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Alul írot tak, a Ma gyar or szá gi
Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek
neo lóg rab bi jai és vá lasz tott
vezetôi ez úton til ta ko zunk a
Mazsihiszt ért tá ma dá sok és meg -
osz tá si kí sér le tek mi att.

Til ta ko zunk min den olyan szán -
dék el len, amely a Mazsihisz rab -
bi ja i nak, kán to ra i nak, val lá si és
vi lá gi dol go zó i nak, vá lasz tott
vezetôinek mun ká ját, ered mé nye it
hi tel te le ní ti.

El uta sí tunk min den olyan szán -
dé kot, amely a Mazsihisz szá má ra
jog sze rû en biz to sí tott for rá sok
bár mi lyen mó don történô csök -
ken té sé re irá nyul.

Til ta ko zunk min den olyan ki je -
len tés el len, amely a Mazsihisz tár -
sa dal mi sú lyát és a ma gyar zsi dó -
ság ér de ké ben vég zett te vé keny sé -
gét nem a va ló ság nak megfelelôen
ke ze li. 

El uta sí tunk min den olyan szán -
dé kot, amely a Mazsihisz, az
EMIH és a MAOIH ál tal a 2012.
év ben kö tött, az örök já ra dék el -
osz tá sá ról szó ló meg ál la po dást
sem mi be kí ván ja ven ni.

Ez zel szem ben ha tá ro zot tan ki je -
lent jük:

A Mazsihisz rab bi jai, kán to rai,
val lá si és vi lá gi dol go zói ma gas
szín vo na lú val lá si, ok ta tá si és gon -
do zá si mun kát vé gez nek. A
pandémia ide jén se gít sé get nyúj -
tunk a rá szo ru lók nak és a
holokauszt túlélôinek, fenn tart juk
in téz mé nye in ket, online hit éle tet
szer ve zünk, és részt ve szünk az ál -
la mi ol tá si prog ram ban. Min den
ma gyar or szá gi zsi dó szár ma zá sú
em ber szá má ra nyi tot tak és be fo -
ga dó ak va gyunk, el is mer jük más
zsi dó fe le ke ze tek sza bad sá gát és
lét jo go sult sá gát.

Dek la rál juk, hogy a Mazsihisz a
fent fel so rolt te vé keny sé ge ket to -

An ti sze mi tiz mus-ku ta tás
Az ös  sze es kü vés-mí to szok ra va ló nagy fo kú haj lam gyak ran együtt jár az

an ti sze mi ta at ti tû dök kel. Ezt mu tat ja az oszt rák par la ment el nö ke, Wolfgang
Sobotka ál tal Eva Zeglovits (Em pi ri kus Tár sa da lom ku ta tó In té zet, Institut
für empirische Sozialforschung GmbH, IFES) és Thomas Stern (Braintrust)
köz re mû kö dé sé vel be mu ta tott An ti sze mi tiz mus Ta nul mány 2020, ame lyet az
IFES a par la ment meg bí zá sá ból ké szí tett. 2020. 11. 10. és 2020. 12. 14. kö -
zött 2000, 16 év fe let ti sze mélyt kér dez tek meg Auszt ria-szer te. A 2000 fôbôl
300-an tö rök és arab mig rá ci ós hát tér rel rendelkezô cso por tok ba tar toz nak, a
rá juk vo nat ko zó ered ményt 2021 ôszén fog ják nyil vá nos ság ra hoz ni.

„Cé lunk az auszt ri ai an ti sze mi tiz mus
fenn tart ha tó tu do má nyos meg fi gye lé se,
va la mint a je len le gi fej le mé nyek kel va -
ló ös  sze füg gé se i nek fel tá rá sa” – mond -
ta Sobotka. A mé dia an ti sze mi ta at ti tû -
dök re gya ko rolt ha tá sa, va la mint a
Covid-járványt övezô an ti sze mi ta ösz -
 sze es kü vés-mí to szok ezért a 2020-as
ta nul mány to váb bi té má i ként be ke rül -
tek a ku ta tá si pro jekt be.

Az ok ta tás erôsíti az em lé ke zés
kul tú rá ját

Az an ti sze mi tiz mus ról szó ló ta nul -
mány fon tos meg ál la pí tá sa, hogy a la -
kos ság erôsen el kö te le zett az em lé ke -
zés kul tú rá ja iránt. A több ség (57%)
sze rint az em lé ke zet kul tú ra mér té ke
ép pen megfelelô. 20% tá mo gat ja a ke ve sebb, 16% a több meg em lé ke zést. A
leg fi a ta labb vá lasz adók (16 és 25 év kö zöt ti ek) vi szont lé nye ge sen na gyobb
va ló szí nû ség gel (30%) kö ve tel nek több em lé ke zé si mun kát. „Ez alá húz za az
ok ta tás és a ci vil tár sa dal mi kez de mé nye zé sek fon tos sze re pét az em lé ke zés
kul tú rá já ban és az an ti sze mi tiz mus el le ni küz de lem ben. Az ok ta tás az an ti -
sze mi ta elôítéletek el len hat, és segíti a le küz dé sük irán ti el kö te le zett sé get” 
– mond ta Wolfgang Sobotka, a par la ment el nö ke.

A kö vet ke ze tes po li ti ka mint be fo lyá so ló tényezô
Sobotka ar ra is rá mu tat, hogy az an ti sze mi tiz mus el le ni kö vet ke ze tes po li -

ti kai ál lás fog la lás, az oszt rák kor mány hang sú lyos Iz ra el-po li ti ká ja és az Iz -
ra el lel a ko ro na ví rus-jár vány el le ni küz de lem ben va ló együtt mû kö dés egy ér -
tel mû en po zi tív ha tá sok kal járt. Ide tar toz nak az oszt rák par la ment olyan kez -
de mé nye zé sei is, mint a Si mon Wiesenthal-díj, a De mok rá cia Mû hely sze mi -
ná ri u mai és a Nem ze ti Alap ered mé nyei.

Karl Pfeifer
Bécs

Örök já ra dék-ügy:
tár gya lá so kat kez de mé nye zünk

a zsi dó fe le ke ze tek kel

1986. áp ri lis 13-án, va sár nap tett
tör té nel mi lá to ga tást Ró ma ak ko ri
püs pö ke a vá ros zsi na gó gá já ban.
A ta lál ko zás mérföldkô a ke resz té -
nyek és az iz ra e li ta kö zös ség két
év ez re des kap cso la tá ban. Az ese -
mény jelentôségét nö vel te az a má -
sik ta lál ko zó, mely re 1986. ok tó ber
27-én ke rült sor As si si ben, ami kor
a vi lág val lá sok vezetôi együtt
imád koz tak a bé ké ért.

Szent II. Já nos Pál pá pát a ró mai
zsi dó kö zös ség Tiberis-parti nagy -
temp lo má ban Elio Toaff fôrabbi és
Giacomo Saban el nök kö szön töt te.
„Zsi dó és ke resz tény test vé rek!” –
szó lí tot ta meg a pá pa a jelenlévôket
a ka to li kus egy ház egye te mes pász -
to ra ként, ami azon nal je lez te, hogy a
kap cso lat, a lá to ga tás alap ja a kö zös
áb ra há mi hit ben va ló test vé ri ség. El -
mond ta, a Gond vi se lés su gal la tá ra
ér ke zett ide, hogy a nagy temp lo -
muk ban ta lál koz zon a zsi dó kö zös -
ség gel, mely eb ben a vá ros ban él az
an tik idôktôl fog va, hogy „együtt
gon dol koz zon az Örök ké va ló je len -
lét ében Ró ma püs pö ke és zsi dó kö -
zös sé ge ta lál ko zó já nak jelentôsé-
gén” – ol vas ha tó a Ma gyar Ku rír írá -
sá ban.

A pá pa utalt a fôrabbi 1981 feb ru -
ár já ban tett va ti ká ni lá to ga tá sá ra és

ar ra a sok ta lál ko zó ra, ami kor a Va ti -
kán ban fo gad ta a he lyi zsi dó kö zös -
ség tag ja it. Fel idéz te azt a szép gesz -
tust, ami kor a nagy be teg XXIII. Já -
nos pá pa ha lá la elôtti es tén a ró mai
fôrabbi, hí vei kí sé re té ben, a Szent
Pé ter té ren együtt imád ko zott a vá ros
ka to li ku sa i val. Kö szö net volt ez töb -
bek kö zött „a jó pá pa” gesz tu sá ért,
ami kor ô – hazatérôben – a nagy zsi -
na gó ga mel lett el ha lad va, meg ál lí -
tot ta az au tó ját, hogy a zsi na gó gá ból
ha za in du ló ró mai zsi dó hí ve ket meg -
áld ja. „En nek az örök ség nek a je -
gyé ben jöt tem el hoz zá tok, im már
temp lo mo tok bel se jé be, há la nagy -
lel kû ven dég lá tá so to kért” – szólt a
Szent atya.

Idé zett a II. va ti ká ni zsi nat Nostra
aetate do ku men tu má ból: „Az Egy -
ház – mely el uta sít min den ül dö zést,
bár kit is ér jen – meg em lé kez vén a
zsi dók kal kö zös örökségrôl, nem po -
li ti kai meg fon to lá sok tól, ha nem
evan gé li u mi val lá sos szeretettôl in -
dít va fe je zi ki saj ná la tát a gyû lö let,
az ül dö zé sek és az an ti sze mi ta meg -
nyil vá nu lá sok mi att, bár mi kor és
bár ki részérôl ér ték a zsi dó kat.”

A len gyel pá pa fel idéz te az 1979
jú ni u sá ban az egy ko ri ausch witzi
kon cent rá ci ós tá bor ban tett lá to ga tá -
sát, ami kor hos  sza san meg állt egy

Karl PfeiferA ma gyar zsi dó ság tör té ne té ben
pél dát la nul, kül föl di bí ró sá gon tá -
mad ja a Kö ves Slomó ve zet te Egy -
sé ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit -
köz ség (EMIH) és a Deutsch Ró -
bert el nö köl te Ma gyar or szá gi Au -
to nóm Or to dox Iz ra e li ta Hit köz -
ség (MAOIH) a Ma gyar or szá gi
Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gét
(Mazsihisz).

A két szer ve zet kö zös ke re se tet
nyúj tott be a Je ru zsá le mi Fôrabbi-
nátus Bí ró sá gá nak Pol gá ri Ta go za tá -
hoz, kér ve a ma gyar kor mány ál tal a
ma gyar or szá gi zsi dó fe le ke ze tek nek
nyúj tott örök já ra dék el osz tá sá nak
fe lül vizs gá la tát.

Az errôl szó ló ke re set le ve let gya -
lá za tos mó don a holokauszt ma gyar -
or szá gi ál do za ta i nak em lék nap ján
ad ták át a Mazsihisz képviselôjének.
Azon a na pon, ami kor 600 ezer meg -
gyil kolt zsi dó hon fi tár sunk ra em lé -
ke zünk. Az EMIH és a MAOIH el já -

rá sa kegyeletsértô, a jó íz lés tel jes hi -
á nyát mu tat ja.

Ez az íz lés te len sé gen túl jól pél -
dáz za a Kö ves Slomó ve zet te EMIH
évek óta fo lyó küz del mét anya gi for -
rá sa ik és va gyon tár gya ik in do ko lat -
lan nö ve lé sé ért. Szá muk ra sem mi
sem drá ga, nem ri ad nak vis  sza a ré -
gió leg na gyobb zsi dó kö zös sé gé nek
mél tat lan tá ma dá sá tól, meg osz tá sá -
tól, de már az ál ta luk alá írt és a ma -
gyar kor mány ál tal el len jegy zett, az
örök já ra dék ról szó ló 2012. évi
szerzôdés kül föl di bí ró sá gon történô
meg tá ma dá sá tól sem. Ôk csak a mo -
dern, nyi tott ma gyar or szá gi zsi dó ság
át for má lá sá val, el le he tet le ní té sé vel
tud ják cél ja i kat el ér ni.

A Mazsihisz a ma gyar zsi dó ság
leg na gyobb szer ve ze te ként ha tá ro -
zot tan vis  sza uta sít ja szán dé ku kat,
ugyan ak kor jel zi: az örök já ra dék ra
vo nat ko zó 2012. évi meg ál la po dás -
nak már a prog res  szív zsi dó kö zös sé -

Kö zös nyi lat ko zat
vább ra is hit éle ti alap te vé keny ség -
ként kí ván ja vé gez ni. Rab bi ja ink
hi va tá sá nak lé nye ge a mo dern val -
lá sos zsi dó ság, a hagyományôrzô
neo ló gia meg tar tá sa – aho gyan ezt
a 20. szá zad ne héz év ti ze de i ben
elôdeik tet ték. 

Ma gyar or szág leg na gyobb zsi dó
fe le ke ze te a Mazsihisz. Az ál ta la
el lá tott fel ada tok nak és sú lyá nak
megfelelôen ré sze sül a for rá sok -
ból, azok kal transz pa ren sen és
felelôsen bá nik, azt a kö zös ség ja -
vá ra for dít ja. 

Mi, a Mazsihisz rab bi jai és
vezetôi ép pen ezért ér tet le nül ál -
lunk az el múlt idôszak jog ta lan tá -
ma dá sai elôtt. Ha tá ro zot tan visz -
 sza uta sí tunk min den gyen gí té si és
meg osz tá si szán dé kot, ki je lent jük,
hogy a jövôben is egy sé ge sen, rab -
bik és vi lá gi vezetôk ös  sze fog va, a
ma gyar zsi dó ság ér de ké ben vé gez -
zük fel ada ta in kat.

Bu da pest, 2021. áp ri lis 21.
5781. ijjár hó 9.

A Mazsihisz vi lá gi ve ze té se
részérôl:

Baneth Péter
Büchler András
Csillag Barnabás
Goldmann Tamás
Heisler András
Horváth József
Mester Tamás
Nádel Tamás
Tordai Péter
Vadász Magda
Várnai György

A Mazsihisz rabbijai részérôl:
Deutsch Péter
Deutsch László
dr. Frölich Róbert
Fináli Gábor
Kardos Péter
Markovics Zsolt
Radnóti Zoltán
Radvánszki Péter
dr. Schöner Alfréd
Szerdócz Ervin
Totha Péter Joel
dr. Verô Tamás

gek re is kell vo nat koz nia. Ezért a
Mazsihisz tár gya lá so kat kez de mé -
nyez a zsi dó fe le ke ze tek kel.

A Mazsihisz a chábád moz ga lom
ál tal te rem tett mél tat lan kör nye zet -
ben to vább ra is vég zi mun ká ját: Sze -
re tet kór há zá ban a Mazsihisz or vo sai
és ön kén te sei na pon ta több száz ma -
gyar ál lam pol gárt ol ta nak be, így se -
gít ve a ma gyar ál lam erôfeszítéseit a
jár vány legyôzésében. A pandémia
alatt is szo ci á lis tá mo ga tá so kat nyújt
a rá szo rul tak nak, a holokauszt-
túlélôknek, vég zi ok ta tá si te vé keny -
sé gét és az online hit élet biz to sí tá sát.

A Mazsihisz ko mo lyan ve szi a
vál to zó vi lág ra nyi tott mo dern zsi dó -
ság alap elv ét, és to vább dol go zik a
ma gyar zsi dó kö zös sé gért.

35 éve tett II. Já nos Pál pá pa
lá to ga tást a ró mai zsi na gó gá ban

hé ber nyelvû em lék táb la elôtt: „Ez a
fel irat fel idé zi azok nak az em be rek -
nek az em lé két, akik nek fi a it és lá -
nya it tel jes meg sem mi sí tés re szán -
ták. Ez a nép Áb ra hám tól szár ma zik,
aki hi tünk aty ja, ahogy a tarzuszi Pál
ta ní tot ta. Pon to san ez a nép, mely
meg kap ta Istentôl a Ne ölj! pa ran -
cso la tot, sa já to san ta pasz tal ta meg,
hogy mit je lent az ölés. E sírkô elôtt
sen ki sem te he ti meg, hogy kö zöm -
bö sen to vább men jen!”

„Krisz tus egy há za – mi köz ben sa -
ját misz té ri u mát szem lé li – fel fe de zi
a zsi dó ság gal va ló sa já tos kap cso la -
tát. A zsi dó val lás nem va la mi külsô
do log szá munk ra, ha nem bi zo nyos
mó don belsô jel leg a mi val lá sunk
szá má ra. Ezért olyan kap cso la ta ink
van nak ve le, mint sem mi lyen más
val lás sal. Ti sze re tett test vé re ink
vagy tok, és bi zo nyos mó don azt
mond hat nánk, hogy idôsebb test vé -
re ink” – tet te hoz zá a Szent atya.

A zsi nat után meg tett út el le né re
ta lán még min dig van nak gya kor la ti
jel le gû ne héz sé gek, ame lye ket a test -
vé ri kap cso la tok szint jén le kell küz -
de ni: ezek ré szint év szá zad ok óta
tar tó köl csö nös meg nem ér té sek, ré -
szint pe dig különbözô ál lás pont ok és
at ti tû dök ered mé nyei – mu ta tott rá
II. Já nos Pál pá pa.

Be szé dét ez zel a
gon do lat tal zár ta:
„Most már csak az
Úr fe lé kell for dí ta -
nom a te kin te te met,
mint a be szé dem
kez de tén, hogy kö -
szö ne tet mond jak és
di csér jem ôt ezért az
öröm te li ta lál ko zó -
ért és a belôle már
ára dó ja va kért, az
új ra ala pí tott test vé -
ri ség ért és egy új,
mé lyebb meg ér té -
sért köz tünk itt, Ró -
má ban, va la mint az
egy ház és a zsi dó -
ság kö zött min de -
nütt, min den or -
szág ban, min den ki
ja vá ra.”Fotó: Vatican News
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Zug ló
Áp ri lis 16-a em lék nap. A fideszes ön kor mány zat ve zet te be an no azt a

prog ra mot, ame lyen min den év ben ke gye le ti sé ta ke re té ben meg ko szo rúz tuk
a ke rü let soáemléktábláit, ká dist mond tunk, vé gül a fo ga dá son vis  sza em lé ke -
zé sek hang zot tak el.

Jött a következô ön kor mány zat, mely nek pol gár mes te re (most a fôvárosé)
ezen a na pon sé tát szer ve zett ko szo rú zá sok kal és az el ma rad ha tat lan ká dis
imá val.

Majd jött a je len le gi ön kor mány zat, ame lyik az egy sze rû ség ked vé ért nem
is ér te sí tett ben nün ket e na pi prog ram já ról, így az nél kü lünk (zug lói fôrabbi,
el nök és a hí vek) zaj lott le. Zsi dók és ká dis nél kül!

Fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett hang sú lyo zom: nem va gyunk meg sért ve.
Bár a holokausztból is ki hagy tak vol na ben nün ket!

ká pé

2021. MÁ JUS 1.

Har ma dik fá zi sá ba ér ke zett a
kecs ke mé ti Ózsinagóga fel újí tá sa

A Kecs ke mét bel vá ro sá ban, az egy ko ri nagy zsi na gó ga ud va rá ban lévô
Ózsinagóga hos  szú év ti ze de kig szol gál ta a val lá sos zsi dó kö zös sé get. 1918-
ban az or to dox hit köz ség a temp lom cél já ra a mai Ma gyar Fo to grá fi ai Mú ze -
um épü le tét vá sá rol ta meg, mely ben var ro da mû kö dött, majd a soá után pék -
ség és cuk rász da. Ek kor úgy le rom lott az ál la po ta, hogy a vég pusz tu lás ha tá -
rá ra ju tott.

Prof. dr. Grósz An dor nak, a kecs ke mé ti hit köz ség el nö ké nek ja vas la tá ra
mint egy ti zen öt éve kezd ték meg a hely re ál lí tást, ami hez fel hasz nál ták a
Mazsihisz éves já ra dé kát, va la mint az el múlt évek ben a vá ros tá mo ga tá sát.

Bor bély La jos vezetô tervezô ku ta tá sa i nak ered mé nye kép pen si ke rült
meg ál la pí ta ni, hogy mi lyen volt ere de ti for má já ban az épü let, és en nek
megfelelôen elôször az oda nem illô, ide gen be épí té se ket bon tot ták el, il let ve
el ké szült az új cse re pe zés, majd 2019-ben Szemereyné Pa ta ki Kla u dia pol -
gár mes ter be je len tet te, hogy a vá ros anya gi lehetôségeitôl függôen to vább ra
is tá mo gat ni fog ja a zsi na gó ga meg men té sét.

A tetô fel újí tá sát követôen meg tör tént a nyí lás zá rók cse ré je, majd a ta va lyi
év vé gé re a Bács-Bau Ge ne rál Kft. be fe jez te a külsô res ta u rá lást. A belsô kö -
vet kez ne; egyelôre ad dig ju tot tak, hogy a plusz ban be épí tett vá lasz fa la kat el -

Fél szá za da avat ták rab bi vá Kar -
dos Pé tert. Alább Scheiber Sán dor
ava tó be szé dé nek egy ré szét kö zöl -
jük.

Ez az épü let – a zsi dó tu do má -
nyok ha za fel leg vá ra – és ez a ta -
nu ló temp lom 1944-ben gyûjtôtá-
bor volt, ame lyen ke resz tül húsz -
ezer em bert haj tot tak a ha lál elé -
be. S mi ne gyed szá zad után –
most és itt – fi a tal rab bit avat ha -
tunk.

Le het-e ha tal ma sabb vá la sza a
zsi dó tör té ne lem nek és a ma gyar
zsi dó ság él ni aka rá sá nak?

Sza bad ság ból sza bad ság ba
Gon do la tok az omerszámlálásról

A Hild Vik tor té ren fel ál lí tott
emlékkônél rót ta le ke gye le tét
1944-ben el hur colt hit sor so sa ink
elôtt a vá ros és a me gye ve ze té se. A
szol no ki és Szol nok kör nyé ki zsi -
dó kat – kö rül be lül 1200 fôt – az
1855-épült elsô zsi na gó gá ból és
ele mi nép is ko lá ból át ala kí tott get -
tó ban, majd a cu kor gyár nál gyûj -
töt ték ös  sze, on nan vit ték a né met -
or szá gi ha lál tá bor ok ba. Kö zü lük
csak né há nyan tér het tek ha za, a

Nem olyan ré gen lett vé ge
peszáchnak. Azon ban tény le ge sen
még nem zá rult le az a fo lya mat,
mely az ün nep pel kezdôdött el.

Peszáchot szo kás a sza bad ság ün -
ne pé nek is ne vez ni. A zsi dó nép ki -
vo nul Egyip tom ból, te hát fel sza ba -
dul, meg sza ba dul el nyo mó i tól. Ez zel
a zsi dók el ér ték ne ga tív sza bad sá gu -
kat, már nem kell azt ten ni ük, amit a
Fá raó rá juk kényszerített. A tel jes
sza bad ság azon ban ek kor még nem
va ló sul meg, hi szen a si va ta gi ván -
dor lás ról sok min dent el le het mon -
da ni, de azt nem, hogy köz ben ma xi -
má li san sza bad nak érez ték vol na
ma gu kat a zsi dók.

Niszán 16.-tól, peszách má so dik
nap já tól szá mol juk az omert, 7 hé -
ten, az az 49 na pon ke resz tül. Az 50.
na pon ün ne pel jük sávuotot, a Tó ra-
adás ün ne pét.

Mi ért szá mo lunk omert?
A vá lasz igen egy sze rû. A

tevôleges micva a Tó rá ban sze re pel,
rá adá sul nem is egy he lyen. Mó zes

A dip lo mát átvevô Kar dos Pé ter és a vizs ga bi zott ság két tag ja, Domán
Ernô és Schwartz Mór

Szol no ki meg em lé ke zés

Szalay Fe renc polgármester

har ma dik köny vé ben a következôt
ol vas suk: „15. És szám lál ja tok ma -
ga tok nak a szom bat (itt ün nep) más -
nap já tól, at tól a nap tól, ami kor el -
hoz zá tok az ál do za ti be mu ta tás ké -
vé jét (omer), hét tel jes szom ba tot
(he tet). 16. A he te dik szom bat (hét)
más nap já ig öt ven na pot szá mol ja -
tok, és mu tas sa tok be új ál do za tot az
Örök ké va ló nak.” (3Mózes 23:15–16)

Mó zes 5. köny vé ben pe dig az aláb bi
mon da tot ol vas hat juk: „Hét he tet
szá molj ma gad nak.” (5Mózes 16:9)

A fen ti két idézetbôl ar ra a kö vet -
kez te tés re ju tot tak böl cse ink, hogy a
na po kat és a he te ket is szá mol nunk
kell az omerszámlálásnál.

Mi ket szá mo lunk a min den -
nap ok ban?

Éle tünk nek nincs olyan te rü le te,
ahol ne sze re pel né nek szá mok. Le -
gyen szó élet ko runk ról, az idôjárás-
ról, or vo si leletekrôl, sport-
eseményekrôl, uta zás ról stb., csu pa-
csu pa szám mal va gyunk kö rül vé ve.
Ta lán az egyik legalapvetôbb em be ri
szük ség le tünk, hogy tud juk, mi lyen
nap van (hé be rül a na pok sor szám ne -
vet vi sel nek, pl. hétfô – má so dik
nap), il let ve a pon to sabb tá jé ko zó dá -
sunk ér de ké ben ar ra is szük sé günk
van, hogy tud juk, hány óra van. Az
idôt is több fé le kép pen tud juk ki fe -
jez ni, pl. 1 óra 20 perc, vagy 40 perc
múl va két óra. Az egyik nél azt fe jez -
zük ki, hogy már men  nyi idô telt el,
a má sik nál pe dig azt, hogy még
men  nyi van hát ra.

Még is mi ért szá mo lunk
omert, és mi ért pont 49-et?

Bár a 21. szá zad ban ne héz el kép -
zel nünk, de a peszách és sávuot kö -
zöt ti idôszak an  nyi ra in ten zív volt a
mezôgazdaságban, hogy a mezôkön
tevékenykedôk ha nem szá mol tak
vol na omert, meg fe led kez tek vol na
sávuotról. (Rab bi Dá vid Abud-
ráhám). Sávuot peszáchhoz ha son ló -
an za rán dok ün nep, ami azt je len ti,
hogy a Szen té lyek fenn ál lá sa ide jén
el kel lett za rán do kol ni Je ru zsá lem be,
és min den zsi dó fér fi nak ál do za tot
kel lett be mu tat nia a Szen tély ben.

Rab bi Áháron Hálévi sze rint pe dig
a po li ti kai sza bad ság tól (mely
peszáchhal va ló sult meg) el kell jut -
ni a szel le mi sza bad sá gig (mely
sávuottal va ló sul meg).

A zsi dó nép az Egyip tom ból va ló
ki vo nu lás kor an  nyi ra mé lyen volt
lel ki leg és szel le mi leg, hogy 49 nap
kel lett ah hoz, hogy meg tisz tul jon és
mél tó mó don ve hes se át a Tó rát.

Nap ja ink ban az omerszámlálás
gyászidôszaknak szá mít. Rab bi
Akiva 24.000 ta nít vá nya eb ben az
idôszakban hunyt el, még pe dig jár -
vány kö vet kez té ben. A ta nít vá nyok
bár nagy tó ra tu dó sok vol tak, nem
tisz tel ték egy mást, ez zel ma gya ráz -
zák böl cse ink ha lá lu kat. A má sik
em ber rel va ló he lyes vi sel ke dés
(derech erec), még a Tó rá nál is fon -
to sabb a zsi dó ság ban. A Pirké Ávot-
ban (Az atyák szent ta ní tá sai) ol vas -
ha tó: „Derech erec nél kül nincs Tó -
ra.” (Pirké Ávot, 3:17)

Van-e ös  sze füg gés a sza bad ság és
a má sok kal va ló vi sel ke dés kö zött?
A vá laszt a ked ves ol va só ra bí zom!

Zá ró gon do lat ként egy idé zet Edith
Eva Egertôl: „A sza bad sá gunk ab -
ban rej lik, hogy meg ta nul juk ma -
gunk hoz ölel ni azt, ami tör tént. A
sza bad ság azt je len ti, hogy min den
bá tor sá gun kat ös  sze szed ve le bont juk
a bör tön fa la it, egyik tég lát a má sik
után.”

Mik lós Dó ri

Scheiber Sán dor be szé de Kar dos Pé ter rab bi vá ava tá sán
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So se fe lejtsd el, hogy ma gyar
rab bi vagy, s hogy egy új vi lá got
építô tár sa da lom te vé keny tag ja.

A zsi dó lé lek még min dig be teg.
Kér dé sek to lul nak az aj kak ra, és
nem tudsz fe lel ni.

Igen, em ber tet te em ber rel.

Ôhozzá kell hát szól nod em be ri
han gon. A vox humana: az em ber -
ség ma ga tar tá sa, meg tar tá sa. Ko -
runk – a vi lág há bo rúk szá za da –
em bert pro vo ká ló, em bert ki vál tó
pe da gó gia.

Le kell fog ni Ká in ök lét, hogy ne
emel je töb bé test vé ré re. Ne le gyen
ér te sok sem mi ál do zat, hogy egy
gon do lat vál jék a száz ból, és száz
em ber az egybôl.

A zsi dó le gen da sze rint a Mes si -
ás az nap szü le tett, ami kor el ham -
vadt a Szen tély. A vi lág pusz tu lás
tö vé ben nyílt ki a vi lág bé ke pa lán -

tá ja. Mû kö dé sed szi vár vány ív le -
gyen, amely a ro mok ból a jövô fé -
nye fe lé ve zet.

Hir desd az élet di a da lát a ha lál
fe lett. Hir desd az em ber jo gát a
bol dog ság hoz és a sza bad ság hoz.
Hir desd a zsi dó ság idôfelettiségét.

több sé gük oda ve szett. Az
emlékkônél dr. Kál lai Má ria or -
szág gyû lé si képviselô rót ta le tisz -
te le tét, majd a vá ros ne vé ben
Szalay Fe renc pol gár mes ter, a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei
Ön kor mány zat részérôl pe dig Hu -
bai Im re, a Me gyei Köz gyû lés el -
nö ke he lyez te el a meg em lé ke zés
ko szo rú ját. A De mok ra ti kus Ko a -
lí ció kép vi se le té ben Miskolczi
Lász ló vá lasz tó ke rü le ti el nök és
dr. Fü le Ist ván al el nök a Temp lom
út 4. alatt lévô ima ház nál ko szo rú -
zott és em lé ke zett meg a már tí rok -
ról.

***
Komment

Szol nok nincs egye dül. Az idén
szá mos ön kor mány zat önál ló an ren -
dez te meg szo ká sos évi meg em lé ke -
zé sét. Az az zsi dók nél kül. A vi lá gon
lé te zik an ti sze mi tiz mus zsi dók nél -
kül. De holokausztmegemlékezés
zsi dók nél kül – ez leg alább is Ma -
gyar or szá gon új gya kor lat. Ké re tik
nem pandémiázni, mi vel sza bad té -
ren, al kal ma sint több száz négy zet -
mé te ren, be le he tett vol na tar ta ni a
szo ci á lis tá vol sá got.

ká pé

De hogy va gyunk meg sért ve
bon tot ták, és az ere de ti el ren de zést ala kí tot ták ki, de még nincs kész a tó ra -
szek rény, az alj zat és a mû sza ki be ren de zé sek.

A jövôben az épü let új ból szol gál hat ná a kecs ke mé ti zsi dó kö zös sé get,
emel lett a Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso port ja egy kép tá rat is
sze ret ne ki ala kí ta ni ben ne a vá ros és a mú ze um egyet ér té sé vel. Olyan mû ve -
ket ál lí ta ná nak ki, ame lyek akár té má juk ban, akár az al ko tó juk ál tal kötôdnek
a zsi dó ság hoz, de a Kecs ke mé ti Kép tár ban, a Cif ra pa lo tá ban nincs hely a be -
mu ta tá suk ra. Az egyez te té sek megkezdôdtek a mú ze um mal a belsô ter vek el -
ké szí té sé hez, a belsôépítészeti és mû sza ki ter ve zés hez, hogy egy min den
szak mai igényt kielégítô ga lé ria jö hes sen lét re. Az eh hez szük sé ges for rás
még nem áll ren del ke zés re, de bíz ha tunk a ko ráb ban be ígért ön kor mány za ti
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ban.

A Mazsihisz Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso port já nak el nö ke, dr.
Feldmájer Pé ter hang sú lyoz ta: na gyon há lá sak, hogy az ön kor mány zat a fel -
újí tá suk ügye mel lé állt, és re mé lik, hogy a közeljövôben az épü let bel se jét
már ere de ti ál la po tá ban hasz nál hat ja az imád koz ni vá gyó zsi dó kö zös ség és
te kint he tik meg a kecs ke mé ti ek, va la mint az ide lá to ga tó tu ris ták.

Golda Lea bász Ajalet
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Sú lyos presz tízs vesz te sé get
oko zott a ná cik nak a var sói

get tó fel ke lés

Az Eichmann-per 60. év for du ló já ra
em lé kez tek Iz ra el ben

Az Adolf Eichmann ná ci né met há bo rús bû nös el len Je ru zsá lem ben
meg tar tott per 60. év for du ló já ra em lé kez tek Iz ra el ben.

1961. áp ri lis 11-én kezdôdött Je ru zsá lem ben az Ar gen tí ná ban el fo gott, majd
ka lan dos úton Iz ra el be csem pé szett há bo rús bû nös pe re, aki nek sze re pe volt
több mint négy száz ezer ma gyar zsi dó Ausch witz ba de por tá lá sá ban is, ír ja cik -
ké ben az MTI.

A je ru zsá le mi Béjt Háám elôadótermében 15 ügy ben nyúj tott be Gideon
Hausner ak ko ri fôügyész vád ira tot Eichmann el len, a vá dak kö zött a zsi dó nép
és az em be ri ség el le ni, va la mint há bo rús bû nök sze re pel tek. Egy évig tar tó bí -
ró sá gi el já rás után ha lál ra ítél ték az egy ko ri SS-fôtisztet. Má ig ez az egyet len
ha lá los íté let, ame lyet Iz ra el tör té ne té ben meg hoz tak és vég re haj tot tak.

Eichmann az zal vé de ke zett, hogy csak or szá ga po li ti ká ját tel je sí tet te, de ezt
az ügyész ség el uta sí tot ta, és sze mé lyes felelôsséget ál la pí tott meg, ami má ig a
há bo rús bû nö sök el le ni nem zet kö zi tör vény ke zés egyik alap ja.

A Mááriv cí mû új ság a per ben el hang zot tak nak az iz ra e li tár sa da lom ra tett
jelentôs ha tá sá ról írt a ke rek év for du lón. A ta nú val lo más ok 1961-ben drá mai
vál to zá so kat in dí tot tak el a köz be széd ben és az egyé nek szint jén egy aránt.

Az Eichmann-per nyo mán a holokauszt egyes sze mé lyek mar gi ná lis tra gé di -
á já ból kol lek tív em lé ke zet té és tra u má vá vált a zsi dó ál lam ban, ahol az el já rás
ide jén mint egy fél mil li ó an, a la kos ság ne gye de volt a vész kor szak túlélôje.

Iz ra el ben még nem volt te le ví zió, de a rá dió min den nap köz ve tí tet te a 110
ta nú val lo má sa it, a per be szé de ket. Ez után az ad dig hall ga tó és gyak ran el uta sí -
tás sal ta lál ko zó túlélôk úgy érez ték, ne kik sem kell szé gyell ni ük, sôt jo guk van
el mon da ni sa ját tör té ne tü ket, mert el fo ga dot tá vált sze mé lyes tra gé di á juk.

Elôzôleg az iz ra e li köz vé le mény ben ön vé de lem re kép te len ál do za tok nak te -
kin tet ték az ül dö zöt te ket, de a per nyo mán is mert lett és ár nyal tab bá vált a zsi -
dó ül dö zé sek tör té ne te és ér té ke lé se.

Ad dig nem na gyon do ku men tál ták a gyil kos sá go kat, de az Eichmann-perben
megkezdôdött a tör té net írás a ko ra be li nap lók és a val lo má sok szá zai alap ján,
me lyek lenyûgözô mó don az ál do za tok szem pont já ból mu tat ták be és ma gya -
ráz ták meg a tör tén te ket – emel te ki a lap nak a kor szak egyik leg ne ve sebb ku -
ta tó ja, Han na Jablonka pro fes  szor.

A holokauszttúlélôk szín pa dot kap tak csa lá di és sze mé lyes tör té ne tük el mon -
dá sá hoz, a per a hat mil li ós szá mot egye di rész le tek ké vál toz tat ta – hang sú lyoz -
ta a Máárivnak Jigál Kohen, a get tó har co sok mú ze u má nak igaz ga tó ja.

A Háárec cí mû új ság az év for du lón a per egy ko ri né met or szá gi ha tá sát elem -
zi. Az egész vi lá gon vi hart ka vart a tör té nel mi sú lyú val lo má sok nap vi lág ra ke -

101 éve sen halt meg az 
embermentô len gyel as  szony
An na Kozminska, aki zsidómentô cse le ke de te i ért meg kap ta a Vi lág

Iga za cí met, a kö zel múlt ban hunyt el, 101 éves ko rá ban.
1942 szep tem be ré ben, ami kor a ná cik meg kezd ték Czestochowa vá ros get -

tó já nak lik vi dá lá sát, Kozminska és nevelôanyja, Maria be fo gad ták és la ká su -
kon rej te get ték a nyolc éves Abraham Jablonskit, akit si ke rült ki csem pész ni a
get tó ból, mi köz ben szü lei má sutt buj kál tak.

78 éve, 1943. áp ri lis 19-én
kezdôdött a meg szál ló ná cik el le ni
fel ke lés a var sói get tó ban. A
Jürgen Stroop tá bor nok ve zet te
mû ve let ben az elsô tá ma dást a
védôk vis  sza ver ték, és két tan kot
is kilôttek, vé gül csak a légierô be -
ve té se kész tet te ôket vis  sza vo nu -
lás ra.

A né met had se reg 1939 szep tem -
be ré ben né hány hét alatt ro han ta le
Len gyel or szá got, amely nek nyu ga ti
és észa ki te rü le te it a Har ma dik Bi ro -
da lom hoz csa tol ták. A köz pon ti
területekbôl fôkormányzóságot hoz -
tak lét re, ide te le pí tet ték át a len gye -
le ket és a zsi dó kat, utób bi a kat a vá -
ro sok ban ki ala kí tott get tók ba, ol vas -
ha tó az MTI cik ké ben.

Eu ró pa leg na gyobb get tó ját 1940
ok tó be ré ben Var só ban hoz ták lét re.
A 307 hek tá ros te rü le ten – ame lyet
há rom mé ter ma gas fal lal, raj ta egy -
mé te res szö ges drót tal vet tek kö rül –
fél mil lió em ber zsú fo ló dott ös  sze,
egy szo bá ban akár 20 em ber is la -
kott. Ke vés volt a víz, az áram és a
fûtôanyag, gya ko ri ak a jár vá nyok. A
hi va ta los fej adag na pi 184 ka ló ri á -
nak fe lelt meg, így a csa lá dok sok -
szor rej te get ték a holt tes te ket, hogy
fel ve hes sék a nyo mo rú sá gos éle -
lem ada got. 1941 ja nu ár ja és 1942
jú li u sa kö zött 75 ezer zsi dó halt
éhen vagy pusz tult el be teg sé gek kö -
vet kez té ben, a hul lák az ut cá kon he -
ver tek.

A né me tek a get tót kívülrôl
ôrizték, a belsô ren det a zsi dó
rendôrség tar tot ta fent, de in kább
csak haj tó va dá sza to kat ren de zett és
az em be rek rej te ge tett va gyo nát ke -
res te. Míg a több ség csak ve ge tált, a
get tó csempészekbôl, feketézôkbôl
ál ló „arisz tok rá ci á ja” óri á si ös  sze -
ge ket ke re sett. A né me tek uta sí tá sa -
it a Zsi dó Öre gek Ta ná csa
(Judenrat) haj tot ta vég re, mi köz ben
pró bál ta az éle tet elviselhetôbbé
ten ni. Az em ber te len kö rül mé nyek
el le né re az ott la kók ingyenkony-

Né met ka to nák el fo gott felkelôkkel

An na Kozminska For rás: Polin

hákat, is ko lá kat üze mel tet tek, új sá -
go kat ad tak ki, még kon cer te ket is
ren dez tek. Szer vez ke dett az il le gá -
lis moz ga lom is, de a különbözô
irány za tok so ká ig nem han gol ták
ös  sze te vé keny sé gü ket.

A ná ci ve ze tés 1942. ja nu ár 20-án
a ber li ni Wanseeben tar tott kon fe -
ren ci án ha tá roz ta el a zsi dók ter ve -
zett és irá nyí tott meg sem mi sí té sét,
ame lyet ci ni ku san végsô meg ol dás -
nak, Endlösungnak ne vez tek.
Megkezdôdött a get tók fel szá mo lá -
sa, la kó ik de por tá lá sa a ha lál tá bo-
rok ba. Var só ból 1942. jú li us 22-étôl
in dul tak na pon ta a sze rel vé nyek, há -
rom hó nap alatt 275 ezer em bert
szál lí tot tak el, kö zü lük 254 ez ren
Treblinka gáz kam rá i ban vé gez ték.
Az SS-csa pa tok a get tó ut cá in hat -
ezer em bert lôttek le, szá zak – köz -
tük a Judenrat el nö ke, Adam
Cziernakow – ön gyil kos sá got kö vet -
tek el. Ami kor a de por tá lá so kat
ôsszel le ál lí tot ták, a var sói get tó ban
alig 60 ezer zsi dó ma radt.

A zsi dó kö zös ség tény le ges ve ze -
té se fo ko za to san át ment az ad dig 
ös  sze fog ni kép te len il le gá lis szer ve -
ze tek (An ti fa sisz ta Blokk, a Bund,
Len gyel Mun kás párt, Poalej Syjon

stb.) ke zé be. 1942. de cem ber 1-jén
meg ala kult az el len ál lás egy sé ges
ka to nai szer ve ze te, a Zsi dó Har ci
Szö vet ség (ZOB) Mordechaj
Anielewicz, Marek Edelman és má -
sok ve ze té sé vel, va la mint az egyes
cso por tok kö zött egyeztetô Zsi dó
Ko or di ná ci ós Bi zott ság.

A ZOB irá nyí tá sa alá kb. 750-800
fegy ve res tar to zott. Kap cso la tot épí -
tet tek ki a len gyel el len ál lás külön-
bözô szer ve ze te i vel, jel sza vuk pe dig
ez lett: „Nem az éle tün ket, ha nem a
mél tó sá gun kat akar juk meg men te -
ni.” Az el len ál lók bun ke re ket, ala gu -
ta kat épí tet tek, ka to nai ki kép zést
szer vez tek. Az elsô ko moly har ci
erôpróbára 1943 ele jén ke rült sor: ja -
nu ár 18-án SS-egy sé gek ha tol tak be
a get tó ba, hogy 16 ezer mun kást vi -
gye nek Lublinba. A ZOB harc ba
szállt, és bár vé gül hat ezer fôt a né -
me tek el vit tek, a szer ve zett fegy ve -
res el len ál lás nak nagy vissz hang ja
tá madt egész Var só ban. Már ci us-áp -
ri lis ban a var sói get tó már lé nye gé -
ben a ZOB irá nyí tá sa alatt állt.

A né me tek 1943. áp ri lis 19-én
reg gel kezd tek a get tó fel szá mo lá sá -
ba. A Jürgen Stroop tá bor nok ve zet -
te mû ve let ben az elsô tá ma dást a
védôk vis  sza ver ték, és két tan kot is
kilôttek, vé gül csak a légierô be ve té -
se kész tet te ôket vissza vo nu lás ra. A
né me tek ez után szisz te ma ti ku san
lát tak ne ki a get tó le rom bo lá sá nak, a
há za kat ágyú val lôtték szét, a védôk
azon ban az ala gu tak ban el tûn tek és
má sik épü let ben buk kan tak új ra fel.
A ná cik ház ról ház ra, bunkerrôl
bun ker re ha lad tak, az épü le te ket fel -
gyúj tot ták, a bun ke re ket be rob ban -
tot ták, míg vé gül az egész get tó
láng ten ger ré és gi gan ti kus temetôvé
vál to zott.

A ZOB fôhadiszállását má jus 7-én
si ke rült kör be ven ni ük, s mi u tán be -
ha tol ni nem tud tak, gázt ve tet tek be.
A fel ke lés vezetôi ön gyil kos sá got
kö vet tek el, de né há nyuk nak egy ad -
dig rejt ve ma radt alag úton si ke rült
el me ne kül ni. Má jus 10-tôl már csak
„rom har cok” foly tak. A fel ke lés má -
jus 16-án fejezôdött be, ami kor a ná -
cik gyôzelmük jel ké pe ként fel rob -
ban tot ták a zsi na gó gát, de még he te -
kig tar tot tak a szór vá nyos ös  sze csa -
pá sok.

A var sói get tó fel ke lés a legjelen-
tôsebb zsi dó el len ál lá si ak ció volt a
má so dik vi lág há bo rú ide jén, amely
sú lyos presz tízs vesz te sé get oko zott a
ná cik nak. A har cok 29 nap ja alatt pár
száz felkelô szállt szem be több ezer,
a fegy ver zet te rén is ha tal mas
túlerôben lévô tá ma dó val. Stroop
Ber lin be kül dött je len té se sze rint
hét ezer zsi dót öl tek meg, 56 ez ret
fog tak el és 632 bun kert rom bol tak
le. Az élet ben ma radt zsi dók kon -
cent rá ci ós és kény szer mun ka tá bo -
rok ba ke rül tek, és csak né há nyan él -
ték meg a há bo rú vé gét.

rü lé se, több száz, köz tük szá mos is mert kül föl di új ság író ér ke zett Iz ra el be tu -
dó sí ta ni.

Nyu gat-Né met or szág ban a Háárec sze rint hisz té ri ku san kö vet ték a je ru zsá le -
mi per fej le mé nye it, mert aggódtak, hogy ha tá sá ra felerôsödnek a vi lág ban a
né met el le nes ér zel mek.

Bonn ban at tól is tar tot tak, hogy a tár gya lá son be mu ta tott bi zo nyí té kok és do -
ku men tu mok ki eme lik szá mos, a ná ci re zsi met is hû sé ge sen szol gá ló köz-
szereplô há bo rú utá ni be il lesz ke dé sét a szö vet sé gi köz tár sa ság hi va ta la i ba, be -
le ért ve az igaz ság ügyi és bûn ül dö zé si, va la mint a kül szol gá la ti posz tok jelen-
tôs ré szét.

Eichmann a zsi dó el le nes po li ti ka és a „végsô meg ol dás” ki dol go zá sa so rán
együtt mû kö dött a ná ci né met mi nisz té ri u mok szá mos tisztviselôjével, köz gaz -
dász ok kal, dip lo ma ták kal és jog tu dó sok kal, akik kö zül so kan in teg rá lód tak
késôbb a nyu gat né met de mok rá ci á ba.

Leg in kább at tól féltek, hogy a tár gya lá son ki de rül Eichmann egy ko ri kap cso -
la ta Hans Globkával, aki 1961-ben Konrad Adenauer kormányfô mi nisz ter el -
nö ki hi va ta lá nak fôigazgatója és a kan cel lár jobbkeze volt. Globke ko ráb ban
részt vett az an ti de mok ra ti kus és ras  szis ta sza bá lyo zá sok ki dol go zá sá ban a ná -
ci Né met or szág ban és a meg szállt te rü le te ken, va la mint a nürn ber gi tör vé nyek
ér tel me zé sé ben. 

Abraham ad dig éj je len te paj ták ban hált, és étel ma ra dé kon élt; vé gül nagy -
báty ja ta lált ne ki me ne dék he lyet Kozminskáéknál.

A Jad Vasemben ta lál ha tó ak tá ban ez áll: Maria és An na „oda adó an vi gyáz -
tak Abrahamra, gon dos kod tak ró la, hogy sem mi ben ne érez zen hi ányt, hogy
biz ton ság ban érez ze ma gát; és vi gasz tal ták, ami kor na gyon el volt ke se red ve.
Nevelésérôl is gon dos kod tak, ír ni-ol vas ni ta ní tot ták, és éle tük koc káz ta tá sá -
val idônként a sza bad ban is sé tál tak ve le.”

Kozminska la ká sán rejtôzött egy ide ig egy Rubinsztain ne vû zsi dó, va la -
mint két nô, Stefa és lá nya, Ri ta. Abraham Jablonski 1945 ja nu ár já ig élt ott –
a Vö rös Had se reg ak kor sza ba dí tot ta fel a kör nyé ket. A há bo rút követôen ki -
ván do rolt Iz ra el be.

JTA – Bassa Lász ló / Szom bat
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Saj nos az idei év ben sem volt
lehetôségünk meg ren dez ni fôvárosi
em lék sé tán kat. A ko ro na ví rus olyan
mér té kû csa pást mért a vi lág ra, hogy
mond juk ki, min den ki örül már an -
nak is, hogy túl éli ezt az egé szet. Ta -
lán ha mi is er re gon do lunk, ak kor
ne künk is pi cit kön  nyebb el fo gad ni,
hogy már má so dik al ka lom mal nem
va ló sít hat tuk meg a bu da pes ti Élet
Me ne té re nagy gon dos ság gal elô-
készített prog ram ja in kat.

A meg em lé ke zé se ket va la men  nyi -
re ta lán az online tér ben is le het pó -
tol ni vir tu á lis be szél ge tés sel, film -
mel, ope rá val, botlatókövekkel, vagy
ép pen egy ka vics, egy vi rág cso kor
el he lye zé sé vel va la me lyik em lék -
mû nél. Ezt min den ki meg te het te áp -
ri lis 16-án, a holokauszt ma gyar or -
szá gi em lék nap ján.

Jó ma gam igye kez tem szin te min -
den kez de mé nye zést fi gye lem mel
kí sér ni. Vi tat ha tat lan, hogy a
lehetôségekhez ké pest szép és
felemelô prog ra mok, vis  sza em lé ke -
zé sek vol tak. Mind azo nál tal azt,
hogy a túlélôket és az élet sze re te tét
is mét több ez ren együtt ün ne pel jük
Bu da pest ut cá in, saj nos sem mi nem
tud ta pó tol ni.

És ez az, ami a leg job ban fáj ne -
kem és a szervezôtársaimnak. Nem
tud tuk ôket vi rág gal kö szön te ni, nem
tud tuk ôket az elekt ro mos kis au tó -
kon a me net elsô so rá ban
testôrökként kí sér ni, nem tud tuk
meg si mo gat ni a ke zü ket, meg ölel ni
ôket, és nem tud tuk sze mé lye sen el -
mon da ni ne kik, érez tet ni ve lük, hogy
meg nyu god hat nak, mert so ha töb bé
nem tör tén het meg ve lük az, ami ak -
kor meg tör tén he tett, és egy sze rû en
csak érez zék jól és hagy ják ün ne pel -
tet ni ma gu kat! Ez na gyon hi ány zott
ne künk, és nem is me rünk ab ba be le -
gon dol ni, hogy egy év múl va ilyen -
kor va jon lesz-e er re lehetôségünk...
Lesz-e még ere jük ott len ni ve lünk?

Ruvén Rivlin, Iz ra el el nö ke a
következô, na gyon fon tos mon da tot
mond ta az ENSZ holokauszt-emlék-
napján, ja nu ár 27-én: Kö zö sen gon -
dol koz zunk azon, ho gyan ad juk át a
holokauszt em lé ke ze tét azok nak a
ge ne rá ci ók nak, ame lyek már egy
olyan vi lág ban él nek majd, ahol nin -
cse nek holokauszttúlélôk. Iga za van
az államfônek, hi szen nél kü lük ezek
a meg em lé ke zé sek már nem lesz nek
ugyan olyan ok! Csak bíz ni tu dunk
ab ban, hogy 2022 áp ri li sá ban vis  sza -
áll az Élet Me ne te ren des üzem mód -
já ba, együtt em lé ke zünk majd a
túlélôkkel, és is mét az ÉLET fog
gyôzedelmeskedni!

Ugyan ak kor nem akar tuk ezt az
évet csak úgy el en ged ni, hi szen kül -
de té sünk to vább ra is az em lé ke zés és
az em lé kez te tés. Ha nem te het jük ezt
sze mé lye sen, élô prog ra mok kal, ak -
kor tes  szük ezt az online tér ben, vir -

Fran cia or szág
A ko ro na ví rus-jár vány el le né re az

Elszász ré gi ó hoz tar to zó Al só-Raj na
(Bas-Rhin) me gyé ben a múlt év ben
négy zsi na gó ga és ti zen öt temetô fel -
újí tá si, il let ve hely re ál lí tá si mun ká -
la tai tör tén tek meg. A te vé keny sé get
a he lyi hit köz sé gek ernyôszervezete
(CIBR) ál tal 2016-ban ala pí tott Zsi -

Élet Me ne te: 
online meg em lé ke zés

A strasbourgi Bé ke nagy zsi na gó ga

Florin Damian Schwartz hit köz sé gi
el nök

A sváj ci ernyôszervezet logója

Az online mú ze um nyi tó ol da lá nak képernyôképe

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

dó Örök ség és Kul tú ra Cso port kí sé -
ri fi gye lem mel, amely nek a mû em lé -
kek megôrzése, kar ban tar tá sa és re -
no vá lá sa a fel ada ta. A me gyé ben 45
temetô és 27 zsi na gó ga ta lál ha tó, de
a hí vek csak né há nyat lá to gat nak. A
prog ram leg fon to sabb ré szét az
1846-ban Benfeldben épült temp lom
tel jes hely re ál lí tá sa je len tet te, ami
1,2 mil lió euróba ke rült, de re konst -
ruk ci ós mun kát vé gez tek Balbronn-
ban és a Brumathban is. Az 1954-
ben Strasbourgban épült Bé ke nagy -
zsi na gó gá nál el he lye zett mo nu men -
tum a má so dik vi lág há bo rú ide jén le -
bom bá zott elôdjére em lé kez tet. A
CIBR el nö ke, Jean-Paul Kling sze -
rint fon tos vis  sza te kin te ni a múlt ra,
hogy job ban meg ért sük a je len ki hí -
vá sa it. Meg je gyez te, hogy a zsi dó
em lé kek az egész ré gió kul tu rá lis
örök sé gé nek ré szét je len tik.

Ro má nia
Karánsebes vá ros kis zsi dó kö -

zös sé ge a bán sá gi (bá ná ti) zsi dó
kul tú ra és örök ség em lé ke it be mu -

ta tó mú ze u mot épít az 1896-ban
épült zsi na gó ga mel lé. Az így lét -
re jött köz pont val lá si, kul tu rá lis és
ok ta tá si cé lo kat fog szol gál ni. A
prog ram irá nyí tó ja Car men
Neuman, a he lyi mú ze um zsi dó
szár ma zá sú mun ka tár sa. Florin
Damian Schwartz hit köz sé gi el -
nök sze rint az új in téz mény hi dat

nök ké vá lasz tott Parvulescu kez de -
mé nye zé sé re hely re ál lí tot ták a
temp lom hom lok za tát és rend be
tet ték a két zsi dó temetôt. A fi a tal
el nök késôbb Bu ka rest be köl tö zött,
és a ro má ni ai hit köz sé gek ernyô-
szervezete (FCER) igaz ga tó ta ná -
csá nak tag ja lett.

Az elsô zsi dók a 18. szá zad kö ze -
pén je len tek meg Karánsebesen.
1896-ban 250, 1930-ban 329 hit test -
vé rünk élt az elsô vi lág há bo rú elôtt
Ma gyar or szág hoz tar to zó vá ros ban.
A holokauszt ide jén a Bán ság ro mán
területérôl nem tör tént de por tá lás, de
a zsi dó kat szá mos meg szo rí tó in téz -
ke dés súj tot ta. Hit test vé re ink több sé -
ge késôbb el hagy ta a ré gi ót, és kül -
föld re tá vo zott. 1947-ben 16.000 zsi -
dó élt a Bán ság ban, je len leg csak né -
hány szá zan van nak.

Svájc
Együtt mû kö dés jött lét re a hit köz -

sé gek ernyôszervezete (SIG) és a
had se reg lel ké sze te kö zött, amit a
lel ké szi szer ve zet mû kö dé sé re vo -
nat ko zó an ta valy már ci us ban el fo ga -
dott irány el vek tesz nek lehetôvé. Az
új hely zet nek köszönhetôen az SIG
de le gált jai is részt ve het nek a tá bo ri
lel ké szet mun ká já ban. A had se reg
képviselôivel foly ta tott tár gya lá sok
so rán a zsi dó fél a kö zös fel ké szí tést,
va la mint Likrat Public el ne ve zé sû
prog ram juk nak a fegy ve res erôkre
történô ki ter jesz té sét ja va sol ta. A
prog ram szé les kö rû ös  sze fo gást hir -
det a rassz iz mus és az an ti sze mi tiz -
mus el len. Fon tos fel adat nak tart ja a
pár be szé det zsi dók és nem zsi dók
kö zött, ami az egyik leg jobb mód -
szer az elôítéletek meg szün te té sé -
hez. Az SIG nyi tott nak és konst ruk -
tív nak minôsítette a had se reg hoz zá -
ál lá sát a ja vas la ta ik hoz. Svájc ban
mint egy 18.000 zsi dó él.

Tö rök or szág
A Covid-19 jár vány mi att az Alef

Youth zsi dó if jú sá gi klub online mú -
ze u mot in dí tott. A pro jekt ré sze a
ko ráb ban meg kez dett Karakare ne vû
prog ram nak, amely nek cél ja az em -
lé ke zet és a ne ve lés. A „mú ze um”
há rom részbôl áll. Az elsôben a zsi -
dó kat mentô sze mé lyek tör té ne tei
hang za nak el, és itt kap tak he lyet a
klub tag jai ál tal ké szí tett mû vé szi
tár gyak is. A má so dik a zsi dók va -
gyo ná nak a ná cik ál ta li el rab lá sát is -

je lent a ge ne rá ci ók kö zött. Az el -
múlt év ti ze dek ben a zsi na gó gát
különbözô cé lok ra hasz nál ták. Vál -
to zást je len tett, hogy 2014-ben az
ak kor 16 éves Ery Parvulescu
holokauszt-emlékünnepséget ren -
de zett az egy ko ri temp lom ban,
amit más prog ra mok kö vet tek.
2016-ban a kö zös ség visz  sza sze -
rez te az épü le tet. A hit köz sé gi el -

mer te ti. A holokauszt és a gye re kek
el ne ve zé sû har ma dik te rem ben szá -
mos ko ra be li fo tó és do ku men tum
lát ha tó. A prog ram rendezôinek jel -
mon da ta: Nem en ged het jük, hogy

egy olyan tra gi kus ese mény, mint a
holokauszt, megismétlôdhessen. A
di gi tá lis mú ze um az alefkara-
kare.com hon la pon tekinthetô meg.

Ko vács

tu á li san. Így ala kult ki az
öt let, hogy az idei év ben
egy több na pos online
ren dez vény so ro zat  tal
em lé kez zünk a holo-
kauszt ál do za ta i ra és az
Igaz Em be rek re.

A nyi tó ese mény a Ne -
vem Sel ma be mu ta tó ja
volt az Athenaeum Ki -
adó val együtt mû kö dés -
ben. A könyv a most 98
éves holokauszttúlélô,
Sel ma van de Per re ön -
élet raj zi írá sa gyer mek -
ko rá ról, a hol land el len ál -
lá si moz ga lom ban va ló
részvételérôl és ravens-
brücki fog sá gá ról.

Áp ri lis 16-án de bü tált
A Va gon cí mû ok ta tá si
anya gunk. Egyik leg nép -
sze rûbb prog ra munk az
uta zó va gon ki ál lí tás,
amel  lyel évek óta jár juk
az or szá got, hogy mi nél
több em ber nek mu tas suk
be a ma gyar zsi dó ság és a holokauszt
tör té ne tét. A ko ro na ví rus-jár vány ki -
tö ré se óta azon ban saj nos nem tud ja
be töl te ni fô funk ci ó ját. Ezért úgy
dön töt tünk, hogy el ké szít jük a Va -
gon ki ál lí tás di gi tá lis ver zi ó ját, egy
kis fil met, amely ben Törôcsik Fran -
cis ka szín mû vész ka la u zol ja vé gig a
nézôket a tár la ton.

Áp ri lis 19-én a var sói get tó lá za dás
em lé ké re Tér kép e táj cí mû vir tu á lis
sé ta so ro za tunk ke re té ben a len gyel
fôvárosba lá to gat tunk, ahol az egy -
ko ri get tó min den na pi éle té nek és az
1943-as fel ke lés nek a hely szí ne it és
ese mé nye it idéz tük fel Pé csi Ti bor
tör té nész ba rá tunk se gít sé gé vel, va -
la mint a Polin mú ze um mal együtt -
mû köd ve is ko lá sok ál tal raj zolt vagy
haj to ga tott sár ga nár ci szok kal árasz -
tot tuk el az internetet mi is, ahogy
tet ték ezt sok más or szág ban ezen a
na pon.

Ren dez vény so ro za tun kat áp ri lis
25-én – az az nap ra meg hir de tett bu -
da pes ti Élet Me ne te he lyett – egy élô
Zoom-elôadás zár ta, amely az
embermentôknek ál lí tott em lé ket.
Az ese mény re meg hív tuk Nagy-Bri -
tan nia nagy kö vet ét és Svéd or szág ta -
ná csos-nagy kö vet he lyet te sét, akik
meg osz tot ták ve lünk gon do la ta i kat
ha zá juk hôseinek embermentô te vé -
keny sé gé vel kap cso lat ban. Ezt
követôen Pé csi Ti bor köz re mû kö dé -
sé vel be mu tat tuk az Em ber nek ma -
rad ni cí mû ván dor ki ál lí tá sun kat,
mel  lyel több is ko lá ban jár tunk már
az el múlt évek so rán.

Az es te utol só ese mé nye ként fel -
avat tuk Ke le men Zé nó al ko tá sát, az
Embermentôk em lék mû vet. Mi, az
Élet Me ne te Ala pít vány képviselôi
vall juk, hogy az ál do za tok ról va ló
meg em lé ke zés mel lett kö te les sé -

günk fel idéz ni azo kat az em be re ket
is, akik a szó leg szo ro sabb ér tel mé -
ben Igaz Em be rek vol tak, és akár az
éle tük koc káz ta tá sá val is men tet ték
az ül dö zöt te ket. Ôk a Vi lág Iga zai,
akik nem csu pán a ná ci kat, ha nem
sa ját csa lá di hát te rü ket, ne vel te té sü -
ket, gon dol ko zás mód ju kat, ér zé se i -
ket, egy szó val ön ma gu kat is
legyôzték an nak ér de ké ben, hogy se -
gít se nek az ül dö zött és ha lál ra ítélt
zsi dó szár ma zá sú em ber tár sa in kon.

Ala pít vá nyunk Bu da pest szí vé ben,
a volt újlipótvárosi get tó te rü le tén ál -
lí tott em lé ket ne kik. Az Embermen-
tôk em lék mû mel lett meg je le ní tet tük
an nak a kö zel ezer Igaz Em ber nek a
ne vét, akik az egy ko ri Ma gyar or szág
te rü le tén men tet ték a zsi dó kat. A
hely szín ki vá lasz tá sá ban se gí tett az a
tény, hogy a temp lom egy ko ri lel ké -
sze, Bereczky Al bert itt búj tat ta több
száz hon fi tár sát. Hôstettét a Jad
Vasem az Igaz Em be rek nek já ró díj -
jal is mer te el. 

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
azok nak a ma gán em be rek nek, akik
online ado mány gyûj té sün ket egy-
egy kö zös sé gi fe lü le ten tá mo gat ták.
Kö szö net jár a XIII. ke rü let ön kor -
mány za tá nak, amely nem csak a ren -
del ke zé sünk re bo csá tot ta a köz te rü -
le tet, de a mû vész ké ré se i nek
megfelelôen fel is újí tot ta azt. Anya -
gi lag se gí tet te az em lék mû meg va ló -
sí tá sát a Mi nisz ter el nök ség, az Em -
be ri Erôforrások Mi nisz té ri u ma, a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz -
ala pít vány, a Ma gyar or szá gi Zsi dó
Hit köz sé gek Szö vet sé ge és a Bu da -
pes ti Zsi dó Hit köz ség, mely in téz -
mé nyek nek szin tén kö szö net tel tar -
to zunk. Nem utol só sor ban sze ret -
nénk meg kö szön ni Ke le men Zé nó
szob rász mû vész nek is, hogy már
má so dik al ka lom mal se gí tett ne künk
egy olyan köz té ri al ko tás sal hoz zá já -
rul ni ok ta tá si prog ram ja ink hoz,
amely ben az ô mû vé sze tén ke resz tül
tud juk a holokauszt té má ját meg mu -
tat ni a fi a ta lok nak és min den jó ér zé -
sû érdeklôdônek.

Az em lék mû Bu da pes ten, a XIII.
ke rü let ben, a Po zso nyi úti re for má -
tus temp lom Du na felôli ol da lá nál
ta lál ha tó. Kez de mé nyez tük Bu da -
pest Fôváros Ön kor mány za tá nál a
te rü let át ne ve zé sét Embermentôk
park ra.

Kér jük, ahogy ha er re lehetôségük
nyí lik, lá to gas sák meg, és he lyez ze -
nek el egy kö vet vagy egy szál vi rá -
got önök is.

Az Élet Me ne te Ala pít vány a ko ro -
na ví rus-jár vány el le né re is egész év -
ben ak tí van foly tat ja ok ta tá si te vé -
keny sé gét az online tér ben.

To váb bi in for má ci ók:
www.eletmenete.hu
https://www.facebook.com/azelet

menetealapitvany
Gor don Gá bor

az Élet Me ne te Ala pít vány 
ku ra tó ri u má nak el nö ke

Ke le men Zé nó al ko tá sa
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Ol tás 
Iz ra el ben: 
a rab bik 

meggyôzése 
ho zott át tö rést
Az or to dox iz ra e li ek kö ré ben is

ma gas már az át ol tot tak ará nya: a
rab bik meg nye ré se kel lett ah hoz,
hogy fel ve gyék az ol tást.

Az ultraortodox zsi dók 1,2 mil li ós
cso port ját súj tot ta leg in kább a ko ro -

Ali Szá lám, Iz ra el leg na gyobb
arab vá ro sá nak, Ná zá ret nek a
pol gár mes te re feb ru ár 11-én be -
je len tet te, hogy a már ci us 23-i
vá lasz tá so kon Ben já min Netan-
jahu mi nisz ter el nö köt fog ja tá -
mo gat ni.

Ez a mérföldkônek szá mí tó ese -
mény ke vés nyil vá nos sá got ka pott
Iz ra e len kí vül, az ame ri kai mé dia
sem iga zán re a gált. A Reuters cik ké -
ben, amely ben Netanjahu arab el le -
nes pá lya fu tá sát ecse tel ték, arab
vezetôk ítél ték el a fôpolgármestert.
Ahmad Ti bi, aki már rég óta
képviselô a Kneszetben, ezt nyi lat -
koz ta: Ta lán Stock holm-szindró ma,
hogy ro kon szen vet ér zünk a ben nün -
ket el rab ló vagy el nyo mó sze mély
iránt.

A Reuters írá sá ban szó sem esik az
el múlt 15 év fejleményeirôl, ame -
lyek drá mai ja vu lást hoz tak az arab
ál lam pol gár ok éle té ben. Ok ta tá si
szem pont ból és gaz da sá gi lehetô-
ségeiket te kint ve még min dig el ma -
rad nak az izraeliektôl, és prob lé mát
je lent az utób bi idôk ros  szul ke zelt
bû nö zé si hul lá ma. Ám mind ezen té -

Mi ért nincs még Iz ra el nek 
sa ját vak ci ná ja?

Las sul ni lát szik az iz ra e li ol tás tesz te lé sé nek üte me, a fej lesz té sért
felelôs in té zet igaz ga tó ja pe dig vá rat la nul tá voz ni kény sze rül poszt já ról.

Nagy já ból egy év vel ezelôtt je len tet te be a Ben já min Netanjahu mi nisz ter -
el nök egy kor mány ülé sen, hogy Iz ra el az elsô or szá gok egyi ke lesz, amely
ko ro na ví rus el le ni ol tó anya got ál lít majd elô. Az ülé sen részt vett Smuel
Sapira pro fes  szor, az ál la mi fenn tar tá sú Bi o ló gi ai Ku ta tó in té zet igaz ga tó ja –
ô volt az, aki meggyôzte a mi nisz ter el nö köt, il let ve Naftali Benet ak ko ri vé -
del mi mi nisz tert ar ról, hogy az ál ta la ve ze tett in téz mény ben kezd jék el a vak -
ci na fej lesz té sé hez szük sé ges ku ta tá so kat, tud tuk meg a Ki bic cikkébôl.

A Nesz Cionában ta lál ha tó Bi o ló gi ai Ku ta tó in té zet a mi nisz ter el nö ki hi va -
tal és a vé del mi mi nisz té ri um alá tar to zik. Elsôdleges fel ada ta a ve gyi és bi -
o ló gi ai tá ma dá sok el le ni védekezô esz kö zök fej lesz té se. De kül föl di lap ér te -
sü lé sek sze rint az in téz mény la bor ja i ban koty vaszt ják azo kat a mér ge ket is,
ame lye ket a Moszad hasz nál el len sé ges sze mé lyek lik vi dá lá sá nak cél já ból.

A vak ci nát az óta si ke re sen elôállító nagy gyógy szer gyár tó cégektôl
eltérôen az iz ra e li in té zet nem ren del ke zett ko ráb bi ta pasz ta lat tal ilyen tí pu sú
védôoltások fej lesz té sé ben. De az anya gi for rá sok te kin te té ben sem ver se -
nyez het az ál la mi in téz mény mond juk a Pfizer vagy más na gyobb gyógy szer -
gyár tó fej lesz té sek re szánt költ ség ve té sé vel.

En nek el le né re már ta valy má jus ban jelentôs áttörésrôl szá mol tak be a Bi -
o ló gi ai Ku ta tó in té zet mun ka tár sai, ami kor si ke rült a ko ro na ví rust semlegesítô
el len anya got elôállítaniuk. Jú ni us vé gén ar ról szól tak a hí rek, hogy hör csö gö -
kön mû kö dik az iz ra e li vak ci na. Au gusz tus ele jén pe dig a vé del mi mi nisz te -
ri tár cát átvevô Beni Ganc be je len tet te, hogy az ôsz fo lya mán elkezdôdhet az
em be re ken vég zett tesz te lé si fo lya mat.

A Brilife-nak el ne ve zett ol tó anyag kli ni kai tesz te lé sé nek elsô fá zi sát no -
vem ber ele jén kezd ték meg 80 ön kén tes rész vé te lé vel. Az óta a tesz te lés má -
so dik fá zi sá nál jár nak, de az eh hez szük sé ges 600 résztvevô to bor zá sa aka dá -
lyok ba üt kö zött. Ki de rült ugyan is, hogy a kí sér let ala nyai nem kap ják meg a
vé dett ség bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges zöld iga zol ványt, mint a Pfizerrel be ol -
tot tak.

Ezért töb ben vis  sza lép tek a teszteléstôl, és félô volt, hogy nem fog nak elég
ön kén test ta lál ni a má so dik fá zis hoz. Vé gül né mi köz ben já rás sal si ke rült ki -
lob biz ni, hogy a teszt ala nyok is meg kap has sák a zöld iga zol ványt, an nak el -
le né re, hogy még nem volt bi zo nyí tott a vak ci na ha té kony sá ga, il let ve a
résztvevôk egy ré sze ele ve pla ce bó val volt be olt va.

Így vi szont si ke rült elég ön kén test to bo roz ni a má so dik fá zis hoz, amely
vár ha tó an idén au gusz tus ban fog befejezôdni. A rész ered mé nyek biz ta tó ak,
az iz ra e li ol tó anyag egyelôre ha tá sos nak bi zo nyul a brit és a dél-af ri kai va ri -
án sok kal szem ben is, és biz ton sá gos nak mu tat ko zik, de a végsô kö vet kez te -
té se ket csak a má so dik fá zis be fe je zé sét követôen fog ják le von ni.

A 30 ezer em ber be vo ná sá val já ró tö meg tesz te lé ses har ma dik fá zis csak ez -
után kezdôdhet meg, amit már min den bi zon  nyal nem Iz ra el ben fog nak vég -
re haj ta ni, ha nem va la me lyik ke vés bé át ol tott ázsi ai, dél-ame ri kai vagy af ri kai
or szág ban. Már több ál lam is be je lent ke zett, hogy szí ve sen részt ven né nek
nem csak a tesz te lés ben, de an nak fi nan szí ro zá sá ban is. Ez zel együtt a több
hó na pig el hú zó dó har ma dik fá zist, il let ve az en ge dé lye zé si fo lya ma to kat be -
le szá mol va, nem va ló szí nû, hogy ez év vé gé ig Iz ra el nek sa ját vak ci ná ja le -
gyen.

Nem rég rá adá sul vá rat la nul be je len tet ték, hogy Sapira pro fes  szor idén má -
jus ban tá vo zik a Bi o ló gi ai Ku ta tó in té zet élérôl. Bár iz ra e li la pok tud ni vé lik,
hogy az igaz ga tó a ko ro na ví rus el le ni ol tás fej lesz tés csú szá sai mi att nem foly -
tat ja mun ká ját az in téz mény ben, a vé del mi mi nisz té ri um köz lé se sze rint csak
egy elôre el ter ve zett vál tás fog le zaj la ni az in té zet igaz ga tói poszt ján.
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Iz ra e li ka to na arab gye re kek nek tart elôadást elsôsegélynyújtásról a je ru -
zsá le mi ter mé szet tu do má nyi mú ze um ban

For rás: Wikimedia Commons

nyek da cá ra az iz ra e li ara bok élet-
minôsége jelentôsen ja vult.

A 21. szá zad ele jén 1,3 mil lió iz ra -
e li arab élt rossz kö rül mé nyek kö -
zött, kü lö nö sen az ala csony pénz -
ügyi tá mo ga tás ban részesülô, si ral -
mas köz le ke dé si rend szer rel és is ko -
la há ló zat tal rendelkezô vá ro sok ban.
1997 és 2005 kö zött az át la gos arab
ház tar tás inf lá ci ó hoz iga zí tott tisz ta
jö ve del me 1,6%-kal csök kent, mi -
köz ben a zsi dó iz ra e li ház tar tá so ké
15,5%-kal nôtt.

2006-ra, ami kor a szü le té sek ne -
gye dét az arab kö zös ség ben re giszt -
rál ták, vi lá gos sá vált, hogy az iz ra e li
kor mány zat nak lé pé se ket kell ten nie
az arab sze gény ség ke ze lé sé re. Kép -
zé si prog ra mok in dul tak, az ok ta tás
ki emelt pénz ügyi tá mo ga tás ban ré -
sze sült, a köz le ke dé si há ló zat jelen-
tôsen bôvült, az arab vá ro sok kö ze lé -
ben ipa ri par kok lé te sül tek. A nôket
igye kez tek be von ni a gaz da ság ba: a
Taub Cen ter ada tai sze rint az arab
nôk fog lal koz ta tá si ará nya a 2000-es
évek ele ji 21%-ról 2016-ra 35%-ra
nôtt.

Má ra vi lá gos sá vált, hogy a szak -
mai fej lesz té sek be tör tént be fek te té -
sek meg té rül tek. A 2017/2018-as ta -
ní tá si év ben az egye te mi di ák ság
16%-át ad ják az arab fi a ta lok, ami
ko moly elôrelépés az 1999/2000-es
8,3%-hoz ké pest, még ak kor is, ha
fi gye lem be ves  szük, hogy Iz ra el né -
pes sé gé nek 21,1%-a arab. Az iz ra e li
MIT-nek ne ve zett Technion arab di -
ák sá ga 200%-kal nôtt 2004 óta, az

Roni Numa: az ultraortodoxok 
több sé ge be tar tot ta a sza bá lyo kat

na ví rus Iz ra el ben – a kö zös ség ko -
ráb ban nem csak nem tar tot ta be a ví -
rus ter je dé sé nek las sí tá sá ra ho zott
kor lá to zó in téz ke dé sek ja vát, ha nem
a vak ci nát el uta sí tók ará nya is ma gas
volt. Sok iz ra e li emi att a pandémia
hos  szá nak ki to ló dá sát is az ultraorto-
doxok szám lá já ra ír ja a Euronews tu -
dó sí tá sa sze rint. Mos tan ra ugyan ak -
kor a kö zös sé gen be lü li megfer-
tôzôdések ará nya ha tal mas esést mu -
tat, a sú lyos meg be te ge dé sek szá ma
is csök kent, és a vak ci na fel vé te li
ará nya 72 szá za lé kos, ami ala cso -
nyabb, mint az or szá gos 86 szá za lé -
kos át lag, de még így is igen ma gas -
nak nevezhetô.

A vál to zás kul csa a val lá si
vezetôkben keresendô. A kö zös ség a
rab bi ja i ban job ban bí zik, mint az or -
szág vezetôiben, így az is kel lett,
hogy az egész ség ügyi szol gá la tok
vezetôi le ül je nek a rab bik kal, és ôket
gyôzzék meg sze mé lye sen ar ról,
hogy ez az egyet len he lyes út. Ran
Balicer, a Clalit egész ség ügyi szol -
gál ta tó egyik képviselôje is így tett,
és azt is el mond ta, ho gyan ért el si -
kert.

A lé nyeg az volt, hogy a rab bik
biz ton sá gos nak és ha té kony nak ne -
vez zék az ol tást, és ja va sol ják, hogy
a kö zös ség tag jai be adas sák azt ma -
guk nak – fo gal ma zott.

Feb ru ár ban a kö zös ség hat van
éven fe lü li tag ja i nak kö ré ben száz
emberbôl egy halt meg ko ro na ví rus -
ban: ez az iz ra e li tár sa da lom egé szé -
ben ta pasz tal ha tó ará nya hat szo ro sa
volt. Az ultraortodoxok az iz ra e li
tár sa da lom 12 szá za lé kát ad ják,
még is kö rük ben kö vet ke zett be a
meg be te ge dé sek 28 szá za lé ka. Mos -
tan ra az arány vál to zott, az új ese tek
ná luk ugyan olyan gya ko ri ság gal
for dul nak elô, mint a la kos ság egé -
szé nél.

Ettôl azon ban a le zá rá sok még
min dig prob lé má kat okoz nak a gaz -
da ság nak, ezért pe dig gyak ran az
ultraortodoxok ko ráb bi ma ga tar tá sát

te szik felelôssé. Né me lyek úgy vé -
lik, po li ti kai okok ból néz ték el hosz -
 szú ide ig a sza bály sér té se ket a kö -
zös ség nek. Sok em bert dü hí tett,
hogy azok tö meg ren dez vé nye ket tar -
ta nak esküvôk vagy te me té sek al kal -
má ból, mi köz ben má sok be tart ják a
gyü le ke zés kor lá to zá sát.

Roni Numa, az egész ség ügyi mi -
nisz té ri um ultraortodoxokért felelôs
ak ció cso port já nak vezetôje sze rint

ugyan ak kor a több ség be tar tot ta a
sza bá lyo kat eb ben a kö zös ség ben is,
de mi vel nagy csa lád ban, sû rûn la -
kott kör nyé ke ken él nek, ez már ma -
gá ban na gyobb fo kú ter je dés hez ve -
ze tett, rá adá sul az in for má ci ók nem
is jut nak el olyan gyor san az ultra-
ortodoxokhoz, mint azok hoz, akik
internetet hasz nál nak, új sá got ol vas -
nak és té vét néz nek.

Infostart

Szegev Harelt be olt ják a kí sér le ti vak ci ná val

Job ban megy az iz ra e li 
ara bok nak – de ezt ke ve sen

akar ják ész re ven ni
arab lá nyo ké pe dig 350%-kal. Je len -
leg az iz ra e li or vo sok 17%-a, az ápo -
lók 24%-a, a gyógy sze ré szek 47%-a
arab.

An nak ide jén a re vi zi o nis ta ci o nis -
ta Zeév Jabotinsky hir det te, hogy
egy jövendô zsi dó ál lam nak egyenlô
lehetôséget kell biz to sí ta nia ál lam -
pol gá rai szá má ra. Az óta olyan po li ti -
ku sok, mint Mose Arensz vagy
Naftali Benet fog lal tak ál lást amel -
lett, hogy az arab pol gá rok több fi -
gyel met ér de mel nek.

2015-ben a Kneszet el fo gad ta a
922. sz. prog ra mot, amely cé lul tûz te
ki a zsi dó és arab kö zös sé gek kö zöt ti
egyenlôtlenség csök ken té sét. Elsô lé -
pés ben az arab te le pü lé si ön kor mány -
zat ok 2,96 mil lió dol lár nak megfelelô
tá mo ga tást kap tak kom mu ná lis be ru -
há zá sok hoz. Má ra az arab la ká sok
mint egy 85%-a ren del ke zik mo dern
csa tor na há ló zat tal a 2015. évi 40%-
kal szem ben. Jelentôsen fejlôdött a
tö meg köz le ke dés, új utak épül tek. Az
óvo dák és szak kép zé si köz pon tok lé -
te sí té se nagy ban hoz zá já rult a fog lal -
koz ta tott ság emel ke dé sé hez az ara -
bok kö ré ben.

Va jon mi ért ír nak oly ke ve set az
ame ri kai saj tó ban ezekrôl a sike-
rekrôl? Az le het az ok, hogy az ál do -
zat nak be ál lí tott cso port sor sá nak
jobb ra for du lá sá ról szó ló je len té se -
ket az egyenlôségért foly ta tott harc
gyen gí té sé nek fog ják föl.

Hos  szú még az út a tel jes egyen-
lôségig. Az iz ra e li zsi dók egy nem
el ha nya gol ha tó ré sze nem hí ve en -
nek, és az arab el le nes diszk ri mi ná -
ció vál to zat la nul prob lé mát je lent.
Az arab vá ro sok ban fél év ti zed le -
for gá sa alatt jelentôsen nôtt az
erôszak – 2020-ban 96 gyil kos sá got
re giszt rál tak –, s úgy tû nik, a köz -
pon ti kor mány zat sem mit sem tesz
el le ne. Az in ci den sek túl nyo mó ré -
szét arab bûn szö vet ke ze tek szám lá -
já ra ír ják.

Az egyik leg na gyobb gond, hogy
Iz ra el sem mit sem tesz az or szág ban
élô ara bok tör té nel mé nek el is me ré se
ér de ké ben. Az arab pár tok nak pe dig
szin te sem mi esé lyük nincs ar ra,
hogy a kor mány zó ko a lí ci ó ban részt
ve hes se nek. 2019 vé gén Netanjahu
ki je len tet te, hogy egy ilyen kor -
mányt csak vég szük ség ese tén tud
el kép zel ni.

Mind ezek el le né re az iz ra e li po li ti -
ka sok kal nyi tot tab bá vált az arab ki -
sebb ség fe lé, és en nek kö vet kez té -
ben az arab te le pü lé sek és az egyes
ál lam pol gár ok hely ze te so kat ja vult
– ezt nem le het nem tu do má sul ven -
ni.

Forward – Bassa Lász ló 
/ Szom bat
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28 éve hunyt el Al bert Sabin
ame ri kai bak te ri o ló gus, or vos, a
gyer mek bé nu lás el le ni vak ci na
fel ta lá ló ja. A Sa bin-csep pek hasz -
ná la tát 1960-ban en ge dé lyez ték
az Egye sült Ál la mok ban, a vi lá -
gon elôször pe dig Ma gyar or szá -
gon tet ték kötelezôvé – be ve ze té se
óta ha zánk ban jár vány nem for -
dult elô.

1906. au gusz tus 26-án szü le tett az
ak kor az Orosz Bi ro da lom hoz tar to -
zó len gyel or szá gi Bialystokban
Abram Saperstein né ven, zsi dó csa -
lád ban. Ti zen öt éves volt, ami kor
ki ván do rol tak az
Egye sült Ál la -
mok ba, az ál lam -
p o l  g á r  s á  g o t
1930-ban kap ta
meg. 1931-ben
szer zett or vo si
dip lo mát a New
York-i Egye te -
men, épp ak kor,
ami kor Ame ri ká -
ban gyer mek bé -
n u  l á s - j á r  v á n y
pusz tí tott.

A fertôzô gyer -
mek bé nu lás (po-
liomielitisz vagy
polio) jár vá nyos
mé re tek ben a 19.
szá zad vé gén je lent ke zett, és a múlt
szá zad elsô fe lé nek leg ret te get tebb
gyer mek be teg sé ge lett.

A kór elsôsorban a tíz év alat ti a kat
tá mad ja meg, ví ru sa a moz ga tó
ideg sej te ket megfertôzve, izom bé -
nu lást okoz. Leg gyak rab ban a vég -
tag ok vál nak moz gás kép te len né, de
ká ro sod hat nak a légzôizmok is,
ilyen kor csak a mes ter sé ges lé le gez -
te tés, a vastüdô tud ja élet ben tar ta ni
a be te get.

Sabin el ha tá roz ta, hogy meg fé ke zi
a kórt. 1935-tôl volt a Ro cke fel ler
In té zet ku ta tó or vo sa, és elsôként si -
ke rült a poliovírust em be ri testbôl ki -
vett ideg szö ve ten sza po rí ta nia.

Holokauszttúlélôk em lék nap ja?
Ne csak a holokauszt ál do za ta i nak, ha nem a túlélôknek is le gyen em -

lék nap juk – ja va sol ja két zsi dó kö zös sé gi vezetô.
A ná ci ha lál tá bor ok ban el pusz tí tott zsi dók em lé ké re hoz ták lét re a nem zet -

kö zi holokauszt-emléknapot, me lyet min den év ben ja nu ár 27-én, az ausch -
witzi lá ger fel sza ba dí tá sá nak nap ján tar tunk.

Jonathan Ornstein, a krak kói zsi dó kul tu rá lis köz pont igaz ga tó ja és
Michael Berenbaum, az Ame ri kai Zsi dó Egye te men mûködô Sigi Ziering
In té zet igaz ga tó ja a The Jerusalem Post ha sáb ja in nem rég köz zé tett vé le -
mény cik kük ben azt ja va sol ták, hogy a meg me ne kül tek egy re fo gyat ko zó
nemzedékérôl jú ni us 26-án, egy kiemelkedô holokauszttúlélô szü le té sé nek
nap ján em lé kez zünk meg.

A len gyel Ma ri an Turski (Mosze Turbowicz) ezen a na pon szü le tett 1926-
ban. Túl él te Auschwitzot és a fog lyok Buchenwaldba tar tó ha lál me ne tét. A
fel sza ba du lás után Var só ban la kott, ahol be kap cso ló dott a zsi dó tör té ne ti ku -
ta tá sok ba, a má so dik vi lág há bo rús har co sok és ál do za tok szö vet sé gé nek
mun ká já ba, és a zsi dó tör té ne ti mú ze um (POLIN) ku ta tá sa i ba.

„Mi, a következô nem ze dék képviselôi, ta lál koz tunk ezek kel a cso dá la tos
em be rek kel, igye kez tünk gond ju kat vi sel ni csa lád ja ink kö ré ben, zsi na gó gá -
ink ban, kö zös sé gi köz pont ja ink ban. De föl kell ten nünk a kér dést: va jon ele -
get tet tünk ér tük? Az új em lék nap a ró luk szó ló gon dos ko dás je gyé ben tel jen”
– ír ja Ornstein és Berenbaum az em lí tett cikk ben.

JTA – Bassa Lász ló / Szom bat

Aki el akar ja hi tet ni ve lünk,
hogy ez a vi lág rend je, an nak na -
gyon kell igye kez nie! Egy het ven öt
és fél éves em ber hó na po kig ki sem
lép a la ká sa aj ta ján, an  nyi ra óva -
tos a jár ván  nyal, az tán már ci us
19-én be olt ják, áp ri lis 1-én po zi tív -
ra tesz te lik, áp ri lis 4-én ful lad va
le esik az ágyá ról, áp ri lis 5-én zi -
hál va új ra le for dul pár ná já ról a
pad ló ra, egy órán be lül mentô vi -
szi a Nyírôbe (ugyan csak ko ro na -
ví rus sal küzdô fe le sé gét két nap pal
késôbb úgy szin tén mentô szál lít ja
a kór ház ba), majd ti zen két na pon
át mély al ta tás ban, lélegeztetô-
gépen kény sze rül az út ra ké szül ni,
hon nan Föld re szü le tett em ber
nem tért még meg so ha... Jól van
ez így?

Nem, Pe ti, nincs ez jól! Tra gi kus
és ért he tet len, hogy el men tél, és
hogy így men tél el. S bár itt most
Rád emlékezô so rok kö vet kez nek,
életünkbôl tör tént el il la ná sod va ló já -
ban a ma gunk kal va ló ôszinte szem -
be né zést sür ge ti. Mert ami kor el -
megy egy csupaszív bo hém, egy szi -
lárd jel le mû igaz mon dó, egy szü le -
tett öröm va rázs ló, utá na nem pusz -
tán be tölt he tet len, örök ûr ma rad, de
a ki áb rán dí tó fel is me rés is, hogy
men  nyi re ne vet sé ge sek és fe les le ge -
sek a pisz li csá ré na pi har ca ink meg
az örö kös önös ér dek haj há szá sunk.
Mert mi köz ben acsar ko dunk és
prüsz kö lünk, egy szer csak, oly kor
egé szen vá rat la nul, be ko pog tat aj -
tón kon az el mú lás, és szem vil la nás
alatt bán tó an nélkülözhetôvé és ha -
szon ta lan ná vá lik min den, amirôl
mind ad dig azt hit tük, hogy az éle -
tünk ér tel me.

El kell en ged nünk Pe tit, vég te le nül
be csü le tes és ôszinte hit test vé rün ket,
ám ami kor rá em lé ke zünk, min dig
fel kell ten nünk ma gunk nak a kér -
dést: mi, itt mar adot tak, vi gyá zunk-e
egy más ra elég gé, s ôrizzük-e hí ven a
sze re tet és a hit láng ját, mit drá ga ha -
lot tunk ránk ha gyott?

Ara don szü le tett, ab ban az év ben,
amely ben Eu ró pá ban vé get ért az
utol só nagy há bo rú. Ki gon dol ta vol -
na, hogy a ne he ze csak utá na kö vet -
ke zik? Ki rúg ták az is ko lá ból, mert
zsi dó volt. Csel lis ta ap ját ugyan ezért
le he tet le ní tet ték el. Pé ter egy tex til -
ke res ke dés ben há tán hord ta az em -
ber te le nül ne héz ru ha bá lá kat a negy -
ven ki ló já val, hogy le gyen mit en ni -
ük. Vé gül a te het sé ge a Ko lozs vá ri
Ze ne aka dé mi á ra rö pí tet te, de ak kor
meg a csa lád ott ho nát néz te ki ma gá -
nak a ha ta lom. „Hétfôig ki kell köl -
töz ni ük!” – jött az ukáz egy pén te ki
reg ge len. An nak a nap nak az es té jén
Pé ter édes any ja ki te rít ve fe küdt a
hul la ház ban: né hány perc alatt el vit -
te egy agy vér zés.

Az tán jött a há zas ság, jött Paul, a
fiú gyer mek, és jött a rák be teg ség,
amely ke gyet le nül el ra gad ta Pétertôl
a fe le sé gét.

A gyászidôszak le tel té vel Pé ter be -
bo tor kált az ara di zsi dó hit köz ség re,
és ös  sze tör ten azt mond ta: meg bo -
lon dul egye dül, de ne ki már csak zsi -
dó as  szony le het a tár sa, azért van itt.

És jött Ági, a zsi dó as  szony, és jött
húsz me sé sen bol dog esztendô,
melybôl ti zen öt öt Bu da pes ten (rész -
ben két, Erdélybôl ho zott ci cá val) élt

Uk rán ha zug ság a holokausztról
Az uk rán kül ügyi tár cá nál be is mer ték, hogy tôlük szár ma zik az a va -

lót lan ál lí tás, amely sze rint a holokauszt nem a né met fa siz mus, ha nem a
Szov jet unió bû ne, ír ja a ukranews.com.

A szó ban for gó és ki sebb bot rányt ka vart ál lí tás a nem rég lét re ho zott
ukraine.ua por tá lon je lent meg. En nek anya ga i ért a kül ügyi tár ca mun ka tár sai
a felelôsek. A ki fo gá solt írás sze rint az egy ko ri Szov jet unió te rü le tén az olyan
em be ri es ség el le ni bûn tet tet, mint ami lyen a holokauszt, va gyis a zsi dók tö -
me ges meg sem mi sí té se, nem a ná cik kö vet ték el, ha nem a szov jet ha ta lom a
bû nös. Ál lít ják ezt an nak el le né re, hogy a vi lág más ré sze in en nek az
ellenkezôje az el fo ga dott. A por tál meg jegy zi, hogy a kül ügy nél a szó ban for -
gó, ha zug sá got tar tal ma zó írást a til ta ko zás el le né re sem tün tet ték el a
weboldalról.

KárpátHír

Ôrizni fog juk örök sé ge det, 
a sze re tet és a hit láng ját!

Freiman Pé ter (1945–2021)

Joe Biden al el nök ként a 95 éves holokauszttúlélô, Max Mannheimer tár -
sa sá gá ban lá to ga tott el Dachauba 2015-ben

Fo tó: Fe hér Ház

le a Freiman há zas pár.
Ér zel mes, szen ve dé lyes em ber volt

Pé ter. Akik lát tuk, tud juk, mi cso da
át élés sel éne kelt a Frankel Fér fi kar -
ban; azt is szédítô szen ve déllyel tet te,
mint min dent az éle té ben. Szen ve -
dél  lyel jár ta a kon cert ter me ket, a
szín há za kat, a Mar git szi ge tet, a Da -
gályt és a Palatinust Ági ol da lán,
szen ve dél  lyel sze ret te a nap sü tést és
a fe le sé ge fôztjét (só let, pa la csin ta!),
és ôrült szen ve dél  lyel sze ret te a fe le -
sé gét. Ho gyan más képp is le het ne ez
egy re ne szánsz em ber ese té ben, a
Teremtô nagy szí vû, paj kos gyer me -
ké nek az ese té ben?!

S ahogy az a szen ve dé lyes em be -
rek nél szo kás, Pé ter az igaz ság ta lan -
ság gal is hé rosz ként ha da ko zott.
Nem csak ma ga kö rül, ma gá ban is.
Vit te, ci pel te a lel ki se be it éve ken át,
de nem pö rölt, nem pa nasz ko dott, in -
kább a Vi lág Teremtôjének ir gal mát
kér te azok ra, akik bán tot ták.

Ma gyar or szág ra 2006-ban köl töz -
tek át, egy év re rá oda ad ta a csel ló ját
egy te het sé ges kis fi ú nak, aki az óta
már nem zet kö zi hí rû ze nész. De hát
még is csak egy száz éves hang szer
volt az, mely Pé ter ke ze alatt még
lát ta Karajant ve zé nyel ni, tisz te le tét
tet te a Ve ro nai Aré ná ban, és an da lí -
tott a ka ta ri emír szü le tés nap ján! Pé -
ter a de rû jé vel még is el fo gad ta, hogy
a nyug dí jas évek már nem a mu zsi -
ká lás ról szól nak, és at tól fog va min -
den fi gyel mét a fe le sé gé nek, a fi á nak
és a lány uno ká já nak szen tel te. Az ol -
tást is azért har col ta ki ma gá nak,
hogy amint le het sé ges, vé dett sé gi
iga zol vá nyá val át me hes sen a ha tá -
ron ara di fog or vos fi á hoz...

Az el múlt évek ben, zsi na gó gánk
hó fe hér men  nye ze te alatt, bi zal má ba
fo gad va több ször is szá mot ve tett
éle te ala ku lá sá val, s be szél ge té se ink
vé gén új ra és új ra ar ra a kö vet kez te -
tés re ju tot tam, hogy Pé ter for ró sze -
re tet tel sze re ti fur csa és oly kor ért he -
tet len vi lá gun kat, an nak min den örö -
mé vel és szo mo rú sá gá val együtt. A
na pok ban föl hí vott egy kö zös
ismerôs, s nó ga tott, fo gal maz zam
meg egyet len szó ban, mi lyen nek lát -
tam Pé tert (mint ha meg le het ne!).

Pé ter oda adó volt, fe lel tem. Oda -
adó gyer me ke a szü le i nek. Oda adó
ap ja Paulnak. Oda adó fér je Ági nak.
Oda adó tag ja a Frankel csa lád nak.

Azt a fü ge fát is oda adó sze re tet tel
ül tet te Ági val, amely most el ár vul -
tan, szor gos ker té szét ku tat va ku -
kucs kál be a Freiman há zas pár ott ho -
ná nak ab la kán. Ami kor áp ri lis 16-án,
pén te ken a Nyírô egyik al sóbb eme -
le tén lá ba do zó Ágit pár perc re oda -
en ged ték Pé ter ágyá hoz, az as  szony
ezt sut tog ta mes ter sé ges kó má ban

tar tott fér je fü lé be: „Sze ret lek, vár -
lak ha za! Lát nod kell a fü ge fát, amit
ül tet tünk, kép zeld, ki rü gye zett!”

Fél órá val a lá to ga tás után Pé ter el -
ment. A fü ge fa pe dig ma már egy
meg öz ve gyült as  szony nak rü gye zik.
Egy as  szony nak, aki bár egye dül
ma radt, nem köl tö zik vis  sza Er dély -
be, mert a fér je mel lett akar ma rad ni.
Úgy ter ve zi, hogy ha éle tük ben meg -
osz tot ták nyug he lyü ket, ha lá luk után
se le gyen ez más képp.

Ad dig azon ban élj hos  szú és tar tal -
mas éle tet, Ági kánk, mert dol god
van! As  szo nyi böl cses sé ged del új ra
és új ra em lé kez tet ned kell ben nün ket
az em ber re, aki mo so lyá val és ked -
ves sé gé vel gaz da gí tot ta éle tün ket,
aki nek a szemébôl min dig va la mi
meg ma gya ráz ha tat lan lé lek vi dí tó
hun cut ság tükrözôdött, aki ha el té -
ved tünk vol na ve le a Negev-sivatag-
ban, az utol só csepp vi zet is bi zo -
nyo san oda ad ja ne künk a ku la csá ból.

Áp ri lis 16-án mind sze gé nyeb bek
let tünk ezen a he pe hu pás sár go lyó bi -
son. Ô azon ban alig ha nem már az
Eljövendô Vi lág ze ne ka rá ban gya ko -
rol ja Men dels sohn D-dúr csel ló szo -
ná tá já nak nya ka te kert fu ta ma it, hi á -
ba ját szot ta el ugyan is vagy ezer szer
Kí ná tól Ame ri ká ig, a vér be li mu zsi -
kus Freiman Pé ter nem csak az em -
ber ség nek és a jó lel kû ség nek, de
éden ker ti kö zön sé gé nek is oda adó
mû vé sze sze ret ne len ni.

Csak hát épp rá volt szük ség oda -
át, Ávinu sebásámáim? Nem ben nün -
ket kel lett vol na még se gí te nie pél -
da mu ta tó ge rin ces sé gé vel ide át, a
perc em ber kék kép mu ta tó vi lá gá ban?

Igen, tud juk, most már on nan vi -
gyáz ránk. Még is, olyan vég te len fáj -
dal mas Tôle a bú csú...

Dr. Nóg rá di Ger gely fôkántor

Meg men tet te a gyer me ke ket,
még sem ka pott No bel-dí jat

1939-tôl a Cin cin na ti Egye te men
ta ní tott, és az ot ta ni gyer mek kli ni ka
fertôzô be teg sé ge ket ku ta tó rész le gét
is ve zet te. A má so dik vi lág há bo rú
alatt az af ri kai és tá vol-ke le ti had -
szín té ren har co ló ka to ná kat pusz tí tó
be teg sé ge ket, a sár ga lá zat, a mo csár -
lá zat és a ja pán enkefalitiszt ku tat ta.

A há bo rú után vis  sza tért a jár vá -
nyos gyer mek bé nu lás ta nul má nyo -
zá sá hoz, és 1949-ben si ke rült an nak
ví ru sát ku ta tás ra is al kal mas men  nyi -
ség ben ki te nyész te nie.

A polio el le ni elsô szé ru mot 1953-
ban Jonas Salk kí sér le tez te ki, de ezt

csak in jek ci ó ban le he tett be ad ni, és
mi vel de ak ti vált, „ha lott” ví rus ból ké -
szült, né ha nem nyúj tott tel jes vé dett -
sé get. Sabinnak 1954-ben si ke rült
meg al kot nia a szá jon át ad ha tó vak ci -
nát, ame lyet elôbb ma gán, majd ön -
ként jelentkezô el ítél te ken pró bált ki.

Az el já rás so rán a szer ve zet be le -
gyen gí tett kór oko zó kat jut tat nak be,
ame lyek fertôzést nem okoz nak, de
ki vált ják az im mun re ak ci ót. A ví rus
a fertôzés ka pu já ban, a bél csa tor ná -
ban sza po ro dik el, így a bél fal sejt jei
immunissá vál nak, és a patogén ví -
rus sem tud töb bé itt sza po rod ni. A
vak ci na élô kór oko zót tar tal maz, így
a be ol tott em ber kör nye ze tét ugyan
megfertôzi, de ez zel im mu ni zál ja is.

A Sa bin-csep pek hasz ná la tát
1960-ban en ge dé lyez ték az Egye sült
Ál la mok ban, a vi lá gon elôször pe dig
Ma gyar or szá gon tet ték kötelezôvé –
be ve ze té se óta ha zánk ban jár vány
nem for dult elô.

Sabin az 1960-as évek ben két szer
járt Ma gyar or szá gon, 1965-ben a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tisz -
te le ti tag já vá vá lasz tot ta.

Sabin irá nyí tot ta a pappataci-láz és
a dengue-láz ol tó anya gá nak ku ta tá -
sát, vizs gál ta a ví ru sok el le ni im mu -
ni tás ki ala ku lá sá nak fo lya ma tát, az
ideg rend szert tá ma dó ví ru sok sze re -
pét a rák ki ala ku lá sá ban, és mód szert
dol go zott ki a toxoplazmózis di ag -
nosz ti zá lá sá ra.

1971-ben a Cin cin na ti Egyetemrôl
vo nult nyu ga lom ba, 1974–82 kö zött
a charlestoni Dél-Ka ro li nai Egye tem
ku ta tó pro fes  szo ra volt. Fel be csül he -
tet len ered mé nyei el le né re a No bel-
dí jat nem kap ta meg, a ki tün te tést a
ví rus te nyész té sét meg ol dó John
Endersnek ítél ték oda.

A sors fin to ra, hogy a gyer mek bé -
nu lást legyôzô Sabint 1983-ban bé -
nu lás sal já ró be teg ség tá mad ta meg,
éle tét vé gül csak mû tét tel si ke rült
meg men te ni.

A tu dós 86 éves ko rá ban, 1993.
már ci us 3-án halt meg szív ro ham kö -
vet kez té ben. A ne vét ôrzô ku ta tó in -
té zet különbözô fertôzéses be teg sé -
gek el le ni vak ci nák ku ta tá sá val fog -
lal ko zik.

Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet
(WHO) az ez red for du ló ra tûz te ki
cé lul a gyer mek bé nu lást oko zó ví rus
tel jes le küz dé sét. A cél ér de ké ben
1995-ben ki ter jesz tett im mu ni zá ci ós
prog ra mot in dí tot tak, en nek so rán
már az el ölt ví ru sos, jól im mu ni zá ló
vak ci nát al kal maz zák.

Ma gyar or szá gon a Sa bin-csep pe -
ket ellenôrzô ol tás ként ad ják. A
WHO 2002. jú ni us 21-én dek la rál ta,
hogy Eu ró pa men tes a vad
poliovírustól, amely azon ban még
je len van a vi lág ban, de jár vá nyos
mé re tek ben már csak há rom or szág -
ban: Ni gé ri á ban, Pa kisz tán ban és
Af ga nisz tán ban.

MTI, Múlt-kor

Al bert Sabin
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0630/419-2713, antiklakberen-
dezes.hu
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Alborg dán vá ros zsi dó
temetôjében vö rös fes ték kel be -
kent játékbabákat ta lál tak tu cat -
nyi röp lap pal együtt, ame lyek a
vér vá dat hir det ték.

Több, vö rös fes ték be már tott
játékbabát ta lál tak a temetô be já ra tá -
nál és oda benn, ami ket kívülrôl dob -
tak át a fa lon. A fa la kat he lyen ként
vö rös fes ték kel fúj ták le. A
rendôrség gyû lö let-bûn cse lek mény -
ként ke ze li az ügyet, és lé pé se ket tett
az elkövetôk kéz re ke rí té sé re, kö zöl -
ték kö zös sé gi ol da la kon.

A röp lap ok nagy Dá vid-csil la got
áb rá zol tak, a Pesach cím szó alatt pe -
dig ez állt: A zsi dó vér on tás újabb
ün ne pe. Alá írás ként a Nordfront
online cí me sze re pelt. A szer ve zet a
skan di náv neo ná ci Észa ki El len ál lá si
Moz ga lom (NRM) dá ni ai frak ci ó ja.

Hen rik Beck, a nyo mo zást vezetô
rendôrtiszt azt nyi lat koz ta az Ekstra
Bladet hír csa tor ná nak, hogy ke re sik
az elkövetôket. Az in ci dens kap cso -
lat ba hoz ha tó a Nordfronttal – ha -
csak nem má sok tet ték, hogy rá juk
te rel jék a gya nút. Ezt kell ki de rí te -
nünk – mond ta.

Ugyan ak kor a Nordfront a
weboldalán már az na pi poszt já ban
lé nye gé ben felelôsséget vál lalt az
ak ci ó ért: Az NRM ak ti vis tái a hét vé -
gén in for má ci ós kam pányt in dí tot tak
több vá ros ban, hogy az em be rek kel

Négy és fél hó na pot ka pott Ali son
Chabloz ang li ai blogger, ami ért ta -
valy több al ka lom mal an ti sze mi ta
meg jegy zé se ket tett egy internetes
rá di ó ban. Azt mond ta, min dent a zsi -
dók irá nyí ta nak, amit ér de mes egy ál -
ta lán irá nyí ta ni, va la mint az zal vá -
dol ta ôket, hogy má ni á kus pszi cho -
pa tá kat ne vel nek a gyerekeikbôl, ír -
ja a Jewish News.

Azért is ka pott ilyen sú lyú bün te -
tést, mert Chabloznak nem ez az elsô
ha son ló ügye. 2018-ban már 20 he -
tes bün te tést ka pott két év re fel füg -
geszt ve, mert a holokausztot ha zug -
ság nak, Auschwitzot pe dig vi dám -
park nak ne vez te. A BBC sze rint ak -
ko ri ban an ti sze mi ta da lo kat is köz zé -
tett.

Szurovecz Il lés / 444.hu

Gyógy szer és tá mo ga tás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti (nem ál lan dó) tá mo ga tást szo ci -

á li san rá szo ru ló be te gek az aláb bi ak hoz:
Át la gos nál drá gább (kb. 5.000 és 50.000 Ft kö zöt ti) gyógy szer be szer -

zé se.
Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki de -

rí té sé hez ab ban az eset ben, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôi
határidôre tud ja 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.

Még min dig nem si ke rült a holokauszt elôtti lét szá mot el ér nie a vi lág
zsi dó né pes sé gé nek, mely nek több mint 83 szá za lé ka je len leg két or szág -
ban él.

Az iz ra e li sta tisz ti kai hi va tal a vi lág zsi dó né pes sé gé re vo nat ko zó ada to kat
ho zott nyil vá nos ság ra a jom hásoá, a holokauszt em lék nap ja al kal má ból. A
közleménybôl ki de rül, hogy a zsi dók szá ma 2019 vé gén 14,8 mil lió volt, ami
meg egye zik az 1925-ös év vel, ír ja a Ynet nyo mán a Ki bic.

A vi lág zsi dó sá gá nak több mint 83 szá za lé ka két or szág ban, Iz ra el ben (6,8
mil lió) és az Egye sült Ál la mok ban (5,7 mil lió) él. A fen ti két or szá got Fran -

Dá nia: vér vá das pro vo ká ció
egy zsi dó temetôben

tu das sák a zsi dók ide gen szo ká sa it.
Peszách elsô éj sza ká ján a svéd
Norrköping zsi na gó gá ját is meg ron -
gál ták, ott ha son ló an ti sze mi ta röp -
ira to kat ta lál tak.

Az NRM a vi lág há lón hir det te: A
peszách an nak az ün ne pe, hogy a
zsi dók föl lá zad tak Egyip tom ban, és
bos  szú szom ja san le gyil kol ták a be fo -
ga dó nem zet elsôszülött fi a it.

Mik kel Pedersen, a Nordfront
képviselôje az zal kí sé rel te meg a
felelôsséget el há rí ta ni, hogy cso port -
ja és az NRM egy más tól füg get len

For rás: kö zös sé gi mé dia

Ma an  nyi zsi dó él a vi lá gon,
mint 1925-ben

Alijázók fo ga dá sa Iz ra el ben

Ali son Chabloz
Fo tó: Tolga Akmen / AFP

– 1%. Kér jük, se gít se sze mé lyi jö -
ve de lem adó ja 1%-ával a már igen
idôs (88 év fe let ti) Jad Vasem-kitün-
tetetteket, akik 1944-ben éle tük koc -
káz ta tá sá val men tet ték a zsi dó ül dö -
zöt te ket. Kö szön jük tá mo ga tá sát.
Igaz Em be re kért Ala pít vány. Adó -
szá munk: 18040094-1-42.

– 1%. A Veszp ré mi Zsi dó Örök -

Hírek, események
röviden

sé gi Ala pít vány kö szö ne tet mond
mind azok nak, akik a 2019. évi sze -
mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át az
ala pít vány ré szé re fel aján lot ták. Az
így ka pott 128.620 Ft-ot a „Tá gu ló
és szûkülô te rek. A veszp ré mi zsi dó -
ság tár sa da lom- és gaz da ság tör té ne -
te” cí mû mo no grá fia nyom dai költ -
sé ge i re for dí tot tuk a ku ra tó ri um dön -
té se alap ján. Re mél jük, hogy az el -
múlt esztendô ne héz sé ge i nek da cá ra
a 2020. évrôl szó ló be val lá suk ban
még töb ben fog ják 1%-os fel aján lá -
su kat ala pít vá nyunk ré szé re meg ten -
ni, amit elôre is kö szö nünk. Adó szá -
munk: 18927467-1-19.

szer ve ze tek. Ugyan ak kor hoz zá tet te:
A Nordfront cso port ban van nak
cikk írók és szerkesztôk, akik a web-
helyet vi szik, a Resistance az ak ti viz -
must kép vi se li. Utób bit ter mé sze te -
sen hir det jük és tá mo gat juk, part ner -
sé günk szo ros.

Hen ri Goldstein, a dá ni ai zsi dó
kö zös ség (Mosaisk Troessamfund)
el nö ke sze rint a van da liz mus to vább
ront ja az or szág 8 ezer fônyi zsi dó sá -
gá nak biz ton ság ér zet ét. Ami kor ilye -
nek tör tén nek, erôs a gya nú, hogy
ros  szabb is jö het... Az alborgi ese -
mé nyek a klas  szi kus an ti sze mi tiz mus
pél dái.

A múlt év ok tó be ré ben két em ber
ron gált meg sír kö ve ket Randers vá -
ros zsi dó temetôjében.

Nick Haekkerup igaz ság ügyi mi -
nisz ter a van da liz must föl há bo rí tó és
szé gyen tel jes cse lek mény nek ne vez te.

Algemeiner – Bassa Lász ló /
Szom bat

Bör tön an ti sze mi tiz mus mi att

Az idei fo ci mec  csek, fesz ti vá lok
megmentôi va ló szí nû leg az iz ra e li
Sheba Medical Cent re tu dó sai
lesz nek, akik nem rég ki fej lesz tet -
ték a je len leg SpectraLIT né ven
fu tó tesz tet.

Ez a leg ol csóbb koronavírusteszt

A teszt fény és mes ter sé ges in tel li -
gen cia al kal ma zá sá val vi lá gít ja át a
min tát, így 20 má sod perc alatt meg -
bíz ha tó ered ményt ad – ír ja a Ti mes
of Israel.

A min tát nem pál cá val ve szik,
mint a PCR-teszteknél, ha nem az öb -
lö ge tett, majd ki kö pött száj vi zet
vizs gál ják. Az in no va tív or vos tech -
ni kai esz közt lap top hoz vagy
okostelefonhoz kell csat la koz tat ni,
az mu tat ja ki az ered ményt.

A vil lám tesz tet je len leg a vi lág 36
kór há zá ban pró bál ják ki, az ered mé -
nyek sze rint 95 szá za lék ban pon tos
mé rést mu tat. Az EU or vo si esz kö -
zö ket jó vá ha gyó tes tü le te meg is ad -
ta ne ki a zöld utat, így ha ma ro san
meg kezd he tik a hasz ná la tát a kon ti -
nen sen.

Ez azért is biz ta tó, mert a vár ha tó -
an mind ös  sze 10 font, az az kö rül be -
lül 4250 fo rint áron elérhetô esz köz
na gyon hasz nos le het tö meg ren dez -
vé nyek ese té ben, hi szen azon na li
ered ményt hoz.

Life.hu

cia or szág kö ve ti 448 ezer fôvel. Ka na dá ban 393 ezer, az Egye sült Ki rály ság -
ban 292 ezer, Ar gen tí ná ban 180 ezer, Orosz or szág ban 155 ezer, míg Né met -
or szág ban és Auszt rá li á ban 118-118 ezer zsi dó él.

A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré sé nek ide jén, 1939-ben, 16,6 mil lió zsi dó élt
a vi lá gon, 449 ez ren (3%) a mai Iz ra el te rü le tén. Iz ra el ki ki ál tá sa kor, 1948-
ban, a vi lág zsi dó sá gá nak szá ma 11,5 mil lió volt, ebbôl 650 ezer fô (6%) élt
a fi a tal zsi dó ál lam ban.

Az Iz ra el ben ma élô 6,8 mil lió zsi dó a vi lág zsi dó sá gá nak 46 szá za lé kát te -
szi ki; 5,3 mil li ó an Iz ra el ben szü let tek, kö zel 1,5 mil li ó an pe dig más or szá -
gok ban: egymillióan Eu ró pá ban és Ame ri ká ban, 289 ez ren Af ri ká ban, 159
ez ren va la me lyik ázsi ai or szág ban.

A ta va lyi év vé gén nagy já ból 180 ezer holokauszttúlélô élt Iz ra el ben.



8 ÚJ ÉLET8 2021. MÁ JUS 1.

– Azért hoz tam el ön höz a fér je met, pro fes  szor úr, mert azt mond ják, ön ki -
vá ló di ag nosz ta. Csak azt sze ret ném meg kér dez ni: ön még so ha sem té ve dett?
An  nyi ese tet hall az em ber, hogy va la kit ve se baj jal ke zel tek, és még is tüdôrák
vit te el.

– So se ag gód jon, as  szo nyom! Akit én ve se baj jal ke ze lek, az ve se baj ban is
hal meg.

***
Mi az, amit nem sze ret nél a se bész or vo sod tól hal la ni a mûtôben:
• Nôvérke, alá ír ta a be teg a szerv ado má nyo zás ról szó ló nyi lat ko za tot?
• Ne ag gód jon, azt hi szem, elég éles.
• Min den ki áll jon meg ott, ahol van! Ki esett a kon takt len csém.
• A franc ba, megint ki ment a lám pa!
• Hozd vis  sza! Rossz ku tya!

Nem hin ném, hogy akad na la -
punk ol va sói kö zött olyan, aki
nem is me ri, aki nek ne len ne köny -
ves pol cán a kö zel kettôszáz meg je -
lent köny ve kö zül né hány.
Moldova György az egyik leg ol va -
sot tabb, legkiemelkedôbb iro dal -
mi sze mé lyi ség.

El is me ré sei szép szám mal akad -
nak: Kos suth-díj, Jó zsef At ti la-díj
két szer is, Ka rin thy -gyû rû, és még
so rol hat nánk. Nem mel les leg a Di -
gi tá lis Iro dal mi Aka dé mia ala pí tó
tag jai kö zé tar to zik.

Ezek az ada tok tud ha tók, és sok
egyéb is.

Még is, ez al ka lom mal Moldova
György nek olyan kér dé se ket sze ret -
nék fel ten ni, ame lyek se gít sé gé vel
ta lán új dol gok ra is fény de rül het.
Re mé lem, ez ál tal kö ze lebb ju tunk
hoz zá, job ban meg ért jük ezt a ba rát -
sá gos és ked ves em bert, aki a hu -
mor ban sem is mer tré fát.

Íme a kér dé sek:
– Ké rem, ve gyen részt egy idô-

utazáson. Ami kor még ka masz volt,
a szü le i vel élt. Mi lyen vá gyai, ter vei,
lehetôségei vol tak a jövôjét illetôen?

– Az iro da lom sze re te te, a kí ván -
csi ság, az ön ki fe je zés e mód ja mi kor
érin tet te meg?

– Kör nye ze te mi ként ref lek tált
elsô meg je lent írá sá ra? Ki volt-e kö -
vez ve az az út, amely a má hoz ve ze -
tett?

– A több mint egy éves pandémia,
a csend, a be zárt ság újabb öt le te ket
adott vagy na gyon ros  szul érin tet te,
érin ti?

– Le het sé ges, hogy egy új kö tet
té má já vá vá lik?

És a vá la szok:
Kö szö nöm, hogy meg ke res tek,

min dig is meg tisz tel te tés nek vet tem,
ha a lap juk kí ván csi volt rám, és
igye kez tem te het sé gem sze rint a
leg pon to sab ban vá la szol ni a kér dé -
se ik re, ha le het sé ges, né mi hu mor -
ral fû sze rez ve.

Most el né zé sü ket ké rem, de nem
va gyok csúcs for má ban, csa lá di
gyá szom és az ál ta lá nos hely zet mi -
att.

13 kö tet ben, több mint 3 ezer ol -
da lon ír tam meg az ön élet raj zo mat,
úgy gon do lom, hogy nem na gyon

Len gyel or szág ban is van nak an ti sze mi ták. Min dig is vol tak, nem is ke ve -
sen, de azért a há bo rú után va la men  nyi re kor dá ban tar tot ták ôket. Per -
sze volt olyan idôszak, ami kor ma ga az ál lam ger jesz tet te az an ti sze mi -
tiz must. Lásd 1968-ban az ál lam és az ál lam párt – LEMP – vér nél kü li
pog rom ját, ami kor ad mi niszt ra tív esz kö zök kel né hány nap alatt emig rá -
lás ra kényszerítették a meg ma radt zsi dó sá got. Most a fenti „égô zsidó-
val” áldoznak az antiszemitizmus oltárán.

A gye re kek meg döb ben tek, a szülôk fel há bo rod tak azon, hogy a je ru -
zsá le mi Bib li ai Ál lat kert egyik orosz lán ja a lá to ga tók elôtt fo gyasz tot ta el
ebéd jét. Az ál lat kert nek ma gya ráz kod nia kel lett a tör tén tek mi att.

Egy iz ra e li új ság író vi de ó ra rög zí tet te, amint a Je ru zsá lem ben ta lál ha tó
Bib li ai Ál lat kert ben egy orosz lán ép pen a lá to ga tók sze me lát tá ra fo gyaszt el
egy fe hér nyu lat. A fel vé tel hát te ré ben hal lat szó dik a bá mész ko dó szülôk és
gye re kek ér tet len ke dé se a lá tot tak mi att, ol vas ha tó a Ki bic ben.

Zuroff: Én va gyok az 
egyet len zsi dó, aki imád ko zik

a ná cik jó egész sé gé ért
Efraim Zuroff zsi dó tör té nész, a Si mon Wiesenthal Köz pont je ru zsá le -

mi vezetôje több év ti ze de ül dö zi a ná ci há bo rús bû nö sö ket és az eu ró pai
zsi dók gyil ko sa it. Pá lyá ját Adolf Eichmann 1961 áp ri li sá ban kezdôdött
pe re in dí tot ta el – szá molt be a Guardian.

Hat van éve ezen a na pon kezdôdött Je ru zsá lem ben az év szá zad egyik leg-
jelentôsebb büntetôpere. A ná cik há bo rús gé pe ze té nek kiemelkedô fi gu rá ját a
ki lenc hó na pig tar tó tár gya lás so ro zat után bû nös nek ta lál ták. Adolf
Eichmannt, az SS vezetôjét, a zsi dók tö me ges el pusz tí tá sá nak egyik öt let gaz -
dá ját 1962-ben fel akasz tot ták, ez zel ô lett az egyet len sze mély, akit az or szág
tör té ne te so rán ki vé gez tek, ol vas ha tó a Hír adó cik ké ben.

Hat van éve 12 éve sen a te le ví zió
képernyôjén ke resz tül kö vet te az
Eichmann-pert Efraim Zuroff, aki a mai
na pig élén ken em lék szik a tör tén tek re.

A per nem csak Eichmannról, ha nem a
holokausztról is szólt. Ak kor elôször kap -
hat tak szót a túlélôk – mond ta a lap nak.

Ô ma ga is ek kor ha lott elôször a soáról,
bár nagy báty ját Lit vá ni á ban meg öl ték a
vi lág há bo rú alatt.

Zuroff egész éle tét ar ra tet te fel, hogy
fel ku tas sa a bû nö sö ket. Ô lett az egyik
leg is mer tebb és leg el hi va tot tabb náci-
vadász. Négy év ti zed alatt több mint
3000 gya nú sí tott ne vét ad ta át 20 or szág
ha tó sá ga i nak.

Mint egy 75 év vel a vi lág há bo rú után a
még élet ben lévô bû nö sök már jó val 90
év fe lett jár nak. A vád eme lé sek las sú sá ga
mi att so kan meg ús  szák a felelôsségre vo -
nást, mert ad dig ra meg hal nak.

Én va gyok az egyet len zsi dó, aki imád -
ko zik a ná cik jó egész sé gé ért – mond ta Zuroff a Guardiannek.

Az el kö ve tett bû nök nem évül nek el, és az idôs kor sem biz to sít hat vé del -
met, vé li a tör té nész, aki sze rint az ál do za tok csa lád jai mi att is kö te les sé gük
az elkövetôk felelôsségre vo ná sa. Ami kor el kö vet ték eze ket a bû nö ket, ak kor
még nem vol tak be te gek, esendôek – hang sú lyoz ta.

A Si mon Wiesenthal Köz pont leg na gyobb si ke ré nek azt tart ja, hogy 1998-
ban si ke rült bör tön be jut tat ni Dinko Sakicot, a jasenovaci lá ger egy ko ri pa -
rancs no kát, akit 67 éves ko rá ban két ezer zsi dó em ber ha lá lá ért 20 év re ítél -
tek.

Adolf Eichmann he lyet te sét, Alois Brunner SS-ka pi tányt nem si ke rült tör -
vény elé ál lí ta ni. Az egyik leg ke re set tebb ná ci 98 éve sen halt meg Da masz -
kusz ban, ahol az öt ve nes évek óta élt ál né ven, Háfez el-Aszad né hai, majd fia,
Bassár el-Aszad je len le gi el nök ven dég sze re tet ét él vez ve.

Je len leg egy an gol nyelv te rü le ten élô 97 éves lit ván nôt pró bál bí ró ság elé
ál lí ta ni. Zuroff is me re tei sze rint az idôs as  szony még ti né dzser ként zsi dó
csecsemôket gyil kolt meg bru tá lis ke gyet len ség gel, akik a szom széd jai vol -
tak. Né hány hó nap pal ezelôtt már nyo mon volt, de a ví rus hely zet meg akasz -
tot ta a ku ta tást.

La kos ság ará nyo san Lit vá ni á ban volt a leg ma ga sabb a holokauszt ál do za ta -
i nak szá ma. Az or szág 220 ezer zsi dó ál lam pol gá rá ból 212 ez ret meg öl tek a
vi lág há bo rú alatt. A gyil kos sá gok nagy ré szét he lyi ek kö vet ték el – ál lít ja. A
túlélôk ezért pon to san tud ják, hogy kik a bû nö sök.

Zuroff felderítô mun ká já nak köszönhetôn idén két em ber el len in dult há bo -
rús bû nök vád já val el já rás Né met or szág ban, egy 95 éves és egy 100 éves, ná -
ci múlt tal rendelkezô fér fi el len.

Csak óva to san
az ol tás sal!

Egy ismerôs meg kap ta má so dik ol -
tá sát az ol tó köz pont ban. Ha za fe lé
me net azt vet te ész re, hogy ho má lyo -
san lát. Ott hon fel hív ta az ol tó köz -
pon tot, hogy ta ná csot kér jen, kell-e
or vos hoz vagy kór ház ba men nie. Azt
ta ná csol ták, hogy NE men jen se or -
vos hoz, se kór ház ba. Vi szont azon nal
tér jen vis  sza az ol tó köz pont ba! A
szem üve gé ért, amit ott fe lej tett. Más -
nap a szom széd már el mond ta min -
den ki nek, hogy a szom széd ja meg va -
kult az ol tás után! És a hí re csak ter -
jedt, csak ter jedt, csak ter jedt...

Két né met sport dip lo ma ta sze -
rint Ber lin nek és Tel-Avivnak kö -
zö sen kel le ne meg pá lyáz nia a
2036-os olim pia meg ren de zé sét.

A Moldova

Efraim Zuroff
Fo tó: Soós La jos / MTI

Ki bo rul tak a je ru zsá le mi 
ál lat kert lá to ga tói

Ázsi ai orosz lán a je ru zsá le mi Bib li ai Ál lat kert ben Fo tó: Wikipedia ...és ide je van a ne ve tés nek

„Égô zsi dó” gyer tyát 
áru sí ta nak Len gyel or szág ban

szo rul ki egé szí tés re.
Gye rek ko rom ban a
csa lá dom mély nyo -
mor ban élt, tá vol állt
tôlem a fel tö rés nek a
gon do la ta is. Csak a
fel sza ba du lás nak kö -
szön he tem, hogy mód
nyí lott er re. Va la mi fé -
le te het ség vi szony lag
ha mar meg mu tat ko -
zott ben nem, ko rán
meg ta nul tam a be tû -
ket, és már az elsô ele -
mi ben meg le pe tést
kel tet tek az írá sa im.

Aki töb bet sze ret ne
tud ni, meg ké rem, ol -
vas sa el az Utol só töl -
tény kö te te it. 

Egy pro li zsi dó fiú
elôtt ke vés lehetôség
kí nál ko zott.

Egy filoszemitizmussal nem vá -
dol ha tó ismerôsöm azt mond ta,
hogy a zsi dó gye re kek tol lal a ke -
zük ben szü let nek. Én csak egy vol -
tam a sok kö zül, ta lán an  nyi ban
kü lön böz tem tôlük, hogy az írást
min den más fö lé he lyez tem egész
éle tem ben.

Azt hi szem, a bá tyám után én vol -
tam a má so dik, aki ér tel mi sé gi pá -
lya fe lé for dult, s be kell is mer nem,
hogy sze ren csém volt. Uta mat szá -
mos tá mo ga tóm se gí tet te, kö zü lük
elsônek Kar dos Györ gyöt, a
Magvetô Könyv ki adó igaz ga tó ját
em lí te ném, de ve le egy sor ban ba -
rá to mat, Urbán Ta mást, a je len le gi
ki adó mat is.

Elsô írá som 1955-ben je lent meg
a Csil lag cí mû fo lyó irat ban, és ked-
vezôen fo gad ták. Ez an nak is

köszönhetô, hogy az em be rek sze -
ret nek so kat vár ni az újon nan
jelentkezôktôl, le gyen szó spor to ló -
ról, mûvészrôl, író ról. An nál csak
egy dol got sze ret nek job ban: csa -
lód ni ben nük. Ne kem is ré szem volt
mind a kettôben.

Be lép tem a 88. évem be, nagy cso -
dák ra már nem va gyok ké pes, de az
írás lel ki hi gi é ni ám ré sze ma radt, a
jár vány idôszakában is foly tat tam.
Nem so ká ra be fe je zem azt a köny -
vet, ame lyet el hunyt feleségemrôl
ír tam. Nin cse nek elôttem tá vo lab bi
kö te tek.

Zá ró gon do lat ként meg jegy zem,
kö szö nöm a ked ves té ve dé sét, de az
Ön ál tal em lí tett 200 könyvbôl alig
szá zat ír tam.
Az in ter jút ké szí tet te:

gáljuli

A vi de ót az aláb bi szö veg gel osz tot ták meg a Twitteren:
A Bib li ai Ál lat kert ma National Geographicnak kép zel te ma gát. A gye re -

kek, akik ide ér kez tek, döb ben ten néz ték vé gig, ho gyan fal fel egy orosz lán
nyu la kat fé nyes nap pal... a szülôk is meg döb ben tek.

Az in téz mény köz le mény ben ma gya ráz ta a tör tén te ket. Esze rint a ve szé -
lyez te tett nek szá mí tó ázsi ai orosz lá nok egy vi lág mé re tû mentôprogram ré sze -
ként él nek Je ru zsá lem ben. A táp lá lé kul szol gá ló ál la tok már nem él nek, ami -
kor az ál lat kert egy külsô be szál lí tó tól meg kap ja ôket.

Az orosz lá nok rend sze rint a közönségtôl el zárt he lyen fo gyaszt ják el a táp -
lá lé ku kat, most azon ban egyi kük ma gá val ci pel te az ebé det a lá to ga tók elé,
amit va ló szí nû leg nem lett vol na sze ren csés meg pró bál ni el ven ni tôle. A
Twitteren a kommentelôk egy ré sze meg je gyez te, nem kel le ne sok kot okoz -
nia an nak, hogy az orosz lá nok húst esz nek. (JTA)

Olim pia 2036: sport dip lo ma ták
Ber lin és Tel-Aviv kö zös 

ren de zé sét szor gal maz zák

Richard Meng, a Né met Olim pi ai
Tár sa ság (DOG), va la mint Frank
Kowalski, a 2018-as ber li ni At lé ti -
kai Eu ró pa-baj nok ság ügyvezetô
igaz ga tó ja, a szervezôcsoport
vezetôje a Ber li ner Morgenpost né -
met lap nak adott nyi lat ko za tá ban fej -
tet te ki vé le mé nyét. Ki emel ték: az
1936-os ber li ni olim pi át a ná ci re -
zsim ren dez te, a né met és az iz ra e li
vá ros vi szont ez zel lehetôséget kap -
na ar ra, hogy meg mu tas sák: az el telt
száz év ben men  nyi min den vál to zott.

Ez egyelôre ví zió, nem több –
hang sú lyoz ták. Hoz zá tet ték: Ber lin
és Tel-Aviv két li be rá lis szel le mû és
lüktetô vi lág vá ros, ame lyek kö zös
sze rep vál la lá sa más szel le mi sé get,
va la mint a je le nen tú li pers pek tí vát
fe jez ne ki.

Moldova: be lép tem a 88. évem be, nagy cso dák ra
már nem va gyok ké pes
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