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Sziván 23. 5780 Heisler And rás: A fo ko za tos 

új ra kez dés em bert pró bá ló fel adat
Az el múlt hó na pok ban meg ta nul tuk, ho gyan kell a lát ha tat lan el len -

ség gel küz de ni. Most a ré gi fel ada tok mel lett új ki hí vá sok ra kell fel ké -
szül ni – ol vas ha tó ab ban a le vél ben, ame lyet Heisler And rás, a Mazsihisz
el nö ke írt kö zös sé günk tag ja i nak, ön kén te se i nek és szim pa ti zán sa i nak.

Az aláb bi ak ban az el nök le ve lét kö zöl jük.

Ked ves Ba rá ta im!
A sávuot ün nep nap jai, majd a ke resz tény pün kösd két na pos ün ne pe alatt a

min den na pi ru ti nok el ma ra dá sa szim bo li ku san le zár ta a ko ro na ví rus-jár vány
el le ni küz del münk elsô sza ka szát. A majd há rom hó nap erôfeszítései nyo mán
el mond hat juk, hogy megôriztük ví rus men tes nek min den in téz mé nyün ket: a
Sze re tet kór há zat, a bu da pes ti és a vi dé ki idôsek ott ho na it, zsi na gó gai kö zös -
sé ge in ket.

Át szer vez tük a szo ci á lis el lá tá sun kat, mun ka tár sa ink és ön kén te se ink ki vá -
ló mun ká já nak köszönhetôen min den rá szo rult nak meg ad hat tuk a szük sé ges
se gít sé get. Ko moly ál do za tok árán, de megôriztük mun ka he lye in ket, si ke re -
sen át ál lí tot tuk ott ho ni mun ka vég zés re rend sze re in ket. Rab bi ja ink bát ran be -
lép tek az online kö zös sé gi tér be, ügyel ve ar ra, hogy kö zös sé ge ink ne es se nek
szét a rend kí vü li hely zet ben.

Tri a non után a ha tá ron túl re -
kedt ma gyar zsi dók több sé ge szin -
tén vissza vá gyott egy ko ri ha zá já -
ba. A bé csi dön té sek utá ni re ví zió
kez de ti örö me it követôen azon ban
csa lód ni uk kel lett.

Tri a non zsi dó szem mel cím mel
ve ze tett vir tu á lis sé tát a Zoom se gít -
sé gé vel Ara di Pé ter a JCC Bu da pest
– Bá lint Ház szer ve zé sé ben. Az ide-
genvezetô a következô kér dé sek re
ke res te a vá laszt:

– Mit vesz tett a ma gyar zsi dó ság
Tri a non nal?

– Mit a bé csi dön té sek kö vet kez té -

Ge or ge Floyd meg gyil ko lá sa mi -
att or szág szer te tün te té sek és ron -
gá lá sok vol tak a na gyobb ame ri kai
vá ro sok ban, de ezek kö zött is ki rí -
vó volt a Los An ge les egyik zsi dó
ne gye dé ben tom bo ló an ti sze mi ta
van da liz mus, ír ja a jta.org.

„Free Palestine” és „f*** Israel”
fel ira to kat fir kál tak zsi na gó gák fa la -
i ra Los An ge les ben. An ti sze mi ta fel -
irat ok ol vas ha tók a ma gyar zsi dó kat
mentô Raoul Wal len berg szob rán,
va la mint zsi dó tu laj don ban lévô üz -
le te ket ron gál tak meg a vá ros Fa ir fax
ne vû zsi dó ne gye dé ben, ame lyet
1953 óta zsi dó pol gár mes ter irá nyít.

„Sú lyos bûn cse lek mé nyek ér ték
kö zös sé gün ket. A til ta ko zá sok ál ar ca
mö gé bú jó gyúj to ga tók és fosz to ga -
tók egy ér tel mû en an ti sze mi ta in dít -
ta tás ból rom bol tak”, mond ta Paul
Koretz, a vá ros ne gyed je len le gi ta -
ná cso sa.

A van dá lok szá mos épü le tet, bol -

Ka to nák zsi dó kat to lon col nak ki Huszton 1941-ben

Tri a non és a zsi dók

Le bo nyo lí tot tuk az érett sé gi vizs gá kat, a Rumbach Se bes tyén ut cai zsi na -
gó ga fel újí tá sá val el nyer tük az ICOMOS dí ját, el in dí tot tuk a túlélôk má so dik
ge ne rá ci ó já nak szo ci á lis rend sze rét, át ad tuk a Sze re tet kór ház 3-as szár nyát,
le zá rás hoz kö ze le dik a „Ma gyar Zsi dó Örök ség Út ja Ke let-Ma gyar or szá gon”
cí mû, öt hely szí nes pro jek tünk, mun ka tár sa ink si ker rel sze re pel nek kul tu rá lis
és tu do má nyos nem zet kö zi kon fe ren ci á kon, a nagy nem zet kö zi zsi dó ér dek -
vé del mi szer ve ze tek kö zös sé gi mun kán kat ki emel ten ér té ke lik.

Vi dé ki zsi na gó gá ink ba las san vis  sza tér az élet, s jú ni us 5-tôl már több
bu da pes ti temp lo munk is lá to gat ha tó hit élet cél já ból.

A Mazsihisz a rend kí vül ne héz kö rül mé nyek kö zött is dol go zik, mun ka -
tár sa ink igye kez nek helyt áll ni a kö zös ség ér de ké ben. A megszûnôben lévô
jár vány hely zet azon ban nem je len ti a ve szély tel jes el múl tát. Fo lya ma to san
fi gyel jük a nem zet kö zi és a ha zai jár vány hely zet ala ku lá sát, az eset le ges
újabb hul lám ér ke zé sét, és fel ké szü lünk az eset le ge sen ros  szab bo dó egész -
ség ügyi hely zet re is. Ha szük sé ges, azon nal cse lek szünk.

Most azon ban nor ma li zál ni kell mû kö dé sün ket.
A jár vány eset le ges má so dik sza ka sza egy faj ta „óva tos kon szo li dá ció” lesz.

Azon va gyunk, hogy körültekintôen új ra meg nyis suk zsi na gó gá in kat és in téz -
mé nye in ket, a meg vál to zott hely zet ben új ra szer vez zük a kö zös sé get szol gá ló
mun kát. Mind ezt úgy kell meg ol da nunk, hogy az egész ség ügyi óv in téz ke dé -
se ket min den eset ben be kell tar ta nunk. Ne héz a fel adat, de bí zom mun ka tár -
sa ink felelôsségteljes mun ká já ban, szá mí tok ön kén te se ink re és mind azon
szim pa ti zán sok ra, zsi dó és nem zsi dó ba rá ta ink ra, akik nél kül el kép zel he tet -
len a Mazsihisz közösségszervezô mun ká ja.

Az el múlt hó na pok ban meg ta nul tuk, ho gyan kell a lát ha tat lan el len ség gel
küz de ni. Most a ré gi fel ada tok mel lett új ki hí vá sok ra kell fel ké szül ni. A fo -
ko za tos új ra kez dés, az in téz mé nyi mun ka át gon dolt szer ve zé se ön ma gá ban is
em bert pró bá ló fel adat. Együtt kell él nünk a ko ro na ví rus sal, lan ka dat la nul fi -
gyel nünk kell kö zös sé günk leg ve szé lyez te tet tebb cso port ja i ra, szem be kell
néz nünk a jár vány szo ci á lis és gaz da sá gi kö vet kez mé nye i vel, ame lyek azo kat
is utol ér he tik, akik ed dig a közösségtôl nem kér tek, ha nem ad tak.

Fel ada tunk te hát van bôven!
Ha meg tud juk tar ta ni az ös  sze fo gást, ha to vább ra is ké pe sek le szünk egy -

más ra oda fi gyel ni, ak kor van ok az op ti miz mus ra. Er re ké rek min den kit, le -
hes sünk op ti mis ták, s bíz has sunk a jövônkben. Csak raj tunk mú lik! Min den -
ki le gyen óva tos, él vez ze a ja vu ló köz egész ség ügyi hely ze tet, és amen  nyi re
tud ja, hasz nál ja ki a nya rat.

Heisler And rás
el nök

ben meg va ló sult vis  sza csa to lás sal?
A tri a no ni tár gya lá sok ide jén a

ma gyar kor mány a zsi dó sá got még
val lás ként és nem nem ze ti ség ként
ha tá roz ta meg. Ezt an nak ér de ké ben
tet ték, hogy a zsi dó kat a ma gyar
nem ze ti ség hez le hes sen hoz zá szá -
mol ni, ami kor az új ha tá rok meg raj -
zo lá sá ra ke rül majd sor. A Pes ti Iz ra -
e li ta Hit köz ség 1920 ja nu ár já ban
még egy fel hí vás ke re té ben kér te a
vi lág, de legfôképpen az an tant ál la -
mok zsi dó sá gát, hogy tá mo gas sák a
ma gya rok ügyét. Ez azon ban már
nem so kat se gí tett, a tri a no ni béke-
szerzôdést vé gül Ma gyar or szág szá -
má ra kedvezôtlen for má ban kel lett
alá ír ni 1920. jú ni us 4-én.

A ha tá rok át sza bá sát követôen
azon ban a ma gyar nem ze ti ség bôven
több ség be ke rült a meg cson kí tott or -
szág ha tá ra in be lül, így már nem volt
szük ség a zsi dók ra, hogy a ma gyar
nem zet ré szét ké pez zék. En nek pe -
dig olyan sú lyos kö vet kez mé nye lett,
amit mind an  nyi an jól is me rünk.
Kezd ve a felsôoktatásban fe lül rep re -
zen tált zsi dó di á kok szá mát kor lá to -
zó 1920-as nu me rus clausus-tör-
vénnyel, amely ugyan a zsi dó kat
nem, csak nép fa jo kat és nem ze ti sé -
ge ket em lít, de más nem ze ti ség ak -
ko ri ban nem iga zán rú gott lab dá ba
ezen a te rü le ten.

A ha tá ron túl re kedt neo lóg zsi dó -
ság vi szont Tri a nont követôen is erôs
ma gyar iden ti tás sal ren del ke zett. Jó
pél da er re Kecs ke mé ti Li pót nagy vá -
ra di fôrabbi, aki ma ga is ra gasz ko -
dott ma gyar iden ti tá sá hoz, és sa ját
kö zös sé gét is eb be az irány ba te rel te.
Er dély ben a zsi dók nak alapvetôen
há rom lehetôségük volt, vagy zsi dó
ma gya rok, vagy zsi dó ro má nok,
vagy csak si mán zsi dók le het tek. Az
or to do xok pél dá ul az utób bit vá lasz -
tot ták, már csak azért is, mert a ro -

mán iden ti tás tá vol állt tôlük, ma -
gyar nak meg nem volt aján la tos len -
ni ab ban az or szág ban.

A ha tá ron tú li ma gyar zsi dók sor -
sát Ara di Pé ter egy nagy vá ra di csa -
lád pél dá ján ke resz tül mu tat ta be.
En nek a csa lád nak volt tag ja He ge -
dûs Nán dor, a Nagy vá rad cí mû lap
fôszerkesztôje, a he lyi iro dal mi élet
egyik is mert alak ja, aki po li ti kus ként
az Or szá gos Ma gyar Párt képviselô-
je volt há rom cik lu son ke resz tül a
bu ka res ti par la ment ben.

„Ben nem az a tény, hogy ma gyar -
nak szü let tem, olyan erôs lel ki

tényezô, hogy at tól el sza kad ni nem
tu dok. Midôn a zsi dó ság el len sé gei
ben nün ket vá dol nak, hogy se ha zánk,
se meggyôzôdésünk, se nem ze ti sé -
günk nincs, ak kor büsz ke is va gyok
ar ra, hogy nem ze ti hit val lá som mal és
po li ti ku si kö vet ke ze tes ség gel en nek a
ha zug ság nak ele ve nen lo bo gó cá fo -
la ta va gyok” – mond ta He ge dûs egy
1928-as par la men ti fel szó la lá sá ban.
A képviselô úgy ítél te meg, hogy a
zsi dó sor sot a ma gyar sors sal együtt
ugyan még ne he zebb el vi sel ni, de
mind ez „szép, igaz és be csü le tes”.

He ge dûs Hirschl né ven szü le tett,
és a nevébôl az kö vet ke zik, hogy fel-
menôi va ló szí nû leg a tö rök hó dolt -
ság idejétôl él tek Er dély ben.
Herschel Spiro ugyan is azon zsi dók
kö zül va ló volt, akik a 17. szá zad vé -
gén, a tö rö kök ki vo nu lá sa után is
Nagy vá ra don és kör nyé kén ma rad -
tak, He ge dûs pe dig az ô le szár ma -
zott ja volt.

A ha tá ron tú li ma gyar zsi dók több -
sé ge szin tén vis  sza vá gyott egy ko ri
ha zá já ba, ezért ké szül he tett el az a
Fortepannak köszönhetôen is mert té
vált fo tó, ame lyen 1940-ben Besz ter -
cén egy rab bi kö szön ti a be vo nu ló
ma gyar csa pa to kat egy pó di u mon. A
rab bi mö gött egy ho rog ke resz tes
zász ló is lát ha tó, mi vel a má so dik
bé csi dön tést követôen a ma gyar
zász ló mel lett a ná ci Né met or szág
lo bo gó ját is ki tûz ték az ünneplô er -
dé lyi vá ro sok ban.

A re ví zi ót tá mo ga tó ha tá ron tú li
zsi dók azon ban nem örül het tek túl -
sá go san so ká ig, a vis  sza csa tolt te rü -
le te ken ugyan is rög tön ér vény be lép -
tek a Ma gyar or szá gon meg ho zott
zsi dó tör vé nyek. Az er dé lyi zsi dók
sor sa ez zel tu laj don kép pen megpe-
csételôdött.

A mun ka szol gá lat és a get tó ba köl -
tö zés után Ausch witz volt a vég ál lo -
más a leg több jük szá má ra. Ara di Pé -
ter egy olyan do ku men tu mot is be -
mu ta tott, amely a szat már né me ti get -
tó ban la kó zsi dók lét szá má ról tesz je -
len tést 1944. má jus 20-án. Ek kor már
egy transz port el in dult Ausch witz fe -
lé, és va la mi vel több mint 15 ezer
zsi dó ma radt a get tó ban.

Sok zsi dót azon ban már jó val
ezelôtt a biz tos ha lál ba küld tek a ma -
gyar ha tó sá gok a vis  sza szer zett
területekrôl, így Kár pát al já ról is. Az
egyik fo tón pél dá ul ép pen azt lát hat -
tuk, amint ma gyar ka to nák Husztról
ki uta sí tott, ál lam pol gár ság gal nem
rendelkezô zsi dó kat „ide gen ren dé -
sze ti el já rás” ke re té ben ki to lon col -
nak 1941-ben.

Ôk nagy va ló szí nû ség gel nem sok -
kal késôbb a kamenyec-podolszkiji
tö meg mé szár lás ál do za tai let tek,
több mint 20 ezer tár suk kal együtt.
Az 1944-es de por tá lá sok is a vis  sza -
csa tolt területekrôl in dul tak, elôször
Kas sa, Mun kács, Be reg szász és
Máramarossziget zsi dó sá gát, il let ve
az ott fel ál lí tott get tók ban élôket
küld ték a ha lál tá bor ok ba.

Er délyt, Fel vi dé ket és Kár pát al ját
követôen Új vi dék is vis  sza ke rült
Ma gyar or szág hoz 1941-ben, mi u tán
Ma gyar or szág a né me tek kel együtt
meg tá mad ta Ju go szlá vi át. Az ott élô
zsi dók sem iga zán örül het tek an nak,
hogy a ma gyar ha tó sá gok át vet ték az
irá nyí tást. Az 1942 ja nu ár já ban a
ma gyar rendôri, csendôri és ka to nai
ala ku la tok ál tal el kö ve tett új vi dé ki
vé reng zés so rán több mint 1000 zsi -
dót gyil kol tak meg.

Ádám Péter/Kibic

Zsi dó bol to kat, zsi na gó gá kat ron gál tak meg Los An ge les ben
tot meg ron gál tak. Azon ban a
kör nyék egyik hí res üz le te, az
1931 óta mûködô Canter’s
de li érin tet len ma radt. A díj -
nyer tes fánk ja i ról és zsi dó de -
li szendvicseirôl is mert bol tot
Marc Canter és mun ka tár sai
okos stra té gi á ja óv ta meg,
ame lyet az 1992-es Rodney
King-felkelések óta al kal -
maz nak ilyen hely ze tek ben.

Canter egy in ter jú ban el -
mond ta, hogy a Black Lives
Matter ne vû moz ga lom mal
szo li dá ris fel ira tot he lyez tek ki az
üz let re, és a bolt vizespalackokat
adott in gye ne sen a til ta ko zók nak és a
rendôröknek is. Ezen kí vül az ét te -
rem meg en ged te a tüntetôknek, hogy
hasz nál ják a mel lék he lyi sé ge ket, és
ételt is vá sá rol hat tak.

„Fon tos nak tart juk a szó lás sza bad -
sá got és min den bé kés kez de mé nye -
zést”, mond ta Canter. „Van nak vi -

szont olya nok, akik az iga zi tüntetôk
kö zé ke ve red ve elônyt pró bál nak ko -
vá csol ni a helyzetbôl, és egy ál ta lán
nem a tün te tés va ló di cél ja mi att
van nak a hely szí nen.”

En nek el le né re Canter azt mond ta,
ér ti, mi ért for dult erôszakba a bé kés
tün te tés.

„A ko ro na ví rus-jár vány mi att óri á -
si a fe szült ség az em be rek ben. So kan
el vesz tet ték a mun ká ju kat, ne héz

meg ma rad ni uk a bé kés ke re tek kö -
zött”, tet te hoz zá.

A Fa ir fax ko ráb ban Los An ge les
zsi dó ne gye de volt. A vá ros ba
érkezô elsô zsi dók Los An ge les ke le -
ti ol da lán te le ped tek le a 19. szá zad -
ban, de a má so dik vi lág há bo rú után
visszatérô ka to nák a Fa ir fax ne gyed -
be men tek. A következô év ti ze dek -
ben orosz zsi dók és iz ra e li ek is ér -
kez tek az ot ta ni, fôként or to dox kö -
zös sé gek be. 1953-ban a ne gyed
60%-a zsi dó volt. A gaz da gabb zsi -
dók késôbb Beverly Hillsbe köl töz -
tek, a még tehetôsebbek San
Fernando Valley-be, míg az or to do -
xok új ra Los An ge les dé li ré szé re
men tek.

Nagy já ból 600.000 zsi dó él Los
An ge les ben, ez a vi lág má so dik leg -
né pe sebb zsi dó vá ro sa New York
után. A har ma dik he lyen Tel-Aviv
áll.

Ki bic
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A fa sisz ta szlo vák báb ál lam
nem zet gyû lé se 1942. má jus 15-én
kéz fel eme lés sel sza vaz ta meg a 68.
szá mú al kot mány tör vényt, amely
el ren del te a mint egy 90 ezer zsi dó
szár ma zá sú ál lam pol gár ha lál tá -
bor ok ba de por tá lá sát.

Es ter házy Já nos Cseh szlo vá kia
legjelentôsebb ma gyar már tír po li ti -
ku sa volt. A szlo vák par la ment 80
tör vény ho zó ja kö zül csu pán ô til ta -
ko zott az el len a tör vény el len, amely
a zsi dók de por tá lá sá ról dön tött.

„Szé gyen le tes do log, hogy egy kor -
mány, mely nek el nö ke és mi nisz ter el -
nö ke jó ka to li kus nak vall ja ma gát,
zsi dó la kos sá gát Né met or szág ba de -
por tál tat ja, a hit le ri kon cent rá ci ós
tá bo rok ba”, je len tet te ki Es ter házy
Já nos a par la ment ben 1942-ben.

Iz ra el és Len gyel or szág ál -
lam el nö ke is szü le tés na pi
köszöntôlevelet kül dött an nak
a 101 éves len gyel nônek, aki a
Jad Vasem In té zet sze rint a
legidôsebb élô em ber, aki zsi -
dó kat men tett a má so dik vi lág -
há bo rú ide jén. An na Kozmin-
ska a tet te i ért késôbb Vi lág
Iga za dí jat ka pott.

Ruven Rivlin iz ra e li és
Andrzej Du da len gyel el nök is
le vél ben írt Kozminska bá tor sá -
gá ról, va la mint ar ról, hogy koc -
ká ra tet te a sa ját éle tét an nak ér -
de ké ben, hogy zsi dó kat ment sen
a né me tek ál tal meg szállt Len -
gyel or szág ban.

A di csé re te ken kí vül Du da egy
kü lön le ges ál la mi díj oda íté lé sét
is ki lá tás ba he lyez te.

Mind két le ve let Kozminska szü le tés nap ján kéz be sí tet te a len gyel fôrabbi,
Michael Schudrich és an nak a fi ú nak az uno ka hú ga, akit Kozminska búj ta -
tott és men tett meg a há bo rú ide jén.

Mind an  nyi an masz kot vi sel tek, és a jár vány mi att a Kozminska var sói ott -
ho na elôtti sza bad te rü le ten ta lál koz tak.

An na Kozminska és nevelôanyja, Maria Kozminska 1942-ben ma gá hoz
vet te a 8 éves Abraham Jablonskit, akit há rom évig búj tat tak. Ezen kí vül há -
rom má sik zsi dó meg men té sé ben is se gí tet tek.

Grazyna Pawlak, Jablonski uno ka hú ga egy csa lá di fény kép al bu mot aján -
dé ko zott az idôs as  szony nak.

Ki bic

43 éve, 1977. jú ni us 1-jén halt
meg Básti La jos Kos suth-dí jas
szín mû vész, a 20. szá za di ma gyar
szín ját szás egyik leg szeb ben
beszélô, fe je del mi meg je le né sû
alak ja. Szín pa don, fil men és a
különbözô té vé mû faj ok ban egy -
aránt ma ra dan dót al ko tott.

Básti La jos 1911. no vem ber 16-án
szü le tett, Berger La jos né ven.
Szülôvárosában, Keszt he lyen a Pre -
mont rei Gim ná zi um ban sze ret te meg
az iro dal mat, Arany Já nos gyö nyö rû
nyel ve ze tét. Írók, költôk gon do la ta i -
nak tisz ta, kifejezô tol má cso lá sa je -
gyé ben tel tek az tán éle te elkövetke-
zô év ti ze dei.

Fe le sé ge, a pá lya társ Zolnay Zsu -
zsa em lé ke zé se sze rint Bástit a ki vá -
ló szí nész, Mányai La jos pa ran csol ta
fel Pest re, a következô sza vak kal:
„Te hü lye, aki így mond ver set, an -
nak az aka dé mi án a he lye.” Ódry Ár -

ILYEN MÉG NEM VOLT

Mázkir a temetôben
A zug lói kör zet a Koz ma ut cai sír kert ben tar tot ta a mázkirt. Errôl kér dez -

tük Kar dos Pé ter fôrabbit, aki el mon dot ta, hogy a jár vány já ru lé ka ként egy -
re több „ilyen még nem volt” ka te gó ri á ba tar to zó ese mény van/volt. Ilye nek
az online is ten tisz te le tek, a zoomos ta nu lá sok stb.

– Mi ért nem „ott hon”, ahol kert is van?
– A kö zel 3 évig tar tó új já épí tés sel já ró meg pró bál ta tá sok, majd az éj sza ka

gyak ran in do ko lat la nul be kap cso ló dó ri asz tó haj na lig tar tó mû kö dé se nem
ked vel te tett meg ben nün ket a ker tet körülvevô há zak la kó i val... Így jobb nak
lát tuk, ha nap pal nem ves  szük igény be tü rel mü ket.

A Koz má ban lévô zug lói tó ra sír hoz hir det tük meg a mázkirt az ün nep be -
jö ve tel ének nap já ra. 

Döb be ne tes volt!
Azt per sze min den ki ér zi, hogy a ha lot tak meg idé zé sé nek per cei job ban il -

lesz ked nek egy temetôhöz, mint a zsi na gó gá hoz.
– Men  nyi en men tek el?
– 25-30-an, az az szin te min den ki, aki ott szo kott len ni. A rend ha gyó

mázkirnak volt egy még rend ha gyóbb ré sze, ami kor a ha lot tak ne ve i nek fel -
ol va sá sa he lyett min den ki a sa ját el hunyt já nak ne vét mond ta be, ez zel is sze -
mé lye seb bé té ve az ima jelentôségét.

– Ki nek az öt le te volt az „ilyen még nem volt” ren dez vény?
– Az enyém, de Ró na el nök úr is lel ke sen tá mo gat ta.

A He ti TV ne vû adó A vi lág zsi dó szem mel c. mû so rá ban hal lot tam Kar -
dos Pé ter fôrabbi úr tól, hogy az 1930-as évek ben az ak ko ri zsi dó hit köz ség
új ság já ban vol tak kü lön ro va tok Jó ez ne künk? és Rossz ez ne künk? cím mel.

Ja vas lom, hogy az Új Élet ben éled jen fel a Jó ez ne künk? ro vat, de kis sé
mó do sí tott cél lal:

A ro vat ban min den ol va só meg ír hat ná vé le mé nyét az ak tu á lis zsi dó közü-
gyekrôl vagy köz ügyek kel kap cso la tos magánügyekrôl, a szerkesztôség pe dig
fel kér né a köz ügy ben il le té kes zsi dó vezetôt, hogy írás ban vá la szol jon az ész -
re vé tel re, még pe dig a Jó ez ne künk? ro va ton be lül. Per sze a szerkesztôség
egyet len vezetôt sem kö te lez het nyi lat ko zat té tel re, de a vá lasz el ma ra dá sa is
be szé des len ne.

Az én két bevezetô ész re vé te lem a ro vat ban a következô len ne:
1. Nyil ván va ló an nem jó ne künk, hogy nem jött lét re meg ál la po dás a Sor -

sok Há za prog ram ját illetôen, sôt a kö zel két év alatt még azt sem si ke rült el -
ér nünk, hogy a Mazsihisz és az EMIH vezetôi le ül je nek egy más sal tár gyal ni.

Kér dé se im: Mi a fel fo gás be li kü lönb ség a két zsi dó szer ve zet kö zött, és mi -
kor ra vár ha tó, hogy a két vezetô le ül jön egy más sal tár gyal ni?

A szerkesztôség részérôl eb ben az ügy ben ki kér ném a két zsi dó szer ve zet
vezetôinek vé le mé nyét a Jó ez ne künk? ro vat ban va ló köz lés vé gett.

2. Kö rül be lül két év vel ezelôtt az Új Élet ben meg je lent ol va sói le ve lem ben
em lí tet tem, hogy lé te sül jön a ma gyar zsi dó sá gon be lül is egy Böl csek Ta ná -
csa, amely a leg ki vá lóbb zsi dó értelmiségiekbôl áll na, és füg get len szer ve zet -
ként ta ná cso kat ad na a zsi dó szer ve ze tek vezetôinek az egész zsi dó sá got érin-
tô vi tás kér dé sek ben. Az ak kor ja va solt ki vá ló sá gok kö zül idôközben saj nos
már hár man meg hal tak (Heller Ág nes, Kon rád György, Ung vá ri Ta más), de
ha nem is ilyen ma gas szin ten, most is ér de mes len ne meg ala kí ta ni a Böl csek
Ta ná csát. A szerkesztôség részérôl eb ben az ügy ben is ki kér ném egy ki vá ló
zsi dó ér tel mi sé gi, va la mint a két zsi dó szer ve zet vezetôinek vé le mé nyét a Jó
ez ne künk? ro vat ban va ló köz lés vé gett.

Vér tes Ist ván

An na Kozminska fi a ta lon

Es ter házy Já nos

Olvasói levél

Egye dül állt ki a szlo vá ki ai zsi dók
de por tá lá sa el len

Es ter házy Kas sa képviselôje volt,
ô ala pí tot ta a Szlovenszkói Ma gyar
Pár tot az 1938-as bé csi dön tés után
az önál ló vá vált Szlo vá ki á ban. A
szlo vá ki ai het ve nez res ma gyar ság
ér de ke it vé del mez te. Emel lett a ma -
gyar kor mány tól a szlo vák la kos ság
jo ga i nak be tar tá sát kö ve tel te a visz -
 sza csa tolt te rü le te ken.

Több ször tár gyalt a szlo vák ál lam
el nö ké vel, Tisóval a ma gyar ki sebb -
ség jo ga i ról, eb ben a kér dés ben a
szlo vák par la ment ben a ma gyar ság
jo ga i ért is föl lé pett, ahol ô volt az
egyet len ma gyar képviselô.

Es ter házy mint a szlo vák par la -
ment képviselôje 1942. má jus 15-én
a 68/1942-es al kot má nyi tör vény
sza va zá sa kor egye dü li ként tar tóz ko -
dott, ami ak kor na gyon bá tor tett
volt. A tör vény a zsi dó ság kitelepí-
tésérôl szólt.

A ház el nök nek a to váb bi ak ban így
in do kol ta ál lás pont ját: „Én mint az
it te ni ma gyar ság képviselôje le szö -
ge zem ezt, és ké rem tu do má sul ven -
ni, hogy azért nem sza va zok a ja vas -
lat mel lett, ha nem el le ne, mert mint
ma gyar és ke resz tény és mint ka to li -
kus a ja vas la tot is ten te len nek és em -
ber te len nek tar tom.”

Es ter házy Já nos 1944-ben zsi -
dók, cse hek, szlo vá kok, len gye lek
szá za i nak se gí tett a szö kés ben. Ma -
gyar or szág 1944. ok tó be ri né met
meg szál lá sa el len me mo ran dum ban

til ta ko zott. A ho rog ke resz te sek rö -
vid idôre in ter nál ták, a Ges ta po kö -
röz te.

Mi u tán a szov jet csa pa tok ki szo rí -
tot ták a né me te ket Po zsony ból, a he -
lyi ide ig le nes szlo vák kor mány
képviselôjével, Gustáv Husákkal tár -
gyalt, ahol szó vá tet te a ma gya rok
ül dö zé sét. Husák uta sí tá sá ra le tar -
tóz tat ták, és át ad ták a szov jet tit kos -
szol gá lat nak. Egy évig a moszk vai
Lubjankában tar tot ták fog va. Ko holt
vá dak alap ján tíz év kény szer mun ká -
ra ítél ték, és Gulag-táborba küld ték,
Szi bé ri á ba.

A Szlo vák Nem ze ti Bí ró ság 1947.
szep tem ber 16-án egyet len ülé sen
Po zsony ban ha lál ra ítél te a fa siz -
mus sal va ló „együtt mû kö dé se” mi att.

A szov jet ha tó sá gok 1949-ben ki -
ad ták a cseh szlo vák ha tó sá gok nak.
El nö ki kegyelembôl élet fogy tig la ni
bün te tést ka pott. Külsô se gít ség gel
al kal ma lett vol na meg szök ni, de ezt
el uta sí tot ta, mond ván, hogy ô nem
bû nös, te hát nincs mi ért szök nie. Az
1955-ös ál ta lá nos am nesz tia so rán a
bün te té sét 25 év re csök ken tet ték, de
eb be nem szá mí tot ták be a szov jet
fog ság ban el töl tött idôt. Cseh szlo vá -
kia majd nem min den bör tö né ben ra -
bos ko dott, míg 1957. már ci us 8-án a
mor va or szá gi Mírov bör tön ben meg
nem halt. A bör tön pa rancs nok nem
ad ta ki holt test ét a csa lád nak.

Ki bic

A len gyel és az iz ra e li el nök is
kö szön töt te a 101 éves

embermentôt

Iga zi mû vé sze volt
a szép ma gyar be széd nek Básti La jos

pád egyet len Ady-vers meg hall ga tá -
sa után vet te fel a Szí ni aka dé mi á ra.

Dip lo mát 1935-ben szer zett, ez -
után Bár dos Ar túr Bel vá ro si Szín há -

zá ban fi a tal amo ró zó, bon vi ván sze -
re pe ket ját szott. A har min cas évek
film je i ben is ilyen jel le gû sze re pe ket
ka pott (Mél tó sá gos kis as  szony, 120-
as tem pó, Pil la nat nyi pénz za var,
Azúrexpressz).

1937-ben szerzôdött a Víg szín ház -
ba, de a zsi dó tör vé nyek mi att 1939-
40-ben már alig ka pott sze re pet.
1941-ben még ju tott szá má ra
lehetôség a Ma gyar és az Andrássy
Szín ház ban, de azu tán a há bo rú vé -
gé ig nem lép he tett szín pad ra.

Ami kor épp nem volt mun ka szol -
gá la tos, könyv ki adás sal és írás sal
fog lal ko zott, bal ol da li mû vé szek iro -
dal mi ren dez vé nye in sze re pelt.
1945-ben Várkonyi Zol tán Mû vész
Szín há zá ba ke rült, majd a Nem ze ti
Szín ház szerzôdtette, amely nek – az
1968-72-es víg szín há zi kitérôt le szá -
mít va – ha lá lá ig a tag ja ma radt.

A hall ga tás évei alatt szí né sze te
be érett, ka rak ter for má ló kész sé ge,
kifejezô drá mai ere je el mé lyült. Az
em ber tra gé di á ja Ádám ját több ren -
de zés ben, különbözô ér tel me zé sek -
ben tes te sí tet te meg; a ma dá chi mû -
ben va ló ka lan do zá sa i ról köny vet is
írt Mi re gon dolsz, Ádám? cím mel.

Ját szot ta Bánk bánt, Ham le tet,
Lear ki rályt, s egyik leg em lé ke ze te -
sebb ala kí tá sa volt – több száz szor –
a fo ne ti ka ta nár Higgins pro fes  szor
Shaw Pygmalionjában. Késôbb ezt a
sze re pet az Ope rett szín ház My Fa ir
La dyjé ben is meg for mál ta.

Básti iga zi mû vé sze volt a szép
ma gyar be széd nek. A Szín ház mû vé -
sze ti Fôiskolán be széd tech ni kát ok -
ta tott, 1953 és 1960 kö zött szí né szek
nem ze dé kei ta nul ták tôle a tisz ta
szö veg mon dást. Szín pa don, fil men
és a különbözô té vé mû faj ok ban egy -
aránt ma ra dan dót al ko tott az em be ri
nagy ság fel mu ta tá sá ban.

Hôsei nem emel ke det tek vol tak a
szó pa te ti kus ér tel mé ben, ha nem
elôkelôek. Egy faj ta ne mes sé get, a
vi sel ke dés kul tú rá ját, a ma gá ra adó
em ber ön ér ze tét tes te sí tet te meg, ele -
gan ci á ja belsô ele gan cia volt. A hoz -
zá egy kor kö zel ál lók úgy em lé kez -
nek: min dig fe gyel me zett volt, vá -
lasz té ko san öl tö zött és be szélt.

A vi lág há bo rú utá ni idôszakban is
so kat fil me zett (Föl tá ma dott a ten -
ger, Me rény let, Nap pa li sö tét ség,
Szemtôl szem be, Utó sze zon,
Kárpáthy Zol tán, A kôszívû em ber fi -
ai, Ta nul mány a nôkrôl), a te le ví zió
is gyak ran fog lal koz tat ta (Besz ter ce
ost ro ma, Othello Gyu la há zán,
Volpone, Abi gél).

Mû vé sze tét 1955-ben Kos suth-díj -
jal is mer ték el. 1977. jú ni us 1-jén
hunyt el. Lá nyát, Ju lit nem szán ta a
szí ni pá lyá ra, az a tud ta nél kül je lent -
ke zett a fôiskolára. Az óta meg küz -
dött a szí nész óri ás apa nyo masz tó
sú lyá val, s egyik vezetô – szin tén
Kos suth-dí jas – színésznônk.

Múlt-kor

Gyôri mártírmegemlékezés
Sze ret nénk tá jé koz tat ni ked ves hit test vé re in ket, hogy ez évi már tír ün nep sé -

gün ket ha gyo má nya ink sze rint meg ren dez zük, a jár vány ügyi megelôzô sza -
bá lyok be tar tá sá val.

A meg em lé ke zés re sza bad té ren, a 1,5 mé te res védôtávolság és a sze mé lyi
hi gi é nia be tar tá sá val, védô száj maszk vi se lé sé vel ke rül sor.

A nyil vá nos szer tar tás idôpontja: 2020. jú ni us 21., délelôtt 11 óra. He lye:
Gyôr-szigeti zsi dó temetô.

Min den ve lünk együtt meg em lé kez ni vá gyót sze re tet tel vá runk.
Gyôri Zsi dó Hit köz ség
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Dr. Bôhm Ádám
(1944-2020)

Az Ame ri kai úti Sze re tet kór ház ban a kö zel múlt ban meg halt dr. Bôhm
Ádám. Or vos volt, egye te mi ta nár, ne ves szív gyógy ász, sok ezer be teg nagy -
sze rû gyó gyí tó ja, kezelôje. 

Ami kor meg szü le tett, a nap tár 1944-et mu ta tott. Kel le met len ôsz volt az
Al pok alatt. Eu ró pa fö lé a ná ciz mus kü lö nö sen sö tét felhôket bo rí tott. Az el -
gyö tört al föl di ma gyar zsi dó kat, min ket Tót kom lós ról, Bôhméket Gyomáról,
Bécs kül vá ro sá ba ve zé nyel ték rab szol ga mun ká ra. A ter hes Bôhm anyu ká ra a
szü lé si fáj dal mak a strasshofi el osz tó tá bor ban tör tek rá. So kak na gyon nagy
meg le pe té sé re az ál dott ál la po tú as  szonyt nem va la mi obs kú rus hely re, ha -
nem a bé csi Malzgasse 16. szám alat ti zsi dó kór ház szülôszobájába vit ték.

En gem a csa lá -
dom mal a Bôhmék
tá bo ra mel let ti fa lu
b a  r a k k  s o  r á  b a n
ôriztek. De az
elôzményekrôl mit
sem tud tam: még
nem vol tam hét -
éves.

Ami kor új ra ta -
lál koz tunk, az sem
volt akár mi lyen
ese mény!

S tock  ho lm ban
Ker tész Im re 2002.
ok tó ber 10-én át -
vet te az iro dal mi
No bel-dí jat. Bu da -
pes ten jó sze ré vel
azon nal ki tört a til -
ta ko zók ri ká cso ló ri csa ja. An ti sze mi ták, el bo rult szel le mi be tû tor zí tók ki a bál -
ták csí kos jel sza va i kat a Sors ta lan ság el len. A bu da pes ti ér tel mi sé gi ek leg -
jobb jai ér té kes ri a dó lán cot von tak a könyv, a díj kö ré. Csak hogy az író egy -
szer csak ros  szul lett. A mentô a Sza bolcs ut cai kór ház ba vit te.

Ál la po tát a sürgôsségin dr. Bôhm Ádám fôorvos mér te fel, és ke ze lé sét Pré -
da Ist ván, a kar di o ló gi ai osz tályt vezetô igaz ga tó azon nal meg kezd te.

Ker tész Im re há lá ját az in téz mény dol go zói elôtt egé szen ere de ti mó don
rót ta le: író-ol va só ta lál ko zó ra hív ta azo kat, akik ôt talp ra ál lí tot ták.

Ezen az in téz mé nyi – te hát nem or vo si, ha nem iro dal mi – ta lál ko zón ma -
gam is részt ve het tem, még hoz zá Heisler Lász ló nak, a Do hány ut cai zsi na gó -
ga kör zet el nö ké nek tár sa sá gá ban. Ezt a prog ra mot dr. Bôhm Ádám ve zet te,
és ô cso por to sí tot ta a hall ga tók kér dé se it a No bel-dí jas Ker tész Im ré hez.
Mond ha tom: emel ke dett, oly kor megrendítô per ce ket él tünk át.

Az ese ményt követô fo ga dás nak adó dott még két moz za na ta. Az enyém
merôben sze mé lyes volt. Bá tyám, dr. Be ne dek Pál 1956 ok tó be ré ben Iz ra el -
be ment ki, és ott az Új Ke let cí mû na pi lap mun ka tár sa, majd szerkesztôje lett.
De ezt megelôzôen Bu da pes ten volt rá di ós új ság író, és mint ilyen, Ker tész
Im re egye te mi tár sa és jó ba rát ja. S ta lán egy kö zö sen írt szín da rab társ-
szerzôje. Ba rát sá guk fon tos alap ja volt a ha son ló lá ger él mény: Ker tész
Ausch witz ban, bá tyám és jó ma gam Auszt ri á ban, az tán Bergen-Belsenben él -
tük túl a ná ciz must.

Így let tem, le het tem ré sze se an nak, hogy a Sza bolcs ut cai ren dez vé nyen
Heisler Lász ló meg hív ta Ker tész Im rét a Mazsihisz Goldmark Ter mé be. Ahol
mint kö zös ség, a ma gyar zsi dó ság – a következô szom ba ton, a sá besz-ün nep
után – le kí ván ta ró ni tisz te le tét a zsi dó No bel-dí jas író elôtt.

Ker tész Im re a meg hí vást ba rát ság gal, öröm mel el fo gad ta. Leg fel jebb azt
kér te, hogy az ese mény re szív bé li or vo sa, dr. Bôhm Ádám is el kí sér hes se.

Hát ez pon to san így tör tént. Ilyen for mán volt je len a Síp ut cai – Wes se lé -
nyi ut cai ün nep sé gen Ker tész Im re, dr. Bôhm Ádám, Heisler Lász ló és e so -
rok sze rény író ja:

Be ne dek Ist ván Gá bor

A 15 leg töb bet instagramozott
zsi na gó ga a vi lá gon

A zsi dó lát ni va lók kö zül a zsi na gó gák ki emelt jelentôséggel bír nak,
igen nép sze rû ek a tu ris ták kö ré ben. Le gyen szó askenáz, sze fárd vagy
mizrachi sülrôl, New Yor kon, In di án és Eu ró pa szá mos vá ro sán át min -
den hol sze re tik fo tó kon meg örö kí te ni eze ket az idônként akár több száz
éves épü le te ket. Nem rég ké szült egy lis ta az Instagramon leg töb bet sze-
replô 15 zsi na gó gá ról, me lyek kö zött he lyet ka pott a Do hány ut cai is.
Fon tos ki emel ni, hogy a lis ta nem azt kí ván ja be mu tat ni, me lyik zsi na gó -
ga men  nyi re szép, csak az Instagram-felhasználók kö ré ben va ló nép sze -
rû ség ének mé ré sé re szol gál.

Do hány ut cai zsi na gó ga
Bu da pest egyik tu risz ti kai fôattrakciója 1854 és 1859 kö zött épült. 1939-

ben bom ba tá ma dás ér te a temp lo mot, majd a má so dik vi lág há bo rú to váb bi
ese mé nyei is jelentôs ká ro kat okoz tak ben ne. 1991-ben kezd ték el a tel jes kö -
rû fel újí tá sát. Je len leg a Ma gyar Zsi dó Mú ze um is az épü let komp le xum ré -
sze ként mû kö dik. Ma már Eu ró pa Örök ség cím mel is ren del ke zik.

Slat Lazama zsi na gó ga
A Marrákesben, Ma rok kó ne gye dik leg na gyobb vá ro sá ban ta lál ha tó sült a

spa nyol ink vi zí ció elôl ide menekülôk az 1400-as évek vé gén kezd ték el épí -
te ni. 2005-ben újí tot ták fel tel je sen, a Ma rok kói Zsi dó Mú ze um is az épü let
ré sze. Az Instagramon leg in kább a kék Dá vid-csil la gok kal meg fes tett fa lá val
sze ret nek pó zol ni a fel hasz ná lók.

Tykocin zsi na gó ga
A legelsô len gyel or szá gi zsi na gó gát 1642-ben kezd ték el épí te ni. A má so -

dik vi lág há bo rú ide jén egy ré sze meg sem mi sült, ami pe dig meg ma radt
belôle, azt rak tár ként hasz nál ták. Nap ja ink ban már egyet len zsi dó sem él a
vá ros ban, még is ez az épü let a te le pü lés egyik fô ne ve ze tes sé ge.

Ró mai Nagy zsi na gó ga
Az épü le tet 1901 és 1904 kö zött épí tet ték. 1982-ben egy pa lesz tin ter ro ris -

ta meg tá mad ta, ké zi grá ná tot do bott rá, és gép fegy ver rel lö völ dö zött. A me -
rény let ben egy két éves csecsemô meg halt, 37-en pe dig meg sé rül tek.

Santa María La Blanca zsi na gó ga
A spa nyol or szá gi Toledóban ta lál ha tó épü let a for rá sok sze rint 1180-ban

épült. 1391-ben a vá ros majd nem ös  szes zsi dó la ko sát meg gyil kol ták, majd a
zsi na gó gát ke resz tény temp lom má ala kí tot ták át. A zsi dó kö zös ség ma is pró -
bál ja vis  sza sze rez ni az épü le tet.

Tempio Maggiore
A Fi ren zé ben ta lál ha tó Nagy zsi na gó gát 1874 és 1882 kö zött épí tet ték. A

he lyi sze fárd kö zös ség ima he lye ként mû kö dött az épü let, me lyet a má so dik
vi lág há bo rú ide jén rak tár ként hasz nál tak. A há bo rú után fel újí tot ták.

El Ghriba zsi na gó ga
Tu né zia és egy ben Af ri ka leg ré geb bi zsi dó temp lo ma Dzserbán ta lál ha tó.

Saj ná la tos mó don az épü le tet szá mos meg pró bál ta tás ér te. 1985 óta há rom
ter ror tá ma dást haj tot tak vég re a zsi na gó gá ban, me lyek szá mos ha lá los ál do -
za tot kö ve tel tek.

Eldridge ut cai zsi na gó ga
A Lower East Side-on elhelyezkedô zsi na gó gát 1887-ben épí tet ték, 1930-

tól 1950-ig él te fény ko rát, az óta nem is hasz nál ják ima hely ként. 1986-ban
kezd ték fel újí ta ni, 2007 óta mú ze um ként üze mel.

Edirnei Nagy zsi na gó ga
A tö rök or szá gi Edirne vá ro sá ban ma már nem él nek zsi dók, ezért a zsi na -

gó ga sem ak tív, azon ban 2015-ben fel újí tot ták az épü le tet, és na gyon sok tu -
ris ta ke re si fel (már csak egy fo tó ked vé ért is).

Sza bad kai zsi na gó ga
A 2018-ban új ra nyi tott temp lom cso dás lát ványt nyújt. A hit köz ség 1980-

ban a vá ros nak ado má nyoz ta az épü le tet, mert a he lyi zsi dó ság lé lek szá ma
nem in do kol ta ek ko ra in téz mény fenn tar tá sát. A ju go szláv há bo rú után élet -
ve szé lyes volt meg kö ze lí te ni a zsi na gó gát.

Beth Sholom Congregation
A Phi la del phia kül vá ro sá ban ta lál ha tó zsi na gó ga az egyik leg mo der nebb,

mely a lis tán sze re pel, épí té sze szán dé ko san ilyen nek ter vez te. Az épü let át -
adá sá ra 1959-ben ke rült sor. A zsi na gó gá ban a mai na pig ak tív val lá si élet
zaj lik, va la mit a tu ris ták szá má ra is nyi tott (akik ren ge teg fo tón igye kez nek
meg örö kí te ni a nem min den na pi lát ványt nyúj tó sült).

Keneseth Eliyahoo zsi na gó ga
Az in di ai Mumbai vá ro sá nak má so dik leg na gyobb sze fárd ima he lyét Kék

Zsi na gó ga ként is szok ták em le get ni. Az el ne ve zés külsô színébôl adó dik (a
kék szín va la mi ért na gyon nép sze rû az Instagramon).

Ne ue zsi na gó ga
A Ber lin ben ta lál ha tó épü le tet a 19. szá zad má so dik fe lé ben épí tet ték. A

Kris tály éj sza kán bom ba tá ma dás ér te, meg sem mi sül tek a tó ra te ker csek és le -
égett a belsô te re. Egy he lyi rendôrtiszt meg en ged te, hogy egy ki sebb men-
tôcsapat be men jen az épü let be és meg ment se a tel jes pusz tu lás tól, amit csak
le he tett. Azon ban a má so dik vi lág há bo rú alatt a ná cik rak tár ként hasz nál ták a
zsi na gó gát, amit több lé gi tá ma dás is ért. Az 1950-es évek vé gén már szin te
alig ma radt va la mi az épületbôl, és csak 1988 és 1993 kö zött épí tet ték új já.
1995-ben ad ták át.

Abuhav zsi na gó ga
A Cfáton ta lál ha tó temp lo mot a spa nyol ink vi zí ció elôl menekülô sze fárd

zsi dók épí tet ték. 1837-ben egy föld ren gés kö vet kez té ben majd nem tel je sen
meg sem mi sült. A zsi na gó gá ban ma a vá ros leg ré geb bi tó ra te ker cse ta lál ha tó.

Jubilejni zsi na gó ga
A prá gai Ju bi le u mi zsi na gó ga 1903 és 1906 kö zött épült. Mi u tán 1918-ban

Cseh szlo vá kia füg get len né vált, át ne vez ték Je ru zsá lem zsi na gó gá nak. Az
épü let az egy ko ri get tó te rü le tén ta lál ha tó, ahol ös  sze sen 6 zsi na gó gát ke res -
het nek fel a tu ris ták. A temp lo mot sem mi lyen kár nem ér te a má so dik vi lág -
há bo rú éve i ben, azon ban az idô raj ta is nyo mot ha gyott, így 1992-ben el kezd -
ték re konst ruk ci ó ját, me lyet 2002-ben fe jez tek be.

Fel hasz nált for rás: https://www.heyalma.com/these-15-synagogues-most-
instagrammable-in-the-world/

Mik lós Dó ri

A kö zös sé gek igé nye he lyett a
ha ta lom igé nye it mér le gel ve nincs
esély erôs ma gyar zsi dó ság épí té sé -
re. Az an ti sze mi tiz mus nak új ra
kedvezô kö rül mé nyek kö zött nem
be zár kóz ni, nem get tó sod ni kell.
Ne künk, Kö zép-Eu ró pa leg na -
gyobb lé lek szá mú zsi dó kö zös sé gé -
nek meg kell mu tat nunk ér té ke in -
ket. Ha gyo má nya in kat megôrizve,
de min den ki szá má ra nyi tot tan –
ír ta a Mazsihisz el nö ke a Szom bat
fel ké ré sé re.

A Szom bat szerkesztôsége a 30
ével ezelôtti rend szer vál tás ha tá sa i -
ról, eredményeirôl kér dez te a zsi dó
köz élet résztvevôit, akik nek eze ket a
kér dé se ket tet ték föl: hon nan ho vá
ju tott el a ma gyar tár sa da lom és ben -
ne a zsi dó kö zös ség ez idô alatt?
Rend szer vál tás ko ra be li emlékeibôl
mi az, amit leg fon to sabb nak tart?
Mi lyen ered mé nye ket ért el há rom
év ti zed alatt a zsi dó kö zös ség és in -
téz mény rend szer? Men  nyi ben vál to -
zott a hely ze te a ma gyar or szá gi zsi -
dó ság nak a ma gyar tár sa da lom ban,
men  nyi re in teg rá ló dott a vi lág zsi dó -
sá gá hoz, men  nyi ben vál to zott a vi -
szo nya Iz ra el hez? Mi lyen a vi szo nya
a tár sa da lom nak, a po li ti kai szfé rá -
nak, kü lö nö sen az im már har ma dik
cik lu sát töltô kor mány zat nak a zsi dó
kö zös ség hez, a zsi dó kul tú rá hoz és a
vész kor szak em lé ke ze té hez?

A lap meg ke re sé sé re Heisler

Heisler And rás: Nem be zár kóz ni,
nem get tó sod ni kell

And rás, a Mazsihisz el nö ke töb bek
kö zött azt ír ta: „Rend szer vál tás kor
az iga zi sza bad ság ér zé sét so kunk
szá má ra a Mazsike meg ala ku lá sa je -
len tet te. Ott volt e so rok író ja, mint
ahogy sok száz lel kes zsi dó ér tel mi -
sé gi, meg per sze nem zsi dó ba rá ta -
ink, s ak kor min den ki úgy érez te,
sza ba dok és önál ló ak va gyunk. A
rendszerváltáskori Mazsihisz ve ze té -
se azon ban ve szé lyes kon ku ren ci át
lá tott az új szervezôdésben, és a
szekuláris ala pon szervezôdô kul tu -
rá lis egye sü let tá mo ga tá sa he lyett
an nak gyen gí té sé re tö re ke dett – nem
ke vés si ker rel. A de mok ra ti ku san
újraszervezôdött Mazsihisz egyik

leg na gyobb tör té nel mi hi bá ja, hogy
nem nyi tot ta tág ra ka pu it a tel jes ma -
gyar or szá gi zsi dó ság fe lé, ki zá ró lag
a hit köz sé gek be tö mö rült, a ma gyar
zsi dó ság nak tö re dé két jelentô zsi na -
gó gai kö zös sé gek re fi gyelt. A zsi dó
in téz mény rend szer rend szer vál tást
követô jelentôs megerôsödését ezért
nem kö vet te a kö zös sé gi élet ha son -
ló üte mû fejlôdése. En nek a fu ra ket-
tôsségnek van ta nul sá ga a 21. szá zad
haj na lán is: bár mi lyen ôrült ütem ben
történô inf rast ruk tu rá lis fej lesz tés
sem jár au to ma ti ku san a kö zös ség
fejlôdésével – s ezen ér de mes len ne
töb bek nek el gon dol koz nia.”

Meg lá tá sa sze rint „a rend szer vál -
tást követô évek len dü le te ko ráb ban
is me ret len kre a tív erôket sza ba dí tott
fel. Har minc év táv la tá ból azon ban
már lát ha tó e len dü let meg tor pa ná sa.
Min den si ker, min den büsz ke ség re
okot adó ered mény el le né re nem si -
ke rült a szá zez res nek mon dott zsi dó -
sá got meg szó lí ta ni, és az as  szi mi lá -
ci ós tren de ket meg for dí ta ni. Ta lán
ez az el múlt év ti ze dek leg na gyobb
hi á tu sa.”

Heisler And rás úgy fo gal ma zott:
„A Mazsihisz kény te len szem be néz -
ni a múlt stra té gi ai hi bá i val, és el tö -
kélt ab ban, hogy az el pa za rolt év ti -
ze dek után va ló di for du lat tör tén jen.
Le von va a ta nul sá go kat, le ráz za ma -
gá ról párt po li ti kai bék lyó it, nem he -
lyez ke dik, és nem fog lal ál lást párt -
po li ti kai kér dé sek ben, s ma már nin -
cse nek erôs pártkötôdései. Már nem
ki zá ró lag csak a szûk val lás gya kor ló
kö zös sé get kép vi se li, kö vet ke ze te -
sen ki áll – több-ke ve sebb si ker rel –
ér té kei és ér de kei men tén. Ami kor a
he lyi vagy kor mány za ti ha ta lom mal
ko ope rál, a kö zös ség igé nye it je le ní -
ti meg, s ami kor konf lik tust vál lal, a
kö zös sé gért te szi. A he lyes ará nyok
meg ke re sé se ne héz, de fon tos fel -
adat, kü lö nö sen ha a Mazsihisz va ló -
ban meg kí ván ja tar ta ni önál ló sá gát.
Ha a rend szer vál tás nak 30 év után
van po li ti kai ér te lem ben vett ho za dé -
ka, ak kor a Mazsihisz fel tét len po li -
ti kai iga zo dá si kény sze ré nek le-
vetkôzése min den kép pen az.”

Az el nök ki emel te: „A kö zös sé gi
re pu tá ció el vesz té se még a jó he lyen
lévô, át gon dolt funk ci ó jú épü le te ket
is ki üre sí ti. Mert bi za lom nél kül, a
kö zös sé gek igé nye he lyett a ha ta lom
igé nye it mér le gel ve nincs esély erôs
ma gyar zsi dó ság épí té sé re – hosz -
 szabb tá von sem. Ta lán most jött el
az iga zán ko moly vál to zás ide je. A
fel adat adott. A nem zet kö zi leg is
elônytelen – az an ti sze mi tiz mus nak
új ra kedvezô – kö rül mé nyek kö zött
nem be zár kóz ni, nem get tó sod ni
kell. Ne künk, Kö zép-Eu ró pa leg na -
gyobb lé lek szá mú zsi dó kö zös sé gé -
nek meg kell mu tat nunk ér té ke in ket.
Ha gyo má nya in kat megôrizve, de
min den ki szá má ra nyi tot tan. In téz -
mé nye ink mû kö dé sé nek minôségi
fej lesz té sé vel és a kö zös ség szá má ra
hi te les mun ká val. A több sé gi tár sa -
da lom ba in teg rá lód va és a tár sa dal mi
moz gá sok ra erôsen fi gyel ve. Az
éven te meg ren de zett Zsi dó Kul tu rá -
lis Fesz ti vá lo kon meg tel nek ugyan
zsi na gó gá ink, de ne künk nem sza bad
csak er re a taps vi har ra hi vat koz -
nunk. Va ló já ban a hét köz nap ok a
fon to sak.”

Mazsihisz

Dr. Bôhm Ádám prof. bal ra, fe hér kö peny ben, az ülô
sor ban dr. Pré da Ist ván ko ráb bi igaz ga tó fôorvos és
Ker tész Im re író, mö göt tük áll dr. Kiss Ró bert, 
a Hon véd kór ház je len le gi kar di o ló gi ai fôigazgatója
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Fe dez zük fel a Du na-ré gió rej tett
zsi dó kul tu rá lis örök sé gét!

A Rediscover el ne ve zé sû eu ró pai uni ós pro jekt ke re té ben a jövôben
sze mé lyes tör té ne tek be mu ta tá sát, ki ál lí tá so kat, vá ro si és temetôsétákat
is ter vez nek Sza bad kán.

Nyolc or szág 9 ön kor mány za ta és 18 in téz mé nye vesz részt ab ban a prog -
ram ban, amely a Du na-ré gió rej tett zsi dó kul tu rá lis örök sé gé nek fel fe de zé sét,
be mu ta tá sát tûz te ki cél já ul.

A két éve út já ra in du ló IPA-projekt a ha son ló mé re tû, va la mint tör té nel mi
hát te rû zsi dó örök ség gel rendelkezô vá ro so kat a há ló zat épí té sen ke resz tül kí -
ván ja be mu tat ni a kö zös ség szá má ra.

Ko vács Ró bert irodavezetô, sza bad kai hit köz ség: „A hit köz ség a Vá ro si
Mú ze um mal kar ölt ve dol go zik ezen a nem zet kö zi pro jek ten. A hit köz ség meg -
pró bál min dent, ami a sza bad kai zsi dó ság hoz kap cso ló dik, a zsi dó ság tör té -
ne tét, az it te ni zsi dó ha gyo má nyo kat, az anya gi és a nem anya gi kul tú ra ele -
me it a mi szemszögünkbôl hozzáférhetôvé ten ni a nagy kö zön ség szá má ra, hi -
szen ez kö zös ér de ke a vá ros nak, a hit köz ség nek és a mú ze um nak is.”

A prog ram ke re té ben a Sza bad kán is meg ta lál ha tó épí tett zsi dó kul tu rá lis
örök ség ke vés bé is mert ele me it, va la mit a temetôt és a különbözô em lék he -
lye ket mu tat nák be, de egy ál lan dó ki ál lí tás meg nyi tá sát is ter ve zik.

Mihájlovity Bá ba Ani kó m úzeumpe da gó gus, Vá ro si Mú ze um: „A pro jekt
kap csán be szé lünk majd a zsi dó kul tu rá lis örökségrôl, és ha ma ro san, ez év
ok tó be ré ben vagy no vem be ré ben egy ki ál lí tást is nyi tunk, eh hez kap cso ló dó -
an lesz mobilapplikációnk. Különbözô tu risz ti kai tú rá kat is szer vez ni fo gunk,
te hát olya no kat, ame lyek ki csit spe ci fi ku sab bak.”

A Rediscover el ne ve zé sû pro jekt több mint más fél mil lió eurós vis  sza nem
térítendô tá mo ga tás ból va ló sul meg.

Pan non RTV

13 szá za lék kal emel ke dett az
an ti sze mi ta bûn cse lek mé nyek

szá ma Né met or szág ban
A leg na gyobb fe nye ge tést a zsi dók ra a szélsôjobbosok je len tik a né met

bel ügy mi nisz ter sze rint. A szélsôjobbos AfD sze rint vi szont a kor mány el
akar ja tit kol ni a muszlim an ti sze mi tiz must.

Ta valy 2032 an ti sze mi ta bûn cse lek ményt re giszt rál tak Né met or szág ban,
ami 13 szá za lé kos emel ke dést je lent a 2018-as ada tok hoz ké pest, kö zöl te
Horst Seehofer bel ügy mi nisz ter. A Politico hír adá sa sze rint Seehofer ar ról is
be szélt, hogy az ese tek 93 szá za lé ká ért szélsôjobboldali elkövetôk a
felelôsek.

A sta tisz ti ka azt az ese tet is tar tal maz za, ami kor jom kippur nap ján egy fel -
fegy ver ke zett szélsôséges ter ro ris ta Halle vá ro sá ban egy zsi na gó gá ba pró bált
be jut ni. Mi u tán ez nem si ke rült ne ki, két járókelôt meg gyil kolt az ut cán.

Josef Schuster, a né met or szá gi Köz pon ti Zsi dó Ta nács el nö ke úgy lát ja,
hogy a hallei me rény let jel zés ér té kû volt. A kö zös sé gi vezetô a Politicónak
el mond ta, hogy az an ti sze mi tiz mus min den na pos sá vált a né met zsi dó ság szá -
má ra. Az interneten min den kor lá to zás nél kül öm lik a zsi dó el le nes gyû lö let,
de a zsi dó ság el uta sí tá sa az ut cá kon és az is ko lák ban is ko moly prob lé mát je -
lent.

A ko ro na ví rus-jár vány er re csak rá tett egy la pát tal. Az ös  sze es kü vés-el mé -
le tek ben hívôk és a jár vány ügyi in téz ke dé sek ellenzôi még a holokauszt re-
lativizálásától sem ri ad nak vis  sza, nyi lat koz ta Schuster.

A szélsôjobboldali AfD párt el nök he lyet te se, Be at rix von Storch nem tet -
szés ét fe jez te ki a bel ügy mi nisz ter ál tal be mu ta tott sta tisz ti ká val kap cso lat -
ban. Sze rin te Seehofer csak a mainstream po li ti ka i lag kor rekt nek szá mí tó ál -
lí tá sa it is mé tel ge ti, mi sze rint az an ti sze mi tiz mus a jobb ol dal ról ér ke zik. Ez -
zel pe dig a mi nisz ter a muszlim zsi dó el le nes sé get pró bál ja el tit kol ni.

Ki bic

Gua te ma la
A zsi dó kö zös ség élel mi sze re ket, tisz ta sá gi és fer-

tôtlenítô esz kö zö ket, va la mint védôruházatot aján dé ko -
zott a Vil la Nueva kór ház egész ség ügyi és ad mi niszt ra tív
dol go zó i nak, akik az or szág ban elôször fo gad tak
Covid–19-vírussal fertôzött be te ge ket. Rebeca Permuth
de Sabbagh, a hit köz ség el nö ke ki je len tet te, hogy az
aján dé ko zás a kö zel múlt ban el hunyt elôdje, Moises Beer
em lé ké re is tör té nik, ami zsi dók nál egy micvét je lent.
Ilan López ügyvezetô igaz ga tó hang sú lyoz ta, hogy
remélhetôleg más kö zös sé gek is kö ve tik pél dá ju kat. Az
esz kö zök át adá sát a hit köz ség Cadena el ne ve zé sû szo ci -
á lis há ló za ta bo nyo lí tot ta. Yehudi Sabbagh, a Cadena
el nö ke ki je len tet te, hogy a kö zel múlt ban több te le pü lés -
nek víz tisz tí tó be ren de zé se ket aján dé koz tak, ame lyek
mint egy négy száz csa lád éle tét kön  nyí tik meg. Az or -

szág ban 1000-1500 hit test vé rünk él, akik rész ben
askenázi, rész ben sze fárd gyö ke rû ek. A kö zös sé gek tag -
jai ak tív val lá si éle tet foly tat nak.

Bel gi um
Saj tó je len té sek sze rint költ ség csök ken tés mi att

szeptembertôl mó do sul a zsi na gó gák és más zsi dó in téz -
mé nyek vé del me, amit a ka to na ság he lyett a rendôrség
fog el lát ni. Christine Calmeau, a vé del mi mi nisz té ri um
szóvivôje hang sú lyoz ta, hogy a vál to zás nem fog ja csök -
ken te ni a biz ton ság ha té kony sá gát. Hans Knoop, a Zsi -
dó Szer ve ze tek Fó ru ma, a fla mand te rü le ten mûködô
ernyôszervezet ko or di ná to ra ki je len tet te, hogy a kö zös sé -
get ag gaszt ja a vál to zás, mert nem ke ve sebb, ha nem több
vé de lem re len ne szük sé gük. A Covid–19-járvány fo koz -
ta a ve szélyt, és so kan a zsi dó kat te szik felelôssé az el ter -
je dé sé ért. Bel gi um ban ket tes fenyegetettségi fo ko zat van
ér vény ben, de a dip lo má ci ai tes tü le tek, a nuk le á ris lé te -
sít mé nyek és a zsi dó in téz mé nyek a ko moly fe nye ge tett -
sé get jelentô hár mas fo ko zat ban van nak. A ka to na ság a
kö zös ség épü le te i nek vé del mét 2014. má jus ban a brüsz -
 sze li Zsi dó Mú ze um el len el kö ve tett ter ror tá ma dás után
vet te át.

Bra zí lia
Davi Alcolumbrét, a szö vet sé gi sze ná tus el nö két a kö -

zös sé gi ol da la kon an ti sze mi ta tá ma dá sok ér ték. Az in zul -
tus ak kor kezdôdött, ami kor a po li ti kus ke mé nyebb in téz -
ke dé se ket kö ve telt a pandémia gyors ter je dé sé nek meg ál -
lí tá sá ért. A kom men tá rok sze rint sú lyos hát rányt je lent

Jair Bolsonaro el nök szá má ra, hogy egy zsi dó töl ti be az
or szág egyik leg ma ga sabb köz jo gi tiszt sé gét. Fernando
Lottenberg, a Bra zí li ai Iz ra e li ta Hit köz sé gek Kon fö de -
rá ci ó ja ne vû ernyôszervezet vezetôje ki je len tet te, hogy
„elkeserítô egy po li ti kust ki zá ró lag zsi dó szár ma zá sa mi -
att tá mad ni. Nem tûr het jük, hogy az an ti sze mi tiz mus el -
fo ga dot tá vál jon Bra zí li á ban.” A 43 éves, ma rok kói sze -
fárd felmenôkkel rendelkezô Davi Alcolumbre ma gas
tiszt sé gé be 2019-ben tör tént meg vá lasz tá sa elôtt ke vés sé
volt is mert a zsi dó kö zös ség tag jai kö zött. A po li ti kus
meg kö szön te, hogy a zsi dó szer ve ze tek el ítél ték a sze mé -
lyét ért ras  szis ta pro vo ká ci ót. A sze ná tus tag jai té vé adás -
ban biz to sí tot ták szo li da ri tá suk ról a po li ti kust.

Svéd or szág
A ko ro na ví rus-jár vány sú lyo san érin tet te a zsi dó kö -

zös sé get, és több ha lál ese tet oko zott. A vesz te ség na -
gyobb volt Stock holm ban, mint a dé li or szág rész ben lévô
Malmôben. Alice Humble gö te bor gi orvosnô sze rint a
kor mány zat el ha nya gol ta az idôsek vé del mét, ami kü lö -

nö sen az idôsotthonokat érin tet te. A hit köz ség ál tal fenn -
tar tott stock hol mi idôsek há zá ban is több meg be te ge dés
tör tént. Moshe David Hacohen malmôi fôrabbi a
Jerusalem Postnak adott nyi lat ko za tá ban ki je len tet te,
hogy a zsi na gó gai ren dez vé nye ket át me ne ti leg szü ne tel -
tet ték, és át tér tek a di gi tá lis prog ra mok ra. „Igye kez tünk
meg vé de ni tag ja in kat, mert több sé gük 60 év nél idôsebb.”
A la kos ság ál ta lá ban fe gyel me zet ten vi sel ke dett. A
fôrabbi sze rint a po li ti ku sok nem hoz tak sem mi lyen dön -
tést, ha nem az egész ség ügyi szak em be rek ta ná csa it kö -
vet ték. Má jus kö ze pén is mét meg nyi tot ták a malmôi zsi -
na gó gát a kábbálát sábbátra, ame lyen ál ta lá ban 20-25
hívô szo kott részt ven ni. A ha tó sá gok egyelôre csak ma -
xi mum 50 fôs ös  sze jö ve te le ket en ge dé lyez nek. Az idén
el ma rad a zsi dó gye re kek 111 éve mûködô nyá ri tá bo ra
is, ahol a stock hol mi fi a ta lok ta lál koz hat tak vi dé ken élô
tár sa ik kal.

Ko vács Gá bor Meg em lé ke zés a hallei zsi na gó ga el le ni tá ma dás ról

A sza bad kai zsi na gó ga

ZZ ss ii   ddóó  VV ii   ll áá gg   hh íí rr   aa ddóó

Gua te ma la. 
Rebeca Permuth de Sabbagh hit köz sé gi el nök

Bra zí lia. Davi Alcolumbre, a sze ná tus el nö ke a
pandémia ide jén

Svéd or szág. Moshe David Hacohen fôrabbi

Bel gi um. Hans Knoop, a Zsi dó Szer ve ze tek Fó ru má nak
ko or di ná to ra
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Az iz ra e li ek 2-3 szá za lé kát
fertôzhette meg ed dig

a ko ro na ví rus
Az iz ra e li ek 2-3 szá za lé kát fertôzhette meg ed dig a ko ro na ví rus a tel-

avi vi egye tem sze ro ló gi ai ku ta tá sa alap ján – je len tet te a Jediót Ahronót
cí mû új ság hon lap ja, a Ynet.

Az egye tem ku ta tói az egész ség ügyi mi nisz té ri um fel ké ré sé re vizs gál ták
meg az iz ra e li la kos sá got, hogy meg tud ják az átfertôzöttség je len le gi mér té -
két, ír ja az MTI. Vért vet tek az iz ra e li né pes ség ös  sze té tel ének megfelelô,
1700 fôs rep re zen ta tív min ta tag ja i tól, hogy meg ál la pít sák, há nyan ter mel tek
kö zü lük el len anya got a ví rus sal szem ben, ami fertôzöttségüket bi zo nyít ja.

Ilyen el len anya got ak kor is ter mel az em be rek szer ve ze té nek im mun rend -
sze re 2-3 hét tel a fertôzés után, ha sem mi fé le tü ne te sem ala kult ki ná luk a ko -
ro na ví rus okoz ta be teg sé gek nek, va gyis lát szó lag tel je sen egész sé ge sek.

A ta nul mány sze rint a 40–60 éves kor osz tály nál az át lag nál né mi leg ma ga -
sabb arány ban volt je len az el len anyag, míg a 19 év alat ti ak nál ugyan ez az
arány cse ké lyebb volt. Ezen kí vül a fér fi ak fertôzöttebbnek bi zo nyul tak a
nôknél, a tel-avi vi ak és a je ru zsá le mi ek pe dig a hai fai ak nál.

„Az ada tok azt mu tat ják, hogy az ed dig is mert mint egy 17 ezer korona-
vírus-fertôzött mind egyi ké re 11-16 nem fel is mert fertôzés ju tott” – nyi lat koz -
ta a ku ta tás egyik vezetôje, Da ni Kohen pro fes  szor a Ynetnek.

„Az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a ki já rá si kor lá to zá sok megfelelôen
mû köd tek, a la kos ság nak csak né hány szá za lé ka volt ki té ve a ví rus nak. Ezért
az or szág na gyon mes  sze van a vá gyott nyáj im mu ni tás tól” – tet te hoz zá.

Iz ra el ben má jus ban fo ko za to san vis  sza szo rult a jár vány, de az utób bi
idôben is mét egy re több be te get ta lál tak, elsôsorban az is ko lák ban el ha ra pó -
dzott fertôzések mi att. A hó nap utol só he té ben több új ese tet re giszt rál tak,
mint elôtte há rom hé tig ös  sze sen, ezért új ra be zár tak 31 is ko lát, 3723 ta nu ló -
nak és ta nár nak há zi ka ran tén ba kel lett vo nul nia.

Is mét jelentôsen nö ve lik a tesz te lést, a mentôszolgálat meg nyi tott több, már
be zárt „drive in”, va gyis au tós tesztelô ál lo mást, ahol olya nok je lent kez het -
nek, akik kap cso lat ba ke rül tek is mert fertôzöttekkel, még ha nin cse nek is tü -
ne te ik.

A ko ro na ví rus meg je le né se óta 17.219 fertôzöttet ta lál tak, akik kö zül
14.915-en már meg gyógy ul tak. Jú ni us elsô nap ja i ban 31-en vol tak sú lyos ál -
la pot ban, kö zü lük 30-an lélegeztetôgépen. A ha lá los ál do za tok szá ma ad dig
287 volt.

Iz ra el: már el hagy ta a 9 mil li ót
Iz ra el Ál lam 72. füg get len sé gi nap ja elôtt a köz pon ti sta tisz ti kai hi va -

tal be je len tet te, hogy az iz ra e li la kos ság szá ma el ér te a 9.190.000 fôt.
A la kos ság het ven négy szá za lé ka zsi dó, ez 6.806.000 fôt tesz ki, 21 szá za -

lék az arab la ko sok ará nya, míg 5 szá za lé kuk más val lá sú.
Az elôzô év hez ké pest az or szág né pes sé ge száz het ven egy ezer rel, va gyis

1,9%-kal nôtt, ami kö rül be lül 180.000 új szü lött csecsemôt és 32.000 új be -
ván dor lót fog lal ma gá ban. Az el múlt év ben 44.000 em ber halt meg Iz ra el ben.

Iz ra el Ál lam lét re ho zá sa kor az or szág la kos sá ga 806.000 volt, az óta az új -
szü löt tek nek, be ván dor lók nak köszönhetôen szé pen fel duz zadt a la kos ság
szá ma.

A sta tisz ti kai hi va tal becs lé sei sze rint 2030-ra Iz ra el la kos sá ga el éri a 11
mil li ót, és a füg get len ség szá za dik év for du ló ján, 2048-ban, már több mint
15,2 mil li ó an él nek majd az or szág ban.

Je len leg a vi lág zsi dó sá gá nak 45 szá za lé ka la kik Iz ra el ben. Az or szág zsi -
dó sá gá nak kö rül be lül 78 szá za lé ka Erecben szü le tett. Az élet ko ro kat te kint ve
kö zel 950.000 négy éves vagy an nál fi a ta labb gye rek és kö rül be lül 50.000 
90 éves vagy an nál idôsebb em ber él az or szág ban.

A tel jes la kos ság 28 szá za lé ka fi a tal ko rú, a 65 éves vagy an nál idôsebb em -
be rek ará nya pe dig a tel jes né pes ség re ve tít ve 12 szá za lék.

Je ru zsá lem fôrabbija sze mé lye sen
fe jez te ki rész vét ét

Arje Stern rab bi a meg bé ké lés üze ne té vel ér ke zett a gyá szo ló csa lád -
hoz. A rendôrségnél fo gya té ko so kat felismerô kép zés sel elôznék meg a
ha son ló ese te ket.

A 32 éves Ijad Halakot iz ra e li rendôrök lôtték le Je ru zsá lem óvá ro sá ban,
mi u tán a ke zé ben lévô mo bil te le font fegy ver nek néz ték. Ha lak a fel szó lí tás
el le né re nem állt meg, me ne kül ni kez dett, az üldözô rendôrök pe dig tü zet nyi -
tot tak rá, ek kor ér te a ha lá los lö vés. A rendôrök nem ta lál tak fegy vert az ál -
do zat nál, és ha ma ro san ki de rült, hogy a fé ri autista volt.

Öt le tek a kö zös sé gi
új ra hasz no sí tás ra

Bi zo nyá ra so kan fel tet ték már ma guk nak a kér dést, hogy mit te het né -
nek a Föl dért. Van nak, akik lel kes környezetvédôkké vál nak, má sok pe -
dig a bál ná kat sze ret nék meg men te ni. Ha a min den nap ja ink ban egy ki -
csit job ban oda fi gye lünk a kör nye ze tünk re, ak kor nem csak ré sze sei le he -
tünk a fen ti ek nek, ha nem na gyon so kat te szünk a Föl dért is.

Küz de lem az étel pa zar lás el len
Iz ra el ben éven te 2,5 mil lió ton na étel ke rül a ku kák ba. En nek 50 szá za lé kát

még el le het ne fo gyasz ta ni – az iz ra e li élel mi szer bank, a Leket tá jé koz ta tá sa
sze rint. Bár a ház tar tá sok is sok élelmiszertôl sza ba dul nak meg, a leg töb bet
még is az ét ter mek és a szu per mar ke tek dob ják ki. A SpareEat er re a prob lé -
má ra ta lált meg ol dást: ki fej lesz tett egy app li ká ci ót, amely ös  sze gyûj ti a még
fo gyaszt ha tó éte le ket az éttermektôl, pékségektôl stb., majd na gyon kedvezô
áron ér té ke sí ti ôket. Éli Fisher társ ala pí tó és marketingvezetô sze rint az éte -
lek ilyen mó don történô új ra hasz no sí tá sa elsôsorban a kör nye zet nek jó, mert
ren ge teg erôforrást meg spó rol ha tunk ve le. Ugyan ak kor a SpareEat egy iga zi
win-win szi tu á ció min den érin tett nek. Jó az üz le ti ol dal nak, mert né mi be vé -
telt így is tud ge ne rál ni, és jó a la ko sok nak is, akik kedvezô áron tud nak íz le -
tes ételt fo gyasz ta ni.

Ré gi já té kok kre a tív fel hasz ná lá sa
A bol tok ban vá sá rolt új já té kok kal el len tét ben a hasz nált já té kok nak sa ját

tör té ne tük is van. Már vol tak, akik szí ve sen hasz nál ták ôket, és sze re tet tel
bán tak ve lük. Ne héz meg vál ni az ilyen kincsektôl. Az el vá lás azon ban nem
olyan fáj dal mas, ha tud juk, hogy egy részt jó hely re ke rül nek, más részt a kör -
nye ze tet is óv juk egy-egy ba ba, kis au tó új ra hasz no sí tá sá val. Tál Ten ne
Czaczkes új ra éle tet ad a ré gi já té kok nak az zal, hogy kü lön le ges tár gya kat al -
kot belôlük. Leg utóbb a tel-avi vi vá ros há zá val együtt mû köd ve egy ha tal mas
strand lab dát ké szí tett ré gi, már meg unt vagy sé rült já té kok ból. Ez zel az ak ci -
ó val az egy szer hasz ná la tos mû anyag tár gyak mi ni ma li zá lá sá nak szük sé ges -
sé gé re kí ván ták fel hív ni a fi gyel met.

In gye nes esküvôi ru hák
Áviháj Álkobi, a Kol Kala ala pí tó ja egy olyan bu ti kot ho zott lét re, amely

4500 esküvôi ru hát, fáty lat, öl tönyt és egyéb esküvôi ru há za tot kí nál leendô
há zas pár ok ré szé re. A vál lal ko zás kü lön le ges sé ge, hogy a ru hák hasz ná la ta
in gye nes, mert Áviháj így sze ret né óv ni a Föl det és a kör nye ze tet.

Iz ra e li Nagy kö vet ség

Tit kos-
 szol gá lat 

a ví rus el len
A mo bil te le fo nok tit kos szol gá la -

ti kö ve té sé vel ellenôrzik a há zi ka -
ran tén ra kö te le zet tek ott hon ma ra -
dá sát, és a fertôzöttek elôzetes
moz gá sa alap ján dön te nek újabb
ka ran té nok ról Iz ra el ben – je len -
tet te a he lyi mé dia már ci us 15-én.

Az iz ra e li kor mány va sár nap es te
jó vá hagy ta, hogy a Sin Bét bel biz -
ton sá gi szol gá lat a mo bil te le fo nok
ada tai és más ter ror el le nes tech no ló -
gi ák fel hasz ná lá sá val nyo mon kö -
ves se a ko ro na ví rus sal fertôzöttek
moz gá sát.

Az okostelefonok vissza-
menôleges hely meg ha tá ro zá sá val
fel tér ké pe zik a fris sen fertôzöttek el -
múlt két he tét is, hogy mer re jár tak,
kik vol tak a kö ze lük ben, és ezen sze -
mé lyek szá má ra is elôírják a há zi ka -
ran tént. Ôket SMS-ben fog ják ér te sí -
te ni errôl.

Ez a dön tés fel ha tal ma zást ad a Sin
Bét szá má ra a tel jes né pes ség nyo -
mon kö ve té sé re, és ko moly ag go dal -
ma kat ve tett fel a ci vil la kos ság ma -
gán éle té re gya ko rolt kö vet kez mé -
nyei mi att.

„Biz to sít ha tom, hogy Iz ra el Ál la -
má ban nincs és nem lesz »nagy

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Arje Stern fôrabbi rész vét lá to ga tá son Ijad Ha lak csa lád já nál

A té ve dés mi att Iz ra el bo csá na tot kért, Amir Ohana bel biz ton sá gi mi nisz -
ter pe dig be je len tet te, hogy ki fog ják vizs gál ni az ese tet, amit az zal ma gya rá -
zott, hogy a rendôröknek má sod per cek alatt kell dön tést hoz ni uk egy ter ror
súj tot ta tér ség ben, ahol ál lan dó ve szély fe nye ge ti az éle tü ket. A mi nisz ter azt
is kö zöl te, tá mo gat ni fog ja a fo gya ték kal élô em be rek kön  nyebb fel is me ré sét
segítô kép zés be ve ze té sét a rendôrségnél.

Ohana ko ráb ban meg lá to gat ta vol na Ha lak gyá szo ló csa lád ját Ke let-Je ru -
zsá lem ben, de az ál do zat ap ja kö zöl te, hogy nem sze ret ne az iz ra e li kor mány -
tól érkezô lá to ga tó kat fo gad ni. A csa lád hoz el lá to ga tott vi szont Arje Stern,
Je ru zsá lem askenázi fôrabbija, aki he lyi muszlim vezetôkkel is ta lál ko zott.

A fôrabbi a vá ro si ön kor mány zat képviselôivel együtt ér ke zett meg Ha lak
csa lád já hoz, és el mond ta, hogy a bé ke és a ki egye zés üze ne té vel jött rész vé -
tet nyil vá ní ta ni. A lelôtt autista fér fi édes ap ja kö szö ne tet mon dott a fôrab-
binak a lá to ga tá sért.

Ki bic

Ké pünk il luszt rá ció

testvér«, még olyan szélsôséges
hely zet ben sem, mint a mos ta ni” –
mond ta Becálél Szmotrics köz le ke -
dé si mi nisz ter, Ge or ge Orwell 1984
cí mû disztopikus re gé nyé re utal va.

Az igaz ság ügyi mi nisz té ri um név
nél kül nyi lat ko zó vezetô tisztviselô-
je sze rint a fôügyész ál tal jó vá ha -
gyott kor mány dön tés azt je len ti,
hogy a Sin Bét bí ró sá gi vég zés nél -
kül ellenôrizheti a ci vi lek mo bil esz -
kö ze it és meg is mer he ti a tu laj do no -
sok út vo na lát.

Ben já min Netanjahu mi nisz ter el -
nök szom bat es te be je len tet te, hogy
eze ket az in téz ke dé se ket a ví rus ter -
je dé se el le ni küz de lem ben kí ván ja
fel hasz nál ni. Mi u tán a mo bil te le fo -
nok kö ve té sét so kan bí rál ták a he lyi
mé di á ban a ma gán élet meg sér té sé -
nek ve szé lye mi att, kor lá to zá so kat
il lesz tet tek a Sin Bétnek adott jo go -
sult sá gok hoz.

Ezen kor lá to zá sok sze rint a Sin
Bét csak is a ko ro na ví rus el le ni küz -
de lem ben és mind ös  sze har minc na -
pig kö vet he ti a la ko sok te le fon ja it. A
tit kos szol gá lat az ily mó don szer zett
in for má ci ót más mó don nem hasz -
nál hat ja fel, és köz vet le nül az egész -
ség ügyi mi nisz té ri um hoz fog ja el -
kül de ni, hogy on nan az üze ne te ket
az érin tet tek te le fon ja i ra to váb bít sák.
Ezen irány el vek meg sér té se bûn cse -
lek mény nek minôsül. (MTI)
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A Lon don ban élô Hor thy Ist ván nak meg-
gyôzôdése, hogy kor mány zó nagy ap ja a de -
por tá lá sok le ál lí tá sá ig nem tu dott a ha lál tá -
bor ban zaj ló bor zal mak ról, de államfôként
még is csak volt felelôssége a tra gé di á ban.
Amúgy de rûs és na gyon ked ves em ber ként
em lék szik rá a számûzetésbôl, aki az 56-os
for ra da lom le ve ré se után vesz tet te el vég leg
az él ni aka rá sát. Az uno ka most egy do ku -
men tum film ben idéz te fel em lé ke it, és te le -
fo non is be szélt a 24.hu-nak ar ról, mi lyen
ér zés a Hor thy -fa siz mus ról ol vas ni, il let ve
ho gyan telt az utol só ta lál ko zá sa a nagy ap -
já val.

Nem kér dés, hogy Hor thy Mik lós a 20. szá -
za di ma gyar tör té ne lem egyik leg meg osz tóbb
alak ja. Azok kö zé tar to zik, akik nek a ne ve
kiejtésétôl egye nes út ve zet az in du la tos, asz -
tal csap ko dó vi tá kig, hogy va jon a nem zet meg-
mentôjérôl vagy egy fa sisz ta dik tá tor ról van-e
szó. A tör té né szek per sze idôrôl idôre fel hív ják
a fi gyel met ar ra, hogy a va ló ság jó val ár nyal -
tabb az ilyen leegyszerûsítô, szélsôséges vé le -
mé nyek nél, ám ab ban sok szor köz tük sincs
egyet ér tés, hogy va jon me lyek is Hor thy po li -
ti kai ér de mei és bû nei, men  nyi ben tehetô
felelôssé a kor mány zó a ma gyar holokausztért,
il let ve a má so dik vi lág há bo rú ka taszt ro fá lis
vég já té ká ért. Egé szen biz tos, hogy ezek a vi ták
még jó ide ig ve lünk ma rad nak, a Hor thy -kor -
sza kot új ra „felfedezô” em lé ke zet po li ti ka pél -
dá ul ga ran tál tan gon dos ko dik a kellô he vü let
fenn tar tá sá ról.

El kép zel ni is ne héz, mi lyen le het ilyen tör té -
nel mi fi gu ra le szár ma zott já nak len ni, és mi -
lyen ér zés, ami kor nagy apánk nem csak a sa ját
csa lá dunk pri vát em lé ke ze té ben él, de egyút tal
egy tel jes kor szak, egy ide a li zált-gyû lölt rend -
szer név adó ja is. A Nagy apám: Hor thy Mik lós
cí mû do ku men tum film eb be a kü lö nös
nézôpontba en ged be te kin tést. A Tri a non 100.
év for du ló ján online be mu ta tott film ben a kis -
ko ra óta kül föld ön élô uno ka, ifj. Hor thy Ist -
ván idé zi fel em lé ke it az emig rá ci ó ban meg -
halt kor mány zó ról, akit ô egy faj ta apa fi gu rá -
nak is te kin tett gye rek ko rá ban.

Ugyan is sa ját ap ját, a repülôtisztként szol gá -
ló Hor thy Ist vánt nem is mer het te iga zán, hi -
szen mind ös  sze más fél éves volt, ami kor a ha -
za tér ni készülô kormányzóhelyettes 1942-ben
utol só be ve té sén le zu hant és meg halt a ke le ti
fron ton. Ez per sze azt is je len ti, hogy nagy ap ja
két és fél év ti ze des kor mány zói idôszakáról
sincs na gyon sok sa ját em lé ke, bár az utol só,
há bo rús évek nyo masz tó idôszaka lát ha tó an
mé lyen be égett a kis Hor thy Ist ván em lé ke ze -
té be. A bu kás utá ni szám ûze tés idôszakában
pe dig ki fe je zet ten kö zel ke rült nagy ap já hoz,
aki nek ha tal ma ek kor már csak odá ig ter jedt,
hogy uno ká já nak ad ja át böl cses sé ge it a tár sa -
da lom ide á lis mûködésérôl.

Az öt ven per ces film te hát vál lal tan egy szub -
jek tív vis  sza em lé ke zést mu tat be, amit csak rö -
vid, narrációs be té tek sza kí ta nak meg he lyen -
ként. Sipos Jó zsef, a ko ráb ban Márai-adaptá-
ciókon (A gyer tyák cson kig ég nek, Esz ter ha -
gya té ka) is dol go zó rendezô el mond ta a 24.hu-
nak, hogy az ere de ti kon cep ció sze rint több
meg szó la lót is fel ke re sett vol na, és a há bo rús
ki ug rá si kí sér le tet jár ta vol na kör be a film. Ám
az elsô in ter jú Hor thy Ist ván nal olyan tar tal -
mas nak bi zo nyult, hogy in kább úgy dön tött, az
uno ka vá la sza i nak szen te li a tel jes játékidôt. A
Nagy apám: Hor thy Mik lós amúgy egy tri ló gia
befejezô da rab ja, amely nek elsô két ré sze
Raoul Wal len berg, il let ve Bar tók Bé la sor sán
ke resz tül mu tat ta be a vi ha ros tör té nel mi
idôszakot.

Bal eset ben kap ta a bur go nya or rot
Egy ilyen film cél ja nyil ván va ló an nem le het

az, hogy komp lex, tár gyi la gos ké pet mu tas son
a kor mány zó ról. Iz gal mas ve tü le tét in kább épp
a csa lá di kö te lék és az ér zel mi kö zel ség meg lé -
te ad hat ja, ami az ob jek ti vi tást ele ve le he tet -
len né te szi.

„Min dig hal lot tam, hogy a Hor thy -mí tosz
men  nyi re ki ter jedt, plá ne Ken de re sen. De bo -
csá nat, Ken de re sen ôt is mer ték, a nagy pa pa ott
élt, ott dol go zott, ott lo va golt a föl de ken. Ott ez
nem mí tosz volt, ha nem egy iga zi ér zés. Mi ért
sze ret ték an  nyi ra nagy pa pát? Mert ô is min den -
kit sze re tett. Ez tel je sen el tér at tól a kato-
naképtôl, aki min dig egyen ru há ban van, na -
gyon ko moly arc cal” – mond ja Hor thy Ist ván,
aki sze rint so kan nem tud ják pél dá ul azt sem,
hogy nagy ap ja szi go rú ar cán egy fi a tal ko ri ten -
ge rész bal eset is raj ta hagy ta a nyo mát, mi kor
egy el sza ba dult kö tél mi att le zu hant a fe dél zet -
re. „Ak kor kap ta a bur go nya or rot, mert a plasz -

ti kai mû tét nem volt olyan fi nom an nak ide jén.”
Ar ról is be szél, hogy az egész Hor thy -csa -

lád ra nagy fo kú köz vet len ség és mé lyen meg élt
sze re tet volt a jellemzô, ami az ô me re vebb
közegbôl érkezô, arisz tok ra ta szár ma zá sú
édes any já nak egy új vi lá got nyi tott meg. Ezt a
csa lá di idillt per sze egy há bo rú és egy fel fog -
ha tat lan bor zal mak fe lé sod ró dó vi lág övez te,
amely nek az uno ka em lé kei sze rint „de rûs és
ked ves” nagy apa is egyik meg ha tá ro zó szerep-
lôje volt. A felelôsség és a po li ti kai mu lasz tá -
sok kér dé se több ször is szó ba ke rül a film ben,
akár csak a ná cik hoz és Hit ler hez va ló vi szo -
nya.

„Az ne kem vi lá gos, hogy nagy pa pa nem tud -
ta, mit kell kez de ni egy ilyen em ber rel, mint a
Hit ler. Mi kor a hely zet rom lik, az em be rek re -
mé lik, hogy egy eré lyes gaz em ber va la hogy
hely re hoz za a dol go kat” – mond ja Hor thy Ist -
ván, aki sze rint nagy ap ja azért utál ta ere-
dendôen a bol se viz must, mert azt meg él te Ma -
gyar or szá gon, ám idôbe telt ne ki, mi re meg ér -
tet te, hogy a ná ciz mus majd nem ugyan az.
„Nem tôle hal lot tam, ha nem édes anyám tól,
hogy mi kor nagy apám elôször ta lál ko zott Hit -
ler rel, Hit ler még kér de zett, hall ga tott má sok -
ra, és na gyon érdeklôdött a dol gok iránt. Má -
sod szor már na gyon rossz be nyo má sa volt ró -
la. Egész meg vál to zott, a te kin te te ho má lyos
lett, sem mit nem kér de zett, érez te, hogy ô Eu -
ró pa ural ko dó ja, és nem kell má sok ra hall gat -
nia.”

Lelôni Hit lert
Azt a je le ne tet vi szont uno ká já nak is el me -

sél te az egy ko ri kor mány zó, amit az tán a me -
mo ár já ban is meg írt: az 1944. már ci u si ta lál ko -
zó ra ér kez ve el gon dol ko dott raj ta, hogy itt len -
ne a lehetôség lelôni Hit lert, mert ôt nem fog -
ják meg mo toz ni, ám vé gül in kább egy „ma ga -
sabb Lény re” bíz ta a bí rás ko dást, és a vo na ton
hagy ta a fegy vert. A Ma gyar or szág né met
meg szál lá sa után el in dult de por tá lá sok ról Hor -
thy Ist ván úgy vé li, hogy nagy ap ja hi á ba ma -
radt kor mány zó, ek kor már nem szá mí tott iga -
zán tényezônek, és in kább csak azt cso dál ja,
hogy jú li us elejétôl ok tó be rig va la hogy még is

csi nált ma gá nak egy kis moz gás te ret, és el tu -
dott ér ni egy-két dol got.

Meggyôzôdése, hogy Hor thy Mik lós egé -
szen ad dig nem sej tet te, mi tör té nik az el hur -
colt zsi dók kal, amíg kéz hez nem kap ta az
ausch witzi jegyzôkönyvet 1944. jú li us ele jén,
ezt követôen pe dig le is ál lít tat ta a de por tá lá so -
kat.

Hogy Hor thy pon to san mit tu dott a de por tá -
lá sok ról, il let ve mit te he tett vol na a meg aka dá -
lyo zá suk ra, az mai na pig vi ta tár gya a tör té né -
szek kö zött, leg utóbb pél dá ul a Hor thy
felelôsségérôl friss köny vet pub li ká ló
Ungváry Krisz ti án és Szakály Sán dor fe szült
egy más nak a té má ban.

Egy ilyen kér dés ben tör té né szi szem pont ból
nem iga zán re le váns egy uno ká nak a csa lá di
em lé ke zet re épülô vé le mé nye, ami ebbôl a
szem pont ból épp olyan meg bíz ha tat lan for rás -
nak szá mít, mint a kor mány zó há bo rú után írt
me mo ár ja. Az vi szont egy ér tel mû en a film leg-
erôsebb mo men tu ma, ami kor Hor thy Ist ván bo -
csá na tot kér nagy ap ja ne vé ben a holokausztért:

„Meg va gyok gyôzôdve, hogy a nagy pa pám
ezt nem akar ta, sôt, azt hi szem, majd nem nem
hit te el, hogy ilyen van. De ha va la ki úgy ér zi,
hogy az ô felelôssége volt – és per sze ô volt az
államfô, úgy hogy ta lán jo gi szem pont ból
felelôs is volt –, én leg mé lyeb ben a csa lád ne -
vé ben és a nagy apám ne vé ben (...) bo csá na tot
sze ret nék kér ni azok tól, akik szen ved tek. Mert
mind em be rek va gyunk, mind hi bá zunk. Le he -
tet len, hogy a nagy apám nem hi bá zott. Per sze
hogy hi bá zott. Csak az Is ten tud tö ké le te sen
cse le ked ni. Úgy hogy ne kem il lik bo csá na tot
kér ni” – mond ja a ma gya rul meglepôen fo lyé -
ko nyan, de oly kor azért érezhetô bi zony ta lan -
ság gal beszélô Hor thy Ist ván.

Te le fo nos meg ke re sé sünk re azt is
megerôsítette, hogy errôl most be szélt elôször
nyil vá no san, pe dig már na gyon rég óta dol go -

zik ben ne az ér zés. Egy ál ta lán nem ki szá mí tott
gesz tus volt ez a részérôl, és nem is vár sem mi -
fé le re ak ci ót.

„Hogy va la ki, aki el vesz tet te a csa lád ját, mit
érez ez zel kap cso lat ban, és el fo gad ja-e vagy
sem, az min den ki sa ját dön té se. Nem vá rok
sem mi lyen vissz han got er re a bo csá nat ké rés re,
csak fon tos nak érez tem, hogy ki fe jez zem, amit
ér zek” – mond ta a 24.hu-nak.

Az vi szont el szo mo rít ja, hogy har minc év vel
a rend szer vál tás után is sok szor Hor thy -fa siz -
mus ról ír nak, vagy ami kor egy kül föl di ba rát ja
fel há bo rod va me sé li ne ki, hogy részt vett egy
bu da pes ti ide gen ve ze té sen, ahol elképesztô ha -
zug sá gok hang zot tak el a gya nút lan kül föl di
cso port elôtt. Pél dá ul az, hogy a ma gyar kor -
mány zó an  nyi ra fék te len an ti sze mi ta volt,
hogy va ló já ban ô buj to gat ta Hit lert a zsi dók ki -
ir tá sá ra, és vé gül még a né met dik tá tor nak is
ele ge lett belôle, ezért szám ûz te ôt Por tu gá li á -
ba.

Ez zel együtt Hor thy Ist ván sze rint kül föld ön
még ne he zebb re á lis, ár nyalt ké pet kap ni a

nagy ap já ról, mert ott ke ve seb ben is me rik a
ma gyar tör té nel met, és ha bár mi lyen po zi tí vum
el hang zik ró la, azon nal rá zú dul nak a meg szó -
la ló ra az in du la tos tá ma dá sok, hogy Hor thy va -
ló já ban egy ször nye teg volt, és aki jót mond ró -
la, azt nyil ván va ló an a szélsôjobboldalt tá mo -
gat hat ja.

„Fáj, hogy az ilyes mit a gye re ke im nek és az
uno ká im nak is ol vas ni uk kell. Per sze ôk tud ják,
hogy ez nem igaz, de ak kor is nehéz”– mond ta
a te le fon ban.

Tel je sen ma gá ba zu hant
A há bo rú vég nap ja i ról na gyon pon tos em lé -

kei van nak Hor thy Ist ván nak, aki mind ös  sze
há rom éves volt, ami kor a né me tek el hur col ták
ôket a Vár ból, és Hor thyt le mon dat va Ba jor or -
szág ba vit ték a csa lá dot. A há bo rú vé ge után
zûr za va ros éve ket él tek át. A kor mány zót el -
sza kí tot ták a csa lád já tól, „ide vit ték, oda vit ték,
amo da vit ték. Né ha bör tön ben volt, né ha egy
kas tély ban. Lát szott, hogy az ame ri ka i ak sem
tud ták, mit csi nál ja nak ve le.” 1949-ben ke rül -
tek vé gül a por tu gá li ai Estorilba, ahol Hor thy
Mik lós ha lá lá ig élt.

„Mi a latt szám ûze tés ben vol tunk, én so sem
hal lot tam nagy pa pát pa nasz kod ni ar ról, hogy
mit vesz tett el, a gye re ke it, a va gyo nát, a be -
csü le tét, a po zí ci ó ját, a ha zá ját. Hogy szo mo rú
volt, az biz tos, de ezt nem fe jez te ki, és a min -
den na pi élet ben egy de rûs em ber volt. Sze re tett
mu la toz ni, sze re tett vic cel ni, sze re tett bri dzsel -
ni és sze ret te az em be re ket. Na gyon so kan jöt -
tek hoz zánk min dig” – mond ja a film ben Hor -
thy Ist ván, aki sze rint ek ko ri ban in kább apa-
fiú vi szony ala kult ki köz tük, és so kat sé tál tak
együtt, akár po li ti ká ról is be szél get ve. Per sze
nem konk rét helyzetekrôl vagy po li ti ku sok ról
volt szó, in kább el mé let ben ma gya ráz ta uno ká -
já nak, hogy mû kö dik a de mok rá cia, mi az a
par la ment, hogy sza vaz nak a tör vény ho zás ban,
és hogy áll ös  sze egy kor mány. Felnôtt fej jel,
rész ben épp az in du la tos fa sisz tá zá so kat lát va,
ô is tisz táz ni akar ta a ma ga szá má ra, mi volt
nagy ap ja po li ti kai vi lág né ze te, és ar ra ju tott,
hogy Hor thy Mik lós egy kon zer va tív li be rá lis
egyén volt. „Eb ben a do log ban na gyon mély
meggyôzôdései és ér té kei vol tak, amikrôl nem
sok szor be szélt, mert mé lyeb ben gyö ke re zett,
mint az in tel lek tu á lis be ál lí tott sá ga. Ezt ab ból
szed tem ki, amit elôbb mond tam: mi kor be -
szélt ne kem a po li ti ká ról, pró bál ta meg ma gya -
ráz ni, hogy kel le ne a po li ti ká nak funk ci o nál -
ni.”

Hi á ba érez te ma gát jól Por tu gá li á ban, Hor -
thy Mik lós na gyon vá gyott vis  sza Ma gyar or -
szág ra, és so ká ig re mény ke dett ab ban, hogy
van is esé lye a ha za té rés re, mert az orosz meg -
szál lás át me ne ti nek bi zo nyul. Az 56-os for ra -
da lom le ve ré se azon ban vég leg el osz lat ta ben -
ne ezt a re ményt, ez zel együtt pe dig az él ni
aka rást is. Az ek ko ri ban már Skó ci á ban ta nu ló
Ist ván épp ez után, egy ka rá cso nyi szü net re
vissza tér ve, Estorilban lát ta utol já ra nagy ap ját,
és fel is tûnt ne ki, hogy men  nyi re ma gá ba zu -
hant.

„Le volt sújt va, és va la hogy nem úgy vi sel ke -
dett, mint ko ráb ban. Tu do má sul vet tem, de nem
na gyon rá gód tam raj ta, hisz ek kor már csak -
nem 90 éves volt, jo gá ban állt meg öre ged ni.
Két hó nap ra rá hív tak, hogy nagy pa pa meg -
halt, és men jek a te me tés re. El szo mo rod tam.
Ha érez tem vol na, hogy ilyen kö zel van a vé gé -
hez, több idôt szán tam vol na rá az utol só sza -
kasz ban. De ezt sok szor utó lag is me ri csak fel
az em ber” – idéz te fel be szél ge té sünk so rán az
utol só ta lál ko zást.

Hor thy, a ma gán em ber
A Nagy apám: Hor thy Mik lós nyil ván va ló an

nem visz kö ze lebb a mai na pig kul tus  szal és el -
len kul tus  szal is bí ró kor mány zó tör té nel mi sze -
re pé nek és po li ti kai felelôsségének ob jek tív
meg íté lé sé hez, en nek el le né re rend kí vül ér de -
kes, ha a he lyén ke ze li az em ber. Az államfô
ka to nás, hi va ta los szi lu ett je he lyett in kább
Hor thy, a meglepôen jó ke dé lyû ma gán em ber
raj zo ló dik ki egy pri vát és érthetô okok ból el -
fo gult nézôpontból. A sze mé lyes ré szek sok kal
iz gal ma sab bak is, mint azok, ame lyek ben a
mér nök vég zett sé gû uno ka ele mez vagy ér té kel
egy olyan idôszakot, amely ben ô ma ga sem élt,
és nem is ku ta tó ja. A bo csá nat ké rés pe dig ki fe -
je zet ten pél da mu ta tó cse le ke det egy olyan kor -
ban, ami kor en nek ha gyo má nya vég leg ki vesz -
ni lát szik a közbeszédbôl, amely az ön vizs gá la -
tot nem ér ték nek, in kább gyen ge ség nek te kin -
ti.

Jankovics Márton/24.hu

Horthy Miklós unokája bocsánatot kért
nagyapja nevében a holokausztért

Hor thy Mik lós és Adolf Hit ler a kikötô fe lé utaz nak 1938-ban
Fo tó: Heinrich Hoffmann/ullstein bild /Getty Images

Hor thy Ist ván
Fo tó: Sipos Jó zsef filmjébôl
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AP RÓ-
HIR DE TÉS

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze lés
Bu da pes ten! Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák!
Dr. Bí ró An na és Lôrincz Pé ter. 06-70-
383-5004.

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.

Li ci tes el já rás sal el adó a Bp. III.,
Czetz Já nos ut cá ban lévô, 30 m2-es,
önál ló ga rázs, 6.000.000 Ft in du ló áron.

Érdeklôdni le het munkaidôben a 06-30-
217-3460 te le fon szá mon.

Pe di kûr-ma ni kûr! Vár juk ked ves
ven dé ge in ket a Lollo sza lon ban, a 1085
Bp., Gyu lai Pál ut ca 6. szám alatt. Be je -
lent ke zés: pe di kûr, láb ápo lás: 06-30-
210-3271; kéz ápo lás, ma ni kûr,
mûkörömépítés: 06-30-556-4696.

67 éves nô lak ha tá sért be se gí tést vál -
lal idôsgondozói vég zett ség gel. Fôzés,
sü tés, egyéb. 06-30-205-7835.

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.jungoras.hu

Idôsgondozást vál la lok együtt la kás -
sal 24 órá ban. 06-20-224-9590.

El tar tá si szerzôdést köt nék idôs sze -
mél  lyel, együtt la kás sal Bu da pes ten.
Gon do zást, ház tar tás ve ze té sét vál la lom,
élet vi tel lel kap cso la tos prob lé mák meg -
ol dá sá ban se gí tem. 06-20-224-9590.

Sza vak
hát igen...
leg alább be szél ni, min den kép pen,
mert a szó rettentôen fon tos.

a rossz sza vak meg szo ká sa el len kell küz de ni, ha más képp nem,
leg alább sza vak kal, ér tel mes sza vak kal, dü hös sza vak kal, 

jól hall ha tó sza vak kal,
leg alább azért,
hogy mi ma gunk ne hig  gyük, hogy az! a ter mé sze tes,
hogy mi! tud juk, le het mon da ni mást is, más ként is,

leg alább egy más nak,
de in kább min den ki nek...

A for ra da lom költôjének tar tot -
ták, ar ról vált hí res sé, de leg mé -
lyeb ben még is a gyer me kei irán ti
oda adás, az anya ság fog lal koz tat -
ta, ez te szi má ig nép sze rû vé
anyablogok tu cat ja in, ma is az ô
szép, egy sze rû so ra i ból ta nu lunk
gon dos kod ni. For ra dal mi hi tét is
az fû töt te, hogy el jön majd a vi lág,
amely ben sen ki és sem mi nem áll -
hat az édes anyák és gye re ke ik kö -
zé.

Weisz Eu gé nia né ven szü le tett
1890-ben Nagy vá zsony ban, egy sze -
gény kis sza bó mes ter gyer me ke ként.
A sok gyer me kes sza bó, mint oly so -
kan má sok, a fôvárosban re mélt jobb
éle tet, így ke rült a kis Zse ni (az Eu -
gé nia becézô alak ja ez a név) Pest re
gye rek ként.

Gép író lány lett, gyors- és gép író,
de ér zett va la mit mo co rog ni, amit
nem fojt ha tott ma gá ba, ezért el ment
szí ni nö ven dék nek is: va la mit el akart
mon da ni az em be rek nek, va la mi na -
gyon fon to sat, és ke res te a mód ját,
hogy elé jük áll has son. El vé gez te 19
éves ko rá ra az Or szá gos Szí nész -
egye sü let szí ni is ko lá ját, de so ha nem
lé pett szín pad ra.

In kább írt. A fér je, Peterdi An dor
ré vén csat la ko zott a mun kás moz ga -
lom hoz, a Nép sza vá ban kez dett pub -
li kál ni, a szo ci ál de mok rá cia nagy
na pi lap já ban. Elôször az Anya ság cí -
mû ver se je lent meg nyom ta tás ban,
majd a Katonafiamnak-ból lett te kin -
té lyes bot rány, ez a leg hí re sebb köl -
te mé nye.

Ami kor meg je lent, a mun kás ság
sztráj kolt, vá lasz tó jo got kö ve telt, a
vér vö rös csü tör tö kön pe dig a tüntetô
mun kás tö me ge ket a rendôrség
elképesztô bru ta li tás sal ver te szét. A
Katonafiamnak ref rén je: „Ne lôj, fi -
am, mert én is ott le szek.” Az édes -
anya a tüntetô tö meg ben, szem ben a
ka to ná nak vitt fi ú val. Egy sze rû ez,
an  nyi csak , hogy a sa ját gye re ke in -
ket ra gad ja el a ha ta lom, ve lük lö vet
ránk. A nép „ma gá val köt ve, mint a
ké ve”, ahogy késôbb Jó zsef At ti la ír -
ja. A szo ci a liz mus cél ja Vár nai Zse ni
sze rint az, hogy so ha töb bé ne szü -
let hes sen ha ta lom, amely a gyer me -
ke ket az anyák kal szem be for dít hat ja.
Anya ként, gon dos ko dó, érzô lel kû
jid di se mámeként volt szo ci a lis ta.

A Nép sza va pél dá nya it el ko boz -
ták, vá dat emel tek Vár nai Zse ni el -
len, igaz, azt leg alább késôbb ej tet -
ték, de a vers csak egy re is mer teb bé
és ak tu á li sab bá vált. A há bo rú ban, a
fo lya ma tos tö meg ha lál éve i ben, ami -
kor a Doberdón pi ros vér pa tak zott
és sor ra ér kez tek a gyász táv irat ok a
hát or szág ba, sok édes anya ta nul hat ta
meg. Az tán el kez dett ter jed ni az
ôszirózsás for ra da lom elôtt, és a ha-
zatérô ka to nák há bo rú el le nes, vál to -
zást aka ró him nu sza ként is.

A há bo rú alatt ment el alig hat éve -
sen errôl a vi lág ról az ô kis fia, Mik -
lós is, és a következô ver se i ben a szí -
vet tépô gyász ural ko dott: a ha lott
gyer mek rí mes rin ga tá sa. Szin te egy -
ügyû en ked ves, szív szag ga tó szö ve -
gek ezek a leg ir tó za to sabb fáj da lom -
ról, amely em bert egy ál ta lán ér het, e
nem em ber szí vé be va ló szenvedés-
rôl. „Ó, hall jad Is ten, ó, hall jad vi lág,
/ Go nosz ság gal és bûn nel vér te zett! /
Én nem vé tet tem, Ô sem vét ke zett” –
úgy sza kad fel belôle a fáj da lom,
mint majd 2000 éve egy má sik zsi dó
édes anyá ból, a gyer me két, Jé zust
elveszítô Má ri á ból.

„S új ra vi se lem gon do dat,
Csak még pár föl di dol go mat
El vég zem, s az tán jö vök.

Ad dig az ál mod szép le gyen,
A más vi lá gi ré te ken
Szeb bek ta lán az ál mok is.

Aludj, aludj, s már ott va gyok,
A vég te len ben egy na pot
Alud jál ad dig, gyer me kem.”

A két há bo rú kö zött a li pót vá ro si
zsi dó nôegylet vezetôje volt, és az
oda adó gyen géd ség foly vást nö ve ke -

Ho gyan hekkelték meg a he gyi
zsi dók a ná ci faj el mé le tet?

To vább ra is igényelhetô tá mo ga tás
az át la gos nál drá gább gyógy sze rek
be szer zé sé hez és ma gán jel le gû MRI
(mág ne ses re zo nan cia) vizs gá lat el -
vé gez te té sé hez, szo ci á li san rá szo ru -
ló be te gek ré szé re. Ez a tá mo ga tás
ma gán jel le gû és egy-egy al ka lom ra
szól, te hát nem fo lya ma to san hosz -
 szabb idôre. Igé nyel ni kor tól füg get -
le nül le het, az or szág bár mely
részébôl.
Rész le te sebb in for má ci ók:

Gyógy szer tá mo ga tás
Az „át la gos nál drá gább” meg je lö -

lést az igénylô jö ve del mé hez vi szo -
nyít va ért jük. Te hát mond juk az 5000
fo rin tos gyógy szer ár an nak
tekinthetô egy pél dá ul 100.000 fo -
rin tos net tó mun ka bér vagy nyug díj
mel lett. A gyógy szer tá mo ga tás ösz -
 sze gé nek felsô ha tá ra nincs rög zít ve,
tá jé koz ta tá sul kö zöl jük azon ban,
hogy az ed di gi gya kor lat ban 50.000
fo rint volt az 1 igény lés re nyúj tott
leg na gyobb tá mo ga tás.

A tá mo ga tás egy adat lap ki ál lí tá -
sá val igényelhetô, amely hez a
következôk mellékelendôk:

– ha vi jö ve de lem iga zo lás az
igénylôrôl és az eset leg kö zös ház -
tar tás ban élô más személyrôl,

N A P  T Á R
Jú ni us 19. pén tek Sziván 27. Gyer tya gyúj tás: 8.26

Jú ni us 20. szom bat Sziván 28. Szom bat ki me ne te le: 9.47

Jú ni us 21. va sár nap Sziván 29. Jajm kippur kóton

Jú ni us 22–23. hétfô–kedd Sziván 30. – Támuz 1. Új hold

Jú ni us 26. pén tek Támuz 4. Gyer tya gyúj tás: 8.27

Jú ni us 27. szom bat Támuz 5. Szom bat ki me ne te le: 9.48

130 éve szü le tett Vár nai Zse ni,
az anya ság zsi dó költôje

Mi u tán a ná cik el fog lal ták a Ka -
u ká zus észa ki ré szét, az ott élô he -
gyi zsi dók éle te is ve szély be ke rült.
Egy ügyes trük kel azon ban si ke -
rült több ezer em ber éle tét meg -
men te ni.

A né met csa pa tok 1942 jú li u sá ban
meg kezd ték a Ka u ká zus észa ki ré -
szé nek el fog la lá sát. An nak el le né re,
hogy a meg szál lás csak né hány hó -
na pig tar tott, a ré gi ó ban élô zsi dó ság
így is ko moly vesz te sé ge ket szen ve -
dett. A ná cik több fa lu zsi dó la kos sá -
gát is tö meg sír ok ba lôtték, az ál do -
za tok több sé ge az oro szok ál tal csak
he gyi zsi dók nak ne ve zett cso port
tag jai kö zül ke rül tek ki.

A ná cik azon ban a he gyi zsi dók
több sé gét nem gyil kol ták meg, en -
nek oká ról pe dig az Iz ra e li Nem ze ti
Könyv tár blogján köz zé tett történet-

bôl tud ha tunk meg töb bet. Esze rint
mi u tán a né me tek el fog lal ták
Nalcsik vá ro sát, az ott élô zsi dó kat
get tó ba te rel ték, és tö meg sí ro kat
ásat tak ve lük. Né hány be fo lyá so sabb
zsi dó csa lád tag ja it ki is vé gez ték,
ám ek kor a zsi dók egy cso port ja
szer vez ked ni kez dett, és a muszlim
la kos ság se gít sé gé vel azt kezd ték bi -
zony gat ni a meg szál ló ná cik nak,
hogy a he lyi zsi dók csak a ne vük ben
zsi dók, de va ló já ban a ka u ká zu si tat
nép cso port hoz tar toz nak.

A tat nép tag jai muszlimok vol tak,
a né me tek pe dig több ok ból ki fo lyó -
lag meglehetôsen óva to san bán tak a
he lyi muszlim la kos ság gal. Ami nek
az lett a kö vet kez mé nye, hogy a
Nalcsikban ál lo má so zó SS-egy sé gek
fel füg gesz tet ték a he gyi zsi dók le -
gyil ko lá sát, és el kezd ték vizs gál ni a
kü lön fé le ná ci ku ta tó in téz mé nyek -
ben, hogy „fa ji lag” ho vá is tar toz nak
a cso port tag jai. Meg néz ték az eu ró -
pai zsi dók kal va ló kö zös szár ma zá -
su kat, a val lá si és kul tu rá lis szo ká sa -
i kat, az öl töz kö dé sü ket, az iro dal mu -
kat és a nyel vü ket.

Eköz ben a vá ros zsi dó la kói meg -
pró bál ták el tün tet ni a zsi dó ság ra uta -
ló nyo mo kat. El ás ták vagy el rej tet -
ték az ima köny ve ket és más, imád -
ko zás ra hasz nált kel lé ke ket. A zsi na -
gó gá ban ta lál ha tó tó rá kat pe dig egy
szer ve zett gyász me net ke re té ben vit -
ték ki a kö ze li temetôbe. An nak ér -
de ké ben, hogy a ná cik ne kö ze lít sék
meg a me ne tet, és ne kezd je nek
szag lász ni az ese mény kö rül, azt
mond ták ne kik, hogy a tí fusz jár vány
ál do za ta it vi szik el te met ni.

A Nalcsikban élô he gyi zsi dók
meg gyil ko lá sát vé gül si ke rült két hó -
na pig el ha lasz ta ni, ak kor azon ban
er re már nem ma radt a ná cik nak elég
ide jük. A sztá ling rá di ve re sé get
követôen ugyan is a né met had se reg
el kez dett vis  sza vo nul ni a Ka u ká zus
térségébôl. Így a vá ros többezres zsi -
dó la kos sá gá nak nagy ré sze meg me -
ne kül he tett.

Ki bic

dett ben ne. Lá nya és fia szü le tett,
egyi kük képzômûvész, má si kuk mû -
for dí tó lett. Részt vett az an ti fa sisz ta
el len ál lás ban, buj kált a ré mes 44-es
év ben, és írt, egy olyan kort vél ve
kö ze led ni, amely ben sen ki so ha nem
bánt ja majd a gye re ke ket, amely,
ahogy a Pró fé ta mond ja, az apák – és
anyák – szí vét a gyer me kek, a gyer -
me kek szí vét az anyák és apák fe lé
for dít ja. Té ve dett. Nem ilyen kor
jött, bár ô ezt alig vet te ész re, no ha a
ma gyar tör té ne lem egyik leg ki vá -
lóbb as  szo nya, Kéthly An na barátnô-
je volt.

Nem volt nagy költô, de iga zi
költô volt, és ren ge teg em ber nek
nyúj tott vi gaszt tisz ta és mind an  nyi -
unk ál tal jól is mert ér zel me ket meg -
éne kel ve. Jó em ber volt, egé szen fi -
gye lem re mél tó for ma kész ség gel.
Nép sze rû volt és nép sze rû ma radt
an nak el le né re, hogy na iv kom mu -
nis ta volt. Az anya sá got tár gya ló
blogok kedv vel idé zik köl te mé nye it,
te le van a ma gyar internet a ver-
seibôl vett idé ze tek kel, 2017-ben ép -
pen olyan ak tu á li sak az anya ság ról
szó ló írá sai, ami lye nek 100 éve vol -
tak, és újabb 100 év múl va lesz nek.

Mert van nak dol gok, ame lyek tény -
leg nem vál toz nak.

Hos  szú élet ada tott ne ki, a kor,
amely re várt, az anyák ko ra még sem
jött el 1981-ig, ami kor 91 éve sen
meg halt. Az óta sem jött el, de el fog
jön ni. Ta lán még a mi nap ja ink ban.

Le gyen ál dott ad dig is a 130 éve
szü le tett zsi dó édes anya és költô,
Vár nai Zse ni em lé ke.

Tá jé koz ta tó gyógy szer- és
MRI-támogatásról

– or vo si iga zo lás az át la gos nál drá -
gább gyógy szer megnevezésérôl és
szük sé ges mennyiségérôl, ma xi mum
1 hó nap ra,

– gyógy szer tá ri iga zo lás a gyógy -
szer be szer zé si árá ról.

MRI-támogatás
A tá mo ga tást olyan ma gán jel le gû

MRI-vizsgálathoz le het igé nyel ni,
amely rossz in du la tú da ga nat gya nú -
já nak tisz tá zá sá ra szol gál, és ame lyet
az ál la mi egész ség biz to sí tás csak túl
késôi idôpontra tud vál lal ni. Igény lés
elôtt aján la tos lehetôleg több ma gán -
cég nél érdeklôdni, mert lé nye ges kü -
lönb sé gek van nak mind a vál lalt
határidôkben, mind az árak ban.

Az em lí tett jö ve de lem iga zo lá son
kí vül az igény lés hez mellékelendô a
be teg sé get iga zo ló or vo si le let, va la -
mint a szak or vos ál tal ki ál lí tott MRI-
beutaló má so la ta.

Meg je gyez zük, hogy a hoz zánk
be ér ke zett va la men  nyi sze mé lyi ada -
tot az elôírt ti tok tar tás sal ke zel jük. 

Egyéb fel vi lá go sí tás, va la mint az
igény lés hez szük sé ges adat lap a
következô te le fon szá mon kérhetô:
(06-1) 321-3497, leg in kább az es ti
órák ban.

Mártír-istentiszteletek országszerte
Június 21., vasárnap
Eger, 11.00 óra temetô
Gyôr, 11.00 óra temetô

Június 28., vasárnap
Szeged, 10.00 óra téglagyár
Szeged, 11.00 óra zsinagóga
Gyula, 11.00 óra temetô
Veszprém, 14.00 óra temetô

Július 5., vasárnap
Karcag, 11.00 óra temetô

(A folyamatos egyeztetés miatt az idôpontokban változás
történhet, a júliusi helyszíneket késôbb közöljük.)

Mojzes Ivrat ro va ta
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...és ide je van a ne ve tés nek
A bölcs rab bi tól meg kér de zi a ta nít vá nya:
– Mondd, rab bi, hogy van az, hogy az em be rek in kább jó té kony kod nak a

nyo mo rék kal, mint sem se gít sék a sze gény tu dó so kat?
– Azért ad nak a nyo mo ré kok nak szí ve seb ben, mert tar ta nak at tól, hogy ôk

is ha son ló hely zet be ke rül nek, de at tól nem kell fél ni ük, hogy tu dó sok lesz nek.
***

Kohn lán gost árul öt mé ter re a Chase Man hat tan Bank fôbejáratától.
Oda megy hoz zá a Grün. Lát ja, hogy ba ro mi ra megy az üz let, és kér köl csön

Kohntól egy ez rest el se jé ig.
Mi re Kohn:
– Saj ná lom, Grünkém, de nem te he tem... szerzôdésem van a bank kal... s a

bank nem en ge di!
– Ugyan már, Kohnkám, mi fé le szerzôdés???
– Meg ál la pod tunk, hogy a bank nem árul lán gost, én meg nem adok köl -

csönt...
***

Gyûj tést ren dez nek a temetô új ke rí té sé re, mert a ré gi már om la do zik.
– Mi nek egy temetônek ke rí tés? – kér de zi a fös vény Kohn. – Hisz akik bent

van nak, azok már nem tud nak ki jön ni, akik pe dig kint van nak, azok nem akar -
nak be men ni.

A sze re lem min dent legyôz:
zsi dó online ran dik
a ko ro na ví rus alatt

Egy re nép sze rûbb az a Facebook-csoport, me lyet né hány zsi dó fi a tal
ala pí tott nem rég, ba rá tok New York ból és Tel-Avivból. A sze ren csé sek,
aki ket randira hív nak, a Zoomon be szél het nek meg ta lál kát jövendôbeli-
jükkel. Van nak, akik már szin te jár nak online.

A biz ton sá gos ran di zás mód ja it fel kell ta lál ni, az élet nem áll meg. Egy zárt
Facebook-csoport tag jai ír nak egy más nak rö vid be mu tat ko zá so kat ab ban a
re mény ben, hogy zsi dó párt ta lál nak va la hol a vi lá gon, Iz ra el ben, Ame ri ká -
ban, az Egye sült Ki rály ság ban vagy Fran cia or szág ban, mind egy. Egyelôre
tel je sen, úgy sem le het se ho va men ni.

A zsi dó ka ran tén ran di-ol dal nak már több ezer tag ja van, akik re me kül mu -
lat nak a Ti mes of Israel cik ke sze rint, és van, aki már a so ka dik ran di ig ju tott
vá lasz tott já val, szó val gya kor la ti lag jár nak, a Zoom-szerelem úttörôi, az
online plat for mok ro man ti ká já nak Éne kek éne két fog ják meg ír ni ró luk nem -
so ká ra.

Hos  szú, já té ko san ud var ló vi de ók, de rûs hú szas-har min ca sok, akik sze ret -
né nek él ni most is, így is. És sok zsi dó kis gyer mek, ami kor ez az egész vé get
ér majd.

Le gyen min den ki bol dog, love is in the air. A cso port ne ve creating jewish
couples in quarantine (al kos sunk zsi dó pá ro kat a ka ran tén ból). Vár ják a ma -
gyar csat la ko zó kat.

A Test ne ve lé si Egye tem (TE)
dísz dok to ra lett Pol gár Ju dit. A
két sze res olim pi ai baj nok sak ko zó
a TE 45. dísz dok to ri cí mét ve he ti
át, ad ta hí rül az MTI.

Mocsai La jos, a TE rek to ra a sze -
ná tus döntésérôl el mond ta, a dísz -
dok to ri cí met olyan ki vá ló sá gok
kap ják, akik spor to ló ként vagy
sport dip lo ma ta ként ma ra dan dót al -
kot nak, és szo ros a kap cso la tuk a
Test ne ve lé si Egye tem mel.

„Mi u tán idén nyá ron el in dul a
szel le mi spor tok kal fog lal ko zó szer -
ve ze ti egy sé günk, bát ran mond ha -
tom, ezen a te rü le ten ko moly ter ve -
ink van nak, és eb ben a fon tos mun -
ká ban Pol gár Ju dit ra is szá mí tunk.
Az ô múlt ja sport tör té nel mi, dip lo -
má ci ai te vé keny sé ge pe dig ki ma gas -
ló a sport ág fej lesz té sé ben és az ok -
ta tás te rü le tén egy aránt” – fo gal ma -
zott.

A min den idôk leg jobb nôi sak ko -
zó já nak tar tott Pol gár Ju dit az ok ta -
tás te rén is kiemelkedô te vé keny sé -
get foly tat. A Pol gár Ju dit Sakk Ala -
pít vány 2012-ben in dult út já ra, hogy
egy egye dül ál ló mód szer rel se gít se a
gye re kek képességfejlôdését a köz -
ok ta tás ban. A képességfejlesztô sakk
ke ret tan terv ként be ke rült a hi va ta los
Nem ze ti Alap tan terv be, és 2013-tól
önál ló tan tárgy ként vá lasz ha tó az ál -
ta lá nos is ko lák al só ta go za tá ban. A
ta nu lás se gí té sé re Sakk pa lo ta cím -
mel ké szí tet tek tan könyv- és mun ka -
fü zet-so ro za tot, ta ná ri ké zi könyv vel
ki egé szít ve.

Pol gár Ju dit a 95 éves TE 45. dísz -
dok to ra, ne ve olyan spor to lói és
sportvezetôi vi lág nagy sá gok kö zé
ke rül fel az egye tem már vány táb lá já -
ra, mint Juan Antonio Samaranch,
Joao Havelange, Pri mo Nebiolo
vagy ép pen Jacques Rogge.

„Ren ge teg ener gi át ad egy ilyen
ko moly el is me rés” – mond ta Pol gár
Ju dit a TE hon lap ján. „Megtisztelô,
hogy egy kiemelkedô, las san 100
éves in téz mény, a Test ne ve lé si Egye -
tem dísz dok to ra le he tek. Azért is tar -

Ezt nyi lat koz ta az an ti ci o nis ta
Neturei Karta ne vû szek ta rab bi ja
egy irá ni weboldalnak, mi köz ben
Te he rán a végsô meg ol dás ról be -
szél Iz ra el lel kap cso lat ban.

Jiszroel Meir Hirsch rab bit, a
Neturei Karta vezetôjét a ci o niz mus -
ról kér dez te egy fél hi va ta los irá ni
weboldal, a Fars News.

„Iz ra el an  nyi ra zsi dó ál lam, mint
amen  nyi re zsi dó étel a ser tés hús,
vagy amen  nyi re az ate iz mus a zsi dók
hi te. Azért, mert va la mit zsi dók csi -
nál nak, at tól még nem lesz zsi dó. A
zsi dó sá got a Tó ra pa ran cso la tai alap -
ján le het meg ha tá roz ni. A judaizmus
tilt ja, hogy sa ját ál la mot ala pít sunk
és hogy el nyom junk más né pe ket,
ezért mind ez nem tekinthetô zsi dó
tett nek”, mond ta Hirsch.

Az in ter jút az Al-Quds nap ján tet -
ték köz zé, ame lyet az 1979-es isz lám
for ra da lom óta ün ne pel Irán. A lap
töb bek kö zött e cikk meg je le né sé vel
akar ta szo li da ri tá sá ról biz to sí ta ni a
pa lesz tin né pet. Irán rend sze re sen el -
lát ja fegy ve rek kel a Hezbollah és a
Hamász ne vû ter ror szer ve ze te ket,
ame lyek Iz ra el el pusz tí tá sát tûz ték ki
mû kö dé sük cél já ul, ír ja a The Ti mes
of Israel.

„A Nakba nap ján és az Al-Quds
nap ján fon tos ki fe jez ni szo li da ri tá -
sun kat a pa lesz ti nok kal, és fon tos
meg mu tat ni a vi lág nak az or to dox
judaizmus ál lás pont ját”, je len tet te ki
Hirsch. „Fon tos tisz táz ni, hogy itt
nem val lá si konf lik tus ról van szó és

Nyí lás ide jén
ÖN IN TER JÚ

– De ré gi slá ger, rab bi úr, va la mi ba rack nyí lás vagy mi cso da!
– Ez spe ci el zsi na gó ga nyí lást je lent! Meg nyíl tak! Vég re!
– És mi lyen volt?
– Hát na gyob bak, sok kal na gyob bak vol tak a biz ton sá gi in téz ke dé sek!
– Mi ért? Ed dig hogy volt?
– Pár év vel ezelôtt az ôr meg kér dez te a be lép ni aka rót, is me ri-e a rab bit!
– Ez jó! Azt je len ti, ellenôrizték, hogy az illetô tény leg imád koz ni akar!
– Vol tak per sze tré fás je le ne tek is! Pl. ami kor kán tor fi a mat kér dez ték! Sôt

volt, ami kor en gem kér dez tek! Na gyon he lyes! A biz ton ság über alles!
– És most?
– Hát a masz kok, a fertôtlenítések, a tá vol ság tar tás ala po san amor ti zál ták

hit éle tün ket!
– El kép ze lem! Hi szen nincs zsi na gó ga zsi na to lás nél kül!
– Így van! Most kény te le nek vol tunk imád koz ni!

Kar dos Pé ter

Többezres „jár vány zá ró” öröm -
ün nep pé vál to zott a szó ra koz ta tó -
ipa ri dol go zók tá mo ga tá sá ra ren -
de zett kon cert Tel-Avivban – je len -
tet te a Jediót Ahronót cí mû iz ra e li
új ság hon lap ja, a Ynet.

A tel-avi vi Charles Clore park ban
tar tott til ta ko zó ak ci ón a szó ra koz ta -
tó ze nei ipar ban tevékenykedôk a
kon cer tek be szün te té se el len, ke -
nyér ke re set ükért de monst rál tak Iz ra -
el leg ne ve sebb éne ke se i nek se gít sé -
gé vel, de a meg moz du lás ha tal mas
ingyenkoncert lett.

A többezres tö meg nem min dig

A Test ne ve lé si Egye tem
dísz dok to ra lett Pol gár Ju dit

tom kü lö nö sen fon tos nak, mert re -
mé lem, mind ez rá irá nyít ja a fi a ta lok
fi gyel mét ar ra a mun ká ra, amit foly -
ta tok.”

Hoz zá tet te, min den al ka lom mal,
ami kor ki tün te tést kap, leg utóbb ta -
valy no vem ber ben az Eu ró pai Sakk -
szö vet ség elsô Eu ró pai Sakk Le gen -
da dí já nak oda íté lé se kor, ki csit nosz -
tal gi á zik.

„Fel idé zem, mit ér tem el ed dig, és
most mi lyen irány ba tart az éle tem.

Úgy lá tom, a kettô ná lam ös  sze függ,
mert a sakk sport ban ugyan olyan fon -
tos a ver seny szel lem, a ki tar tás és a
tö ké le tes ség, mint az ok ta tás ban és a
sakk nép sze rû sí té sé ben. Hogy mind -
ezt má sok is fel is me rik és el is me rik,
meg nyug ta tó. A vis  sza jel zés min dig
is fon tos volt szá mom ra, mert erôt
ad” – hang sú lyoz ta Pol gár Ju dit, aki
vár ha tó an a TE ôszi tan év nyi tó ün -
nep sé gén ve he ti majd át a dísz dok to -
ri el is me rést.

Több ez ren egy tel-avi vi
„jár vány zá rón”

tar tot ta be az elôírt két mé te res tá vol -
sá got, de a szo ká sos kon cert zsú folt -
ság nál jó val rit káb bak vol tak a so -
rok, a kö zön ség igye ke zett szét szó -
ród ni a park ban. Ele in te tar tot ták a
tá vol sá got, de a ze né re so kan tán col -
ni kezd tek, és kö ze lebb ke rül tek egy -
más hoz a nézôk, akik kö zül so kan
egy ál ta lán nem vi sel tek masz kot.

Az iz ra e li ek már ci us óta elôször
lát hat ták szín pa don ked ven ce i ket,
köz tük Aviv Gefent, Berri
Szaharovot, Salom Hanochot,
Ehud Banajt, Da ni Szanderszont,
Ri tát, az iz ra e li kön  nyû ze ne leg na -
gyobb élô le gen dá it, akik rész vé te-
l ük kel szo li da ri tá su kat fe jez ték ki a
mun ka nél kül ma radt hát tér dol go -
zók, a hang mér nö kök, a szín pa di
mun ká sok, a koncertszervezôk iránt.

„Tá mo ga tást kel le ne kap nunk
Jeruzsálemtôl és az ál lam tól, mint
min den he lye sen mûködô ál lam ban.
A kul tú ra a lé lek éte le, a nem zet el -
len ál ló ké pes sé ge. Se gí te ni kell min -
den ki nek, aki baj ba ke rült, mert kul -
tú ra nél kül nincs jövô” – nyi lat ko -
zott a Ynetnek Joni Feingold, a til -
ta ko zás szervezôbizottságának el nö -
ke.

Ron Huldai, Tel-Aviv pol gár mes -
te re tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta a til ta -
ko zó kat, fel szó lí tot ta a kor mányt a
mû vé sze tek megsegítésére, és em lé -
kez te tett rá, hogy egy év vel ezelôtt
fél mil li ós tö meg ün ne pel te a vá ros -
ban az ott ren de zett Eu ro ví zi ós dal -
fesz ti vált.

A Johns Hopkins egye tem leg fris -
sebb sta tisz ti ká ja sze rint Iz ra el ben
16.690 fertôzöttje van a ko ro na ví rus-
jár vány nak, ezen be lül 279 ha lá los
ál do za ta, de az utób bi he tek ben a
Covid–19 ott is vis  sza szo rult. A 9,2
mil li ós or szág ban a pandémia mi at ti
gaz da sá gi le ál lás nyo mán 1,1 mil lió
mun ka nél kü lit re giszt rál tak, ami pél -
da nél kü li Iz ra el tör té ne té ben. A feb -
ru ár ele ji 3,4 szá za lé kos mun ka nél -
kü li sé gi rá ta több mint 27 szá za lék ra
emel ke dett.

Szín ház Online

„Iz ra el an  nyi ra zsi dó ál lam,
mint amen  nyi re zsi dó étel

a ser tés hús”

nem is an ti sze mi tiz mus ról, ha nem a
ci o niz mus és Iz ra el Ál la ma okoz zák
a prob lé mát.”

A Neturei Karta egy zsi dó szek ta,
amely val lá si okok ból el uta sít ja a ci -
o niz must és Iz ra el Ál la mát. Tal mu di
for rá sok ra hi vat koz va azt ál lít ják,
hogy a zsi dók nak nincs jo guk a po li -
ti kai szu ve re ni tás hoz a Szent föl dön a
mes si ás el jö ve te lé ig. Sze rin tük a zsi -
dók nak tü rel me sen kel le ne vár ni uk
az is te ni meg vál tás ra és le kel le ne
rom bol ni uk Iz ra el Ál la mát.

A cso port nak ki sebb követôtábora
van Iz ra el ben, az Egye sült Ki rály ság -
ban, Bel gi um ban és a New York-i 
ré gi ó ban, és ar ról is mer tek, hogy
min den al kal mat meg ra gad nak, hogy
han go san til ta koz has sa nak Iz ra el el -
len, és rend kí vül kész sé ge sen ta lál -
koz nak a zsi dó ál lam el len sé ge i vel.

2006-ban pél dá ul a Neturei Karta
vezetôi részt vet tek egy ál la mi
szponzorációval meg va ló sult
holokauszttagadó kon fe ren ci án Te -
he rán ban.

Hirsch nyi lat ko za tát azu tán tet ték
köz zé, mi u tán Irán leg ma ga sabb
vezetôje, Ali Hamenei ajatollah azt
mond ta, hogy Iz ra el emberiességel-
lenes bû nö ket kö vet el, és rá kos sejt -
nek ti tu lál ta a zsi dó ál la mot, ame lyet
a nyu ga ti és a zsi dó vál la la tok
vezetôi hoz tak lét re. A ci o niz must
pe dig egy ví rus nak ne vez te, ame lyet
mi nél elôbb el kell pusz tí ta ni.

Ki bic
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