
Ára: 200 FO RINT

A MA GYAR OR SZÁ GI  ZSI  DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA
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A nem ré gi ben Bu da pes ten le zaj -
lott 52. Nem zet kö zi Eu cha risz ti kus
Kong res  szus és Fe renc pá pa lá to ga -
tá sa kap csán Erdô Pé ter bí bo ros, prí -
más, az Esz ter gom-Bu da pes ti
Fôegyházmegye ér se ke le vél ben kö -
szön te meg Heisler And rás nak, a
Mazsihisz el nö ké nek, hogy je len
volt az ese mé nyen.

A ma gyar ka to li kus egyházfô azt
ír ta: „Az Eu cha risz ti kus Kong resz -
 szus és Szent atyánk bu da pes ti lá to -
ga tá sa nagy él mény és bôséges ke -
gye lem for rá sa volt nem csak a ka to -
li kus kö zös ség, de min den jó ér zé sû
ma gyar em ber szá má ra.”

Erdô Pé ter úgy fo gal ma zott: „Kö -
szö nöm El nök úr nyi tott sá gát, hogy
volt szí ves sze mé lye sen je len len ni a
Fe renc pá pá val tör tént ta lál ko zá son.
Biz tos va gyok ben ne, hogy ez ál tal is
to vább erôsödik a kö zös sé ge ink kö -
zöt ti köl csö nös meg ér tés és test vé ri
sze re tet.”

Ami kor édes apám 2009 no vem -
be ré ben meg halt, fel hí vott Izrael-
bôl Naftali Kraus, aki vel ne ki is,
ne kem is meg hitt kap cso la tunk
volt (utol só köny ve it mi ad tuk ki),
kér dez ve, meg en ged ném-e, hogy
ti zen egy hó na pon át ká dist mond -
jon ér te, „mert még is csak egy zsi -
dó lé lek volt”. Az aján lat meg ha -
tott, és ter mé sze te sen el fo gad tam
ezt a ne mes gesz tust.

Édes apám, Iványi (ere de ti leg
Lautenbach vagy Lauterbach) Ti -
bor Jenô 1928-ban szü le tett. Édes -
any ja, Freund Má ria zsi dó szár -
ma zá sú volt mind két ágán. Édes -
ap ja, Freund Adolf 1868-ban,
Gyôrszigeten szü le tett. A Hit köz -
ség anya könyv ében lát tam is az
errôl szó ló be jegy zést. Saj nos a zsi -
dó ne vé re nem buk kan tam. Édes -
ap ja Jakob Freund sza bó mes ter
volt, aki a Festô ut cá ban la kott, és
ott is halt meg 1895-ben. Mi kor
leg utóbb Gyôrben jár tam, a sír ját
nem si ke rült fel lel nem, mert ak kor
még csak az 1900 utá ni temetôrész
fel dol go zá sa ké szült el. A temetôi
név jegy zé ki kö tet ki vo na tá nak
Freundjai kö zött nem si ke rült azo -
no sí ta nom. Déd nagy apám anya -
köny vi ki vo na tá ban ter mé sze te sen
any ja ne ve (Le ni Goldstein) is fel
van tün tet ve.

Ükszüleim 1939-es kel te zé sû há -
zas sá gi anyakönyvébôl vett ki vo -
na tá ból tud ha tó, hogy Jakob édes -
any ja Ma ri Deutsch, édes ap ja pe -
dig F. Israel. Ôk ek kor Pá pán lak -
tak, s fi uk is ott szü le tett. Jakob
má so dik fe le sé ge Jo han na Gold-
stein volt, aki pe dig Magendorf-
ban szü le tett, mel  lyel kap cso lat -
ban Brach Nathan rab bi iga zol ja,
hogy Gros. Magendorf azo nos
Nagymagyar köz ség gel.

Ma gyar or szág és Iz ra el kö zös
ér de ke ken ala pu ló ki vá ló

kap cso la tát mél tat ták 
Je ru zsá lem ben

Ma gyar or szág és Iz ra el kö zös ér de ke ken ala pu ló ki vá ló kap cso la tát
mél tat ták Je ru zsá lem ben az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc tisz te -
le té re ren de zett fo ga dá son.

Elsô al ka lom mal ren dez ték Je ru zsá lem ben és nem Tel-Avivban az ok tó ber
23-i ün ne pi fo ga dást, me lyen Ma gyar or szág tel-avi vi nagy kö vet ség ének
mun ka tár sai mel lett szá mos jelentôs iz ra e li po li ti kus és közszereplô, va la mint
a he lyi ma gyar kö zös ség is mert képviselôi is meg je len tek.

„Kü lö nö sen fon tos nak tar tot tam rész vét ele met egy részt mert Je ru zsá lem -
ben ren dez ték az ese ményt, más részt mert igen nagy jelentôséget tu laj do ní tok
az an ti sze mi tiz mus el le ni harc nak Eu ró pá ban és Ma gyar or szá gon, ahol már
ed dig is so kat tet tek a le küz dé sé ért, de még min dig akad nak teendôk” –
mond ta az MTI tu dó sí tó já nak Ruvén Rivlin volt ál lam el nök az ese mé nyen.

Benkô Le ven te, Ma gyar or szág nagy kö ve te is fel hív ta a fi gyel met a fo ga dás
hely szí né re a vá ros köz pont já ban lévô pa ti nás la kó ne gyed ben, ahol a sza bad -
té ri ren dez vény kö ze lé ben Je ru zsá lem óvá ro sa, a há rom mo no te is ta hit, a zsi -
dó, a ke resz tény és a mu zul mán val lás szent he lye lát szott.

„Elôször, de nem utol já ra tart juk itt a fo ga dást” – mond ta a nagy kö vet, és
em lé kez te tett rá, hogy Ma gyar or szág már 2019 ta va szán, elsô eu ró pai or szág -
ként gaz da sá gi-dip lo má ci ai ki ren delt sé get nyi tott a vá ros ban a gyor san
fejlôdô kap cso la tok to váb bi fej lesz té sé re.

A ko ro na ví rus-jár vány mi att két év után elôször ren dez tek idén nagy sza bá -
sú fo ga dást, mi vel a je len le gi hely zet már lehetôvé tet te a tár sa dal mi élet ezen
for má já nak új ra in dí tá sát is. Benkô Le ven te tu riz mus ra buz dí tot ta az iz ra e li e -
ket a biz ton sá gos eu ró pai cél pont nak szá mí tó Ma gyar or szág ra, s hang sú lyoz -
ta Ma gyar or szág és Iz ra el fon tos stra té gi ai szö vet sé gét, mely ben Je ru zsá lem
Bu da pes tet leg jobb ba rát já nak te kint he ti az Eu ró pai Uni ó ban, Ma gyar or szág
pe dig a Kö zel -Ke let leg biz to sabb pont ja ként szá mít hat Iz ra el re.

Az 1956-os for ra da lom után az el nyo más elôl el me ne kült szá zez rek kö zül
mint egy hú szez ren Iz ra el ben te le pül tek le – hang sú lyoz ta a tör té nel mi ese -
mény jelentôségét a kö zel -ke le ti or szág kez de ti kor sza ká ban a nagy kö vet.

Az iz ra e li kor mányt Omér Bár-Lév bel biz ton sá gi mi nisz ter, a szo ci ál de -
mok ra ta Mun ka párt po li ti ku sa kép vi sel te, aki a je ru zsá le mi hely szín mél ta tá -
sa után elismerô sza vak kal szólt a két or szág kö zös ér de ke ken ala pu ló kö ze li
kap cso la tá ról, és meg kö szön te Iz ra el tá mo ga tá sát a nem zet kö zi dip lo má ci á -
ban, s ki emel ten az ENSZ-ben.

Bár-Lév fel idéz te Szijjártó Pé ter ma gyar kül gaz da sá gi és kül ügy mi nisz ter
Petách Tikván, egy ra ké ta súj tot ta épü let nél tett lá to ga tá sát a ta va szi ka to nai
had mû ve let ide jén, és meg kö szön te ez ügy ben is a ma gyar kor mány tá mo ga -
tá sát.

Az iz ra e li mi nisz ter hang sú lyoz ta a ma gyar or szá gi zsi dó kö zös sé gek vé del -
mé nek fon tos sá gát, és az an ti sze mi tiz mus sal szem be ni zé ró to le ran cia to váb -
bi foly ta tá sá ra buz dí tott.

Erdô Pé ter bí bo ros köszönôlevele
Heisler And rás Mazsihisz-elnökhöz

Út köz ben ha za fe lé
Meg van Deutsch Ma ri szü le té si

anya köny vi ki vo na ta is ar ról, hogy
ô Filipp Deutsch (sz. 1801) és Ju li -
an na Mautner (sz. 1811) lá nya ként
1836-ban Ádándon szü le tett. Jár -
tam az ádándi temetôben, sôt
öcséimmel né mi ta ka rí tá si, hely re -
ál lí tá si mun ká kat is vé gez tünk.
Több ro kon ra uta ló sír kö vet is ta -
lál tunk.

Nagy anyám egyik test vér ének
szü le té si anya köny vi ki vo na tá ból
is tud ha tó, hogy nagy anyám édes -
any ja Weisz Te ré zia (Riza) volt,
aki Tor va jon szü le tett. Tu do má -
som sze rint itt ki zá ró lag az ô csa -
lád juk volt zsi dó. Ük apám kocs -
mát üzem el tett. Felmenôi kö zül is -
mert, hogy az édes ap ja Weis Gá -
bor, az édes any ja pe dig egy má sik
Deutsch Má ria volt.

Fenn ma radt a Tor va jon szü le tett
Gá bor Weisz kereskedô há zas sá gi
anya köny vi ki vo na ta is, to váb bá a
ha lot ti anya köny vi ki vo na ta a tabi
hitközségtôl.

Mel lék szál Freund Fe renc há -
zas sá gi anya köny vi ki vo na ta, aki a
déd nagy apám test vér ének, Zsig -
mond nak és Steiner Fran cis ká nak
volt a fia. Spitzer Ber tát, Spitzer
Láz ár és Gottlieb Te réz lá nyát
vette fe le sé gül. Ele mért déd nagy -
apám örök be fo gad ta, hogy
Tordáról Ma gyar or szág ra, Ta pol -
cá ra me ne kül hes sen.

Nagy já ból en  nyi az, amit zsi dó
eleimrôl ös  sze szed tem. Apám
édes ap ja evan gé li kus volt, így
apám egy idôben a Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um ba járt. Nincs tu -
do má som ar ról, hogy ezen a vo na -
lon lé te zik-e va la mi lyen zsi dó ere -
det. Kü lö nös, hogy nagy apám test -
vé re, Lautenbach Vil mos az Ame -
ri ká ba va ló ki ván dor lá sa so rán a
ha jó utaslistáján zsi dó val lá sú ként
sze re pel.

Adolf déd nagy apám az elsô vi -
lág há bo rú ban lo vas tü zér ként a
leg ma ga sabb ki tün te té sek egyi két
kap ta, így kez det ben men te sült a

zsi dó tör vé nyek hát rá nyai alól, a
fe le sé ge azon ban, akit nagy anyám
rej te ge tett, nem. Má sik lá nyuk,
Ilo na a fér jét, Ka szás (Krausz)
Pált és fi a it, Györ gyöt és Er vint a
soában el ve szí tet te. A haj da ni
gyôri zsi na gó ga elôtti em lék osz lo -
pon ki lenc különbözô ko rú Freund
már tír ne vét ol vas tam, va la meny -
 nyi en ro ko na im vol tak, de ter mé -
sze te sen hat mil lió hoz zá tar to zóm
ve szett oda. A ve lem egy ko rú ak
mint a test vé re im, a fi a ta lab bak
mint a gyer me ke im, az idôsebbek
mint a szü le im.

Meggyôzôdésem, hogy Ausch -
witz nem egy sze ri ret te ne tes tör té -
nel mi ki sik lás volt, ha nem húsz év -

meg a „po gá nyo kat”. A re for má -
ció sem fog lal ko zott a sza kí tás és
el ha tá ro ló dás kér dé sé vel. Oly any -
 nyi ra nem, hogy Lu ther – ér de mei
mel lett – sok kal in kább ve sze del -
mes antijudaizmusáról vált hír -
hedt té. Ami kor az 500. év for du lón
má sok kal együtt kez de mé nyez tem,
hogy a wit ten ber gi vá ro si temp -
lom ról (Lu ther ked venc igehirde-
tôi bá zi sa) tá vo lít sák el a för tel -
mes, úgy ne ve zett zsi dó disz nót, ak -
kor tu risz ti kai és hagyományôrzô
szem pont ok ra va ló hi vat ko zás sal
ezt a vá ro si ta nács nem fo gad ta el.

Ta pasz ta la tom, hogy a kiengesz-
telôdést óhaj tó zsi dó–ke resz tény
pár be széd job bá ra zsi dók és zsi dó

nyékükrôl rend sze re sen hoz tunk
sa ját költ sé gen egy-egy tu ris ta cso -
por tot (ed dig ös  sze sen 12-14 ilyen
al ka lom volt), hogy va la mi kép pen
ki fe jez zük a sze re te tün ket. Kez de -
mé nyez tük több vi dé ki temetô
rend be té tel ét is.

A je len le gi egy há zi tör vény át -
ala ku lá sa kö vet kez té ben a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li u mi Test vér -
kö zös ség el le he tet le nült, és ami kor
en nek kö vet kez mé nye i vel szem be -
sül tünk, zsi dó test vé re ink (így a
Szim Salom Prog res  szív Zsi dó Hit -
köz ség is) so ha nem ta pasz talt szo -
li da ri tás sal és sze re tet tel si et tek a
se gít sé günk re. Az egyet len le gá lis
kö zös ség a Mazsihisz, amely ki állt
mel let tünk. Több hit köz ség tá mo -
ga tott ben nün ket jel ké pes 613.000
fo rint tal, amibôl a Tó ra eti kai üze -
ne te volt ki ol vas ha tó.

Tu dom, hogy nem va gyok rá
mél tó, és az is biz tos, hogy nem a
szo li da ri tá sért cse ré be, há lá ból
vagy más meg fon to lá sok ból aka -
rom zsi dó sá go mat megerôsíteni,
ha nem an nak a min dig is ben nem
vissz hang zó hí vó szó nak en ge del -
mes ke dem, ami Áb ra hám ôsapán-
kat is el in dí tot ta Me zo po tá mi á ból
ar ra a ván dor út ra, mely nek so rán
az zal szem be sült, hogy ezen a föl -
dön min dig ide gen és ván dor lesz,
ugyan ak kor bár ho va lép, azt a ne -
ki adott szol gá lat he lye ként ott ho -
nos felelôsséggel kell szol gál nia.

Tisz tá ban va gyok ve le, hogy egy
ilyen dön tés, mely nek kap csán
min den el vá rás nak jó lel ki is me ret -
tel sze ret nék ele get ten ni, mind két
ol da lon vált hat ki el len ér zé se ket.
Ha vá lasz tás elé ál lí ta nak, ha bo zás
nél kül dön te nék zsi dó iden ti tá som
mel lett. Sze ret ném azt is hang sú -
lyoz ni, hogy sem mi fé le elônyre, vé -
de lem re, ki vált ság ra vagy ha son -
lók ra nem szá mí tok. Az is te ni hí -
vás és in tés mel lett min den tôlem
telhetôt meg aka rok ten ni. Az Úr
figyelmességébôl és bi zal má ból ne -
kem is adott a zsi dó ság ban gyö ke -
ret eresz tett sze ret te i mért.

Iványi Gá bor

szá zad meg átal ko dott ke resz tény
antijudaizmusának, majd an ti sze -
mi tiz mu sá nak a gyü möl cse. A haj -
da ni kis ná zá re ti Jé zus, majd ta -
nít vá nyai kö ré szervezôdött zsi dó
moz ga lom ban az elsô szá zad öt ve -
nes éveitôl több ség be ke rül tek a
nem zsi dó ró ma i ak, akik las san fe -
led tet ni akar ták az ala pí tók ere de -
tét. Ta lán ezért is ír ta meg a
tárzusi Sa ul (Paul) a Ró ma i ak hoz
írott le ve lét, mely ben vi lá gos sá te -
szi, hogy Is ten Iz ra el re vo nat ko zó
ki vá lasz tó szán dé ka nem sem mi -
sült meg, és nem helyettesíthetô a
zsi na gó ga az ek lé zsi á val. Mind ez
azon ban lát ha tó an nem gyôzte

ke resz té nyek közt zaj lik. Tu dom,
hogy ke resz tény ol dal ról itt-ott
leg fel jebb gesz tu sok ra fut ja. 2004-
2005 kö rül a Wesley Fôiskola és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi Test -
vér kö zös ség részérôl egy bûn bá na -
ti za rán dok la tot szer vez tünk.
Mint egy negy ven vas út ál lo má son
he lyez tünk el táb lá kat a már tí rok
em lé ké re és tar tot tunk bûn bá na ti
is ten tisz te le te ket. Kamenyec-Po-
dolszkijba is el men tünk, sôt az ot -
ta ni nyolc van ezer ál do za tot (egy -
ne gye de ma gyar volt) ôrzô köz par -
kot rend be hoz tuk. 2006 (a li ba no -
ni há bo rú) óta Slomiból, Zdérot-
ból, va la mint Tel-Avivból és kör-
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Az im már hu szon ket te dik al ka -
lom mal meg tar tott vers- és pró za -
mon dó ver seny a Mazsihisz, a
Mazsök és a Deb re ce ni Zsi dó Hit -
köz ség kö zös ren dez vé nye volt. Az
ide it há rom ke rek év for du ló tet te kü -
lön le ges sé: 160 éve szü le tett a ver -
seny név adó ja, dr. Kar dos Al bert,
100 éve ala pí tot ták a hoz zá kötôdô
Deb re ce ni Zsi dó Gim ná zi u mot, és

Dr. Kar dos Al bert-sza va ló ver seny Deb re cen ben

sem ma radt alul a dí jak oda íté lé sé -
nél...

Ez után mik ro fon hoz szó lí tot ta a
hit köz ség el nö két, Horovitz Ta mást,
aki kö szön tött min den meg je len tet,
majd át ad ta a szót dr. Pus kás Ist ván
al pol gár mes ter nek. Ô is sze mé lyes
em lé ke ket idé zett fel, azt az idôsza-
kot, ami kor út ban va la ho vá iz ga tot -
tan várt a so rá ra, majd ki állt a kö -
zön ség elé, s bi zony hol jól, hol ke -
vés bé jól si ke rült a „sze rep lé se”. De
meg sze rez te a ru tint. Szólt ar ról is,
hogy a hár mas kö zös kul tú ra, a zsi -
dó, a deb re ce ni és a nem ze ti meg -
mu tat ja az ér té kek meg osz tá sát. Út -
ra va ló ul szol gál hat, fon tos sá vá lik.
Foly tas sák te hát, és ad ják át mi nél
töb bek nek.

Horovitz Ta más el mond ta, meny -
 nyi re örül a ta lál ko zás nak, az is mert
és új ar cok nak. Meg kö szön te, hogy a
ne héz sé gek el le né re is so kan el jöt -
tek, hi szen az itt lét mind nyá jun kat
nyer tes sé tesz.

100 éve szü le tett Sze nes Han na, a
tra gi kus sor sú író-költô, aki pél dát
mu ta tott emberségbôl, elkötelezett-
ségbôl, bá tor ság ból és helyt ál lás ból.

A ter met meg töl töt ték az iz ga tott
gye re kek, fi a ta lok és idôsebbek,
majd he lyet fog lalt a zsû ri: Muzsnay
Ár pád el nök, az Er dé lyi Ma gyar
Közmûvelôdési Egye sü let fôtaná-
csosa, va la mint Kreislerné dr. Grósz
Zsu zsan na, a DZSH el nök he lyet te se,
Fohn Ve ro ni ka ma gyar ta nár, Láng
Esz ter képzômûvész és Stern Er vin -
né elöl já ró.

Kez de tét vet te a meg nyi tó. Szalai
And rea mûsorközlô bevezetôjében
el me sél te, hogy ko ráb ban lá nyát,
Már kus Lu cát kí sér te ezek re a meg -
mé ret te té sek re. A ma már el is mert,
so kat fog lal koz ta tott szín mû vész so -

Az elôdöntô kor cso por ton ként zaj -
lott, gyer mek, if jú sá gi, felnôtt és
szép ko rú ka te gó ri á ra bont va. A
versenyzôk – töb bek kö zött –
mezôkövesdi, deb re ce ni ok ta tá si
intézményekbôl ér kez tek.

Elsô kör ben va la men  nyi en Sze nes
Han na egy-egy ver sét vagy pró zai
al ko tá sát ad ták elô, majd a sza ba don
vá lasz tott mû kö vet ke zett. Kányádi

Sán dor, Rad nó ti Mik lós, Vár nai Zse -
ni, Romhányi Jó zsef, Sza bó T. An na,
Var ró Da ni vol tak a leg gyak rab ban
idé zet tek.

A ko ra dél után egy ér de kes be szél -
ge tést is tar to ga tott: Láng Esz ter Él -
ni, ahogy cí mû kö te te volt té ma. Aki
kér de zett, Szénási Mik lós író-új ság -
író volt.

Heller Zsolt esz té ta mu tat ta be
ôket, majd egye bek mel lett fel hív ta a
fi gyel met, hogy szin te az egész épü -
let ben, tár lók ban, fa lon, egye bütt tár -
gyi gyûj te mé nyek, ki ál lí tá sok lát ha -
tók, a Deb re ce ni Zsi dó Temp lo mért
Ala pít vány se gít sé gé vel és szer ve zé -
sé vel. A ko ráb bi dísz te rem pe dig im -
már a Deb re ce ni Zsi dó Kul tu rá lis és
Tu do má nyos Ku ta tó in té zet funk ci ó -
ját is el lát ja.

Szénási Mik lós a kö te tet rend ha -
gyó nak aposzt ro fál va, ab ból né hány
sort idé zett. A szerzôrôl el mond ta,
hogy sok ol da lú sá ga tisz te let re mél tó,
egy szer re író, kri ti kus, gra fi kus, fes-
tômûvész, ki ál lí tó és ki ál lí tá so kat
vezetô. So kan nem is tud ják, cse-
lekvô, ak tív em ber ként mi min den -
nel fog lal ko zik. Láng Esz ter ki fej tet -
te, hogy va ló ban így van, gyak ran
há rom fé le dol got is vé gez egy szer re.

Mitôl függ, hogy épp mit csi nál?
Hétfôn ver set ír, ked den raj zol, szer -
dán szer keszt, csü tör tö kön gaz da sá gi
kér dé se ket fe sze get? – tet te fel a kér -
dést Szénási Mik lós.

Mi re Láng Esz ter azt fe lel te: elsô
meg je lent írá sát sok-sok kö vet te, de
gyak ran az író asz tal fi ók nak. Nyá ron
mû vész te le pe ken fes te get, ki ál lít, s
amit nem le het ké pi for má ban áb rá -
zol ni, azt meg ír ja.

A be szél ge tés vé gén hos  szú sor -
ban áll tak a de di ká lás ra vá rók a
szerzô asz ta la elôtt.

Va cso ra után a Sabbathsong
Klezmer Band Per cek tán ca – Sze -
nes Han na éle te és ver sei cí mû vi -
dám-szo mo rú ze nés já té kát lát hat ta a
kö zön ség. Az elôadáshoz a Pás ti ut -
cai or to dox zsi na gó ga biz to sí tott
hely színt és kivetítôt, hang tech ni kát
és fény ef fek tu so kat.

A hit köz ség el nö ke tá jé koz tat ta a
meg je len te ket, hogy a Mazsök tá mo -
ga tá sá nak köszönhetô emlékezô
kon cert so ro zat egyik ál lo má sa a deb -
re ce ni.

Masa Ta más be szélt a ze ne kar 23
éves múlt já ról, az elsô be mu tat ko zá -
suk ról, kötôdésükrôl Sze nes Han na
em lé ké hez, a da rab 2013-as
megzenésítésrôl, ami Szent ki rá lyi
György nek volt köszönhetô.

Ter mé sze te sen a fe szes tem pó el -
le né re a zsû ri ér té kel te az ad di gi
versenyzôk sze rep lé sét, s jegyzô-
könyvben rög zí tet te a döntôbe ju tot -
tak név so rát.

A következô nap is sok él ményt
tar to ga tott. Az „Éne kelt vers” ka te -

gó ria elôdöntôjében két pá rost lát -
hat tunk a szín pa don. Már ta An na és
Jenei Jáz min (Ko dály Zol tán Ze ne -
mû vé sze ti Szak gim ná zi um és Ze ne -
is ko la) Arany Já nos Né ma bú cí mû
ver sét ze né sí tet te meg, Hor váth
Amadea és Dá vid Jut ka (Hu szár Gál-
gim ná zi um) pe dig az Új For rás ze ne -
kar egyik szá mát, az Ami kor tel jes a
sö tét ség cí mût ad ták elô. Ze nei alá -

fes tés ként zon go ra és
fu vo la szol gált.

Az elôtérben „tö meg
ost ro mol ta” a döntôsök
név so rát. 15 versenyzô
je lö lé se tör tént meg.
Mi u tán le zaj lott a döntô
min den ka te gó ri á ban,
az íté szek is mét fél re -
vo nul tak, hogy a nyer -
te sek so rát, a dí ja zot tak
ne vét nyil vá nos ság ra
tud ják hoz ni. Köz ben
az egyik leg ré geb bi sze -
ni or versnök, Mezôsi
Le ven te el éne kelt egy
ver set – ez al ka lom mal
ven dég ként. A jelen-
lévôk a ha gyo má nyok -
nak megfelelôen sza -

vaz hat tak ar ról, ki kap ja a Kö zön -
ség dí jat.

Az ebé det követôen ke rült sor a
vár va várt ered mény hir de tés re. A te -
rem ben ta pint ha tó volt a csend.

A DZSH el nö ke szóláslehetôséget
adott a Mazsök el nö ké nek, hoz zá té -
ve, se gít sé gük nél kül nem jö he tett
vol na lét re a prog ram.

Sza bó György elôször el mond ta,

hogy anyai ágon is kötôdik a vá ros -
hoz. Ez után né hány mon dat ban is -
mer tet te a tra gi kus sor sú Sze nes
Han na rö vid élet út ját, ki emel ve,
hogy ver se it Iz ra el ben mint egy him -
nusz ként sza val ják, ének lik. Szólt
egy má sik fi a tal hôsnôrôl, Chávivról
is, aki a Fel vi dé ken ug rott ki
ejtôernyôben a gépbôl. Ôt is el fog -
ták, ki vé gez ték. Ex hu má lá sát
követôen Iz ra el ben he lyez ték végsô
nyu ga lom ra. Azért, hogy mi nél több
nem zsi dó fi a tal is mer je meg sor su -
kat, a Mazsök kép re gényt je len tet
meg ró luk.

S jött a meg le pe tés! Sza bó György
be je len tet te, hogy az elsô he lye zet te -
ket el vi szik Iz ra el be, ahol vé gig kö -
vet he tik Sze nes Han na út ját, a Herzl-
hegyi meg em lé ke zést. Egye dül ál ló,
pá rat lan él mény ben lesz ré szük.

A nézôtéren az iz ga lom to vább fo -
ko zó dott, hi szen a díj ki osz tás elôtt a
zsûrielnök, Muzsnai Ár pád lé pett a
mik ro fon hoz.

Egye bek mel lett el mond ta: szép,
em lé ke ze tes na pok vol tak, mûvelô-
déstörténetileg is. Sok lí rai han gu la -
tú Sze nes Han na-ver set hall hat tunk a
fi a ta lok tól. Idéz te a fenn ma radt nap -
ló né hány so rát, re mé nyét fe jez ve ki,
hogy fel fi gyel tek a pá rat lan kor do -
ku men tum ra és a bá tor lány min den
mon da ni va ló já ra. Vé gül kö szö ne tet
mon dott a DZSH vezetôinek, hogy
lét re jö he tett ez a va ló ban szín vo na -
las ver seny.

Fe szült ség ol dás ként is mét Mezôsi
Le ven tét hall hat tuk, majd kö vet ke zett
a kü lön fé le dí jak át adá sa. Emel lett az
ös  szes versenyzô könyv ju ta lom ban
ré sze sült és em lék la pot ka pott.

Gyer mek ka te gó ria: elsô he lye -
zett ként Kamenyiczki Tirza (Hu szár
Gál-gim ná zi um) Sze nes Han na-em -
lék tú rán ve het részt. Má so dik ként
Haj dú Ajna (har ma dik osz tá lyos ta -
nu ló, Hu szár Gál-is ko la) 20 ezer Ft-
ban ré sze sült, míg har ma dik ként ket -
ten, Váradi Anett és Ve res Vi rág Vi -
o la (Hu szár Gál-is ko la) ve het tek át
15-15 ezer Ft-ot.

If jú sá gi ka te gó ria: a gyôztesek,
Hor váth Amadea és Dá vid Jut ka
(Hu szár Gál-gim ná zi um) Iz ra el be
utaz hat nak. A két má so dik he lye -
zett, Al-Srebche Jáz min (Cso ko nai
Vi téz Mi hály Gim ná zi um) és Balla
Krisz ti án (Deb re ce ni SZC Péchy
Mi hály Építôipari Tech ni kum) 20-
20 ezer fo rin tot vi het tek ha za. Har -
ma dik ként Már ta An na (Ko dály
Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak gim ná -
zi um és Ze ne is ko la) 15 ezer Ft-ot
ka pott.

Felnôtt ka te gó ria: a Sze nes
Han na em lék tú rá ra Al-Srebche
Nár cisz (Deb re ce ni Egye tem Gaz -
da ság tu do má nyi Kar, mes ter kép -
zés) utaz hat el.

Szép ko rú ka te gó ria: Iz ra el be
utaz hat Mezôsi Leventéné Ka ti.

Éne kelt vers ka te gó ria: két pá ros
meg oszt va vég zett az elsô he lyen,
így Hor váth Amadea és Dá vid Jut -
ka, va la mint Már ta An na és Jenei
Jáz min egy aránt 20-20 ezer Ft pénz -
ju ta lom ban ré sze sült.

Kö zön ség díj: az el is me rést s az
az zal já ró 10 ezer Ft-ot Bán he gyi
Eme se Kincsô (Mis kol ci SZC
Mezôkövesdi Szent Lász ló Gim ná -
zi um és Köz gaz da sá gi Tech ni kum)
nyer te el.

A mûsorvezetô és a zsû ri tag ok vi -
rág csok rot és kó ser vö rös bort ve -
het tek át. Horovitz Ta más bú csú -
zás kép pen örö mé nek adott han got,
ami ért meg ren dez het ték ezt a rend -
kí vü li ese ményt, és meg di csér te a
fel ké szült versenyzôket a ko moly
ki ál lá sért.

Leg vé gül Szalai And rea meg kö -
szön te a szervezôk és a zsû ri mun ká -
ját, majd dr. Grósz Zsu zsan na ja vas -
la tá ra a szín pa don Mezôsi Ka ti szó -
ló éne ké vel és a kö zön ség be vo ná sá -
val fel hang zott a Szól a ka kas már, a
nagykállói rebbe da la.

Tu dó sí tó ként sze ret nék kö szö ne -
tet mon da ni a fo gad ta tá sért, a sok
se gít sé gért Zámbori Edith titkárság-
vezetônek, Szalai And rea mûsor-
vezetônek és a mû sza ki ak nak, s nem
utol só sor ban a kony ha kvar tett jé nek
(Tö rök Amálka, Szász Mar gó,
Dickmann Ta ma ra és Pongor Esz -
ter) a fen sé ges fa la to kért.

Ta lál ko zunk jövôre is.
gjuliSza bó György

Horovitz Ta más

Kategóriagyôztesek ma dár táv lat ból

Láng Esz ter és Szénási Mik lós

Fe szült fi gye lem
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„A Teremtô leg szebb ne ve az ir ga lom”
Szo ci á lis ta nács ko zás a Mazsihiszben

Zsi dó sír ba te met ték
a holokauszttagadó neo ná cit

Hen ry Hafenmayer holokauszttagadó még ha lá la után is bot rányt oko -
zott – a neo ná ci fér fit egy zsi dó tu dós sír já ba te met ték el.

Hafenmayer au gusz tus kö ze pén, 49 éves ko rá ban, hos  szú be teg ség után
hunyt el. Most el te met -
ték: Max Friedlaender
(1852–1934) ze ne tu dós
sír já ba he lyez ték az ur ná -
ját.

A stahnsdorfi temetô-
ben Hafenmayer ur nás
sír ja ná ci ta lál ko zó szín -
hely évé vált.

Friedlaender sír kö vét a
neo ná cik fe ke te kendô-
jével bo rí tot ták le, a sír -
he lyet vas ke resz tes, bi ro -
dal mi sír sza lag gal dí szí -
tett ko szo rúk kal bo rí tot -
ták, a temetô ká pol ná ját
neo ná ci hôsimádat hely szí né vé ala kí tot ták – ír ja a krone.at nyo mán a Nap Hí -
re.

Ki de rült, eb ben a temetôben lehetôség van ar ra, hogy tör té nel mi sí ro kat
szpon zo rál has sa nak – a tá mo ga tók át vál lal ják a fon tos sí rok kar ban tar tá sát,
cse ré be jo got kap nak ar ra, hogy ott te mes se nek.

A Berlin-Brandenburg-Sziléziai Felsô-Lusatia pro tes táns egy ház meg en -
ged te a te me tést, amit az zal in do kol tak, hogy „min den ki nek jo ga van a végsô
nyug hely hez”.

A temetô egyelôre még „vizs gál ja a hi bát.”

Ta lál ko zá sok a ha lál an gya lá val
Az új pes ti fôrabbi ez út tal a zsi dó ha gyo mány ból több olyan tör té ne tet

me sél el, amely nek fó ku szá ban a ki ke rül he tet len ha lál és az em be ri aka rat
csap ös  sze egy más sal. A zsi dó böl cses ség ugyan is ar ra ta nít min ket: a Tó ra
szün te len ta nul má nyo zá sá val az em ber el há rít hat ja fe je fölül a leg ros  szab -
bat is, ami tör tén het ve le.

„És szó lott Mó zes: En gedd lát nom a te dicsôséged!” (II.M. 33/18.) „És
szó lott az Ö-való: Nem lát ha tod szí ne met, mert nem lát hat en gem az em -
ber, amíg él.” (II.M. 33/20.)

Böl cse ink sze rint: „Dicsôségem nem lát ha tod, de kis részt dicsôségembôl ta -
pasz tal hatsz. Ok tat lak, ho gyan kell imád koz ni és fo hász kod ni hoz zám. Iz ra el ki -
me rí tet te ôsei ér de me it, nincs re mé nye I-ten ke gyé hez. Ha vi szont hoz zám for -
dul, hi vat koz va kö nyö rü le tes sé gem re, meg bo csá tok ne kik.”

A Tal mud olyan ese te ket em lít, ahol a ha lál nak nem volt ha tal ma szent éle tû
em be re ken. Rábbá bár Nachmáni egy íz ben buj dos ni kény sze rült egy zsar nok
elôl. Ki ment a mezôre, fá ra má szott, és ott ta nul má nyoz ta a Tó rát. Az ég ben el -
ren del ték, hogy je len jen meg Rábbá az égi tró nus elôtt. El küld ték ér te a ha lál
an gya lát, de nem volt ha tal ma raj ta, mi vel Tó rá val fog lal ko zott. Ek kor bor zal -
mas szél tá madt, a fa ágai ret te ne tes zajt ad tak zú gás sal. Rábbá azt hit te, hogy
kard csör te tést hall, s hogy ér te jöt tek a ka to nák. Ab ba hagy ta a ta nu lást, és azt
mond ta: Jobb I-ten ke zé be ke rül ni, mint az em be re ké be. Er re meg halt.

Pumbaditában meg tud ták, hogy nem él a Mes ter, s a holt tes te ke re sé sé re in -
dul tak. Nem ta lál ták, mi re egy ha tal mas ma da rat lát tak, amely szár nya i val ár -
nyé kot csi nált egy test nek. Ebbôl sej tet ték, hogy ott van Rábbá holt tes te. Hat na -
pos gyász szer tar tást ren dez tek. Csak hét nap után tá voz tak, és meg ál la pí tot ták,
hogy nincs ha tal ma a ha lál nak olyan fö lött, aki fo lya ma to san Tó rá val fog lal ko -
zik.

Rab bi Si mon bár Chalafta tár sai kí sé re té ben részt vett egy kö rül me té lé si szer -
tar tá son. Ét ke zés köz ben azt mond ta a gyer mek ap ja: ve gye tek részt fi am la ko -
dal mán is. Er re a rab bik áment mond tak. Ha za fe lé me net ta lál koz tak a ha lál an -
gya lá val, aki szo mo rú volt. Kér dé sük re azt fe lel te: azt a pa ran csot kap tam, hogy
a fi úcs ka lel két ve gyem, de a ti ál dá so tok meg aka dá lyo zott eb ben. Az igaz em -
ber jókí ván sá ga és óha ja el há rít ja a rossz vég zést.

„És mond ta az Ö-való Mó zes nek: írd fel ma gad nak eze ket a sza va kat,
mert eme sza vak sze rint kö töt tem szö vet sé get ve led és Iz ra el lel.” (II.M.
34/27)

A Tal mud (Gittin 60b) sze rint a vers elsô fe le az Írott Tan ra, a má so dik pe dig
a Szó be li Tan ra utal. Tal mu di elôírás sze rint ti los volt az írot tat szó ban, a szó -
be lit pe dig írás ban to vább ad ni, egé szen ad dig, amíg „le he tet len né vált a
megôrzése, és el jött az idô, hogy az Ö-valónak cse le ked je nek” (uo. 60a). Le kel -
lett ír ni a Szó be li Tant is, amely nek jelentôségét ta lán Rab bi Johanán sza vai ér -
zé kel te tik leg in kább: „I-ten nem má sért, mint a Szó be li Tan sza va i ért kö tött szö -
vet sé get Iz ra el lel.” (uo. 60b)

En nek kö szön he tünk egy ér de kes és bôvebb elem zés re ér de mes ki fe je zést,
ami hé be rül így hang zik: „háláchá L’Mose miSzináj”, ma gya rul: Mó zes nek a
Szinájon át adott háláchá. Ez azon inst ruk ci ók nak a gyûjtôneve, me lye ket a Ki -
nyi lat koz ta tás utá ni negy ven nap so rán ka pott Mó zes I-tentôl, és Rámbám sze -
rint „le he tet len mel let tük vagy el le nük ér vel ni, mert azok a zsi dók, akik sze mé -
lye sen Mose rábbénutól hal lot ták eze ket, min den na pi éle tük ré szé vé tet ték,
majd át ad ták gyer me ke ik nek, akik to vább ad ták a késôbbi nem ze dé kek nek”, és
e fo lya mat so rán a tó ra i val megegyezô erôsségû elôírásokká vál tak.

Jehudi, a przysuchai rab bi (Przysucha – vá ros Len gyel or szág ban) fel szó lí tot -
ta Bunám ne vû ta nít vá nyát, hogy utaz zon el. Bunám nem ér tet te mes te re ké ré -
sét, de sem mit sem kér de zett. Fe lült a sze ke ré re, és hagy ta a lo va kat, hogy men -
je nek ked vük sze rint. Be tér tek egy kocs má ba, ahol a tu laj do nos meg hív ta ôket
ebéd re. Bunám le ült, de a töb bi ek vizs gál ták, hogy kó ser-e a hús, a halacha sze -
rint ké szí tet ték-e el. Egy sza ka do zott ru há jú em ber, aki a kocs má ban volt, meg -
szó lalt: „Ó, ti jám bor zsi dók! Nem gon dol já tok, hogy túl nagy hû hót csap tok ab -
ból, elég tisz ta-e az, amit a szá tok ba vesz tek? Nem az zal kel le ne fog lal koz no -
tok in kább, ami el hagy ja a szá to kat?” Bunám rab bi vá la szol ni akart, de az em -
ber el tûnt. Meg ér tet te, mi ért küld te ôt utaz ni ta ní tó ja.

Bunám rab bi be ment egy szer Jehudihoz, aki ta nult. A ta ní tó fel pil lan tott a
könyvébôl, és mond ta: „Bunám! Mondj va la mit a Tó rá ból, és én ki fej tem ne -
ked!” Bunám ezt mond ta: „És mond ta Mó zes Israel egész gyü le ke ze té nek fü le
hal la tá ra ez ének nek sza va it mind vé gig.” (V.M. 31/30)

– Mind vé gig – is mé tel te Jehudi, majd új ra a köny ve fö lé ha jolt, mi re Bunám
rab bi öröm mel tá vo zott.

A 15 éves Hánoch, aki szin tén bent volt a szo bá ban, azt kér dez te, mi nek örül
en  nyi re, hi szen Jehudi nem ezt ígér te, ha nem azt, hogy ki fej ti.

– Na, gon dol kozz csak – mond ta Bunám –, Mó zes ad dig mond ta új ra és új ra
az éne ket, amíg tö ké le tes sé nem tet te.

És ak kor Hánoch is meg ér tet te.
Szerdócz Er vin

Szo ci á lis el lá tá sok egy há zi ke re -
tek ben cím mel ren dez tek ta nács ko -
zást a Mazsihisz bu da pes ti szék há -
zá ban, ahol egy há zi vezetôk és szo -
ci ál po li ti kai szak em be rek együtt
ke res tek vá la szo kat a té ma leg fon -
to sabb szak po li ti kai kér dé se i re. A
Mazsihisz részérôl a Goldmann Ta -
más ál tal ve ze tett pé csi Dr. Szán tó
Lász ló Sze re tet ott hon, a Szö vet ség
mód szer ta ni köz pont ja volt a prog -
ram fôszervezôje.

– A holokauszt, majd a vi lág há bo rú
után következô val lás el le nes kor szak
le nul láz ta az ön gon dos ko dást min dig
szem elôtt tar tó ma gyar zsi dó kö zös -
ség szo ci á lis in téz mény rend sze rét,
így a rend szer vál tást a zsi dó ság úgy
ér te meg, hogy ko ráb bi szo ci á lis há ló -
já nak az ele mei gya kor la ti lag meg -
szûn tek – mond ta meg nyi tó be szé dé -
ben Heisler And rás, a Mazsihisz el nö -
ke a Szo ci á lis el lá tá sok egy há zi ke re -
tek ben cí mû kon fe ren ci án a Szö vet -
ség Síp ut cai szék há zá ban.

Az el nök mél tat ta az ame ri kai Joint
ál tal ala pí tott Ma gyar or szá gi Zsi dó
Szo ci á lis Se gély Ala pít vány (MAZS)
mun ká ját, amely nek köszönhetôen –
né met or szá gi anya gi for rá sok be vo ná -
sá val – az 1990-es évek ben meg ol dó -
dott a holokauszttúlélôkrôl va ló gon -
dos ko dás. A szo ci á lis há ló egyes
meglévô ele me it – pél dá ul az idôs-
otthonokat és a nap kö zi ott ho no kat –
a Mazsihisz mû köd tet te, amely egye -
di ese te ket is meg ol dott, ha szük sé ges
volt, ám a mun ka dan dár ját a je len leg
Thaly Sa ul ál tal ve ze tett MAZS Ala -
pít vány vé gez te el. Heisler And rás
úgy fo gal ma zott: ez a hely zet egy ide -
ig ké nyel mes volt a Mazsihisz szá má -
ra, ám 4-5 éve tu da to sult a Szö vet sé -
gen be lül, hogy ha ma ro san to vább
kell lép ni, hi szen új ki hí vá sok je lent -
kez tek ezen a te rü le ten.

Az idô elôrehaladtával saj nos csök -
ken a holokauszttúlélôk szá ma, ám
nôtt a rá szo ru ló ké, köz tük azo ké a
má sod ge ne rá ci ós túlélôké, akik idô-
vel ma guk is se gít ség re, gon dos ko -
dás ra szo rul tak, szo rul nak. Az el nök
ki emel te: az új ki hí vá sok fel is me ré se
után a Mazsihisz a MAZS Ala pít -
ván  nyal kon zor ci um ba tö mö rül ve in -
dí tott prog ra mot a má sod ge ne rá ci ó -
sok meg se gí té sé re, majd a Joint tá mo -
ga tá sá val meg hir det te a JadbeJad
(Kéz a kéz ben) prog ra mot a rá szo ru ló
hit test vé rek szá má ra. Heisler And rás
hang sú lyoz ta: a JadbeJad je len leg már
a nyol ca dik pá lyá za ti kört bo nyo lít ja
le, transz pa rens el szá mo lás sal és egy -
re szé le sebb kli en si kör rel.

Az el nök vé gül az új fej le mé nyek
kö zött em lí tet te azt is: a pé csi Dr.
Szán tó Lász ló Sze re tet ott hon a szo ci -
á lis te rü le ten im már a Szö vet ség mód -
szer ta ni köz pont ja ként mû kö dik, to -
váb bá a Mazsihisz a kö zel múlt ban át -
vet te a Jointtól a MAZS Ala pít vány
ala pí tói jo ga it.

A kon fe ren cia résztvevôit ez után
dr. Tóth Ti bor, az Em be ri Erôforrások
Mi nisz té ri u má nak hát tér in téz mé nye -
ként idén lét re jött Slachta Mar git
Nem ze ti Szo ci ál po li ti kai In té zet
fôigazgatója kö szön töt te. En nek az
in téz mény nek a be vo ná sa az egy há zi
ke re te ken be lül mûködô szo ci á lis
ellátórendszerrôl va ló kö zös gon dol -
ko dás ba azért kiemelkedôen fon tos,
mert ép pen az az a szer ve zet, amely a
szak te rü le tet érintô prob lé mák tár sa -
dal mi oka i nak vizs gá la tá tól kezd ve a
stra té gia al ko tó és tervezô mun kán ke -
resz tül egé szen a rend szer- és in téz -
mény fej lesz té sig ké pes szak mai tu -
dás köz pont ként mû köd ni. A fôigaz-
gató hang sú lyoz ta: a Nem ze ti Szo ci -
ál po li ti kai In té zet el kö te le zett az
iránt, hogy a szo ci á lis el lá tás ban
mûködô szer ve ze tek, így az egy há zak
te vé keny sé gé hez is nap ra kész, sok ré -
tû szak mai tá mo ga tást nyújt son.

Beer Mik lós: nem 
for dít hat juk el a fe jün ket

A kon fe ren cia elsô ple ná ris
elôadását „Ta nul ja tok jót ten ni” cím -
mel dr. Beer Mik lós nyu gal ma zott ró -
mai ka to li kus vá ci püs pök tar tot ta
egy részt a ka to li kus egy ház sze gé nye -
ket segítô mis  szi ó já ról, más részt pe -
dig ar ról a gon dos ko dó tevékenység-

Dr. Beer Mik lós
rôl, amit nyu ga lom ba vo nu lá sa óta ô
ma ga vé gez. A püs pök azt mond ta: az
egy ház két ezer éve – min den el kö ve -
tett hi bá ja és bû ne el le né re –
alapvetôen ar ról szólt, hogy so ha nem
fe lej tet te el a rá szo rul tak, sze gé nyek,
a ma guk ról gon dos kod ni kép te le nek
gyá mo lí tá sát. En nek kap csán Fe renc
pá pát idéz te: „A Teremtô leg szebb
ne ve az ir ga lom.” 

Dr. Beer Mik lós be szé dé ben a Ka -
to li kus Sze re tet szol gá lat és a Mál tai
Sze re tet szol gá lat te vé keny sé gét emel -
te ki, ame lyek pó tol ha tat lan mun kát
vé gez nek a hát rá nyos hely ze tû ek tá -
mo ga tá sá val. Sze mé lyes ada lék ként
tet te hoz zá, hogy nyug díj ba vo nu lá sa
óta ô ma ga is a leg sze gé nyeb bek fe lé
for dult, és Nóg rád me gyei, ipolysági
fal vak ban igyek szik se gí te ni a rá szo -
rul ta kon, köz tük sok ci gány csa lá don. 

– Eze ket az em be re ket lát va nem ta -
kar hat juk el a sze mün ket és nem for -
dít hat juk el a fe jün ket – hív ta fel a fi -
gyel met a püs pök. – Tu da to sí ta ni kell
ma gunk ban, hogy ezek az em be rek
nem te het nek ar ról, ho vá szü let tek,
nem ôk ma guk vá lasz tot ták ezt a sor -
sot, s ugyan ilyen megkérdôjelezhetet-
len tény az is, hogy ezek nek az em be -
rek nek a zö me önerôbôl kép te len sa ját
ma gán se gí te ni. Tu dom, hogy sok ku -
darc ne he zí ti a se gí te ni aka ró em be rek
mun ká ját, de nem sza bad szem elôl té -
vesz te ni, hogy a gyá mo lí tás ra szo ru ló
em be rek nek a születésüktôl fog va az
elsô mun ká ba ál lá su kig fog ni kell a ke -
zü ket. Más képp nem megy, csak ha
köz tük já runk és segítô ke zet nyúj tunk.

Gyôri Pé ter: az el múlt 20-30
év sza bá lyo zá si rend sze re 
a prob lé ma gyö ke re

A má so dik ple ná ris elôadást Gyôri
Pé ter szo ci o ló gus-szo ci ál po li ti kus
tar tot ta „Szo ci á lis el lá tó rend sze rek és
egy há zak” cím mel. Elôször rö vid tör -
té ne ti át te kin tést adott a ma gyar szo -
ci ál po li ti ka el múlt har minc évé nek
leg fon to sabb epi zód ja i ról.

Amel lett, hogy Gyôri Pé ter a ha zai
ön kor mány za ti szo ci ál po li ti ka egyik
leg jobb ismerôje, rá lá tás sal bír az ága -
zat nem zet kö zi mo dell je i re is. Mint
mond ta, Fran cia or szág ban az egy há -
zak lé nye gé ben ci vil szer ve zet ként
vesz nek részt a szo ci á lis el lá tás ban.
Olasz or szág ban ez zel szem ben tel je -
sen más mo dell mû kö dik – fej tet te ki
Gyôri Pé ter –, hi szen ott a sa já tos tör -
té nel mi ha gyo má nyok nak, a karitász-
nak na gyon jelentôs sze re pe van a
szo ci á lis el lá tó rend sze rek mû köd te té -
sé ben. En nél bo nyo lul tabb a né met or -
szá gi rend szer, ahol korporatív szisz -
té má ban, az ál la mi, ön kor mány za ti és
egy há zi szer ve ze tek ös  sze fo nó dá sá -
ban mû köd nek a szo ci á lis szol gál ta tá -
sok. Gyôri Pé ter hoz zá tet te: mind ezt
azért tar tot ta fon tos nak el mon da ni,
mert min den hol va la mi lyen tör té nel -
mi leg ki ala kult, el fo ga dott kon szen -
zu son ala pu ló el vá rá sok sze rint vesz -
nek részt az ál la mok és az egy há zak a
szo ci á lis el lá tás ban.

A szak em ber el mond ta: mi vel prob -
lé ma köz pon tú elôadás meg tar tá sá ra
ka pott fel ké rést, szük sé ges nek lát ja
hang sú lyoz ni, hogy Ma gyar or szá gon
az el múlt 20-30 év ben ki ala kult fi nan -
szí ro zá si és sza bá lyo zá si rend szer ben
keresendôk azok az okok, ame lyek mi -

att ma ná lunk vi ta tár gya az ál lam és az
egy há zak sze re pe a szo ci á lis el lá tó -
rend sze rek mû köd te té sé ben. Gyôri Pé -
ter az elôzmények kö zött em lí tet te az
1993-as szo ci á lis tör vényt, amely ak -
ko ri ban in no va tív mó don a szek-
torsemleges szo ci á lis el lá tás sza bá lyo -
zá sát al kot ta meg. Az em lí tett szek tor -
sem le ges sé gen azt kell ér te ni, hogy a
tör vény tel je sen egyen ran gú part ne rek -
ként ha tá roz ta meg az ága zat ál la mi,
ön kor mány za ti, ci vil és egy há zi sze-
replôit. A megelôzô negy ven év hez ké -
pest ez a szek tor sem le ges ség ha tal mas
sza bad sá got és lehetôséget je len tett.

Nem sok kal ez után fo ko za to san lét -
re jött a nor ma tív tá mo ga tá sok rend -
sze re, amely nek az volt a lé nye ge,
hogy a szo ci á lis szol gál ta tók a köz -
pon ti költségvetésbôl egy sé ges el vek
alap ján kap tak faj la gos nor ma tív tá -
mo ga tást. Emögött az a fel is me rés
mun kált, hogy a szo ci á lis el lá tó rend -
sze re ket az ön kor mány zat ok mû köd -
te tik, ame lyek az tán ci vil szer ve ze tek -
kel és egy há zak kal szerzôdhetnek
szo ci á lis fel ada tok el lá tá sá ra, az az ak -
kor még úgy tûnt: az ön kor mány zat ok
ál tal biz to sí tott anya gi for rá so kon kí -
vül a köz pon ti ál la mi nor ma tív tá mo -
ga tás még plusz ki egé szí tést je lent
majd. Ám a gya kor lat ban ha mar ki de -
rült – tet te hoz zá a szak em ber –, hogy
a va ló ság ban az ál la mi nor ma tív tá -
mo ga tás nem a kiegészítô for rást je -
len ti, ha nem ma gát az ala pot, mi vel a
mû kö dé si költ sé gek 60-70 szá za lé kát
a köz pon ti nor ma tív tá mo ga tá sok ból
fe dez ték. Az az a fenn tar tók nak ezt a
nor ma tív tá mo ga tást kel lett ki egé szí -
te ni ük ah hoz, hogy a szek tor szereplôi
mû köd ni tud ja nak.

Gyôri Pé ter for du ló pont nak ne vez te
a má ra elôállt hely zet ki ala ku lá sá ban
azt, hogy Horn Gyu la ak ko ri mi nisz -
ter el nök 1997-ben a Va ti kán ban alá ír -
ta a Ma gyar Köz tár sa ság és az Apos -
to li Szent szék kö zöt ti, tör té nel mi nek
tekinthetô meg ál la po dást (errôl lásd
ke re tes írá sun kat).

A ple ná ris elôadások után a ta nács -
ko zás a dél után fo lya mán ki sebb cso -
por tos szek ci ók ban foly ta tó dott.

A kon fe ren cia köz pon ti té má ja
szem pont já ból a Va ti ká ni Meg ál -
la po dás azért tekinthetô mérföld-
kônek, mert sza bá lyoz ta a köz fel -
ada tok egy há zi el lá tá sa kap csán
nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok
rend sze rét, és be ve zet te az egy há -
zi já ra dék fi nan szí ro zá si for má -
ját (ez lé nye gé ben a vis  sza nem
szol gál ta tott egy há zi in gat lan va -
gyon nak a já ra dék for má já ban
meg va ló su ló ál la mi meg vál tá sát
je len tet te). Ez a szerzôdés – az ad -
di gi nor ma tív fi nan szí ro zá son túl
– új tá mo ga tást ve ze tett be az
egy há zi fenn tar tók szá má ra
kiegészítô tá mo ga tás ként, az az a
Va ti ká ni Meg ál la po dás döntô ha -
tást gya ko rolt az egyházfinan-
szírozás sza bá lya i nak ala ku lá sá -
ra is. A Horn-kor mány meg ál la -
po dást kö tött négy tör té nel mi
egy ház zal (a ka to li kus egy ház zal,
a re for má tus egy ház zal, az evan -
gé li kus egy ház zal és a Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé -
gé vel), amit kor mány ha tá ro zat -
ban ra ti fi kál tak.

Kácsor Zsolt/Mazsihisz



ÚJ ÉLET4 1998. MÁ JUS 1.1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET4 2021. NO VEM BER 1.

An ti sze mi ta fal fir kák je len tek meg
az ausch witzi ba rak kok fa lán

A len gyel rendôrség vizs gá la tot in dí tott az Auschwitz-Birkenaui Em lék he -
lyen és Mú ze um ban tör tént an ti sze mi ta van da liz mus ügyé ben – ol vas ha tó az
akibic.hu ol da lán.

Az ausch witzi kon cent rá ci ós tá bor ki lenc ba rakk já nak fa lá ra fúj tak fel is -
me ret le nek an gol és né met nyel vû an ti sze mi ta fel ira to kat, kö zöl te az
Auschwitz-Birkenaui Em lék hely és Mú ze um. A fel irat ok tar tal mát nem rész -
le tez ték, a köz le mény
sze rint van köz tük
olyan, amely ta gad ja a
holokausztot, il let ve az
an ti sze mi ták kö ré ben
gyak ran hasz nált Bib lia-
idé zet.

A köz le mény ki tért ar -
ra, hogy a hely szí nen a
ko moly biz ton sá gi in téz -
ke dé sek nek köszön-
hetôen rit kák az eh hez
ha son ló van dál cse lek -
mé nyek. Mi u tán az
esetrôl min den szük sé ges in for má ci ót át ad nak a rendôrségnek, a mú ze um
mun ka tár sai el fog ják tá vo lí ta ni a gya láz ko dó fel ira to kat a ba rak kok fa lá ról.

A van dál cse lek mény „fel há bo rí tó tá ma dás az em be ri tör té ne lem egyik leg -
na gyobb tra gé di á já nak szim bó lu ma el len, és rend kí vül fáj dal mas csa pás a né -
met ná ci Auschwitz-Birkenau tá bor ös  szes ál do za tá nak em lé ké re” – kö zöl te
a mú ze um, amely re mé nyét fe jez te ki, hogy a tet te sek kéz re ke rül nek, és meg -
kap ják mél tó bün te té sü ket. (JTA/ Ki bic)

El hunyt dr.
Goldmann György

A Bé kés csa bai Zsi dó Hit köz ség
fáj da lom mal tu dat ja, hogy dr.
Goldmann György, hit köz sé günk
elöl já ró sá gá nak tag ja, a Bé kés Me -
gyei Zsi dó sá gért Ala pít vány ku ra tó -

A kap cso la tok fejlesztésérôl
tár gyalt bú csú lá to ga tá sán

Je ru zsá lem ben Angela Merkel
Né met or szág és Iz ra el együtt mû kö dé sé nek fejlesztésérôl és biz ton sá gi

kérdésekrôl tár gyalt bú csú lá to ga tá sán Je ru zsá lem ben Angela Merkel né -
met kan cel lár – je len tet te a ka to nai rá dió.

Ti zen hat éves kan cel lár sá gá nak he te dik, utol só iz ra e li lá to ga tá sán Merkel
elsôként Naftali Bennett mi nisz ter el nök kel tar tott négy szem köz ti meg be szé lést
szál lá sán, a je ru zsá le mi Dá vid ki rály szál lo dá ban.

Bennett az irá ni nuk le á ris fe nye ge tés ve szé lyes sé gé re fi gyel mez tet te Merkelt,
és nem zet kö zi együtt mû kö dést sür ge tett Irán kö zel -ke le ti ter jesz ke dé sé vel és
atom fegy ver-fej lesz té si lehetôségével szem ben.

Az iz ra e li mi nisz ter el nök kö zös saj tó tá jé koz ta tó ju kon hang sú lyoz ta, hogy no -
ha ki vá ló ak a két or szág kap cso la tai, újabb te rü le te ken nö vel he tik az együtt mû -
kö dést, elsôsorban az in no va tív tech no ló gi ai ipar ágak ban.

A sze mé lyes meg be szé lés után Bennett a tel jes né met de le gá ci ó val tár gyalt,
majd ün ne pé lyes kor mány ülést ve ze tett Angela Merkel rész vé te lé vel.

A mi nisz ter el nök a kor mány ülés nyi tó be szé dé ben or szá ga igaz ba rát já nak ne -
vez te a né met kan cel lárt, és ki fej tet te, hogy az iz ra e li kor mány szá mos kér dés -
ben egy más tól gyö ke re sen eltérô né ze te ket val ló tag jai egyet ér te nek a Né met or -
szág gal ápolt kap cso la tok fon tos sá gá ban és Angela Merkel nagy ra be csü lés ében,
aki so kat tett ezen kap cso la tok ápo lá sá ért és fej lesz té sé ért.

„Ez a ki vé te les kap cso lat ha tal mas tör té nel mi seb re ala po zott. Kü lö nö sen
nagy ra tart juk fo lya ma tos el kö te le zett sé gét Iz ra el biz ton sá gá ért” – mond ta
Bennett Merkelnek a kor mány ülé sén. „Iz ra el biz ton sá ga Né met or szág nem ze ti
ér de ke. Nem va gyunk sem le ge sek eb ben a kér dés ben” – idéz te az iz ra e li kor-
mányfô a né met kan cel lár ré geb bi sza va it, és ki emel te ezen ál lás pont er köl csi
jelentôségét Eu ró pá ban.

„A de mok ra ti kus, jog ál la mi, vé le mény nyil vá ní tá si sza bad sá got hirdetô és
plu ra lis ta Iz ra el vi lá gí tó to rony a há bor gó ten ger ben. Aki sem le ges sé get han goz -
tat olyan kér dés ben, mint az irá ni–iz ra e li vi szály, vagy olyan szer ve ze tek kel
szem ben, mint az iszlamista Hamász vagy a li ba no ni Hezbollah, az el ve szí ti er -
köl csi irány tû jét” – vé le ke dett Bennett, és Iz ra el lét kér dés ének ne vez te, hogy
Irán nak ne le hes sen atom fegy ve re.

Jaír Lapid kül ügy mi nisz ter is me leg sza vak kal mél tat ta Merkelt. „So ha nem

Örök re ki til tot ták a ber li ni
fo ci druk kert

A né met él vo nal be li Union Ber lin lab da rú gó csa pa tá nak vezetôsége
örö kös ki til tás sal bün tet te a klub mérkôzéseirôl azt a szur ko lót, aki a
Maccabi Haifa el le ni Kon fe ren cia li ga-ta lál ko zón meg pró bált meg gyúj ta -
ni egy iz ra e li zász lót.

Az Union Ber lin a Hertha BSC ha zai mec  cse i nek is ott hont adó Olim pi ai
Sta di on ban fo gad ta a Maccabi Haifa csa pa tát a Kon fe ren cia li ga cso port kö ré -
nek má so dik for du ló já ban. Bár a ta lál ko zót az Union 3-0-ra meg nyer te, az
UEFA vizs gá la tot in dí tott, mert az elsô ha zai ta lá lat után töb ben ná ci kar len -
dí té sek kel és „Sieg Heil!” rig mu sok kal pro vo kál ták a ven dég szur ko ló kat. A
né met tör vé nyek sze rint az an ti sze mi ta rig mu sok uszí tás nak szá mí ta nak, ezért
az ál lam biz ton sá gi szol gá lat is részt vesz a nyo mo zás ban – ír ja a Nép sza va
nyo mán a Mazsihisz.

A deutschlandfunk.de szem ta núk be szá mo ló i ra hi vat koz va azt ír ta, hogy a
Né met–Iz ra e li Tár sa ság if jú sá gi ta go za tá nak tag jai men tek ki a mérkôzésre és
vet tek je gyet a sem le ges szur ko lók ré szé re fenn tar tott szek tor ba, és ôk vit tek
ma guk kal há rom iz ra e li zász lót is. A han gu lat egé szen a 33. per cig, a ber li ni -
ek vezetô gól já ig nyu godt és bé kés volt.

Ek kor azon ban töb ben el kezd ték pro vo kál ni az iz ra e li zász lók kal szur ko ló -
kat, meg pró bál ták sör rel is le ön te ni ôket. A fi a ta lok több sé ge el hagy ta a szek -
tort; akik ma rad tak, azok tól el vet ték az zász ló ju kat, amibôl egyet az egyik
Union-drukker meg akart gyúj ta ni. „Min den ren del ke zé sünk re ál ló kép anya -
got át ad tunk a rendôrségnek, és együtt mû kö dünk az elkövetôk azo no sí tá sá -
ban a ha tó sá gok kal” – mond ta az Union Ber lin saj tó tá jé koz ta tó ján Christian
Arbeit, a klub kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja. 

Hoz zá tet te: „Je lent kez tek ná lunk szem ta núk, akik ott vol tak a szek tor ban,
és el mond ták, mi tör tént pon to san, egy ben je lez ték, hogy ké szek val lo mást
ten ni a rendôrségen is. Ször nyû, hogy ez elôfordulhat, ugyan ak kor na gyon
örü lünk és büsz kék va gyunk azok ra a jóér zé sû szur ko ló ink ra, akik meg aka -
dá lyoz ták az iz ra e li zász ló meg gyúj tá sát.” 

Az Union Ber lin lab da rú gó csa pa tá nak vezetôsége a sa ját meccseirôl örök -
re ki til tot ta azt a szur ko lót, aki a zász lót fel akar ta gyúj ta ni.

Irak irá ni ha tá rá hoz ké szül Gu a -
te ma lá ból a Lev Tahor, va gyis Tisz -
ta Szív ne vû, Iz ra el ben zsi dó táli-
boknak is ne ve zett ultraortodox
szek ta több száz, több nyi re iz ra e li
ál lam pol gár tag ja, je len tet te a
Jediót Ahronót cí mû iz ra e li új ság
hír por tál ja, a Ynet nyo mán az
MTI.

A cso port több tag ját, több tu cat nyi
csa lá dot lát tak a guatemalavárosi
repülôtéren Irak fe lé ké szül ni, ahon -
nan min den bi zon  nyal Ira ki
Kurdisztán irá ni ha tá rá hoz igye kez tek
vol na. A lap sze rint a gua te ma lai ha -
tó sá gok nak egyelôre si ke rült fel tar -
tóz tat ni uk ôket.

A Ynet sze rint Iz ra el ben at tól tar ta -
nak, hogy ott majd tú szul ejt he tik
ôket, és sza ba don en ge dé sü kért ma -
gas vált ság dí jat fog nak kö ve tel ni. A
szek ta ta gok Iz ra el ben élô ro ko nai a
ha tó sá gok hoz for dul tak az zal a ké rés -
sel, hogy aka dá lyoz zák meg oda uta -
zá su kat. Ugyan így tet tek a cso port
ame ri kai ál lam pol gár ság gal is ren-
delkezô ro ko nai.

Iz ra el és az Egye sült Ál la mok min -
dent el kö vet, hogy ne jut has sa nak el
Irak ba, és így ele jét ve gyék az újabb
dip lo má ci ai bo nyo dal mak nak. En nek
az an ti ci o nis ta, Iz ra el-el le nes zsi dó
szek tá nak egyes tag jai már 2018-ban
po li ti kai me ne dék jo got kér tek Irán -
tól, és a vezetôik hû sé get es küd tek
Ali Hamenei ajatollahnak, Irán leg-
fôbb val lá si és po li ti kai vezetôjének,
ír ta a lap.

Né hány hét tel ezelôtt a gua te ma lai
ha tó sá gok ame ri kai ké rés re fel tar tóz -
tat ták a szek ta egyik, ame ri kai út le -
vél lel uta zó cso port já nak tag ja it, akik
Irán ba ké szül tek, ahol a fel té te le zé sek
sze rint po li ti kai me ne dék jo got akar -
tak kér ni.

A szek ta tag jai a tu dó sí tás sze rint
azt ter ve zik, hogy 70 fôs cso por tok -
ban Irak észak ke le ti ré szé be, az Irán -
nal ha tá ros kurd tér ség be utaz nak,
mert meggyôzôdésük sze rint ez a
„bib li ai Ba bi lon”, és a Mes si ás
elôször er re a te rü let re ér ke zik el.

Az elsô szek ta ta gok már meg ér -
kez tek a tér ség be, hogy föl det vá sá -

„ Zsi dó tálibok”

Fo tó: Reuters

Irak irá ni ha tá rá hoz ké szül
több száz ultraortodox zsi dó

rol ja nak és meg kezd jék a le te le pe dé -
si terv elôkészítését. Van nak, akik lé -
gi úton, nem zet kö zi repülôtereken
vág tak ne ki, má sok szá raz föld ön,
Me xi kón és Sal va do ron ke resz tül in -
dul tak el cél juk fe lé, hogy késôbb
száll ja nak fel a Kö zel -Ke let fe lé tar -
tó repülôgépekre.

A Tisz ta Szív ne vû, szélsôségesen
val lá sos zsi dó szek ta több száz tag ja
ed dig Gua te ma la Santa Rosa ne vû ré -
szén élt. A Ynetben meg szó lalt az
egyik tag Iz ra el ben élô hoz zá tar to zó -
ja, aki sze rint rend kí vül ne he zek az
élet kö rül mé nye ik tá bor sze rû ott ho na -
ik ban, val lá si okok ból nem esz nek
húst és ha lat sem, ke nyé ren, tök ma -
gon és gyü möl csön él nek.

A szek tát az 1980-as évek ben ala pí -
tot ta Slomó Helbrans rab bi Je ru zsá -
lem ben, ahon nan leg na gyobb cso port -
juk elôbb Ka na dá ba, on nan az Egye -
sült Ál la mok ba, majd Me xi kó ba köl -
tö zött, és leg utóbb, az el múlt hét év -
ben Guatemalavárostól kö rül be lül
két órá nyi au tó út ra te le ped tek meg.

Az ôket segítô iz ra e li Cvi Gluck
rab bi sze rint a gua te ma lai cso port ban
mint egy 280 iz ra e li, ame ri kai és ka na -
dai él, több sé gük kettôs ál lam pol gár -
ság gal ren del ke zik. A rab bi sze rint az
el múlt há rom év ben az ott szü le tett

csecsemôket szán dé ko san nem re -
giszt rál ták, hogy ne tud ják el vin ni
ôket a ha tó sá gok raz zia ese tén, és az
újon nan csat la ko zó csa lá dok tól el ve -
szik ös  szes út le ve lü ket.

A Tisz ta Szívbôl el me ne kült sze -
mé lyek ta nú val lo má sai sze rint a szek -
tá ban bün te té sek kel sújt ják a sze rin -
tük vét kes ta go kat, éhe zést, ki kö zö sí -
tést, sú lyos fi zi kai erôszakot al kal -
maz nak ve lük szem ben, be le ért ve a
mez te len re vetkôztetett nôk és gye re -
kek nyil vá nos meg kor bá cso lá sát.

Már 12-13 éves kor ban meg há za sít -
ják a gye re ke ket, sok lány na gyon fi a -
ta lon már ál la po tos, és bi zo nyí té kok
van nak ne mi erôszakra is, amit „irá -
nyí tás nak” ne vez nek a cso port
vezetôi. 2014-ben azért me ne kül tek
Gu a te ma lá ba, mert a ka na dai ha tó sá -
gok nyo mo zást in dí tot tak el le nük
gyer mek bán tal ma zá sok és gyer mek -
há zas sá gok mi att.

A szek tát azért ne ve zik „zsi dó táli-
boknak”, mert a há rom éves nél
idôsebb lá nyok nak és a nôknek
kötelezô egész tes tü ket fedô hos  szú,
fe ke te kön tös be öl töz ni ük, és gyak ran
még az ar cu kat is el fe dik. A fér fi ak
ide jük nagy ré szét imád ko zás sal és a
Tó ra bi zo nyos ré sze i nek ta nul má nyo -
zá sá val töl tik.

ri u má nak el nö ke hos  szan tar tó, mél -
tó ság gal vi selt be teg ség után el -
hunyt.

Dr. Goldmann György év ti ze de -
ken ke resz tül vég zett ön zet len és ál -
do za tos mun ká val se gí tet te a hit köz -
ség fenn ma ra dá sát. Ku ra tó ri u mi el -
nök ként jelentôs sze re pe volt a bé -
kés csa bai és Bé kés me gyei már tí rok
em lék fa lá nak lét re ho zá sá ban. Sze -
rény ség gel pá ro su ló ki vé te les mû -
velt sé gé vel, min den kor meg fon tolt
vé le mény al ko tá sá val mind an  nyi unk
szá má ra pél dát mu ta tott, sze mé lyét
sze re tet és tisz te let övez te. 

Hit köz sé günk az ál ta la kép vi selt
szel le mi sé get és ér ték ren det jövôbeli
te vé keny sé gé ben is irány mu ta tó nak
te kin ti.

Osz to zunk a gyá szo ló csa lád fáj -
dal má ban!

Em lé ke le gyen ál dott!

volt egy pil la nat sem, ami kor meg pró bál ta el tus sol ni a holokauszt em lé két. Ehe -
lyett ar ra kész tet te né pét, hogy szin te ke gyet len ôszinteséggel néz zen szem be a
tör té ne lem mel” – mond ta Lapid, és meg kö szön te Merkelnek az an ti sze mi tiz mus
el le ni kö vet ke ze tes küz del mét és az Iz ra el vé del mé ben ját szott sze re pét.

„Ha az em be ri ség tör té nel mé nek leg ször nyûbb ese mé nye után együtt tu dunk
ül ni itt szö vet sé ges ként, ba rát ként, iga zi társ ként, ak kor van re mény az em be ri -
ség szá má ra” – mond ta az iz ra e li kül ügy mi nisz ter.

„A jó legyôzheti a gonoszat” – tet te hoz zá, és sze mé lyes kö szö ne tet mon dott
a két or szág kap cso la tá nak ápo lá sá ért és fej lesz té sé ért nagy ap ja és né hai édes -
ap ja, a ma gyar aj kú holokauszttúlélô To mi Lapid volt iz ra e li igaz ság ügyi mi -
nisz ter és mi nisz ter el nök-he lyet tes, va la mint Iz ra el né pe és a zsi dó nép ne vé ben.

Merkel az ülé sen el mon dott be szé dé ben hang sú lyoz ta, hogy Né met or szág a
jövôben is el kö te le zett lesz Iz ra el biz ton sá ga mel lett, de hoz zá tet te, hogy né ha
van nak né zet el té ré sek az or szá gok kö zött, pél dá ul a pa lesz tin kér dés ben. Azt is
ki fej tet te, hogy hi bá nak te kin ti a holokauszt em lé ké re ala poz ni a kap cso la to kat.

Angela Merkel két na pos lá to ga tá sá nak prog ram já ban sze re pelt to váb bá a Jad
Vasem holokauszt-emlékmúzeum meg lá to ga tá sa, va la mint meg be szé lést tar tott
Jichák Hercog ál lam el nök kel is.

A né met kan cel lár leg utóbb 2018 ok tó be ré ben járt Iz ra el ben, az óta több ször is
el ha lasz tot ták az újabb ta lál ko zót az iz ra e li vá lasz tá sok, majd a ko ro na ví rus ter -
je dé se és leg utóbb, au gusz tus ban a tálibok af ga nisz tá ni ha ta lom át vé te le mi att.

Mazsihisz/MTI
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Bag lyok kal vé dik 
a mezôgazdasági ter mé nye ket

A környezetkímélô meg ol dást Iz ra el már több or szág nak si ke re sen ex -
por tál ta. A kap cso la tok nor ma li zá lá sát követôen Ma rok kó le het a kez de -
mé nye zés következô ál lo má sa.

A rág csá lók Iz ra el ben is ko moly ká ro kat tud nak okoz ni a mezôgazdaság
szá má ra, az ir tá suk ra hasz nált mér gek azon ban kör nye zet szen  nye zés sel jár -
nak. Joszi Le sem or ni to ló gus nak, a Tel-avi vi Egye tem zo o ló gus pro fes  szo rá -
nak kez de mé nye zé sé re kezd tek el fészkelôhelyeket te le pí te ni a mezôgaz-
dasági te rü le tek kö ze lé be, hogy az odaköltözô ra ga do zó ma da rak in téz zék el
az el sza po ro dott rág csá ló kat, ír ja a Jerusalem Post nyo mán a Ki bic. A bag -
lyok éven te 2000-6000 rág csá lót ej te nek el, a zsák mány méretétôl függôen.

Az iz ra e li kez de mé nye zés a bag lyok és sóly mok bi o ló gi ai vé del mi esz köz -
ként va ló al kal ma zá sá ra a mezôgazdaságban 2008-ban kez dett for mát öl te ni,
töb bek kö zött az Iz ra e li Ter mé szet vé del mi Tár sa ság, a Tel-avi vi Egye tem,
va la mint a mezôgazdasági, a re gi o ná lis együtt mû kö dé si és a kör nye zet vé del -
mi mi nisz té ri um ös  sze fo gá sá val.

Ed dig mint egy 5000 fészkelôdobozt he lyez tek ki egész Iz ra el te rü le tén. A
pro jekt már is jelentôsen vis  sza szo rí tot ta a mérgezô ve gyi anya gok hasz ná la -
tát az iz ra e li mezôgazdaságban, és a jövôben vár ha tó an még to vább fog ja
csök ken te ni.

A kez de mé nye zés nek a kör nye zet vé del mi si ke ren túl egy faj ta re gi o ná lis
összekötô sze re pe is lett, a bag lyok kal va ló rág csá ló ir tást ugyan is Iz ra el si ke -

Ros hásáná
elôtt Iz ra el 
la kos sá ga 

9,39 mil lió fô
Ta valy több mint 146 ezer fôvel

bôvült Iz ra el né pes sé ge, kö zöl te a
köz pon ti sta tisz ti kai hi va tal egy
nap pal az új év kez de te elôtt.

A la kos ság szá ma a becs lé sek sze -
rint el ér te a 9,391 mil lió fôt, ami 1,6
szá za lék kal ma ga sabb, mint egy év -
vel ezelôtt, ol vas ha tó az ujkelet.live
be szá mo ló já ban. Az el múlt év ben
mint egy 172 ezer csecsemô szü le -
tett, míg 48 ezer em ber halt meg. A
ko ro na ví rus kö vet kez té ben 5800 fô
hunyt el az el múlt 11,5 hó nap ban.

Az iz ra e li zsi dók a la kos ság mint -
egy 74%-át te szik ki, 6,943 mil lió
ál lam pol gárt re giszt rál tak zsi dó -
ként. To váb bi 1,982 mil lió (21%)
arab, a töb bi ek, 466 ez ren (5%) más
cso por tok tag jai. A szá za lé kos
arány nagy já ból meg egye zik az
elôzô évi vel.

A vár ha tó át la gos élet tar tam Iz ra -
el ben az egyik leg ma ga sabb a vi lá -
gon: 84,8 év volt a nôknél és 80,7 év
a fér fi ak nál.

To váb bi 19.676 sze mély ván do -
rolt be az or szág ba, több sé gük a
vissza té ré si tör vény alap ján, mely
ál lam pol gár sá got biz to sít min den ki -
nek, aki nek van leg alább egy zsi dó
nagyszülôje.

Ez a szám nagy vis  sza esést mu tat
a két év vel ezelôtti ada tok hoz ké -
pest, ak kor mint egy 38 ezer fô ali-
jázott.

2020-ban az ös  szes be ván dor ló
56%-a a volt Szov jet uni ó ból ér ke -
zett, fôleg Orosz or szág ból és Uk raj -
ná ból, 12,2% Fran cia or szág ból és
11,7% az Egye sült Ál la mok ból.

A sta tisz ti kai hi va tal nem vál toz -
ta tott a né pe se dé si elôrejelzésein,
az az a zsi dó ál lam nak 2024-ben 10
mil lió, 2048-ban 15 mil lió, 2065-
ben 20 mil lió la ko sa lesz.

Meglepô dol got ál lí ta nak iz ra e li
ku ta tók a ko ro na ví rus ról

A Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem ku ta tói sze rint va ló já ban leg alább egy -
mil li ó val töb ben hal tak meg a vi lá gon a ko ro na ví rus mi att, mint ami a hi -
va ta los je len té sek ben sze re pel – je len tet te a Ti mes of Israel cí mû an gol
nyel vû hír por tál.

A hi va ta los ada tok 4,22 mil li ó ra te szik a jár vány ha lá los ál do za ta i nak szá -
mát, de az egye tem ku ta tói sze rint ez a szám a va ló ság ban ma ga sabb, mert
egyes au tok ra ta re zsi mek csök kent het ték a be val lott ese tek szá mát, más or -
szá gok pe dig kép te le nek vol tak nyil ván tar ta ni a va lós szá mo kat.

Az eLife cí mû fo lyó irat ban köz zé tett ta nul mány ki ér té ke li az ada tok tor zu -
lá sát a különbözô ál la mok ban. Ariel Karlinsky köz gaz dász és Dmitrij Ko bak
sta tisz ti kus a vi lág or szá ga i nak fe lé nél vet te szám ba, hogy a ko ráb bi évek né -
pes ség vál to zá sá hoz ké pest men  nyi vel volt ma ga sabb a ha lál ese tek szá ma a
jár vány ide jén.

Ed dig 103 he lyen vizs gál ták meg a több let ha lá lo zá sok szá mát, és becs lé sük
sze rint a je len le gi, több mint egy mil li ós szám még to vább fog nö ve ked ni az
újabb or szá gok ta nul má nyo zá sá val.

A ko ro na ví rus-ha lá lo zá sok be je len tett szá mát ös  sze ve tet ték az ös  szes ha lá -
lo zás sal, fôként a ta vas  szal gyûj tött sta tisz ti kák alap ján, és azt ál lít ják, hogy a
ko ráb bi évek hez ké pest érzékelhetô nö ve ke dést elsôsorban a ko ro na ví rus
okoz ta Covid-19 be teg ség szövôdményei mi at ti el ha lá lo zás ok okoz ták, no ha
eze ket az ese te ket az egyes or szá gok ban más ka te gó ri ák ba so rol ták.

Ezt a je len sé get fi gyel ték meg pél dá ul Orosz or szág ban, ahol a 110.000 hi -
va ta los ko ro na ví ru sos ha lál eset mel lett 500.000-rel töb ben hal tak meg a ko -
ráb bi évek nél.

Fehéroroszországban mind ös  sze 390 ko ro na ví rus okoz ta ha lál ese tet je len -
tet tek, de 5700 le het a ha lá los ál do za tok va lós szá ma. Ni ca ra gu á ban csak 140
ko ro na ví ru sos halálesetrôl szá mol tak be, mi köz ben 7000-en hal hat tak be le a
Covid-19 okoz ta be teg sé gek be a sta tisz ti kai ada tok elem zé se alap ján.

Ugyan ak kor a tu dó sok sze rint a leg több fej lett or szág ban vi szony lag ki csi
az el té rés, és va ló szí nû leg el ke rül he tet len sta tisz ti kai hi bát tük röz nagy részt a
jár vány kez de té nek idejébôl, ami kor a tesz te lés még nem volt ál ta lá nos. Az
Egye sült Ál la mok ban pél dá ul 590.000 ko ro na ví rus okoz ta ha lál ese tet re giszt -
rál tak, mi köz ben az el múlt évek hez ké pest 640.000-rel ma ga sabb a ha lá lo zá -
sok szá ma.

Karlinsky sze rint több, fôként dél-ame ri kai or szág ban, pél dá ul Pe ru ban,
pon to san pró bál ják je len te ni az ese te ket, de a tesz te lé si és a nyil ván tar tá si
lehetôségek hi á nyá ban er re kép te le nek.

atv.hu/MTI

A Covid-19 jár vány le het, hogy a
szent föl di tu riz mus nak me gálljt
tu dott pa ran csol ni, de meg há rom -
szo roz ta azon Is ten nek kül dött
imacetlik szá mát, me lyek a vi lág
min den tá já ról a je ru zsá le mi Si ra -
tó fal hoz ér kez tek az el múlt 12 hó -
nap alatt. So kan a pandémia meg -
fé ke zé sé ért kö nyö rög tek, má sok
bûn bo csá na tot vagy – ta lán épp a
le zá rá sok mi att – új ba rá to kat
kér tek a Min den ha tó tól.

„Édes Is te nem, kér lek, vess vé get
a ko ro na ví rus-vi lág jár vány nak!” –
ír ta egy né met or szá gi kis fiú az egyik
cet li ben, majd hoz zá tet te: „És kér -
lek, érd el, hogy a szü le im ve gye nek
ne kem egy új iPhone-t és egy JBL
hang szó rót!”

„Bo csáss meg, Atyám, ami ért ed -
dig kép te len vol tam meg tér ni. Kér -
lek, törôdj né hai fér jem lel ké vel és a
föl dön élôkkel is” – ír ta Sylvia Ecu -
a dor ból.

„Drá ga Is te nem, kér lek, hozz új
ba rá to kat az éle tem be, és mondd
meg a csa lá dom nak, hogy se gít se nek
ne kem, mert a leg töb ben nem be szé -
lünk egy más sal, és nincs ki vel be -
szél get nem” – ír ta An na, egy ka na -
dai egye dül ál ló anya.

A Si ra tó fal hi va ta los rab bi ja min -
den cet lit, le gyen az hu mo ros vagy
két ség beesett tar tal mú, au gusz tus
30-án, ros hásáná, az az a zsi dó új év
ün ne pe elôtt az éves ha gyo mány ré -
sze ként a fal kö vei kö zé he lye zett.

A je ru zsá le mi hely azért kü lön le -
ges, mert a Temp lom hegy azon ol -
dal fal ma rad vá nya, mely a leg kö ze -
lebb állt a he gyen i. sz. 70-ben le -
rom bolt zsi dó szen tély hez, és itt
mond ta el Sa la mon ki rály hí res fo há -
szát is, mely ben kér te Is tent: bár ki
lá to gat is er re a hely re és kér tôle va -
la mit, adas sék meg ne ki.

„Sôt még az ide gent is, aki nem a
te né ped, az Izráel kö zül va ló, ha el -
jö vend mes  sze földrôl a te nagy ne -
ve dért és a te ha tal mas ke ze dért és a
te ki ter jesz tett ka ro dért, mi kor ide -
jut ván, kö nyö rög nek e ház ban, te
hall gasd meg a mennybôl, a te
lakóhelyedbôl, és add meg az ide -
gen nek mind azt, ami ért kö nyö rög
hoz zád.” (2 Ki rá lyok 6:32–33)

A kis cet lik re írt kí ván sá go kat
nem csak sze mé lye sen, ha nem pos -
tai, il let ve elekt ro ni kus úton is el le -
het jut tat ni a ki emelt jelentôségû
hely re.

Az iz ra e li kor mány ter vet fo ga -
dott el az arab ki sebb ség tör vény -
te len fegy ver vi se lés ének fel szá mo -
lá sá ra, hogy ez zel csök kent sék az
erôszakot és a bû nö zést, mi u tán az
idén már száz gyil kos ság tör tént az
iz ra e li ara bok kö ré ben – je len tet te
a Jediót Ahronót cí mû új ság hír -
por tál ja, a Ynet nyo mán az MTI.

A kor mány el fo gad ta Joáv
Szegelovic bel biz ton sá gi mi nisz ter -
he lyet tes ter vét, amely nek cél ja az
or szág la kos sá gá nak ötö dét kitevô
arab ki sebb ség kö ré ben az utób bi
évek ben el ha ra pó dzott erôszak és
bû nö zés fel szá mo lá sa.

A mun ka terv együtt mû kö dést biz -
to sít a rendôrség, a nem zet biz ton sá gi
ta nács, a Sin Bét bel biz ton sá gi szol -
gá lat, a fôügyész, az ál lam ügyész -
ség, az adó ha tó ság, a pénz mo sás el -
le ni ha tó ság és több más szer ve zet
kö zött a cél ér de ké ben. A kor mány
dön té se alap ján az iz ra e li had se reg
és a Sin Bét is részt vesz majd a tör -
vény te le nül bir to kolt fegy ve rek fel -
ku ta tá sá ban és be gyûj té sé ben.

Az in téz ke dé sek so rá ban az igaz -
ság ügyi mi nisz té ri um azon na li ha -
tállyal olyan tör vé nye ket fog meg al -
kot ni, ame lyek se gí tik a bûnüldözô
szer vek mun ká ját, be le ért ve a mi ni -
má lis bün te té sek meg ha tá ro zá sát
fegy ve rek il le gá lis bir tok lá sá ért és

ke res ke del mé ért. A Naftali Bennett
mi nisz ter el nök ál tal ve ze tett kü lön -
le ges ülé sen je len volt az igaz ság -
ügyi mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter, a
bel biz ton sá gi mi nisz ter, a nép jó lé ti
mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, a bel -
biz ton sá gi mi nisz ter he lyet tes, a fôü-
gyész, a rendôrség fôkapitánya, a Sin
Bét igaz ga tó he lyet te se és már ki ne -
ve zett jövôbeli igaz ga tó ja, az adó ha -
tó ság vezetôje és to váb bi szak em be -
rek.

„A kor mány na gyon ko mo lyan ve -
szi a kér dést” – je len tet te ki Bennett
a meg be szé lés kez de tén. „Az arab
köz vé le mény nek meg kell ér te nie,
hogy a biz ton sá gi erôk nem az el len -
sé gei, ha nem a meg ol dást je len tik
szá muk ra. Nem hi báz tat ni kell az or -
szá got, ha nem kéz a kéz ben együtt
kell ha lad ni ve le” – vé le ke dett. 

„A prob lé mát éve kig el nyom ták és
el ha nya gol ták, mi re ször nyû mé re te -
ket öl tött, amint azt az el múlt év ben
lát tuk” – tet te hoz zá a kormányfô, és
be je len tet te, hogy Omer Bar-Lev
bel biz ton sá gi mi nisz ter rel és a több
más mi nisz ter rel ös  sze han gol va lét -
re hoz tak egy tár ca kö zi mun ka cso -
por tot a bû nö zés és az erôszak ke ze -
lé sé re, ame lyet Joáv Szegelovic nyu -
gal ma zott ve zér ka ri fônök, bel biz -
ton sá gi mi nisz ter he lyet tes ve zet.

Bennett fel szó lí tot ta az arab köz -

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS

Fel akar ják szá mol ni az 
ara bok il le gá lis fegy ver vi se lés ét

vé le ményt, a közszereplôket és a
mé dia mun ká so kat, hogy so ra koz za -
nak fel az ál lam, a biz ton sá gi szer -
vek és a rendôrök mö gé. A mi nisz -
ter el nök moz gó sí tást ígért an nak ér -

Özön le nek az imák a je ru zsá le mi
Si ra tó fal hoz a pandémia alattre sen ex por tál ta Jor dá ni á nak, a Pa lesz tin Ha tó ság nak, Cip rus nak és Gö rög or -

szág nak. Most pe dig Ma rok kó kö vet ke zik a sor ban, mi u tán a két or szág ta -
valy de cem ber ben nor ma li zál ta kap cso la tát.

Le sem pro fes  szor a Dubaj Ex pón meg vi tat ja kül föl di kol lé gá já val a pro jekt
Ma rok kó ba vi te lé nek ope ra tív ter ve it. A késôbbiekben több más észak-af ri kai
or szág ba, Al gé ri á ba és Tu né zi á ba is el jut tat ná a kez de mé nye zést, és ab ban re -
mény ke dik, hogy az Egye sült Arab Emír sé gek azon tag jai, ame lyek kör nye -
zet ba rát mezôgazdaságot sze ret né nek al kal maz ni, szin tén csat la koz nak majd.

Azt lát juk, hogy a ba goly fel vált ja a ga lam bot a bé ke hír nö ke ként, és is mét
be bi zo nyít ja, hogy a ma da rak szá má ra nin cse nek föld raj zi ha tá rok – mond ta
a pro fes  szor.

de ké ben, hogy meg véd jék az arab
ál lam pol gá ro kat az il le gá li san tar tott
fegy ve rek kel el kö ve tett bûn ese tek -
kel, a vé del mi pén zek kö ve te lé sé vel
és a gyil kos sá gok kal szem ben, de
hang sú lyoz ta, hogy ez a fel adat sok
idôt, erôfeszítést és erôforrást fog
igé nyel ni.

Az év ele je óta száz, az arab ki -
sebb ség hez tar to zó em bert gyil kol -
tak meg Iz ra el ben, és szin te na pi
rend sze res ség gel olyan fel vé te le ket
tesz nek köz zé, ame lye ken bû-
nözôket lát ni, ahogy éles lôszerrel
ott ho nok ra, em be rek re, vál lal ko zá -
sok ra lônek.

Min den na pos sá vál tak a bûn szer -
ve ze tek, ame lyek vé del mi pén ze ket
kö ve tel nek az üz le tek tu laj do no sa i -
tól, és az is ál ta lá nos sá lett, hogy a
csa lá dok kö zöt ti konf lik tu so kat
fegy ve rek kel, terrorral pró bál ják
„meg ol da ni”, ami sú lyos erôszakhoz
és fé le lem hez ve ze tett az arab te le -
pü lé se ken. Az arab tár sa da lom
erôteljesen bí rál ja a rendôrséget,
mert sze rin tük nem ké pes ha té ko -
nyan ke zel ni a je len sé get.
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Az Or szá gos Rabbiképzô – Zsi dó
Egye tem (OR-ZSE) és a Wal len berg
Egye sü let pá lyá za tot hir det egye te mi
hall ga tók szá má ra. A pá lyá zat cél ja
olyan egye te mi hall ga tók tu do má -
nyos mun ká já nak el is me ré se és to -
váb bi ku ta tá sa i nak bá to rí tá sa, akik
Em ber Má ria élet mû vét sze ret nék ta -
nul má nyoz ni.

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

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

Pá lyá za ti té mák
A pá lyá zat mot tó ja az aláb bi

idé zet Em ber Má ria 2000-ben fo -
gunk még él ni? cí mû könyvébôl:

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

Ja va solt meg kö ze lí té sek:
A holokauszt iro dal mi áb rá zo lá -

sa
Em ber Má ria Wal len berg-ku ta -

tá sai
A Wal len berg kon cep ci ós per

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

holokauszt után
Holokauszt mint a ma gyar tör té -

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

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

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

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

A cím la pon a következô in for -
má ci ók sze re pel het nek: a dol go zat
cí me, jel ige és dá tum. A cím la pon

és a dol go za ton vagy mel lék le te in
nem je len het meg sem a pá lyá zó,
sem a felsôoktatási in téz mény ne ve,
és sem mi lyen egyéb, sze mé lyé re
uta ló adat.

A pá lyá za ti anyag tar tal ma
• Jel igé vel el lá tott dol go zat
• Hon lap ról (https://or-

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

• Hon lap ról letölthetô adat ke ze lé si
nyi lat ko zat

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
ha tár ide je és mód ja

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

• A ki töl tött és alá írt adat la pot
szkennelt vagy be fo tó zott for má ban
vár juk azo nos cím re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
A jel igés dol go za to kat a Wal len -

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

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

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

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

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

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

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

Teret neveztek el 
1956 zsidó mártírjáról

Józsefváros júliusi képviselô-testületi
ülésén egyhangúlag megszavazták, hogy
Szeles Erika teret érdemel a kerületben. A
testület úgy határozott, hogy a Luther utca
és a II. János Pál pápa tér találkozásánál
lévô, eddig névtelen közterület fogja visel-
ni az 1956-os forradalom és szabadságharc
mártírjának nevét, írja a bzsh.hu.

A Szeles Erika tér avatóünnepségén,
melyet október 23-án tartottak a II. János
Pál pápa tér 30. szám alatt, Pikó András
polgármester, valamint Sántha Péterné, a
Fidesz-KDNP józsefvárosi képviselôje
mondott beszédet.

Szeles Erika 1941-ben született Budapesten egy zsidó család egyetlen
gyermekeként. Édesapja 1944-ben a holokauszt áldozata lett, így hároméves
korától édesanyja egyedül nevelte. Hármas társbérletben éltek a VIII. kerüle-
ti Bezerédi utcában. Erika néptáncolt, az általános iskola után pedig szakács-
tanulónak állt a Teréz körúton található Béke Szállóban.

Nagybátyja révén megismerkedett a forradalmat megelôzô szellemi vonu-
lattal és a Petôfi-kör vitáival. 15 évesen anyja könyörgése ellenére a felkelô
csapatokhoz csatlakozott, a forradalom alatt önkéntes ápolónôként dolgozott,
ekkor találkozott Vagn Hansen dán fotóssal, aki a világhírû  vé vált képet
készítette róla.

1956. november 7-én a Blaha Lujza tér környékén épp megsebesült társá-
hoz rohant segítséget nyújtani, amikor egy szovjet géppisztolyból halálos
lövés érte a nyakán. Erikát 1956. november 14-én temették el a Fiumei úti
Nemzeti Sírkertben. Teljes nevét „Az 1956-os forradalom és szabadságharc
hôsi halottai és ártatlan áldozatai, akiket ebben a sírkertben temettek el” fel-
iratú márványtáblán lehet megtalálni. 

1952 szep tem be ré ben meglepô
helyrôl ka pott segítségkérô le ve let
Stöckler La jos (1897–1960), a Ma -
gyar Iz ra e li ták Or szá gos Kép vi se -
le te és a Bu da pes ti Iz ra e li ta Hit köz -
ség ak ko ri el nö ke. Fel adó ja nem
volt más, mint az egy ko ri testôr al -
tá bor nagy, Láz ár Kár oly (1890
–1968) fe le sé ge. Az egész Láz ár csa -
lá dot ki te le pí tet ték Füzesgyarmat-
ra, a Budapesttôl több mint két száz
ki lo mé ter re lévô Bé kés me gyei te le -
pü lés re.

Az ek kor ra már bi zo nyá ra meg tört,
ugyan ak kor sze mér mes Láz ár – aki
he lyett a fe le sé ge írt – az 1920 óta
létezô Ma gyar Ki rá lyi Testôrség egy -
ko ri pa rancs no ka ként a bu dai vár pa -
lo ta vé del mé ért volt felelôs. Az 1945
elôtt a Vi té zi Rend tag ja ként is funk -
ci o ná ló tiszt (vi téz csíktaplóczai
elônévvel sze re pelt), aki a fe le sé ge
ré vén Hor thy Mik lós sal is ro kon ság -
ban állt, a testôrség pa rancs no ka ként
ugyan is több olyan ak ci ó ban is részt
vett, mely a ma gyar zsi dó ság éle té re
is – még pe dig ele mi és po zi tív – ha -
tást gyakorolt.[1] Ma gyar or szág né -
met meg szál lá sa ide jén Láz ár részt
vett a né met el le nes ha zai erôkkel va -
ló kap cso lat ki épí té sé ben, Szent-
Györ gyi Al bert pro fes  szor ral is fel -
vet te a kap cso la tot, akit a la ká sán is
rej te ge tett. Láz ár Kár oly – nyil ván
nem ön szán tá ból – 1944. jú li us 2-án
ér te sí tet te Ko szo rús Fe ren cet
(1899–1974), az elsô pán cé los had -
test ve zér ka ri fônökét ar ról (leg alább -
is Ko szo rús az em lék ira ta i ban errôl
szá mol be[2]), hogy nagy szá mú és
nem ép pen ba rát sá gos szán dé kú
csendôr vo nul be Bu da pest re. Ko szo -
rús en nek kö vet kez té ben jú li us 6-án
meg száll ta a vá ros stra té gi ai pont ja it.
Láz ár pe dig még haj nal ban a vár ba
vi tet te Paksy-Kiss Ti bor csendôr ez -
re dest, aki a bu da pes ti zsi dók de por -
tá lá sát irá nyí tot ta vol na, s (Paksy-
Kiss késôbbi val lo má sa sze rint) az
iránt érdeklôdött, hogy Baky Lász ló
po li ti kai ál lam tit kár (aki köz vet le nül
irá nyí tot ta a csendôrséget) nem akar-
e pucs  csot elôkészíteni a kor mány zó
el len a sok csendôr felrendelésével.[3]

A csendôröket a fôváros el ha gyá sá ra
uta sí tot ták, ami még ak kor is a bu da -
pes ti zsi dó ság éle té nek leg alább is a
meg hos  szab bí tá sát je len tet te, ha en -
nek az ak ci ó nak (már mint a
csendôrök vis  sza ren de lé sé nek) nem
ez volt az elsôdleges cél ja, ha nem a
kor mány zó el le ni köz vet len tá ma dás
és az el moz dí tá sá ra tett kí sér let el há -
rí tá sa. Ugyan nem ô (és nem is Ko -
szo rús Fe renc vagy má sok) men tet ték
meg egy sze mély ben a bu da pes ti zsi -
dó sá got, ám Láz ár al tá bor nagy po zi -
tív sze re pe két ség be von ha tat lan.

Láz ár Kár oly amúgy a nyi las ha ta -
lom át vé tel elôtti he tek ben – a Szent-
Györ gyi cso port tal együtt – Bu da pest
kör nyé ki ju go szláv mun ka szol gá la tos
ala ku la tok fel fegy ver zé sén is mun -
kál ko dott. Eköz ben pe dig a testôr-
parancsnok hu szon hat ezer, Bu da pes -
ten és a fôváros kör nyé kén ál lo má so -
zó zsi dó mun ka szol gá la tos felfegy-
verzésérôl is tár gyalt a Zsi dó Ta nács
képviselôjével, Ger gely Györg  gyel,
aki vel ko ráb ban a Ma gyar Front
részérôl két le gi ti mis ta gróf, if jabb
Pallavicini György és Pálffy Jó zsef is
egyez te tett a kérdésben.[4]

Láz ár Ká rolyt 1944. ok tó ber 17-én
a Ges ta po Bécs be hur col ta, majd több
mint két hó na pot töl tött el a maut-
hauseni kon cent rá ci ós tá bor ban.
1945. ja nu ár 18-án a nyi las Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um hût len ség vád já -
val le fo koz ta. Sopronkôhidára szál lí -
tot ták vis  sza (még ja nu ár 10-én),
majd gya log me net ben Né met or szág
fe lé irá nyí tot ták, ahon nan egy rö vid
né met fog ság után vis  sza tért Bu da -
pest re. 1946. szep tem ber 1-jén nyug -
ál lo mány ba he lyez ték, majd meg von -
ták tôle a nyug dí ját. 1951-ben (csa -
lád já val együtt) ki te le pí tet ték

Láz ár Kár oly al tá bor nagy

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

Em ber Má ria élet mû vé nek új ra gon do lá sá ra

„Fér jem 44 nya rán
meg aka dá lyoz ta a bu da pes ti

zsi dók el hur co lá sát”
Füzesgyarmatra, itt 1953-ig tar tóz ko -
dott. Éle te utol só éve it Pécelen töl töt -
te, sze gény ség ben.

A ma gyar zsi dó ság egy ko ri vezetô-
je, Stöckler La jos – aki 1944 nya rán a
Zsi dó Ta nács tag ja, majd hozzávetô-
leg a Szálasi puccs tól an nak he lyet tes
vezetôje (és egy ben irá nyí tó ja) volt[5]

– is mer het te Láz ár ko ráb bi te vé keny -
sé gét, mert a fe le ség ál tal írott le vél
egy ér tel mû en utal ar ra, hogy 1951
nya rán – ami kor a nagy bu da pes ti ki -

te le pí té sek zaj lot tak – a Hit köz ség
egy for ma le ve let hasz nál va, se gély -
ben akar ta ré sze sí te ni az egy ko ri
testôrparancsnokot.

A le vél – amelybôl nem ne héz ki ol -
vas ni, hogy író ja kör nye ze té ben a zsi -
dók és a ma gya rok kü lön cso port ként
vol tak szá mon tart va – exp li cit mó -
don fe je zi ki, hogy szerzôje sze rint
„most” a zsi dók van nak olyan ural mi
po zí ci ó ban, hogy se gít het nek. A le vél
hát te ré ben meg hú zó dó elôfeltevés
ab szurd, mert a ki te le pí tés éve i ben
val lá si/et ni kai ho va tar to zás sze rint
ép pen ség gel nem tett kü lönb sé get a
ma gát kom mu nis tá nak tar tó ál lam ha -
ta lom. Láz ár Kár oly egy ko ri al tá bor -
nagy és csa lád ja nem is tud hat ta,
men  nyi ma gyar zsi dót is ki te le pí tet -
tek ugyan azon a nyá ron, ami kor ôk a
fent em lí tett le ve let meg kap ták a
Hitközségrôl, s ame lyet ak kor még fi -
gyel men kí vül hagy tak.

Stöckler La jos, bár fô kezdemé-
nyezôje és vég re haj tó ja volt a hí res
1951. jú li us 15-i ma gyar össz-zsidó
nyi lat ko zat nak, amely – a nyu ga ti
„rá gal mak ra” re a gál va – a nagy nyil -
vá nos ság elôtt éle sen vis  sza uta sí tot ta,
hogy a ki te le pí tést zsi dó ül dö zés nek
„tün tes sék fel”[6], sza ba dabb kö rül -
mé nyek kö zött más hogy be szélt. A
belsô ügy nö ki je len té sek sze rint a ki -
te le pí té se ket ke gyet len ke dés nek, a
pol gár ság fel szá mo lá sá hoz vezetô út -
nak te kin tet te, és min den fé le se gít -
ség ben pró bál ta ré sze sí te ni a
kitelepítetteket.[7]

A Láz ár csa lád azt sem tud hat ta,
hogy a le vél cím zett jét – ké szül ve a
nagy „ci o nis ta” per hul lám ra – 1953
ja nu ár já ban az Ál lam vé del mi Ha tó -
ság em be rei le tar tóz tat ták. Így ke rült
a tör té ne lem for gó szín pa dán ha son ló
sze rep osz tás ba Hor thy Mik lós ro ko na
és testôrparancsnoka, va la mint a Zsi -
dó Ta nács egy ko ri vezetôje, a ma gyar
zsi dó ság 1945 utá ni egyik leg na -
gyobb ha tal mú irá nyí tó ja. (A le ve let
be tû hí ven kö zöl jük – A szerk.)

– Ked ves Stöckler úr!
Ta valy nyá ron kap tunk az Önök jó -

vol tá ból egy fel szó lí tást ivvel mel lé -
kel ve, hogy bi zo nyos meg je lölt kér -
dé sek re vá la szol junk, egy eset leg
nyujtandó se gély ér de ké ben. Ak kor
bi zony még nem vol tunk olyan rossz
és szû kös hely zet ben, hogy ar ra
igényt tart va, má sok tól kik job ban rá -
szo rul tak, el von juk a tá mo ga tást. Saj -
nos az óta azon ban oda ju tot tunk, hogy
most már kény te len va gyok az zal a

ké rés sel Ön höz for dul ni, hogy a mél -
tá nyos ság szemelôtt tar tá sá val a Joint
és eset leg a Hit köz ség né mi tá mo ga -
tás ban ré sze sít sen ben nün ket. Nem
tu dom, de fel té te le zem, hogy ösmeri
fér jem Láz ár Kár oly, a testôrség volt
pa rancs no ka sze re pét, aki a 40-es
évek zsi dó ül döz te té sei alatt szám ta -
lan hoz zá for du lót ré sze sí tett se gít ség -
ben, majd men te sí tett a sár ga csil lag
vi se lé se alól. 44 nya rán meg aka dá -
lyoz ta a bu da pes ti zsi dók el hur co lá -
sát, errôl a zsi dók a „Fe ke te Könyv”
ben[8] is meg em lé kez tek.

Fen ti tet te i ért Sop ron Kôhidára,
majd Mauthausenbe hur col ták a né -
me tek. Életbenmaradását a fel sza ba -
dí tó szov jet had se reg nek kö szön he ti.

Je len leg ki va gyunk te le pít ve, min -
den jö ve de lem nél kül ne héz vi szo -
nyok kö zött élünk. Mun ka al kal mat
fér jem nem igen tud igény be ven ni,
hisz 62 éves, be te ges, és a ne héz fi zi -
kai mun kát, mely saj nos sok gya log -
lás sal jár, né mi képp igyek szik vál lal -
ni, hogy nincs te len sé gün ket sze rény
ke re se té vel eny hít se.

Ma gun kat jó in du la tá ba ajánl va ma -
ra dok tisz te le tem ki fe je zé sé vel

alá írás (kéz zel: Láz ár Károlyné)
Füzesgyarmat, Bé kés me gye
Petôfi tér, Csató Fe renc cí men
1952.szept.11
In: Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok

Tör té ne ti Le vél tá ra
IV_44_1(A-512_2)
Zsi dó Hit köz ség
[1] Lásd errôl: Láz ár Kár oly testôr

al tá bor nagy vis  sza em lé ke zé sei. Nyír -
egy há za, 2007.

[2] Ko szo rús Fe renc: Em lék ira tai és
ta nul má nya i nak gyûj te mé nye. 1987,
Universe Publishing Comp.

[3] Mol nár Ju dit: Je szensz ky kont ra
Karsai. In: Élet és Iro da lom 2019. au -
gusz tus 16. https://www.es.hu/cikk/
2019-08-16/molnar-judit/jeszenszky-
kontra-karsai.html

[4] Dezsényi Mik lós: Hôsök és áru -
lók. A ma gyar ös  sze om lás ka to nai
tör té ne te. Bu da pest, 1946, Ma gyar
Té ka. 145. Randolph L. Braham: A
nép ir tás po li ti ká ja. A Ho lo ca ust Ma -
gyar or szá gon. Má so dik kö tet. Bu da -
pest, 1997, Bel vá ro si Könyv ki adó.
1080. és 1088. (Itt meg kö szön ném
Bartha Ákos nak, hogy se gít sé gem re
volt Láz ár Kár oly pon tos sze re pé nek
tisz tá zá sá ban.)

[5] Tevékenységérôl rész le te sen ír
Karsai Lász ló a Vád irat a ná ciz mus
el len IV. cí mû kö tet elôszavában
(„Zsi dó sors Bu da pes ten a nyi las ura -
lom ide jén”). Bu da pest, 2014, Ba las -
si Ki adó. 7–69.

[6] A nyi lat ko za tot az ak ko ri tel jes
ma gyar zsi dó establishment alá ír ta: a
Ma gyar Iz ra e li ták Or szá gos Intézô-
bizottsága ne vé ben: Stöckler La jos,
dr. Föl des Ist ván, Csengeri Leó, 
Spi e gel Meny hért al el nö kök. A Ma -
gyar Iz ra e li ták rabbitanácsa ne vé ben:
dr. Schwartz Ben já min fôrabbi-elnök,
dr. Scheiber Sán dor, dr. Róth Ernô,
dr. Salgó Lász ló, dr. Richtmann Mó -
zes. A Ma gyar Iz ra e li ták (orthodox)
Rabbitanácsa ne vé ben: Czitron Jó -
zsef fôrabbi-elnök, Grünfeld Már ton
nyír egy há zi fôrabbi, Gold L. Osiás
bony há di fôrabbi, Lemberger Nán dor
ma kói fôrabbi, Moskovits Ber nát
pak si fôrabbi. A Bu da pes ti Iz ra e li ta
Hit köz ség rab bi sá ga ne vé ben: dr.
Fischer Ben já min fôrabbi-elnök. A
Bu da pes ti Iz ra e li ta Hit köz ség (ortho-
dox) Rab bi sá ga ne vé ben: Czitron Jó -
zsef fôrabbi, Jungreisz Sán dor rab bi,
id. Schück Jenô rab bi. A Bu da pes ti
Iz ra e li ta Hit köz ség Chevra-osztálya
ne vé ben: Steiner Mar cell el nök.

[7] A 18/32. sz. ügy nök je len té se.
Bu da pest, 1952. ok tó ber 9. In: ÁBTL
IV_44_1(A-512_2) Zsi dó Hit köz ség

[8] Lé vai Jenô: Fe ke te könyv. A ma -
gyar zsi dó ság szenvedéseirôl. Bu da -
pest, 1946, Of fi ci na. 176.

Novák At ti la / Szom bat Online



71998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLETÚJ ÉLET 72021. NO VEM BER 1.

a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek 
Szö vet sé gé nek lap ja

1075 Bu da pest, Síp u. 12.
Te le fon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@mazsihisz.hu
Fôszerkesztô:
Kar dos Pé ter

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft

Kül föld re 6800 Ft/év
USA és Iz ra el: 7500 Ft/év

Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô
az ak tu á lis ár fo lya mon.
OTP bank szám la szám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz -

let ág, elôfizethetô a ki adó nál.
Pos ta csekk: 11707024-22118480

Ter jesz tés sel kap cso la tos rek la má ci ók in -
té zé se a 06-(1)-767-8262-es szá mon.

Sze dés, tör de lés: 
WolfPress Nyom da ipa ri Kft.

Nyom dai mun kák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy Lász ló

ISSSN 0133-1353

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

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

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III.
1. 320-4778. www.drviragdental.hu
és www.mini-implantatum.hu

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

NAP TÁR
No vem ber 5., pén tek Kiszlév 1. Új hold, Gyer tya gyúj tás: 4.02

No vem ber 6., szom bat Kiszlév 2. Szom bat ki me ne te le: 5.07

No vem ber 12., pén tek Kiszlév 8. Gyer tya gyúj tás: 3.53

No vem ber 13., szom bat Kiszlév 9. Szom bat ki me ne te le: 4.59

Gyógy szer tá mo ga tás bôvítése
Ko ráb ban a gyógy szer tá mo ga tá sunk csak az át la gos nál drá gább, kb. 5.000

és 50.000 Ft kö zöt ti gyógy sze rek re vo nat ko zott, és ezt a tá mo ga tást a jövôben
is foly tat ni kí ván juk. A bôvítés ab ban áll, hogy tá mo ga tá sun kat ki ter jeszt jük
az ol csóbb gyógy sze rek re is, ha azok együt tes ös  sze ge a jö ve de lem hez ké pest
túl sá go san ma gas. Ez a tá mo ga tás is ese ten kén ti, te hát nem ál lan dó jel le gû.
Meg je gyez zük, hogy a gyógy sze re ken kí vül to vább ra is igé nyel het nek tá mo -
ga tást szo ci á li san rá szo ru ló be te gek magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té -
sé re, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôi idôpontra tud ná azt vál lal ni.

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

Belz nap ja ink ban egy alig több
mint 2000 lel kes kis te le pü lés. A
vá ros ka Uk raj ná ban, a len gyel ha -
tár hoz kö zel he lyez ke dik el. A leg -
el ter jed tebb fel te vés sze rint ne ve
az ószláv belz vagy bewz szó ból
szár ma zik, mely sá ros, ned ves te -
rü le tet je lent.

Belz nem csak Uk raj na, ha nem Ke -
let-Eu ró pa egyik leg ré gibb vá ro sa.
Elsô em lí té sé re a ré gi orosz kró ni ká -
ban ke rül sor (Me sék az el múlt
évekrôl), ahol az ol vas ha tó, hogy

No vem ber
Spi no za Szín ház

(1074 Bu da pest, Dob u. 15.)

No vem ber 4., csü tör tök, 19 óra: Pes ti zsi dó san zon vi lág – ze nés já ték
No vem ber 6., szom bat, 19 óra: Po kol bé li víg nap ja im
No vem ber 9., kedd, 19 óra: A Pulitzer-ügy – doku-dráma
No vem ber 10., szer da, 19 óra: Cím zett is me ret len – le vél drá ma
No vem ber 11., csü tör tök, 19 óra: Pi lá tus – mo nod rá ma
No vem ber 13., szom bat, 19 óra: Mó zes és Jé zus Pes ten 

– po li ti kai ka ba ré
No vem ber 18., csü tör tök, 19 óra: A há rom jid di se máme – ze nés já ték
No vem ber 20., szom bat, 19 óra: Herzl – ká vé há zi drá ma
No vem ber 24., szer da, 19 óra: Ka lap kú ra – ze nés ka ba ré
No vem ber 25., csü tör tök, 19 óra: Mó zes és Jé zus Pes ten 

– po li ti kai ka ba ré
No vem ber 30., kedd, 19 óra: Tal mud, Tó ra és a töb bi ek

– Szü le tés nap. A sze ge di kö zös -
ség pén tek es te kö szön töt te Var ga
Ka ta lin nyu gal ma zott pe da gó gust
80. szü le tés nap ján. Kendrusz At ti la
és Sik ló si Mik lós a Teremtô ál dá sát
kér ve kí ván tak min den jót a kö zös sé -
gért a mai na pig ak tí van
tevékenykedô, min den re nyi tott,
ked ves Ka ti ká nak.

Vá ros kám, Belz

1031-ben Bölcs Jaroszláv ki je vi her -
ceg véd te a len gye lek kel szem ben.
1170-ben a füg get len belzi her ceg -
ség fôvárosa lett. Mi u tán a Rurik-
dinasztia be fe jez te ural ko dá sát, Belz
a Galíciai-Volhíniai Ki rály ság gal
együtt a Len gyel or szág, Ma gyar or -
szág és Lit vá nia ural ko dói kö zöt ti vi -
ták kö zép pont já ba ke rült. 1377 és
1387 kö zött a vá ros ma gyar fenn ha -
tó ság alá ke rült. 1387-ben Jadviga
(Hed vig) len gyel ki rály né el tá vo lí -
tot ta a ma gyar ná dort Ruténiából,
majd a te rü le tet be épí tet te a Len gyel
Ki rály ság ba. Egy év vel késôbb fér je,
II. Ja gel ló Ulász ló át ad ta ezt a föl det
IV. Siemowitnak, Maszovia her ce gé -
nek. 1462-ben a vá ros Belz-Pfalz
fôvárosa lett, ame lyet Belz tar to -
mány nak a Len gyel Ko ro ná hoz csa -
to lá sa után hoz tak lét re.

Zsi dók a vá ros ban
A leg ko ráb bi uta lás a belzi zsi dók -

ra 1469-bôl szár ma zik, ami kor bí ró -

Belzi zsi na gó ga

P  r o g  r a  m a  j á n  l a t

Hírek, események
röviden

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

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

Ki adó 1. eme le ti, 72 m2 alap te rü le -
tû, 2 szo bás, tel jes kö rû en be ren de zett
és gé pe sí tett la kás a Do hány ut cá ban,
a zsi na gó gá val szem ben. Bér le ti díj:
200.000 Ft/hó + re zsi. Érd.: 06-30-
415-9036.

sá gi el já rás zaj lott zsi dók be vo ná sá -
val. Kez det ben a zsi dó kö zös ség a
Przedmiescie Lubelskie (Lublin kül -
vá ros) ke rü let ben élt, de Belz nö ve -
ke dé se mi att 1509-ben a zsi dó ne -
gyed a vá ros fa la kon be lül re ke rült.
1570-ben mint egy 20-25 zsi dó csa -
lád élt Belzben. 1587-ben a do mon -
ko sok el ad tak egy tel ket zsi na gó ga
épí té sé re, ami azt je len ti, hogy a vá -
ro si ma giszt rá tus el is mer te a zsi dók
je len lét ét, és a judaizmust tör vé nyes
val lás nak te kin tet te.

el, az em be rek Sár Sálomnak (Bé ke -
her ceg) ne vez ték.

Sálom Rokéách kez de mé nye zé sé -
re 1843-ban lét re hoz ták a Nagy Zsi -
na gó gát és egy bét midrást. 1874-
ben a Rokéách csa lád tá mo gat ta a
tal mud-tó ra is ko la épí té sét. Sálom
Rokéách ka riz ma ti kus sze mé lyi sé ge
mi att a chászid esz mék szé les kör ben
el ter jed tek Ga lí cia észa ki ré szén,
Volhíniában és Ma gyar or szá gon. A
le gen da sze rint Rokéách rab bi ké pes
volt meg gyó gyí ta ni az em be re ket, és

Az elsô súl (ima ház) fá ból ké szült,
mint a vá ros leg több épü le te. Késôbb
újabb zsi na gó gát emel tek mel lé. A
17. szá zad ele jén Joel Szirkesz
(1561–1640) volt Belz rab bi ja.
Szirkesz rab bi talmudtudós hí ré ben
állt. BaH (Ba jit Chadas – Új Ház)
né ven is mert té vált legjelentôsebb
mû ve egy négy kö te tes jo gi kom men -
tár, amely a leg fon to sabb sze fárd tu -
dó sok szá mos dön té sét al kal maz ta az
askenáz vi lág ban.

1648-ban, a ko zák for ra da lom ide -
jén Belzet is ost ro mol ták a ko zá kok,
és jelentôs adó kat kö ve tel tek a la kos -
ság tól. A 17. szá zad kö ze pé nek há -
bo rúi szin te tel je sen meg sem mi sí tet -
ték a vá rost. Az új já épí tés fel gyor sí -
tá sa ér de ké ben a belzi ön kor mány za -
ti ta nács ugyan azo kat a jo go kat biz -
to sí tot ta a zsi dók nak, mint más pol -
gá rok nak. 1704-ben, a nagy észa ki
há bo rú ide jén Belzet a svéd csa pa tok
el pusz tí tot ták. Len gyel or szág elsô
fel osz tá sá val 1772-ben a Habs burg
Mo nar chia, azon be lül is Ga lí cia tar -
to mány ré sze lett. A vá ros el vesz tet -
te po li ti kai és köz igaz ga tá si jelen-
tôségét, késôbb kis ipa ri és ke res ke -
del mi köz pont lett. 

1789. má jus 7-én II. Jó zsef csá szár
ki ad ta a tü rel mi ren de le tet, mely nek
ér tel mé ben a ke resz té nyek és a zsi -
dók kö zöt ti jo gi és la kó he lyi kü lönb -
sé gek nagy ré szét fel szá mol ták, va -
la mint fel ol dot ták a zsi na gó gák épí -
té sé re és a zsi dó temetôk lé te sí té sé re
vo nat ko zó kor lá to zá so kat. A belzi
zsi dók az egész vá ros köz pont ban le -
te le ped tek, be le ért ve a pi ac te ret is.
Az 1806-os nagy tûz vész után, ami -
kor a leg több fa épü let – köz tük az
ima há zak is – le égett, új zsi na gó gát
emel tek a be fo lyá sos Adler csa lád
tá mo ga tá sá val.

A vá ros és a chászidizmus
1816-ban Belz Ga lí ci á ban a

chászid moz ga lom egyik köz pont já -
vá vált, a hí res Rokéách chászid di -
nasz tia ott ho na lett. A di nasz ti át a
szin tén a mai Uk raj na te rü le tén ta lál -
ha tó Brodyból szár ma zó Sálom
Rokéách (1779–1855) cádik ala pí -
tot ta, aki Já kob Jichák Horowitz (a
lublini lá tó/lát nok) ta nít vá nya volt.
Ta ná ra 1815-ben be kö vet ke zett ha lá -
la után Rokéách rab bit cádiknak, a
chászid ud var vezetôjének is mer ték

a ne héz idôkben zsi dó kon és ke resz -
té nye ken egy aránt se gí tett. Hír ne ve
mes  sze túl ju tott Ga lí cia, Volhínia és
Bu ko vi na ha tá ra in. Több száz zsi dó
ér ke zett Belzbe sze mé lyes ál dá sá ért.
A cádik 1855-ben hunyt el, a belzi
zsi dó temetôben nyug szik. Sír he lye
má ra za rán dok hel  lyé vált.

Sálom Rokéách ötö dik és egy ben
leg fi a ta labb fia, Jósua Rokéách
(1825–1894) lett Belz rab bi ja, aki –
ap já val el len tét ben – nem csak kö -
zös sé gi, ha nem po li ti kai szem pont -
ból is ak tív volt. 1878-ban a hí res ke -
let-ga lí ci ai cádikim (chászid
vezetôk) Jósua Rokéách ve ze té sé vel
lét re hoz ta az or to dox zsi dók elsô po -
li ti kai szer ve ze tét, a Máházikei
hádáátot (hé ber: A hit elômozdítói),
amely har col ni akart a fel vi lá go so -
dás el ter je dé se el len Ga lí ci á ban. A
Máházikei hádáát tag jai je len tet ték
meg a feltörekvô or to dox moz ga lom
egyik elsô fo lyó ira tát.

1894-ben Jiszáchár Dov Rokéách
(1854–1926), Jósua fia lett a di nasz -
tia har ma dik belzi rab bi ja. Jiszáchár
rab bi to vább ra is a chászid ha gyo má -
nyo kat ta ní tot ta, nép sze rû sí tet te az
ok ta tást, jelentôs tisz te let nek ör ven -
dett Ga lí ci á ban és Ma gyar or szá gon
egy aránt. Azt hit ték ró la, hogy cso-
datevô. Több ezer za rán dok ér ke zett
különbözô or szá gok ból Belzbe,
hogy meg kap ja ál dá sát. Elôdeihez,
Sálomhoz és Jósuához ha son ló an ôt
is a belzi zsi dó temetôben te met ték
el, aho vá a za rán do kok imád koz ni
jön nek sír ja ik hoz.

1880-ban Belznek 2135 zsi dó la -
ko sa volt (a né pes ség 52 szá za lé ka).
A 20. szá zad ele jén egy bi zo nyos
Feivel Taub ál tal ala pí tott zsi na gó gát
emel tek a Lwowskie Przedmiescie
(Lviv kül vá ros) ne gyed kö ze lé ben.
1909-ben Feivel fia – szin tén Feivel
– meg ala pí tot ta a Jisrej Lev (Egye -
nes aka ra tú em be rek) jó té kony sá gi
tár sa sá got, amely se gí tett a be te gek -
nek és a sze gé nyek nek, sôt 1910-ben
a pi ac tól dél re zsi na gó gát is épí tett.

A 20. szá zad és a je len kor
1914-ben Belz 3600 zsi dó, 1600

uk rán és 900 len gyel la kos sal büsz -
kél ked he tett. Az elsô vi lág há bo rú
jelentôs ha tás sal volt a vá ros ra: meg -
za var ta a zsi dó kö zös ség nor má lis
éle tét. 1914–1915-ben orosz csa pa -

tok fog lal ták el, és a Ga lí ci ai-Bu ko -
vi nai Fôkormányzóság ré szé vé vált.
A meg szál lás elsô nap ja i ban az orosz
csa pa tok fel gyúj tot ták a pi ac nál és az
ah hoz kö ze li ut cák ban ta lál ha tó zsi -
dó há zak nagy ré szét. Már csak a le -
égett fa lak em lé kez tet tek a Jisrej Lev
ima ház ra, a bét midrásra és a tal mud-
tó ra is ko lá ra. 1916 és 1918 kö zött a
Nagy Zsi na gó gá ban egy oszt rák ka -
to nai kór ház mû kö dött.

Az elsô vi lág há bo rú ide jén
Jiszáchár Dov Rokéách rab bi nak el
kel lett hagy nia Belzet. Mun kács ra
köl tö zött, és csak a há bo rú vé ge után
tért ha za. 1926-ban hunyt el. Ha lá la
után Áron Rokéách (1880–1957) lett
a belzi chászidizmus vezetôje. A
Rokéách csa lád tá mo gat ta a vá ros
összes meg sem mi sült zsi dó épü le té -
nek re konst ruk ci ó ját. Rab bi Áron
már fi a tal ko rá ban tó ra tu dós volt.
Ko rai éveitôl kezd ve asz ke ti kus élet -
mó dot foly ta tott, ami ki ha tott az
egész sé gé re is. Vis  sza fo gott és ti tok -
za tos sze mély ként vált is mert té. Ta -
nít vá nyai kö zül so kan me sél tek a ha -
gyo má nyos tól eltérô viselkedésérôl
és csodatételeirôl, sok szor em lí tet ték
egy la pon ôt Bál Sém Tovval, a
chászidizmus le gen dás ala pí tó já val.

Saj ná la tos mó don a belzi zsi dó sá -
got is meg té páz ta a vész kor szak.
Rokéách rab bi cso dá val ha tá ros mó -
don meg me ne kült, és Iz ra el ben ho -
zott lét re belzi chászid köz pon tot.
1957-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig
Erecben élt és te vé keny ke dett. 1945-
ben 220 zsi dó túlélô tért vis  sza
Belzbe. A há bo rú elôtti len gyel stá -
tu szu kat fel hasz nál va né há nyan Iz ra -
el be vagy egyéb or szá gok ba köl töz -
tek, de egy kis zsi dó kö zös ség azért
ma radt a vá ros ban (egé szen az 1990-
es évek vé gé ig). A zsi dó kul tu rá lis
örök ség leg ér té ke sebb ne ve ze tes sé -
ge it – köz tük a Nagy Zsi na gó gát, a
bét midrást és a tal mud-tó ra is ko lát –
a ná cik 1942-ben le bon tot ták. 1951-
ben a szov je tek igye kez tek meg tisz -
tí ta ni a má so dik vi lág há bo rú után is
meg ma radt ro mo kat. Az egy ko ri
mikve épü le te a zsi na gó ga komp le -
xum egyet len ele me, amely meg me -
ne kült. A Jisrej Lev Fi lant róp Tár sa -
ság épü le te és a zsi dó temetô rész ben
szin tén meg ma rad tak.
(Fel hasz nált for rás:
https://shtetlroutes.eu/en/belz-
putvnik/)

Mik lós Dó ri
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Az Unorthodox sztár já nak
bú csú ja holokauszttúlélô 
ma gyar nagy ma má já tól

Shira Haas iz ra e li színésznô – akit a nagy si ke rû Unorthodox és Shtisel
cí mû so ro za tok ból is mer het tünk meg – megrendítô sza vak kal bú csú zott
el a kö zel múlt ban el hunyt, holokauszttúlélô nagy ma má já tól, aki ma gyar
szár ma zá sú volt. „Mi cso da aján dék ne kem, hogy te vol tál a nagy ma -
mám” – ír ta a 26 éves színésznô.

„Egy iga zi túlélô volt, aki szin te min den csa lád tag ját el ve szí tet te a
holokauszt so rán, és aki emi att a leg szebb mó don állt bos  szút: a sze re tet tel.
Négy gyer me ke, ti zen há rom uno ká ja és ti zen hat déd uno ká ja szü le tett. Belôle
me rí tet tem ins pi rá ci ót és sze re te tet egész éle tem ben. Mi cso da aján dék ne -
kem, hogy te vol tál a nagy ma mám. Örök ké hi á nyoz ni fogsz” – idé zi Shira
Haas iz ra e li színésznô Instagram-bejegyzését a mazsihisz.hu a Kveller.com
cik ke alap ján.

SPÁNN GÁ BOR

Le hall ga tás
Nem ré gi ben aka rat la nul a Pegasus ma gyar or szá gi kis öc  cse let tem.

Nem vágy tam én mi to ló gi ai sze rep re, de mi vel ná lunk ta ka rí tás volt, és
utá lom, ha a por szí vó brum mog a lá ba im kö zött, fe le sé gem mel együtt
még sza ba don lé le gez ve el men tünk a kö ze li be vá sár ló köz pont ba. Na
ott let tem én Pegasus. Mint tud juk, Pegasus aty ja a ten ge rek is te ne
volt. Az én édes apám csu pán mun ka szol gá la tos, és an  nyi ra nem bírt a
víz zel, hogy még Uk raj na hómezôirôl sem tu dott él ve ha za jön ni, így én
má ig még po rai elôtt sem tu dok imád koz ni. De ez egy má sik tör té net.

Mi köz ben leendô öz ve gyem ámok fu tá sát vé gez te a bevásárlólistát ol -
vas va, én le ül tem ab ba a „ket rec be”, aho vá le het vin ni az ön ki szol gá ló
ka já kat, köny vet, új sá got, vagy le het ten ni csu pán a sem mit. Már pe dig
az em be rek meg fi gye lé sé nél ér de ke sebb do log egy új ság író szá má ra
nem lé te zik. Így tör tént, hogy a tôlem egy mé ter re lévô asz tal hoz egy -
szer le ült egy fér fi pá ros. Azon nal Stan és Pan ju tott eszem be. Mert az
egyi kük ala csony, nyüzüge, egyszálbelû em ber ke volt, aki re azt mond -
ják, ne ki két szer kell be ug ra ni egy me den cé be ah hoz, hogy egy szer
csob ban jon. Jó vá gó súly ban lévô tár sa pe dig iro ni ku san szól va az a faj -
ta fér fi em ber, aki nek egy lé pést hát ra kell lép nie ah hoz, hogy be tud ja
gom bol ni a za kó ját. Le ül tek, és mi köz ben a ma guk kal ho zott street
foodot fa la toz ni kezd ték, han gos ma gán be szél ge tést foly tat tak, ami nek
aka rat lan „le hall ga tó ja” let tem.

Azt mond ja a kö vé rebb:
– Na hát, már nem na gyon tud juk to vább húz ni, ide je, hogy a

Pityukám fe le sé gül ve gye ezt a Ró zát, hisz egy éve jár nak együtt, a fi -
am is har minc, a lány ról azt sem tu dom, men  nyi, de hogy huszonéve
tud ja az ábé cét, az biz tos! 

– Jól van, arany apám! De mi ba jod a frig  gyel?
– Hát kü lö nö sebb pa na szom nincs, idônként csí pem, idônként utá -

lom a leendô me nye met. Szép lány len ne úgy Istentôl eredôen is, de ez
úgy me sze li ma gát, mint egy öreg ame ri kai színésznô. An  nyi pú der van
raj ta, amen  nyi egy szo ba va ko la tá hoz elég! S nem fo god el hin ni, de lát -
tam közelrôl, ami kor aludt, hogy le vá gat ta a szem öl dö két, és kép zeld
el, te to vá lás van a he lyén! Na meg ed dig is két szer rá szól tam, hogy ide -
je len ne fol tot varr ni a far mer je tér dé re, mert meg szól ják az em be rek.
Ô ilyen kor ki ne vet, és azt fe le li: Fa ter! Néz zen a nap tár ra! Ez a luk di -
rekt van ott, ez a tren di, ha meg varr nám, ak kor rö hög né nek ki.

– Hát ezek még nem olyan ba jok, ha amúgy sze re tik egy mást, és jó
ha tás sal van a Pi tyu ra.

– Na ez igaz! Hal lom, ami kor együtt van nak, hogy min dig pisz kál ja
az én lus ta fi a mat, hogy nem elég az egy ál lás, bár men  nyi re jól fi ze tik,
igen is ta nul jon nyel ve ket, mert ahány nyelv, an  nyi em ber. Az én
Pityukám vé de ke zik, hogy most vég re öt év után be dol goz ta ma gát, er -
re azt fe le li ez a luvnya, an  nyit tud hat nál, hogy egy mai em ber ál ta lá -
ban négy éven te pá lyát kell mó do sít son, az a kor sze rû, de ezt ôk va la -
hogy in vá zi ó nak hív ják.

A so vány ki ja ví tot ta:
– Az nem in vá zió, ha nem in no vá ció! És mit akarsz? Nem lesz ab ból

rossz as  szony, aki ta nu lás ra no szo gat ja az urát.
– Hát igen, ezt mond ja az én as  szo nyom is, aki per sze min dig a Ró -

zát vé di, de nem is ez a fô ba jom, mert ne kem mind egy, hogy mi ben,
csak si ke res le gyen a Pi tyu. Egy baj van ez zel a fe hér cse léd del – és itt
kö zel ha jolt a cse ne vész ba rát já hoz –, az a baj, hogy Ró za zsi dó!

Kis csend kö vet ke zett, majd az oko sabb nak tûnô vé kony ba rát azt
mond ta:

– Na ez tény leg bi bi, mert most már ér tem! Azért ta szi gál ja sok fé le
ál lás ba, hogy majd sok pénzt húz zon le a leendô férjérôl! Édes öre gem,
en nek el le né re amon dó va gyok, hogy zsi dó ide, no szo ga tó oda, kell a fi -
ad mel lé egy fe le ség, leg föl jebb majd le ta gad já tok, hogy zsi dó, hisz az
lá nyon úgy sem lát szik.

Ez zel föl áll tak, a zsí ros pa pí ro kat ott hagy ták az asz ta lon, ne kem pe -
dig be ug rott a ke se rû en szar kasz ti kus tör té net:

Ame ri ká ban – ahol min den le het sé ges és an nak az ellenkezôje is –
mû kö dik egy ál lat kert ben egy kro ko di lok kal te li me den ce. Egy táb la
hir de ti, hogy az ál la tok ve szé lye sek, de aki meg me ri ten ni, hogy az
egyik ol da lon be ug rik, át ús  sza a me den cét, és él ve ki jön a túl ol da lon,
an nak az ál lat kert tu laj do no sa egy mil lió dol lárt fi zet. A lá to ga tók rö -
hög csél nek és ös  sze bor zon ga nak a táb la ol vas tán. Jelentkezô ter mé sze -
te sen nin csen. Egy szer csak vá rat la nul az én tör té ne tem ben is sze-
replôhöz ha son ló an nyesz lett fér fi em ber be ug rik ru hás tól a me den cé -
be, és ve szett kar csa pás ok kal, ôrült mó don ci káz va úszik. Va la mi is te -
ni cso da foly tán él ve jön ki a túl ol da lon, mö göt te né hány cen ti re egy
kro ko dil tá tott szá já tól. Azon nal oda ro han hoz zá egy té vés, és in ter jút
ké szít ve le.

– Uram! Hogy mer te ezt meg ten ni, ami re ed dig az ál lat kert fenn ál lá -
sa óta nem volt pél da?

– Tet szik tud ni, én meg ol vas tam, hogy itt har minc kro ko dil van leg -
alább. Ne kem eszem ágá ban sem volt kö zé jük ug ra ni, de mö göt tem állt
a fe le sé gem, aki meg lö kött.

A ri por ter per ce kig nem ju tott szó hoz, majd be for dul va a ka me ra fe -
lé, up to date mó don így zár ta ri port ját:

– Ked ves nézôink! Ebbôl is lát hat ják, hogy min den si ke res fér fi mö -
gött ott áll egy am bi ci ó zus nô.

A 90-es évek eleje. Egy tá vo li me gye egyik fa lu já nak
pol gár mes te re te le fo nált, hogy a zsi dó temetô már na -
gyon rossz ál la pot ban van, a Mazsihisz ho zas sa rend -
be – me sél te az üv. igaz ga tó, és egyút tal hí vott, hogy
men jünk oda együtt. Ban di La ci, a sofôr már út ra ké -
szen várt, és mint egy órá nyi au tó zás után meg ér kez -
tünk az ön kor mány zat épü le té hez.

A pol gár mes ter ká vé val kí nált min ket, majd az
aláb bi pár be széd fül- és szem ta nú ja vol tam.

– Üd vöz löm tisz te let tel, Zoltai igaz ga tó úr! A
temetôrôl el mon da nám most már sze mé lye sen is,
hogy el ga zo so dott, több sírkô ledôlt stb. Szó val meg
ké ne ol da ni a dol got.

– Meg old juk! La ci, hozd a dos  szi ét!

– Na itt van – la poz gat Zoltai, majd elôvesz egy ívet,
és ol vas ni kez di: Schwarz Ignácék, Kos suth u. 12.,
Deutsch Jakabék, Petôfi tér 4., Kohn csa lád, Fô ut ca
9. – és még vagy tu cat nyi ne vet és cí met so rol.

– Nos, pol gár mes ter úr? Eze ket a zsi dó kat el hur col -
ták Ausch witz ba, egy sem jött vis  sza.

– Igen, saj nos – így a pol gár mes ter.
– Azt ugye tud ja, mi tör tént a há za ik kal, la ká sa ik -

kal, föld je ik kel???
– Hááát...
– Most ak kor ön sze rint ki nek is kell rend be hoz nia

a zsi dó temetôt?
– Ér tem, Zoltai úr. Jó utat ha za fe lé!

ká pé

SPI NO ZA ZSI DÓ FESZ TI VÁL

a nagy lány
jid di se máme

Volt a 19. szá zad ban egy ki vá ló,
ma már ér dem te le nül alá be csült gon -
dol ko dó, Karl M., aki töb bek kö zött
a Das K. (A T.) cí mû best sel le ré vel
ala po san fel for gat ta a következô
száz-egy né hány évet. Nos, ô egy ko -
rai írá sá ban, A zs.-kérdésrôl, sok ol -
dal ról vizs gál ta a cí mé ben meg je lölt
té mát. ÁM DE elég gé el nem ítélhetô
mó don egy ál ta lán nem fog lal ko zott a
tár sa da lom ban ha son ló an fon tos nô-
szereplôvel, a jid di se má mé val. Így
hát ez a fel adat ké sei utó da i ra ma -
radt, pl. Dan Greenburgra, aki kellô
hu mor ral és fi lo zó fi ai mély sé ge ket
meg csil lant va ve zet te föl a kér dést:
Kibôl le het jid di se máme? (Meg is
vá la szol ta: bárkibôl.)

Az ô nyom do ka in in dult el há rom
if jú mûvésznô: két nagy sze rû
dzsesszista: Klein Ju dit és Fenyô
Fru zsi na, és egy éne kes-szí nész:
Váradi Esz ter Sá ra.

A fel ál lás kitûnô, szó lis tá nak, tri ó -
nak is elég lehetôséget ad – de ho -
gyan lesz ebbôl a jid di se máme (JM)
ka te gó ria fel ma gasz ta lá sa? Eh hez
sok hu mor kell, mert a JM tö mér dek
belülrôl áram ló sze re te tet, ag gó dást
pro du kál. A kül vi lág el len ben ezt
túl zás nak te kin ti, a mo dern vi lág
egye ne sen meg mo so lyog ta tó nak,
hogy min dent csak a JM tud jól (sôt
job ban), csak ô tud ja meg ítél ni, mi
le het az ün ne pi ebéd, mi lyen jár mû
kell a csa lád nak (és meg ha tá roz za a
szem pon to kat), mi lyen ta nul má nyo -
kat vé gez zen a csa lád szá mos gyer -
me ke (l. elôbb), és mi lyen partnernô
kell a fi á nak (l. elôbb). Kény te len
va gyok a va ló ság ból szer zett is me re -
te i met elôvezetni: egyik sem elég jó.
Mind ezt szeretetbôl te szi, de ak ko ra
szeretetbôl, hogy az már egy min -
dent elsöprô sze re lem mel is fel ér.

Ebbôl adó dik az éne kes trió le le -
mé nye: a mû sor ba vá lo ga tott da lok

Klein Ju dit, Váradi Esz ter Sá ra és Fenyô Fru zsi na

Shira Haas Fo tó: Stefanie Keenan/Getty Images for Chanel

rész ben a szvingkorszak klas  szi ku -
sai. Ezekbôl min den ki nek jut, per -
sze, szó ló is, Esz ter-Sá ra meg csil log -
tat hat ja musical/operett-hangját,
Klein Ju dit pá rat la nul erôs a jid dis
da lok elôadásában, de nem csak ab -
ban. Ugyan is né me lyik klas  szi kust
scattelve éne kel te ô is, Fru zsi na is –
aki még em lék szik El la Fitzgeraldra,
az ô (ke ve sek ál tal után zott) esz kö ze
volt ez a vak szö ve ges imp ro vi zá ció.
Na gyon il lett Fenyô Fru zsi ná nak az
All of me – és már itt is va gyunk a
mû sor nál, Gersh win, Piaf vagy
Sinatra si ke re i nél. De azért ezek a
da lok még sem a szeretetrôl, ha nem a
szerelemrôl szól nak. Bár ez ta lán
nem is an  nyi ra fon tos.

Fon tos vi szont, hogy mi kö ti ös  sze
a da lo kat, már ha nem kon cer ten va -
gyunk. Az el hang zott tö re dé kek, vic -
cek, po é nok, hely zet gya kor la tok

nem iga zán ad tak vá zat az
elôadáshoz. A da lok le vál tak az
összekötô szövegekrôl, a szö ve gek
meg a da lok ról. A gyen géd sze re tet,
amit a Mein jiddische mame tük rö -
zött (ami nek vers sza ka it jid di sül, an -
go lul és ma gya rul éne kel ték – ez
nagy le le mény), kön  nye dén el bírt
vol na va la mi vel több iró ni át, va la -
men  nyi vel több re ak ci ót a le küzd he -
tet le nül dédelgetô ma mák kal kap -
cso lat ban... A cél cso port ról szó ló
anek do ták, csat ta nós vic cek föl fris sí -
té sé vel, át ka la pá lá sá val és fôleg
(pró zai vagy kabaré-)színpadszerûbb
meg szó lal ta tá sá val egé szen biz to san
ko mo lyabb si ke re ket fog nak még el -
ér ni. Ak kor majd nem csak az egyes
da lok lesz nek tö ké le tes rit mus ban,
ha nem az elôadás egé szé nek is meg -
lesz a rit mu sa.

Nem mon dom, hogy kötelezô a
fér fi tá mo ga tás, ha nôk van nak szín -
pa don, de a hár mak nagy sze rû se gít -
sé get kap tak a zongorakísérô
Pánczél Kris tóf tól, aki ha le het, még
ta lán ná luk is job ban él vez te az
elôadást, sôt szót (han got, dalt) is
kért és ka pott. Jel zem, és nem el fo -
gult ság ból: kap ha tott vol na töb bet is,
akár mint a JM-ek agyon fél tett cél -
sze mé lye...

Már nem egé szen ugyan úgy élünk,
mint Woody Allen, és nem is min den
JM-fiacskája szo rul pszi chi á ter re.
Szó val re mé lem, hogy a há rom
anyu ka az élet ben sok kal elvisel-
hetôbb, mint a vic cek ben em le ge tett
jid di se máme. És késôbb is olyan
ma rad, csak a po zi tív tu laj don sá ga it
megôrizve.

Min den eset re az est kon cert ré sze:
már most je les.

Há rom jid di se máme
Szereplôk: Klein Ju dit, Váradi Esz -

ter Sá ra, Fenyô Fru zsi na
Ír ta: Klein Ju dit (öt let gaz da és

rendezô: az élet és az elôadók)
A zon go rá nál: Pánczél Kris tóf

Bedô J. Ist ván

Zoltaiádák 1.

Az Unorthodox sztár ja ko ráb ban is be szélt a nyil vá nos ság elôtt a csa lád já -
ról. Ta valy azt nyi lat koz ta: „A Ma gyar or szág ról szár ma zó nagy ma mám és az
Auschwitzot meg járt nagy apám Iz ra el ben ta lál koz tak. Nem szerelembôl há -
za sod tak ös  sze, ha nem azért, hogy csa lá dot ala pít sa nak. Azt mond ták egy -
más nak: meg pró bál tak meg öl ni min ket, de épít sük új ra, amit igye kez tek le -
rom bol ni. A vá lasz a sze re tet le gyen.”

Shira Haas azt ír ta: „A ha lá la elôtt a nagy ma mám nak az volt az utol só üze -
ne te szá mom ra, hogy nem tud ja sza vak kal le ír ni, men  nyi re sze ret, de én ezt
biz to san ér zem is. Szám ta lan na pot és éj sza kát töl töt tünk együtt, ami kor be -
teg vol tam, min dig mel let tem volt.” (Shira Haas gye rek ko rá ban át esett egy
rák be teg sé gen.) A színésznô így fo gal ma zott: „Ô volt a gyer mek ko rom, az
éle tem ikon ja.”
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