
nált, min den meg sza bott, min den
meg írt!

Az elôbb idé zett nagy ün ne pi ima -
vers már em lí tett szerzôjéhez, Rab bi
Jom Tov ben Jichákhoz kötôdik egy
tra gi ku san szo mo rú tör té net. Tör té -
net a sza bad aka rat ról.

Ang li á ban, York vá ro sá ban tör tént
824 éve. Az eseményrôl rész le te sen
be szá mol a 12. szá za di ke resz tény
tör té nész, William of Newburgh,
amint André Schwarz-Bart Iga zak
iva dé ka cí mû köny vé ben is sze re pel.

1185. már ci us 11-én York vá ros
fôpapja, bi zo nyos Nordhouse ha tal -
mas be szé det tar tott. A zsi dók ról be -
szélt. Gyil ko sok nak ne vez te ôket.
Rend kí vü li ha tá sa volt a be széd nek.
A temp lom ban fel ki ál tott a nép: „Le -
gyen meg Is ten aka ra ta!”

Tör té net a sza bad aka rat ról

Hal va

nem kap nak. Né hány me rész sza kács
a tahinát a meg szo kott fel hasz ná lá si
mó do kon kí vül pék áruk ba, fagy lalt -
ba és még ita lok ba is be le ke ve ri.

A tahina ás vá nyi anya gok ban és
vi ta mi nok ban gaz dag étel. Egy
evôkanál a na pi aján lott tiamin-, B6-
vitamin-, fosz for- és man gán meny -
 nyi ség több mint 10%-át biz to sít ja,
ame lyek fon to sak a cson tok egész sé -
gé hez. A tahina ma gas kal ci um- és
antioxidáns-tartalommal ren del ke -
zik, csök ken ti a gyul la dást, sôt ki mu -
tat ták, hogy csök ken ti az oszteoartri-
tisz (ízü le ti porc ko pás) tü ne te it is.

A sze zám ma got év ez re dek óta ter -
mesz tik és dol goz zák fel. 5000 év vel
ezelôtt In di á ban már fo gyasz tot ták,
majd el ter jedt Kí ná ban és a Kö zel -
Ke le ten. A mai Iz ra el te rü le tén olyan
bi zo nyí té kok ra buk kan tak, me lyek
sze rint már az i. e. 3. szá zad ban nép -
sze rû volt az étel a tér ség ben. Hé ro -
do tosz 5. szá za di ró mai tör té nész
egy he lyen meg je gyez te, hogy Ba bi -
ló ni á ban a sze zám olaj volt az egyet -
len olaj for ma, me lyet fel hasz nál tak.
A Tal mud ban is szó esik a sze zám -
olaj ról, még pe dig a szom ba ti gyer -

A nép ki tó dult a temp lom elôtti
tér re, né hány perc cel késôbb „a vá -
ros zsi dó la ko sai már szá mot is ad tak
bûneikrôl amaz Is ten nek, aki püs pö -
ke szá já val ma gá hoz szó lí tot ta ôket”.
Az ál ta lá nos fosz to ga tás kö ze pet te
né hány csa lád nak si ke rült egy el ha -
gyott, ódon to rony ba me ne kül nie,
amely a vá ros szé lén állt.

Hat na pig ost ro mol ta ôket York
meg va dult né pe. Min den nap a reg -
ge li szür kü let ben oda állt egy ba rát a
to rony elé, s fe szü le tet szo ron gat va
mar ká ban, sza bad el vo nu lást ígért
azok nak a zsi dók nak, akik el is me rik
bû nü ket.

Ám a to rony „né ma és zárt ma -
radt”.

A he te dik na pon Jom Tov Lévy
rab bi va la men  nyi ost rom lot tat ös  sze -
hív ta az ôrtorony te ra szá ra, és így
szólt: „Test vé re im, éle tün ket Istentôl
kap tuk; ad juk hát vis  sza né ki
enkezünkkel, ami kép pen né met or -
szá gi hit test vé re ink cse le ked ték.”

A tör té net így foly ta tó dik: „A fér -
fi ak és nôk, gyer me kek és ag gas tyá -
nok egy más után nyúj tot ták ál dás ra
hom lo ku kat, s tar tot ták azu tán nya -
ku kat a kés alá, ame lyet a rab bi má -
sik ke ze for ga tott. És az öreg rab bi
vé gül egy ma ga né zett far kas sze met
sa ját ha lá lá val.” „És ak kor si rán ko -
zás hal lat szott, oly han go san, hogy
el hal lat szott egé szen a Szent Ja kab
ne gye dig...”

A be szá mo ló vé ge: „Hu szon hat
zsi dót szám lál tak ös  sze a to rony te -
ra szán, nem szá mít va a nôstényeket
és a köly kö ket. Két esztendôvel
késôbb to váb bi ti zen hár mat ta lál tak
a pin cé ben, ahol az ost rom alatt te -
met ték el ôket; ezek majd mind any -
 nyi an csecs szo pós ko rú ak vol tak.
Ami a rab bit il le ti, még min dig ke zé -
ben szo ron gat ta an nak a tôrnek a
mar ko la tát, amely nya kát át jár ta.
Ezen kí vül más fegy vert nem ta lál tak
a to rony ban. A rab bi tes tét nagy tûz -
re ve tet ték, ham va it saj ná la tos mó -
don a szél be szór ták...”

A kró ni kás fél ve te szi hoz zá:
„...úgyhogy be fog juk lé le gez ni e
ham va kat; ilye tén kép pen elôfordul-
hat, hogy e pa rá nyi go nosz szel le -
mek, leg na gyobb meg le pe té sünk re,
va la mi lyen mérgezô ned vet ol ta nak
majd be lénk...”

En  nyi a tör té net.
Mi a ta nul sá ga? Van egy ál ta lán ta -

nul sá ga?
Hisz az ün nep fenn költ pa ran csa:

„Nézz ma gad ba, tarts bûn val lo mást,
és ren dezd kap cso la tod em ber tár sa -
id dal.” Ez a tör té net vi szont ar ról
szól, hogy a zsi dók, akik re gyû lö let -
tel tá mad tak, in kább meg hal tak, mint
meg ta gad ták vol na az „Egyet lent”.

Mirôl szól a tör té net? A hûségrôl.
A hûségrôl, amirôl a zsi dók bár hol
és bár ho gyan él tek, nem vol tak haj -
lan dók le mon da ni.

A Kol nidré-est vé gét befejezô
rész egy ki csiny fo hász. Csu pán

nyolc sor. Nem is hé be rül van ír va,
ha nem ara me us nyel ven, ami azt je -
len ti, hogy a ba bi ló ni ai fog ság ból
vis  sza tért zsi dók fo gal maz ták meg.
Nem rab bik ír ták, ha nem a Nép. A
zsi dó nép, a kis, sze gény, egy sze rû
em ber. Aki már csak a szám ûze tés
nyel vén tu dott kö nyö rög ni I-tenéhez.
Zsi dók, akár mint mi! A nyolc sor
nyolc rö vid kö nyör gés a nagy imák
vé gén. Nem zen gi kó rus, nem is da -
lol ja az elôimádkozó. A ha gyo mány
sze rint el sut tog ják, si et ve mor mol ják
a zsi dók. Mint ha fél né nek, mint ha
okuk len ne szé gyen kez ve ki mon da ni
a fé lel me te sen gyö nyö rû ne vet.
Mint ha fél né nek, mint ha okuk len ne
szé gyen kez ve ki mon da ni a fé lel me -
te sen gyö nyö rû tit kot. A tit kot, ami
ben ne van az imá ban, ben ne van az
egész ün nep ben. A Min den ha tó leg -
szebb ne ve nyolc szor hang zik el.
Mint a te rem tés hat nap ja után az I-
ten meg pi he né sét jelentô szent
Szom bat. A Szom bat utá ni „nyol ca -
dik nap” nem is egy nap! A „nyol ca -
dik nap” az, ami tör tént a te rem tés
hét nap ja után! A nyol ca dik nap, az a
tör té ne lem.

Nem a „Se re gek Ura” né ven szó -
lít ja meg a nép I-tenét, amint azt a
prof éták tet ték. Nem Ki rá lyunk,
Ural ko dó né ven, aho gyan a rab bik
aján lot ták. Nem is Atyánk, Ki rá -
lyunk né ven, aho gyan a misz ti ku sok.
Ha nem csend ben, szin te fé lel me tes
alá zat tal re beg jük a ne vet:

IR GAL MAS
Ir gal mas, aki hall gat a sze gé nyek -

re, hall gass meg!
Ir gal mas, aki hall gat a meg tört szí -

vû ek re, hall gass meg!
Ir gal mas, aki hall gat az alá za tos

lel kü le tû ek re, hall gass meg!
Ir gal mas, hall gass meg min ket!
Ir gal mas, szánj meg min ket.
Ir gal mas, ments meg min ket!
Ir gal mas, válts meg min ket!
Ir gal mas, kö nyö rülj raj tunk, most

ha mar, mielôbb.
Te, ki nek ne ved is Ir gal mas...
Ir ga lom Iz ra el nek, ne künk, kö zös -

sé günk nek és egész né pünk nek. Ir -
ga lom Ma gyar or szág nak, ir ga lom a
ma gyar nép nek.

A jom kippuri Neila ima vé gét a
sófár hang ja zár ja le: meg nyúj tott
han gos fel is me rés: élünk!

Vé ge a pa rancs tel je sí té sé nek: „Sa -
nyar gas sá tok ma ga to kat”, vé ge a
hos  szú böjt nek. Át hat ben nün ket a
re mény, hogy I-ten el fo gad ta meg té -
ré sün ket, meg bo csá tot ta rossz cse le -
ke de te in ket.

Jövôre Je ru zsá lem ben!
A szédereste is ugyan ez zel

fejezôdik be! A széderest utol só
vers sza ká nak üze ne te: „Az Úr ke ze
súj tott a ha lál an gya lá ra!”

ÉLÜNK!
„Nem az em ber ben bí zom, és nem

an gyal ra tá masz ko dom, ha nem az
egek I-tenére, aki az igaz I-ten!”

ÉL JÜNK!

Roberto Benigni kap ta az Arany
Orosz lán élet mû dí jat a Ve len cei
Film fesz ti vá lon. A 68 éves olasz
színész-rendezô-forgatókönyvíró
tán leg is mer tebb film je Az élet
szép, ame lyet 1999-ben há rom Os -
car-díj jal is ju tal maz tak.

A nézôk szá má ra em lé ke ze te sek
le het nek to váb bi film jei is, pél dá ul a
Johnny Stecchino, a Pinokkió vagy a
Tig ris a hó ban, il let ve a Woody
Allen Ró má nak sze re tet tel cí mû
film jé ben nyúj tott szí né szi ala kí tá sa.

Benigni a tôle meg szo kott vi ta li -
tás sal és hu mor ral vet te át a dí jat,
majd kö szö ne tet mon dott min-
denekelôtt al ko tó társ-fe le sé gé nek,
Nicoletta Braschinak, va la mint
mind azok nak, akik hit tek ben ne.

„Aki ilyen nagy aján dé kot kap,
amely a sze re tet meg nyil vá nu lá sa
mind azért, amit az éle té ben tett, an -
nak elsô kö te les sé ge há lát ad ni, aho -
gyan azt Szent Amb rus mond ta. Kö -
szö ne tet mon dok te hát mind azok -

Tahina és hal va 
– a sze zám ászai

tyák kap csán. A Tal mud sze rint sem -
mi sem tilt ja, hogy sze zám ola jat
gyújt sunk meg sá besz kor (és ün ne -
pe ken).

Egyéb ér de kes sé gek
Gil Marks élel mi szer tör té nész úgy

vé li, hogy a tahina va ló szí nû leg
elôször a sze zám olaj elôállításának
mel lék ter mé ke volt – és a kö zép kor -
ban ön ma gá ban is nép sze rû étel lett.

A tahina az arab tahn szó ból szár -
ma zik, ami ôröltet je lent. A hé ber ben
az ôrlés szó nak ugyan az a gyö ke re.

Az iz ra e li ek min den év ben ren ge -
teg, kb. 50.000 ton na sze zám ma got
fo gyasz ta nak – en nek nagy ré szét
tahinaként.

Hal va
A hal va szó szá mos nyelv ben

meg ta lál ha tó, be le ért ve az in di a it, az
ara bot és a tö rö köt. Az édes, hilwa
arab szó ból szár ma zik, és sok fé le
édes ség re utal hat. A zsi dó vi lág ban
azon ban a hal va szin te min dig sze -
zám mag ala pú édes sé get ta kar.

Az édes sé get elôször az Osz mán
Bi ro da lom ban ál lí tot ták elô, még pe -
dig a Topkapi pa lo tá ban. A nya lánk -
ság lét re ho zá sá ra kü lön kony hát lé te -
sí tet tek, me lyet Helvahanénak vagy
más né ven Hal va-ház nak ne vez tek
el, s ott kí sér le tez tek a ki rá lyi sza ká -
csok. A cuk rá szok szá mos cukorka-
összetevôvel pró bál koz tak, be le ért ve
a sze zám ma got is, mely késôbb a ta -
hin helvasi el ne ve zést kap ta.

Elsô íz ben a ro mán zsi dók kós tol -
ták meg az édes sé get (Ro má nia ak -
ko ri ban az Osz mán Bi ro da lom ré sze
volt), ami az tán ha ma ro san nagy
ked venc cé vált. A ro mán zsi dók hal -
vá ra rö vi dí tet ték le a ne vét, késôbb
pe dig más zsi dó kö zös sé gek nek is
be mu tat ták, így az ha ma ro san el ter -
jedt az askenáz kony hák ban is.

A zsi dó hal va 1907-ben je lent meg
az Egye sült Ál la mok ban, ami kor
Nathan Radutzky ki je vi zsi dó be ván -
dor ló New York ba köl tö zött. A pénz -
te len migráns Nathannak volt egy
kulcs fon tos sá gú ké pes sé ge: re mek
hal va cuk rot ké szí tett. Hal vát kez dett
árul ni egy to ló ko csi ból Manhattan-
ben, a Lower East Side-on. Az 1920-
as évek vé gé re elegendô pénzt ta ka -
rí tott meg ah hoz, hogy gyá rat épít sen
Brooklynban, ahol hal va cu kor ká kat
ál lí tot tak elô különbözô ízek ben és
for mák ban.

Nathannek és fe le sé gé nek, Rae-
nek négy fia szü le tett, akik mind
csat la koz tak a csa lá di vál lal ko zás -
hoz. Az ere de ti leg Independent
Halvah & Candies né ven ala pí tott
cé get az 1950-es évek ben át ne vez ték
Joyvára, ami Nathan uno ká já nak ne -
vé re – Joy – és a hal va szó ra utal. A
hal va mel lett tahinát is ké szí tet tek a
vi rág zó zsi dó fo gyasz tói pi ac ra. A
Joyva ma is gyárt tahinát, hal vát és
más ter mé ke ket. Min den hó nap ban
350 ton na sze zám ma got hasz nál nak
fel íz le tes fi nom sá ga ik el ké szí té sé -
hez.

Fel hasz nált for rás:
https://www.aish.com/f/r/Tahina-

History-Facts-and-Recipes-for-the-
Versatile-Israeli-Food.html?s=ss2

Mik lós Dó ri

Roberto Benigni kap ta az élet mû dí jat
a Ve len cei Film fesz ti vá lon

nak, akik a kezdetektôl fog va sze ret -
tek és egy sze rû en hit tek ben nem,
kezd ve azok kal, akik az elsô lé pé se -
i met se gí tet ték. (...) Sze gény csa lád -
ból szár ma zom, a semmibôl, cso dá -
la tos arisz tok ra ta szegénységbôl, va -
ló di, de szép szegénységbôl. An  nyi,
de an  nyi em ber se gí tett az úton,

amely el ve ze tett eh hez a cso dá la tos
díj hoz” – mond ta Benigni.

A mû vész 2005 óta nem ren de zett
fil met, késôbb Dan te Is te ni szín já té -
ká nak egy sze mé lyes szín pa di adap -
tá ci ó ját mu tat ta be kül föld ön és
Olasz or szág ban.

Peter Kristof / Euronews
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AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szi ge ti Mik -
lós, tel.: 220-0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
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NAP TÁR
Ok tó ber 22., pén tek Chesván 16. Gyer tya gyúj tás: 5.25
Ok tó ber 23., szom bat Chesván 17. Szom bat ki me ne te le: 6.28
Ok tó ber 29., pén tek Chesván 23. Gyer tya gyúj tás: 5.13
Ok tó ber 30., szom bat Chesván 24. Szom bat ki me ne te le: 6.17

Eduard Heger kor má nyá nak
mi nisz te rei nyi lat ko za tot fo gad tak
el az ún. Zsi dó kó dex szel kap cso -
lat ban, amely 80 év vel ezelôtt fa ji
ho va tar to zá suk alap ján meg fosz -
tot ta a zsi dó kat em be ri és pol gá ri
jo ga ik tól, to váb bá le he tet len né tet -
te szá muk ra a mûvelôdést és a sza -
bad tár sa dal mi ér vé nye sü lést.

„A Szlo vák Köz tár sa ság kor má -
nya er köl csi kö te les sé gét ér zi an nak,
hogy nyil vá no san saj ná la tát fe jez ze
ki azon bûn tett kap csán, ame lyet az
ak ko ri ál lam ha ta lom kö ve tett el.

Fel avat ták Hol lan dia elsô
holokauszt-emlékmûvét

A kon cent rá ci ós tá bo rok ban meg gyil kolt több mint 102 ezer ál do zat
ne ve sze re pel azon az em lék mû vön, ame lyet Amsz ter dam ban ava tott
föl Vil mos Sán dor ki rály. A lé te sít mény fa la i nak for má ja négy hé ber
be tût áb rá zol, ame lyek ös  sze ol vas va az „em lé kül” szót ad ják ki – írja a 
mazsihisz.hu az MTI és az index.hu nyomán.

Vil mos Sán dor hol land ki rály fel avat ta Hol lan dia elsô nem ze ti holokauszt-
emlékmûvét, ame lyen a kon cent rá ci ós tá bo rok ban meg gyil kolt több mint 102
ezer ál do zat ne ve sze re pel. Az em lék mû vet Daniel Libeskind len gyel szár ma -
zá sú ame ri kai zsi dó épí tész ter vez te a hol land Ausch witz-bi zott ság fel ké ré sé re. 

A mû 102 ezer tég lá ján egy-egy olyan zsi dó, ro ma, szin ti ál do zat ne ve ol vas -
ha tó, aki ket Hol lan -
di á ból de por tál tak
ná ci kon cent rá ci ós
tá bo rok ba a má so dik
vi lág há bo rú ide jén.
To váb bi ezer, fel irat
nél kü li tég la pe dig
az is me ret len meg -
gyil kol tak ra em lé -
kez tet. Fa la i nak for -
má ja az „em lé kül”
szó hé ber megfele-
lôjének négy be tû jét
ad ja ki.

„Azt az ér zést erôsíti, hogy ôk va ló ban lé tez tek” – mond ta Hetty de Roode,
aki nek szü lei és két test vé re halt meg a tá bo rok ban. Ôt egy csa lád búj tat ta
Hol lan dia észa ki ré szén, ezért ma rad ha tott élet ben.

„Ez sö tét lap ja ha zánk tör té ne té nek. Ar ra kény sze rít ben nün ket, hogy meg -
kér dez zük: le he tett-e vol na töb bet ten ni azért, hogy meg aka dá lyoz zuk. S
hogy tu da tá ban le gyünk an nak: az an ti sze mi tiz mus még nap ja ink ban is lé te -
zik” – han goz tat ta Mark Rutte hol land kormányfô.

137 éve, 1884. szep tem ber 18-án
szü le tett Slachta Mar git, az elsô
ma gyar képviselônô, aki elsô két
par la men ti éve alatt el mon dott 28
be szé dé vel sok szor ka vart vi hart a
fér fi ak kö zött. Nyíl tan fel lé pett az
erôsödô nem ze ti szo ci a liz mus el len,
és a ke resz tény ér ték rend ter jesz -
té sé vel pró bál ta el len sú lyoz ni a
hit le ri pro pa gan dát.

Len gyel szár ma zá sú, fel vi dé ki ne -
me si csa lád ban, Kas sán lát ta meg a
nap vi lá got. Len gye lül ne mes sé get
(szlachta) jelentô csa lád ne ve né me -
tes írás mód dal, Schlachtaként is elô-
fordul, ô ma ga ál név ként emig rá ci ó -
já ban a Ne mes ne vet hasz nál ta.

Ta ní tói, majd né met–fran cia sza -
kos ta ná ri ké pe sí té sé nek meg szer zé -
se után a Szent Or so lya-rend gyôri
is ko lá já ban, majd a bu da pes ti
tanítónôképzôben ta ní tott. 1908-ban
be lé pett a Far kas Edit ál tal ak kor ala -
pí tott elsô ma gyar nôi szer ze tes
kong re gá ci ó ba, a Szo ci á lis Mis  szió -
tár su lat ba, és el vég zett egy ber li ni
„munkásnôtitkári” tan fo lya mot.

1915-ben szo ci á lis is ko lát nyi tott,
ettôl az évtôl szer kesz tet te A Ke resz -
tény Nô cí mû ka to li kus egye sü le ti la -
pot, amely 1918-ban már Ma gyar Nô
cím mel, A ke resz tény fe mi niz mus
lap ja al cím mel je lent meg.

Ugyan ab ban az év ben tag ja lett a
Ke resz tény szo ci a lis ta Nép párt nak,
ok tó ber vé gén sa ját moz gal mat ala -
pí tott Ke resz tény Nôi Tá bor né ven, s
be nyúj tot ta a mis  szió tár su lat tal ki -
dol go zott, a nôi vá lasz tó jog ra vo nat -
ko zó el kép ze lé se it.

1920-ban a vá lasz tást megnyerô
Ke resz tény Nem ze ti Egye sü lés Párt -
ja (KNEP) szí ne i ben szer zett man dá -
tu mot. Ma gyar or szág elsô par la men -

Auszt ri á ban meg dup lá zó dott
az an ti sze mi ta túl ka pá sok szá ma
Auszt ri á ban 2021 elsô fél év ében meg dup lá zód tak az an ti sze mi ta túl ka -

pá sok az elôzô év ha son ló idôszakához ké pest, de rül ki a bé csi Iz ra e li ta
Hit köz ség (IKG) leg fris sebb jelentésébôl.

A je len tés sze rint a ja nu ár tól jú ni us vé gé ig terjedô idôszakban idén 562
ilyen ese tet je len tet tek, míg ta valy ez a szám 257 volt az elsô fél év ben. Az in -
ci den sek jelentôs több sé gé nek hát te ré ben a ko ro na ví rus-jár vány, il let ve a kö -
zel -ke le ti konf lik tus áll.

Az an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá sok több mint fe lét (331) sértô ma ga tar tás -
for mák, il let ve szó be li gya láz ko dá sok te szik ki. Ezen túlmenôen 154 eset ben
olyan internetes tar tal ma kat je gyez tek fel, ame lyek nyil vá nos an ti sze mi ta szi -
dal ma kat, üze ne te ket hor doz nak. A be je len tett ese tek lis tá ján 58 ron gá lás, 11
fe nye ge tés és 8 tény le ges fi zi kai bán tal ma zás sze re pel.

Nagy ré szü ket (244) a je len tés sze rint szélsôjobboldali po li ti kai in dít ta tás -
ból kö vet ték el, ugyan ak kor 71 eset ben mu zul mán hát te ret azo no sí tot tak be.
Az utób bi cso port elkövetôi ag res  szí vabb ma ga tar tást ta nú sí tot tak, mint szél-
sôjobboldali tár sa ik.

Bal ol da li mo ti vá ci ó val 100 túl ka pást re giszt rál tak, míg 147 in ci denst nem
tud tak egy ér tel mû en be so rol ni.

„Ha az an ti sze mi tiz mus el len nem ott küz dünk, ahol az sza vak for má já ban
meg je le nik – a vil la mo son, az is ko lá ban, a sta di on ban vagy ép pen a
Facebookon –, ak kor a sza vak na gyon gyor san tet tek ké vál hat nak” – je len tet -
te ki Oskar Deutsch, az IKG el nö ke. Hoz zá tet te: az Iz ra elt érintô, il let ve a ko -
ro na ví rus-jár ván  nyal összefüggô an ti sze mi ta ös  sze es kü vés-el mé le tek és a
holokauszt ba ga tel li zá lá sa el len össztársadalmilag kell fel lép ni.

Karl Nehammer bel ügy mi nisz ter is re a gált a fris sen pub li kált ada tok ra. „Az
an ti sze mi tiz mus el le ni harc ré sze az oszt rák iden ti tás nak, és [e harc] or szá -
gunk tör té nel mi felelôssége is” – je len tet te ki a tárcavezetô.

atv.hu/MTI

Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti tá mo ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be -

te gek az aláb bi ak hoz:
Idônként szük sé ges sé vá ló, az át la gos nál drá gább gyógy szer be szer zé se.

Drá gább nak te kint jük a kb. 5.000 és 50.000 Ft kö zöt ti gyógy szert, min den
eset ben az igénylô jö ve del mé hez vi szo nyít va.

Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki de rí té -
sé re, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôbbi idôpontra tud ja vál lal ni.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon: 06-1-321-3497,
lehetôleg az es ti órák ban.

Ez re ket búj ta tott a vi lág há bo rú alatt,
majd a kom mu niz mus el len ví vott
szél ma lom har cot Slachta Mar git

ti képviselônôje két év alatt el mon -
dott 28 be szé dé vel sok szor ka vart vi -
hart a fér fi ak kö zött.

Te vé keny sé ge nem volt el lent mon -
dás ok tól men tes, hi szen az ár drá gí -
tók el len ho zott bot tör vény mel lett
ér velt, sôt e bün te tés nem nôkre va ló
ki ter jesz té sét is sür get te, mond ván:
„nem lé tez he tik olyan gyen ge em -
ber, még egy hal dok ló sem, aki nek a
bot bün te tés va la mi lyen alak ban ki -
szol gál tat ha tó ne vol na”.

Rá is ra gadt, mél tány ta la nul, „a
bot tör vény any ja” bé lyeg, amit 1947
után nagy elôszeretettel em le get tek
po li ti kai el len fe lei.

Man dá tu ma le jár ta kor, 1922-ben
rendfônöke, Far kas Edit meg til tot ta,
hogy in dul jon a vá lasz tá so kon, majd
tár su la tá ból is ki zár ta. Slachta 1923
má ju sá ban sa ját ren det ala pí tott: kis
meg sza kí tás sal 1963-ig fônöknôje is
ma radt a Szo ci á lis Test vé rek Tár sa -
sá gá nak, ahol nap jai az öl tö ze tük
alap ján szür ke nôvéreknek ne ve zett
kö zös ség irá nyí tá sá val tel tek.

Az 1930-as évek ben a munkásnôk
meg szer ve zé sén fá ra do zott, 1933-

ban lét re hoz ta a Szent lé lek Szö vet sé -
get, 1937-ben Ka to li kus Nôi Szo ci á -
lis Képzô el ne ve zés sel szo ci á lis -
mun kás-ok ta tó in té ze tet nyi tott.
Nyíl tan fel lé pett az erôsödô nem ze ti -
szo ci a liz mus el len, vi lág né ze ti kur -
zu sok kal, a ke resz tény ér ték rend ter -
jesz té sé vel pró bál ta el len sú lyoz ni a
hit le ri pro pa gan dát.

A má so dik vi lág há bo rú ide jén ki -
állt a jo ga i tól meg fosz tott zsi dó ság
mel lett. 1941 te lén a Ke resz tény Nôi
Tá bor ne vé ben a mun ka szol gá la to-
sok ér de ké ben meg fo gal ma zott pe tí -
ci ók kal bom báz ta a ha tó sá go kat, s
ugyan csak 1941-ben til ta ko zott a
kôrösmezei de por tá lás el len is.

1943-ban, a szlo vá ki ai zsi dók de -
por tá lá sá nak meg kez dé se kor egye -
ne sen a Va ti kán ba uta zott, hogy XII.
Piusz pá pát rá bír ja a cse lek vés re.
Ma gyar or szág né met meg szál lá sa
után több ezer em bert búj ta tott a
rend há za i ban, köz tük Heltai Jenôt,
Már kus Emí li át, Gyar ma ti Fan nit
(Rad nó ti fe le sé gét) és Rusz nyák Ist -
vánt, az MTA késôbbi el nö két.

A há bo rú után, 1945-ben pár ton kí -
vü li je lölt ként is mét nem zet gyû lé si
képviselônek vá lasz tot ták, a 409 fôs
par la ment meg ala ku lá sa kor má sod -
ma gá val al kot ta az el len zé ket. A ki -
rály ság ál lam for má já nak meg szün te -
té sét csak nép sza va zás ré vén tar tot ta
tör vé nyes nek, ezért 1946. feb ru ár 1-
jén egye dül vok solt a köz tár sa ság ki -
ki ál tá sa el len.

1947-ben a kék cé du lás vá lasz tá so -
kon a Ke resz tény Nôi Tá bor prog -
ram já val ju tott be az Or szág gyû lés -
be, ahol an ti kom mu nis ta né ze te i vel
ha ma ro san el le he tet le nült. Fel szó la -
lá sa it sértô köz be ki a bá lá sok kí sér -
ték, 1947-ben hat van nap ra ki is zár -
ták, ugyan ak kor az el len zé ki
képviselôk így mél tat ták: „az egyet -
len fér fi a par la ment ben”.

Utol só fel szó la lá sát 1948. jú ni us
16-án tar tot ta az egy há zi is ko lák ál -
la mo sí tá sa el len. Ami kor a tör vény
el fo ga dá sa után a kor mány pár ti
képviselôk a Him nusz el ének lé sé vel
fe jez ték ki örö mü ket, ül ve ma radt,
hi vat koz va a Zsol tá rok köny vé re:
„El nyo mó ink dalt kö ve tel tek tôlünk,
de mi azt tar tot tuk, szá rad jon el in -
kább a nyel vünk.”

Til ta ko zó gesz tu sa mi att men tel mi
el já rás in dult el le ne, s a bi zott ság –
mi vel sú lyo sabb bün te tés re nem volt
mód ja – egy év re ki zár ta az
Országgyûlésbôl.

Újabb intô jel volt szá má ra, hogy
„a for du lat éve”, 1948 vé gén a kom -
mu nis ták le tar tóz tat ták Mindszenty
bí bo rost, a ma gyar ka to li kus egy ház
fe jét, majd kon cep ci ós per ben élet -
fogy tig la ni bör tön re ítél ték.

A ren dít he tet len Slachta, aki 1949
elejétôl már a do mon kos nôvérek
zár dá já ban rejtôzött, még ez után is
ki tar tott. Be ad ta in du lá si ké rel mét az
1949-es vá lasz tá so kon, de csak a
má jus 15-i sza va zás ra mert el men ni.
A fenyegetô le tar tóz ta tás elôl jú ni us
22-én éj sza ka hú gá val egy szé nás -
sze ké ren Auszt ri á ba me ne kült.

Az Egye sült Ál la mok ban te le pe -
dett le, ahon nan Ne mes Mar git né -
ven le ve le zett Ma gyar or szág ra. A
Sza bad Eu ró pa Rá di ó ban idônként
Ne mes Bor bá la né ven hal lat ta sza -
vát. Az idôs, meg fá radt as  szony a
po li ti ká tól fo ko za to san vis  sza vo nult,
de pró bált se gí te ni az 56-os me ne -
kül tek nek.

Slachta Mar git 1974. ja nu ár 6-án a
Szo ci á lis Test vé rek Tár sa sá gá nak
egyik rend há zá ban hunyt el
Buffalóban. Sír ja a nyu gat-vir gi ni ai
Berke ley Springsben, az Alba Regia-
kápolna al temp lo má ban van.

A vész kor szak alat ti zsidómentô
te vé keny sé gé ért 1985-ben Iz ra el a
Vi lág Iga za i nak so rá ba emel te,
1995-ben a Ma gyar Köz tár sa ság Bá -
tor sá gért ér dem je lé vel tün tet ték ki.
2010-ben ró la ne vez ték el a bu dai al -
só rak part Ár pád híd és Mar git híd
kö zöt ti sza ka szát.

Múlt-kor

Min den ne mû ré gi sé get vá sá ro lok
díj ta lan ki szál lás sal. Tel jes la kás ki ürí tés -
sel! Hír adás tech ni kát, ba ke lit le me ze ket,
bú tort, köny vet, ke rá mi át, por ce lánt,
bronz tár gya kat, órá kat, ki tün te tést, pa -
pír ré gi sé get, pén ze ket, já té ko kat, (retró
tár gyak elônyben). Pin tér Ni ko let ta, 06-
1/466-8321, 06-30/973-4949.

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapot. 0620/522-
5690, 061/322-8439.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa ga ran -
ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay u. 45. 
06-70-505-5620, www.jung-oras.hu

Élet já ra dé ki szerzôdést köt ne kö -
zép ko rú, le in for mál ha tó vál lal ko zó. Hív -
jon bi za lom mal: 06-70-7777-005.

A szlo vák kor mány bo csá na tot
kért a Zsi dó kó dex mi att

Konk ré tan az 1941. szep tem ber 9-én
el fo ga dott gya lá za tos rendelkezésrôl
van szó, amely a zsi dó szár ma zá sú
pol gá rok szá má ra kor lá toz ta az
alapvetô em be ri jo go kat és a sza bad -
sá gu kat” – áll a nyi lat ko zat ban.

A Zsi dó kó dex nem csak a pol gá ri,
val lá si és tár sa dal mi jo go kat kor lá -
toz ta, ha nem a zsi dók tu laj don jo gi
hely ze té vel is fog lal ko zott. A kó dex
leg ter je del me sebb ré szé ben ugyan is
a zsi dó tu laj don „ár ja” tu laj don ba
va ló át ru há zá sá nak le írá sa sze re pel.

A kor mány ta gok a nyi lat ko zat ban
el ítél ték az ak ko ri ál lam ha ta lom
dön té sét, és mély meg bá nást ta nú sí -
ta nak a fe lett a tra gé dia fe lett, amely
ár tat lan ál do za tok ra súj tott le. „A
Zsi dó kó dex el fo ga dá sá nak 80. év -
for du ló ja kap csán ma gunk ba szál -
lunk azon bûn tet tek mi att, ame lye ket
a pol gár tár sa ink el len kö vet tek el, és
ame lyek a ha lál tá bor ok ba va ló
deportációkban csú cso sod tak ki.”

A mi nisz te rek meggyôzôdése sze -
rint csak a sok szí nû, de mok ra ti kus
tár sa da lom ké pes ga ran tál ni az em -
be ri és a pol gá ri jo gok be tar tá sát, az
el fo ga dott nyi lat ko zat ra pe dig úgy
te kin te nek, mint a sza bad és de mok -
ra ti kus Szlo vá kia kö te le zett ség vál la -
lásá ra, mi sze rint a tör vényt so ha nem
sza bad fel hasz nál ni a pol gá rok le -
gyil kol ta tá sá ra. A mi nisz te rek egyút -
tal tisz te le tü ket fe jez ték ki azok
iránt, akik el len áll tak zsi dó pol gár -
tár sa ik ül dö zé sé nek, ez zel sa ját éle -
tü ket és sza bad sá gu kat koc káz tat va.

A Zsi dó kó dex 270 pa ra gra fust tar -
tal ma zott, és az egyik leg ter je del me -
sebb jo gi elôírás volt, ame lyet 1939
és 1945 kö zött Szlo vá kia te rü le tén
fo gad tak el. A Zsi dó kó dex Eu ró pa
leg ke gyet le nebb zsi dó tör vé nyei kö -
zé tar to zott.

Né meth Ta kács Hen ri et ta /
Körkép.sk

Fotó: MTI/AP/ Peter Dejong
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Nap lóm nak
A zsi dó vic cek ar che tí pu sa év ti ze de ken át ál ta lá ban úgy kezdôdött:

két zsi dó ül a vo na ton...
Hát ezt most nem le het el mon da ni, mert két zsi dó nem ül a vo na ton,

mert fél a ví rus tól. Úgy sem le het kez de ni, hogy két zsi dó ta lál ko zik a
zsi na gó gá ban, mert ez a leg rit kább. Le gyünk tár gyi la go sak: ta lál koz -
tam rég lá tott zsi dó ba rá tom mal az ut cán, és ahe lyett, hogy azt kér dez -
te vol na, hogy va gyok én, a fe le sé gem, a fi am, mint egy Szil ágyi Gyu rit
utá noz va azt kér dez te tôlem: Hanyas vagy?! Mon dom ne ki: 38-as. Er -
re ô: Ak kor ugye Pfizer vagy? Belôlem aka rat la nul ki ug rott: És te? A
vá lasz: Hát én meg Moderna. 

Ha két év vel ezelôtt va la ki azt mond ta vol na, hogy Sinopharm, biz tos
azt kér dez tem vol na, hogy ott mi lyen ál la tot te nyész te nek. Vagy ha azt
hal lom, AstraZeneca, rög tön meg kér de zem, hogy ki a do bo sa. Va ló szí -
nû Önök is ész re vet ték, hogy ma már nincs más té ma az em be rek kö -
zött, mint ez az át ko zott Covid. Nem tu dom, ész re vet ték-e, de sen ki
nem pa nasz ko dik inf lu en zá ra, has me nés re vagy re u má ra. Egyet len be -
teg ség vet te át az ural mat gyar ló tes tünk fö lött. Már-már vár tam, mi -
kor jön ki a ren de let, hogy min den or vost virológussá kell át ké pez ni.
Eb ben min den eset re szakértô már min den ki. Kezd ve on nan, hogy az
ügyeskedôk már az elsô hul lám alatt is is mer tek olyan tit kos ol tó pon -
to kat, ahol nagy pén zért re giszt rá ció nél kül le he tett vak ci nát kap ni,
vagy ha a ked ves vevô azt igé nyel te, ol tás nél kü li vé dett sé gi iga zol -
ványt. És ahogy Müller Ce cí lia el vet te gyerekeinktôl a nyunyókát, úgy
a ví rus tôlünk, felnôttektôl ki mon dat la nul is el vet te a kö zös szó ra ko zás,
a szín ház, a mo zi örö mét. Én meg bo csá tot tam az el hí re sült Weinstein
úr nak még azt is, hogy a füg get len ség nap ján erôszakolta meg a Sza -
bad ság-szob rot, mert az ál ta la ké szí tett so ro za tok kal elviselhetôvé tet -
te a szo ba fog sá gom. Egyik hü lye so ro za tot néz tem a má sik után, és
ami kor a vé gé re ér tem, kezd tem ugyan azt elölrôl. Ment sé gem re szol -
gál jon, hogy emel lett nem fe lej tet tem el szom bat dél utá non ként
ismétlôdôen ol vas ni peszáchtól ros hásánáig az Atyák Köny ve so ros
sza ka szát.

Ked ves Ol va só im! Sen kit nem aka rok be fo lyá sol ni ab ban, hogy az
in tim szfé rá ját mi vel ara nyoz za be, de úgy gon do lom, hasz nál juk ki a
két ví rus köz ti rést, és pró bál junk vég re – amed dig le het – nor má li san
él ni!

Ab ban az elônyös hely zet ben va gyok, hogy több mint 4000 könyv töl -
ti be a könyv tá ra mat, te hát van mit ol vas ni is. De fi gye lem! Még vé let -
le nül sem nyú lok Ca mus Pes ti sé hez vagy Ro bin Cook Ví ru sá hoz. Ha ol -
va sunk, az le gyen vi dám, élet ked vet adó. Ne szé gyell jünk hoz zá nyúl ni
ro man ti kus klas  szi ku sok hoz sem, pél dá ul Ka rin thy vagy a leg ki sebb
nö vé sû és egyik leg na gyobb ma gyar hu mo ris tánk, Ki rály he gyi Pál va -
la me lyik köny vé hez.

Ap ro pó Ki rály he gyi... Még a 60-as évek ben ma gam is hal lot tam az
anek do tát: A ta laj men ti hu mo ris ta ál lan dó Fé szek-já ró volt, és ott ér -
te sült ar ról, hogy egyik ked ves szí nész ismerôse a kö zel múlt ban meg -
halt. Meg kér dez te a hír ho zót:

– És hány éves volt a drá gám?
– 83.
– Na ak kor egy sza va sem le het...
Én ami kor e so rok meg je len nek, ha a Teremtô is úgy dön tött, ugyan -

csak 83 va gyok, és ez úton köz löm, hogy élek, íme, írok, és hogy az eset -
le ges le hall ga tó i mat is meg nyug tas sam: idônként sza vam is van.

Iz ra e li–al bán kul tu rá lis 
fesz ti vál Ti ra ná ban

Al bá nia – az egyet len or -
szág, amely meg véd te az
egész zsi dó kö zös sé gét, és
az egyet len, ahol több zsi dó
él a holokauszt után, mint
ko ráb ban – szep tem ber -
ben iz ra e li kul tu rá lis fesz -
ti vál nak adott ott hont
fôvárosában.

Iz ra el és Al bá nia idén ün -
nep li a két or szág kö zöt ti
dip lo má ci ai kap cso la tok lét -
re jöt té nek 30. év for du ló ját.
A ti ra nai iz ra e li–al bán kul tu -
rá lis fesz ti vál a két or szág,
va la mint az al bán és a zsi dó
nép tör té nel mi kap cso la tai
je gyé ben szá mos ze nei, mû -
vé sze ti és iro dal mi ese mény -
re in vi tál ta az érdeklôdôket.

A több mint egy he tes ren -
dez vény so ro zat mû vé sze ti
vezetôje és egyik szereplôje
Al mi ra Elmiri al bán–ma gyar
zon go ra mû vész volt, aki nek já té kát az iz ra e li kö zön ség is több ször hall hat ta.

Az iz ra e li mû vé szet és a zsi dó kul tú ra vi lág szer te ér té kes kin csei így job ban
je len le het nek Al bá ni á ban és más bal ká ni or szá gok ban. És for dít va: Al bá ni -
á ból és a tá gabb ré gi ó ból szár ma zó cso dá la tos kul tu rá lis örök ség és kor társ
kre a ti vi tás még in kább hozzáférhetôvé vá lik az iz ra e li kö zön ség szá má ra –
mond ta Al mi ra Elmiri köszöntôjében.

Az ál tal, hogy ös  sze hoz za az iz ra e li és az al bán kul tú rát és örök sé get, a fesz -
ti vál hoz zá já rul a kul tú rák és a ge ne rá ci ók kö zöt ti pár be széd hez, és na gyon
fon tos a to le ran cia és a sok szí nû ség ápo lá sa ér de ké ben meg osz tott ki hí vás ré -
sze ként – tet te hoz zá.

A fesz ti vál egye dül ál ló kez de mé nye zést je len tett az al bán, il let ve a szé le -
sebb bal ká ni kul tu rá lis szín té ren. Az idei résztvevôk kö zött fel lé pett Asi
Matathias ne ves iz ra e li he ge dû mû vész, aki nek nagy szü lei Al bá ni á ban ta lál tak
me ne dé ket, az Iz ra e li Klezmer Ze ne kar, Nitzan Bartana he ge dû mû vész,
Suzana Turku al bán kar mes ter és a Ber li ni Fil har mo ni ku sok Kvar tett je.

Az egy he tes prog ram ré sze ként a Lake Park ban iz ra e li film ve tí tés vár ta az
érdeklôdôket, míg a Te réz anyá ról el ne ve zett tér kul tu rá lis ren dez vé nyek nek
és kon cer tek nek adott ott hont, il let ve egy kü lön le ges iro dal mi ese mény ré sze -
ként Amos Oz iz ra e li író és a Je ru zsá lem-díj 2015. évi nyer te se, Ismail
Kadare al bán szerzô mû vei sze re pel tek.

Az al bá nok és a zsi dók kap cso la ta egye dül ál ló, nem csak a kö zös múl tunk,
ha nem a je len mi att is – nyi lat koz ta Avital Leibovich nyu gal ma zott al ez re des,
aki az iz ra e li Ame ri kai Zsi dó Bi zott ság igaz ga tó ja, tag ja a fesz ti vál igaz ga tó -
ta ná csá nak, és ta valy jú ni us ban ô volt az elsô iz ra e li, aki meg kap ta Al bá nia
má so dik leg ma ga sabb nem ze ti ki tün te té sét.

A ha son ló sá gok köz tünk na gyob bak, mint a kü lönb sé gek, és a mû vé szet az
em be rek kö zöt ti kap cso la tok erôsítésének esz kö ze.

Az iz ra e li–al bán fesz ti vál a Shalom Cen ter jó vol tá ból, il let ve Al bá nia kul -
tu rá lis és kül ügy mi nisz té ri u ma, Al bá nia ön kor mány za ta, Iz ra el ti ra nai nagy -
kö vet sé ge, az Ame ri kai Zsi dó Bi zott ság és az Ame ri kai Zsi dó Kong res  szus
tá mo ga tá sá val jött lét re.

shalom.al/ujkeletlive

Biztosítani akarjuk a zsidó nép és Izrael Állam
létének folytonosságát.

Az Ön öröksége is hozzájárulhat e célhoz.
Keren Hayesod - United Israel Appeal,
a szervezet, amely Izrael részére gyűjt adományt.

Herzl Tivadar örökül 
hagyta nekünk....

Tőlünk megtudhatja hogyan
E-mail: legacy@kh-uia.org.il
Telefax: +972-4-6263636
Mobil: +36-30-7154136, 70-9330068

Van egy bá jos, mu lat sá gos alap öt -
let, egy pas  szen tos váz, ami re csak rá
kell rak ni az anya got, és ma gá tól tud
mû köd ni. Ne ve ze te sen, hogy Mó zes
is, Jé zus is ép pen ugyan az nap el jön a
men  nyek or szá gá ból, szó val vis  sza -
tér nek ausgetippelt Ma gyar or szág ra,
hogy meg ta pasz tal ják, ho gyan él nek
ôk és ta ní tá sa ik az em be rek em lé ke -
ze té ben. És per sze: me lyi kük volt si -
ke re sebb?

Ebbôl és ez zel in dul a da rab, már -
mint hogy a Mar git híd fu tó ver seny
mi att le zár va, át kel ni vi szont kell, az
egyik szét vá laszt ja a vi zet (mi az egy
Mó zes nek?), a má sik pe dig meg in -
dul, csak úgy, a víz szí nén (mi az egy
Jé zus nak?). Ter mé sze te sen errôl föl -
is me rik egy mást. Te kint sünk el at tól
az ap ró ság tól, hogy mind ket ten ál ló -
ví zen sze rez ték ta pasz ta la ta i kat.

A mó kás, még ha nem is elsôd-
leges fris ses sé gû je le ne ten a ren-
dezô csa var egyet: a da rab in dí tás -
kor az erkélyrôl inst ru ál ja két fel ké -
szü let len, he lyen ként bi zony ta lan
szö veg tu dá sú szí né szét – va gyis a
hely zet is em lé kez tet va la mi re. (Hó -
fe hér ke és a hét el gyö tört tör pe –
fel vé tel elôtti pró ba a rá di ó ban.)
Schneider Zol tán vén Mó ze se fo lya -
ma to san dü hös kö dik, hogy tö mér -
dek pa ran cso la tát, til tá sát sem mi be
ve szik, pe dig men  nyit lejsztolt a
meg al ko tá suk kal, és a há lát la nok
még a ne vé re is alig em lé kez nek.
(Mert ugye nem is em le ge tik, bez -
zeg az is ten fi út men  nyi szer!)
Makranczi Za lán mint (krisz tu si ko -
rú) Jé zus tü re lem mel és sze re tet tel
kö ze lí ti meg a kér dé se ket, és ma -
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Mó zes és Jé zus Pes ten

Schneider Zol tán és Makranczi Za lán

gya ráz gat ja, hogy a túl sok til tás he -
lyett az ô to le rán sabb szem lé le te na -
gyobb nép sze rû sé get ért el és így to -
vább, jobb volt a mar ke ting je. Köz -
ben szé pen be öl töz nek az ó- meg új -
szö vet sé gi pró fé ta jel me ze i be. (Na -
gyon jók. Kösz, Ve réb Dia!)

Röp ke fél óra az egész, a je le net
pe zseg, mert bár a kér dé se ket vagy
föl te szik az em be rek, vagy nem – de
a ri posz tok hu mo ra a jellemekbôl fa -
kad. A nézô a kér dé se ken és a vá la -
szo kon ka cag, de va ló já ban sa ját fi a -
ta labb ön ma gán, hi szen gye rek ként
akár föl is te het te vol na ugyan eze ket
a kér dé se ket, de nem tet te, mert pél -
dá ul hin ni ké nyel me sebb volt. Itt a
rendezô (a va ló di), aki ed dig a pon -
tig be le szólt a já ték me ne té be, most

szü ne tet ren del el, mert utá na már
kö vet ke zik a va ló di elôadás.

Az ös  sze fog la ló és a szö veg könyv
sze rint ek kor egy éles eszû új ság író -
val ül nek le ká véz ni, aki fel vi lá go sít -
ja ôket, hogy mi lyen is az az or szág
és vá ros, ahol most van nak. A nézô
re mény ke dik, hogy is mét ren ge teg
ka ca gás kö vet ke zik. Szép ha zánk
(melyrôl ki mon da tott, bár az alap tör -
vény nek még a mó do sí tá sa i ba sem
ke rült be le, hogy bok ré ta Is ten ka -
lap ján) tény le ges hely ze tén, el lent -
mon dá sos mi vol tán ren ge teg po én és
ke ser nyés vagy ki fe je zet ten ke se rû
vicc szü le tett, pró fé ta le gyen a tal -
pán, aki ka pás ból meg ér ti. Az ef fé le
po é no kat, vic ce ket pro fi kabaret-
tisták hos  szú so ra csi szol ta, Be ne dek
Ti bor példul (nem el ütés, mert BT
mond ta így!), Sa la mon Bé la,
Rátonyi, Kellér, és per sze a csú csok
csú csa: Hofi. Pon to san tud ták, egy
po ént ho gyan kell dob ni, hogy a le-
vegôben rob ban jon, mint a tû zi já ték-
bom ba. Mi a kés lel te tés trükk je, mi
az a szív dob ba nás nyi szü net, ami kor
a nézô már a fe jé ben hall ja a még ki
nem mon dott csat ta nót. Ne he zen
megszerezhetô szak mai tu dást kö ve -
tel ez, a szí nész és a kö zön ség kö zött
hú zó dó szik ra te rem ti meg.

A má so dik da rab rész ben az ad dig
kitûnô Schneider és Makranczi csak
idônként kérdezô, majd a vá laszt
meg hall ga tó untermann. De kér dé se -
ik re nem frap páns ri posz to kat kap -
nak, ha nem súly ta la nul elveszô mor -
zsá kat az ab szurd ma gyar va ló ság -
ról, meg né hány ko ros alap vic cet a
pes ti zsi dó folk lór ból. A mû sor nak
ezt a ré szét po li ti kai ka ba ré nak szán -
ta a szerzô Sán dor An na és dra ma -
turg mun ka tár sa, Fabacsovics Li li.
És le he tett vol na!

De nem egé szen jött ös  sze. Czeizel
Gá bor ren de zé se tö ké le te sen mû kö -
dik, amíg em be re ket kell ös  sze hoz ni,
hely zet be ál lí ta ni. De ami kor a szö -
veg ben ka ba ré-po én nak, bo hó za ti
ma si ná nak (ször nyû ki mon da ni is:
né mi ripacsériának) kel le ne ki rob ban -
ta ni a nézôk ne ve té sét... Ezt a Vi dám
szín pa di nagy ôsök tud ták, és kö zü lük
él még né hány utol só mo hi kán – szí -
nész is, rendezô is –, aki ele ven né, va -
ló di po é nok kal szik rá zó je le net té po -
foz hat ná a ká vé zás köz ben fo lyó tri-
alógust. A vé gén – nem egé szen in do -
kol tan – el hang zik Szegilongi Me lit ta
bú csú ja Budapesttôl (Egy sze re lem
há rom éj sza ká ja). Ami nek két so ra
(Itt ezen túl min dig csak sö tét lesz...;
Tün dök lés a bol dog ke ve sek nek)
ugyan köz ál la po ta ink kri ti ká ja, de azt
se fe led jük: Me lit ta, a bí ró fe le sé ge
el megy, bú csú zik a ré gi életüktôl,
amely nek – a „bol dog ke ve sek” egyi -
ke ként – élvezôje volt. Va gyis a dal itt
se ho va nem il lik.

Ta lán nem túl eret nek a gon do lat: a
következô elôadásig van még pár
nap. Eset leg le het ne vál toz tat ni ezen
a má so dik ré szen.

Ann Silberberg/Sándor An na: Mó -
zes és Jé zus Pes ten

Ren dez te: Czeizel Gá bor
Szereplôk:
Mó zes: Schneider Zol tán
Jé zus: Makranczi Za lán
Újságírónô: Zsol nai Jú lia

Bedô J. István

Al mi ra Elmiri al bán–ma gyar zon go ra mû vész
Ti ra ná ban
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