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Dél-Pest
Hos  szú idô után vég re a meg szo -

kott zsi na gó gánk ban, bár szo kat lan
biz ton sá gi elôírások be tar tá sá val fo -
gad hat tuk a szom ba tot. 

Az egész ség ügyi hely zet re va ló te -
kin tet tel ha gyo má nya ink tól eltérôen

Schöner Alfréd
Né hány pont -

ban ös  sze fog la -
lom, hogy a vi lág -
jár vány kezdetétôl
a mai na pig mi -
lyen mó don tar tot -
tuk fenn a hit- és
kö zös sé gi éle tet:

1. Hét köz na pon ként reg gel és es te
Zoomon úgy ne ve zett „kö zös ima per -
ce ket” tar tot tunk. Én el mond tam a
reg ge li vagy es ti imá kat, a hí vek pe -
dig kö vet ték. A pon to sí tás ked vé ért
meg jegy zem, hogy a minjánhoz kö -
tött imá kat – ká dist, borchut, kedusát
– nem mond tuk. Az ima per cek alatt
együtt mond tuk el imá in kat a be te ge -
kért, va la mint hé be rül és ma gya rul
imád koz tunk a Min den ha tó hoz a jár -
vány meg ál lí tá sá ért. Az imák vé gén a
szfire he tei alatt a Pirké Ávotból ol -
vas tunk fel, és rész le te ket hall gat tunk
meg a nagy kán to rok re per to ár já ból.

2. Pén tek es te a szom bat be kö szön -
té se elôtt más fél órá val kö zös ta nu lás
volt a hetiszakaszról és idôszerû
halachikus kérdésekrôl. A mincha el -
mon dá sa után a Lechu Neránená zsol -
tá ro kat mond tuk el, majd kán to runk
Löcho dajdi/Lechá dodi ima köl te mé -
nyé vel zár tuk a pén tek es tét. A sáb-
bátköszöntô imá kat a gyer tya gyúj tás
után min den ki egye dül mond ta el.
Szom ba ton délelôtt ter mé sze te sen
nem hasz nál tuk a Zoomot.

3. Üde szín folt ja volt az új sze rû kö -
zös sé gi él mény nek a szom bat ki me -
ne te le után a hávdálá ke re té ben meg -
tar tott szom bat bú csúz ta tó.

4. Ala po san elôkészítettük a
peszách meg tar tá sát, hi szen eb ben az
év ben nem le het tek kö zös sé gi
széderek. Ezért az ün nep elôtti na pok -
ban nyolc rész let ben el mond tam a
Hággáda tel jes hé ber szö ve gét a ha -
gyo má nyos dal la mok kal, és ma gya rá -
za to kat fûz tem hoz zá. Ez hoz zá já rul -
ha tott ah hoz, hogy mi nél töb ben le
tud ják ve zet ni ott hon a szédert. Ez az
anyag fel ke rült a Mazsihisz és a He -
ge dûs Gyu la ut cai kör zet hon lap já ra,
va la mint a Youtube-ra, így bár ki szá -
má ra hozzáférhetôvé vált. 

5. Peszách és sávuot elôtt hí ve ink -
nek e-mai len és a He ge dûs hon lap ján
ün ne pi in for má ci ó kat küld tünk, ame -
lyek ki egé szí tet ték a he ti rend sze res -
ség gel el kül dött ün ne pi ta ní tá so kat és
a mázkirbeszédeket. Sávuot mázkirját
rend ha gyó mó don a He ge dûs, a Dó zsa
és a Beth len hí vei együtt ren dez ték
meg a volt Aré na úti zsi na gó ga ud va -
rán, védômaszkban és kesz tyû ben, be -
tart va a szo ci á lis tá vol sá got.

6. Egye di és rend ha gyó kö rül mé -
nyek kö zött em lé kez tünk meg jom
háácmáutról és jom Jerusálájimról,
va la mint lág báomerrôl, szin tén a
Zoom se gít sé gé vel.

Örö münk re szol gált, hogy a reg ge li
és az es ti zoomos ima per cek re szép
szám mal je lent kez tek be kö zös sé günk
tag ja in kí vül ma gyar aj kú hit test vé rek
Szlo vá ki á ból, Ka na dá ból, az Egye sült
Ál la mok ból, Ang li á ból és Izraelbôl is.
Kü lön él mény volt, hogy a pén te ki
ima per cek elôtt Indianapolisból Giora
Sharon, vagy is mer tebb ne vén Sán dor
Gyu ri is csat la ko zott hoz zák, aki el -
me sél te ne künk, ho gyan hasz nál ják az
internetet az ô kö zös sé gé ben. Be je -
lent ke zett Thomas Sa la mon, a West -
mins ter Synagogue rab bi ja is, aki be -
szá molt a lon do ni zsi dó ság min den -
nap ja i ról.

E há rom hó nap zoomos ima per cei
kö ze lebb hoz ták egy más hoz a ka ran -
tén ba kényszerített hí ve ket. Ezek az
együtt lé tek ter mé sze te sen nem pó tol -
ták a zsi na gó ga áhí ta tát és han gu la tát,
de erôsítették az ös  sze tar to zás ér zé sét,
és meg szi lár dí tot ták hi tün ket. Olyan
új lehetôségek fo gal ma zód tak meg,
ame lye ket ér de mes len ne a zsi na gó gai
élet fel pezs dí té sé re hasz nál ni.

Kö zös sé günk val lá si és vi lá gi ve ze -
té se, il let ve elöl já ró sá ga a ka ran tén
ide je alatt is rend sze re sen tar tot ta egy -
más sal Zoomon a kap cso la tot. Akik -
hez nem ju tot tunk el online, azo kat te -
le fo non ér tük el, és így aján lot tuk fel
se gít sé gün ket.

Jú ni us 26-án, pén tek es te vis  sza tér -
tünk a zsi na gó gá ba, ahol egy mást
ugyan nem ölel het tük meg, de kö rül -
vett ben nün ket az év szá za dos zsi na -
gó ga sza vak kal le nem ír ha tó si mo ga -
tá sa. 

Jú ni us 28. óta min den reg gel és es -

Gyôr

Totha Pé ter Joel: lány- és nôegyletet, is ko lá kat, chevra kadisát hoz tak lét re

Em lé ke zés már tír ja ink ra
2.

egy hely szí nen, a cse pe li zsi dó
temetôben tar tot tuk meg em lé ke zé -
sün ket a soában el hur colt és el hunyt
elôdeinkrôl. Az ese mé nyen a kö zös -
ség tag ja in és vezetôin kí vül meg je -
lent a cse pe li ön kor mány zat részérôl
Bor bély Lé nárd pol gár mes ter, Ábel
At ti la al pol gár mes ter, a pest er zsé be -
ti ön kor mány zat részérôl Ne mes
Lász ló al pol gár mes ter, va la mint né -
hány érdeklôdô ven dég.

Kerényiné Rippner Zsu zsan na
el nök as  szony kö szön töt te a hí ve ket
és a po li ti ku so kat. Kö szö ne tét fe jez -
te ki, hogy e rend kí vü li hely zet ben
meg je le né sünk kel is bi zo nyít juk,
men  nyi re át érez zük az em lé ke zés
fon tos sá gát. Ki emel te, hogy tör vé -
nye ink, de lel ki is me re tünk sze rint is
kö te les sé günk fel idéz ni el hunyt
elôdeinket.

Sáf rány Dá vid imá ja után Totha
Pé ter Joel fôrabbi szólt a meg je len -
tek hez. El mond ta, hogy So rok sá ron,
Pest er zsé be ten és Cse pe len a 19-20.
szá zad for du ló ja kö rül már jelentôs
lét szá mú zsi dó kö zös sé gek vol tak.
Részt vet tek a te le pü lé sek ipa ri és
gaz da sá gi éle té ben, hoz zá já rul va a
tér ség fejlôdéséhez. Lét re hoz ták in -
téz mé nye i ket: lány- és nôegyletet,
is ko lá kat, chevra kadisát.

1944 má ju sá tól azon ban, min den
in gó és in gat lan va gyo nuk tól meg -
foszt va, csil la gos há zak ba zsú fol -
ták, majd gyûjtôtáborokba hur col -
ták, vé gül meg sem mi sí té sük szín he -
lyé re szál lí tot ták ôket. A ha tó sá gok
ci niz mu sát jel le mez te, hogy a ki ürí -
tett la ká sok ta ka rí tá sát is a ki la kol -
ta tott zsi dók kal fi zet tet ték meg.
Nyár kö ze pé re a csendôrség a vi dé -
ki te le pü lé se ken vég re haj tot ta a
„zsidótlanítást”. Ek kor Hor thy Mik -
lós kor mány zó fel füg gesz tet te a de -
por tá lá so kat, és ez zel a bu da pes ti
zsi dó ság át me ne ti leg meg me ne kült
az azon na li megsemmisüléstôl.
Totha Pé ter Joel azt is el mond ta,
hogy Bu da pest kör nyé kén, mai szó -

val agg lo me rá ci ó já ban, So rok sár,
Pest er zsé bet, Cse pel, Új pest, a Rá -
ko sok és a töb bi kiste le pü lés he lyi
la ko sa in kí vül kí mé let nél kül ös  sze -
gyûj töt ték az ott tar tóz ko dó zsi dó kat,
te kin tet nél kül ar ra, hogy bu da pes ti
la ko sok lé vén épp mun ká ban vagy
ro kon lá to ga tá son tar tóz kod tak a

hely szí nen. 
Sáf rány Dá vid záróimája után a

fôrabbi ve ze té sé vel el mond tuk a ha -
lot ta kért szó ló ká dis imát. 

Vé ge ze tül az em lék mû nél el he -
lyez tük az em lé ke zés kö ve it.

Kôszegi La jos

Gyôr
A ha gyo má nyok nak megfelelôen

idén is fel idéz ték a Gyôrbôl és
környékérôl het ven hat év vel ezelôtt
el hur colt több mint 5000 zsi dó test -
vé rünk sor sát, aki ket ke gyet len mó -
don vit tek el ha lál tá bor ok ba és mun -
ka szol gá lat ra.

Saj nos meg em lé ke zé sün ket ne he -

zí tet te a Covid–19-világjárvány,
amely mi att szá mos, egész sé get
védô in téz ke dést hoz tunk, be tart va
az or szá gos tisz ti fôorvos és a krí zis -
me nedzs ment aján lá sa it.

Elsôként dr. Dézsi Csa ba And rás
pol gár mes ter szólt ar ról, hogy meny -
 nyi re ne he zen gyó gyít ha tók a ná ciz -
mus ból és a kirekesztô ide o ló gi ák ból
eredô se bek, a so ha el nem mú ló sé -
rü lé sek, me lye ket nem csak az egyes
em be rek ben, ha nem az egész tár sa -
da lom ban okoz tak, és bi zony ez alól
Gyôr sem volt ki vé tel.

Vil lá nyi Ti bor, a hit köz ség el nö ke

azt emel te ki, hogy mi lyen zsi dó élet
volt ott egy ko ron, és az mi vel já rult
hoz zá, hogy a vá ros az zá tud jon vál -
ni, amit ma is me rünk, és ami mi att
büsz kék va gyunk rá. 

Vé ge ze tül a holokauszt fel dol goz -
ha tat lan sá gá ról azt mond ta: Ne künk
kell él ni azok éle tét is, akik azért
nem szü let het tek meg, mert zsi dók
let tek vol na – mi azért élünk, hogy
he lyet tük is zsi dók le gyünk.

Totha Pé ter Joel fôrabbi a zsol -
tár író örök re mény sé get adó mon da -
tát idéz te: Sze me i met a he gyek fö lé
eme lem, hon nan jö het ne más hon nan
az én se gít sé gem? Majd meg kér dez -
te, hogy azok tól, akik el zár va, be zár -
va vol tak Auschwitz-Birkenau szö -
ges drót jai mö gé, va jon tôlük mi lyen
mes  szi re le het tek a ho mály ba veszô,
kék he gyek? Mert azok a bib li ai he -
gyek nem it te ni ek, és azok a bib li ai
he gyek nem e vi lág hoz tar toz tak.
Mert ahol vol tak, azon hely és azon
he gyek kö zött ott hú zó dik az ál mo -
kat és a vá gya kat szét sza kí tó va ló -
ság, a szö ges drót. Ezért vá lik ilyen
erôssé a só vár gás, mi köz ben a ho má -
lyos kék he gyek fe lé te kint ve, a se -
gít ség ér ke zé se azok szá má ra, akik
azt vár ták, tel je sen el ér he tet len volt.

Ezt követôen Dé vé nyi Dá vid kán -
tor el éne kel te az em lé ke zés imá ját,
majd Jávorka Sán dor he ge dû mû -
vész és test vé re, Jávorka Ádám
csel lis ta hé ber me ló di á kat és Ra vel
Kaddis cí mû mû vét ad ták elô.

Vé ge ze tül a jelenlévôk el mond ták
a gyá szo lók ká di sát és el he lyez ték a
ke gye let kö ve it.

Deb re cen
76 év vel ezelôtt, 1944. jú ni us 24-

én (zsi dó nap tár sze rint támmuz 10-
én) in dí tot ták el az elsô transz port lis -
tán ös  sze írt deb re ce ni la ko so kat a
ha lál ba vezetô úton. Ha gyo má nya -
ink sze rint hos  szú éve ken át gyász is -

ten tisz te le tet tar tot tunk a Monostor-
pályi úti zsi dó temetôben a fen ti dá -
tum hoz esô leg kö ze leb bi va sár na -
pon. Saj nos idén ez a ví rus mi at ti
óva tos ság ból el ma radt. Az idei tám-
muz 10-én (jú li us 2-án) emlék-
délelôttöt tar tot tunk a hit köz ség szer -
ve zé sé ben. A vá ros több pont ján is
le rót ta tisz te le tét kö zös sé günk. 

Délelôtt 9 óra kor, a reg ge li imád -
ko zás után ta lál koz tunk a Pás ti ut cai
zsi na gó ga 6 ezer már tír ne vét ôrzô
holokauszt-emlékfalánál. A fa lat az

Pandémia és kö zös ség épí tés
Rab bi ja ink be szá mo lói (2.)

te a nagy zsi na gó gá ban tart juk az is -
ten tisz te le te ket, me lye ket – ter mé sze -
te sen sábbát ki vé te lé vel – Zoomon
ke resz tül élôben lát hat ja, hall hat ja
min den ki, aki be teg sé ge vagy va la mi -
lyen tech ni kai ok mi att aka dá lyoz tat -
va van.

A zsi na gó ga in teg ráns ré sze a Hé -
ber Im re Klub is. A pandémiás
idôszak so rán Gál Etel ka egye bek
mel lett a Zoom tech ni ka igény be vé te -
lé vel a kezdetektôl fog va ak tí van fog -
ta össze a kö zös sé get, s ér de kes prog -
ra mok kal lát ta el mind azo kat, akik
csat la koz tak hoz zá juk.

Glitzenstein Sá mu el 
(Nagy Fu va ros)

A ko ro na ví rus a
min den na pi éle -
tünk szin te ös  szes
te rü le tén meg fo -
gott min ket. A
zsi na gó ga be zárt,
és mi is be zár kóz -
tunk az ott ho na -
ink ba.

A kö zös ség el nö ké vel úgy dön töt -
tünk, hogy min den hét köz nap rend -
sze re sen tart juk a kap cso la tot, ahol a
ba rá tok esz me cse rét foly tat hat tak, és
a ta nu lás is be le fért. A ta nu lás ke re té -
ben foly tat tuk a szo ká sos misnákkal,
csü tör tö kön-pén te ken a hetiszakaszt
vet tük, peszách és sávuot elôtt pe dig
az ün ne pi sza bá lyok kal és szo ká sok -
kal fog lal koz tunk.

Sávuotkor a zsi na gó gák még min -
dig zár va vol tak, és nem le he tett meg -
tar ta ni a szo ká sos te jes ét ke zést, ezért
a fe le sé gem mel ké szí tet tünk egy-egy
cso ma got: bar cheszt, bort és sajt tor tát
vit tem sze mé lye sen a kö zös ség ál lan -
dó tag ja i nak, hogy él vez zék az ün nep
ízét, és meg ta pasz tal ják ott ho na ik ban
az ün nep ér zé sét. 

Ab ban a pil la nat ban, hogy a zsi na -
gó gák új ra nyi tá sát en ge dé lyez ték,
vis  sza tért az ál dott ru ti nunk, új ra lett
minján min den sá besz kor, és a hét -
köz nap okon is reg gel és es te. A kö -
zös sé gi élet min den nap je len van.
Ter mé sze te sen az egész ség vé del mé -
ben kö vet jük a sza bá lyo kat: tart juk az
egy más tól va ló tá vol sá got, masz kot
vi se lünk a zsi na gó ga te rü le tén, és ke -
zet mosunk/fertôtlenítünk a be já rat -
nál.

Ne ga tí vu mok: az egész ség ügyi sza -
bá lyok mi att még min dig nem tar tunk
kidusokat a szom bat fo ga dás kor, és
szom bat délelôtt sem, sôt el ma rad a
szeudát slisit szom bat dél után. 

Po zi tí vu mok: há la Is ten nek, egyik
ta gunk sem be te ge dett meg a ví rus
alatt! Min den ki ép és egész sé ges! A
hos  szú idô után, mi a latt nem ta lál koz -
hat tunk – és mind an  nyi an érez tük tár -
sa ink hi á nyát –, lát ha tó an egy re töb -
ben és töb ben jön nek imád koz ni!

Ró na Ta más
Már ci us köze-

pétôl, ami kor el-
kezdôdött a jár -
vány és kö zös sé gi
élet te re ink be zá -
rul tak, az elsô do -
log, amit a Rabbi-
testület meg szer -
ve zett, az volt,
hogy a kör ze tek ben lévô or vo so kat,
gyógy sze ré sze ket és szak ápo ló kat
meg ke res tük, és ki ala kí tot tunk egy tá -
mo ga tá si lán cot, mely ar ra szol gált,
hogy ha a kö zös sé ge ink ben or vo si,
gyógy ásza ti vagy szak ápo lá si el lá tás
nél kül ma rad nak hí ve ink, il let ve tar -
tó san le he tet len az egész ség ügyi el lá -
tó rend szer be be ke rül ni, ak kor ké pe -
sek le gyünk se gít sé get nyúj ta ni. Há la
a Jóteremtônek, egész ség ügyi prob lé -
ma nem lé pett fel a járványidôszak
so rán, csak gyógy szer fel írá sá ra és ki -
vál tá sá ra, sürgôsségi fo gá sza ti ke ze -
lés re, kul lancs el tá vo lí tás ra, tor náz ta -
tás ra volt szük ség.

Tá mo ga tá si lán co la tunk kal tud tunk
ab ban se gí te ni, hogy ami kor kö ze le -
dett peszách ün ne pe, biz to sí tot tuk a
ma cesz ki szál lí tá sát, a különbözô
széderesti esz kö zök, alap anyag ok be -
szer zé sét, el jut ta tá sát, hogy kö zös sé -
günk a vesz teg zár ide jén is meg tud -
jon fe lel ni a kó ser peszách fel tét ele i -
nek, il let ve sá besz re, aki igé nyel te,
tud tunk bar cheszt jut tat ni, kö zö sen
gyer tyát gyúj ta ni, vagy alapvetô élel -
mi sze re ket be sze rez ni és el jut tat ni. 

(Folytatás a 2. oldalon)(Folytatás a 2. oldalon)
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Deb re cen

Moh ács

Em lé ke zés már tír ja ink ra
ön kor mány zat emel te, több fôiskolai
pá lyá zat ból vá laszt va ki a nyer test.

Kreisler Gá bor ve zet te a meg em -
lé ke zést, me lyen két holokauszt-
túlélô, Haj dú Zoltánné Mag di ka és
Abonyi Lász ló is részt vett. A hit -
köz ség képviselôje ki emel te, hogy a
vá ros ban fel épí tett zsi dó kul túr kört
le rom bol ta a holokauszt, mely nek ál -
do za ta i ra em lé kez nünk kell.

Horovitz Ta más el nök el mond ta,

idén szep tem ber ele jén tart ják meg a
ha gyo má nyos gyász is ten tisz te le tet a
Monostorpályi úti zsi dó temetôben,
majd pár hu za mot vont a ví rus hely -
zet, va la mint a holokauszt kö zött.
Ar ról be szélt, hogy men  nyi re ne he -
zen vi sel tük a kor lá to zá sok kal já ró
ké nyel met len sé ge ket, mi köz ben ezt
az idôszakot ott hon, a csa lád tag ja -
ink kal tölt het tük, és en nek fé nyé ben
még in kább felértékelôdnek a zsi dó -
sá got ért meg pró bál ta tá sok.

Az el nök ki emel te, hogy na gyon
ne he zen ke zel tük a jár vány hely ze tet
is, így ta lán érez het jük, men  nyi re
bor zasz tó hely zet ben vol tak mind -
azok, akik a holokauszt ször nyû sé gét
szen ved ték meg. Nagy tisz te let tel
kell adóz nunk azok nak, akik en nek
ré sze sei vol tak, vis  sza jöt tek, és to -
vább  épí tet ték a deb re ce ni zsi dó kö -
zös sé get – hall hat tuk.

Grósz Zsu zsan na al el nök ar ról
be szélt, hogy a get tó te rü le te két zárt,
ös  sze füg gés nél kü li telektömbbôl
lett ki ala kít va a szom szé dos te rü le -
ten. A peszáchi va cso rá ról haj tot ták
az em be re ket a get tó ba, ahol kö zel
10 ezer em bert zsú fol tak ös  sze. A
be köl tö zés re hat na pot ad tak, így az
em be rek nem tud ták ér té ke i ket ösz -
 sze szed ni. Ide hoz ták a kör nyék be li
te le pü lé sek zsi dó sá gát is.

Shmuel Faigen rab bi gyász imá ja
a hat ezer deb re ce ni ál do zat ra em lé -
ke zett. A jelenlévôk gyer tyá i kat a
rab bi val együtt gyúj tot ták meg. A
nap emlékezô sé tá val foly ta tó dott,
mely nek elôkészítésében Szalai
And rea, a hit köz ség kul tu rá lis és tu -
risz ti kai me ne dzse re se gí tett. Vé gig -
jár tuk a nagy get tó egy ré szé nek ke -
rü le tét a Hat van ut ca és Szé che nyi
ut ca út vo na lon. A köz ben lévô bot-
latóköveknél meg áll tunk em lé kez ni,
ka vi csa in kat el he lyez tük az ál do za -
tok em lé ké re. Köz ben Hajdúné Mag -
di ka pró bál ta fel idéz ni get tó be li em -
lé ke it, igaz, ak kor ô még kis gyer mek
volt. A volt zsi dó gim ná zi um mel lett
ér kez tünk vis  sza a Pás ti ut cai or to -
dox zsi na gó gá hoz.

In nen ké nyel me sen, sze mély gép -
ko csi val men tünk – el len tét ben a
get tó ból el haj tot tak kal – a Sherly-
téglagyárhoz, a de por tá lá sok in du ló -
pont já hoz. Ott meg áll tunk a fa lon
lévô há rom nyel vû em lék táb la mel -
lett, ame lyet az Iz ra el ben élô, ma -
gyar szár ma zá sú Joszi Esed és Joszi
Rivlin ügy vé dek emel tek a kö zel 

múlt ban, hogy a csa lád tag ja ik ál tal
el szen ve dett ször nyû sé gek szín he-
ly ét – mely je len leg a Haj dú-Bi ha ri
Nap ló nyom dá ja –, an nak ki in du lá si
pont ját meg örö kít sék az utó kor nak.
Hajdúné Mag di ka az ál ta la ho zott
vö rös ró zsát szim bó lum ként el he -
lyez te az em lék táb lá nál. Meg ha tó
volt!

Errôl a ször nyû idôszakról nem
sza bad el fe lejt kez ni. Em lé kez nünk
kell 76 év után is!

Zámbori Edith

Moh ács
Több mint 1100 iz ra e li ta szár ma -

zá sú em ber tár sun kat hur col ták el
1944-ben Moh ács ról és környékérôl
(vá ro sunk ból 614-et), kö zü lük 13-an
tér tek ha za a ha lál tá bor ok ból a vész -
kor szak vé gén. A tra gé dia nyo mán
emelt em lék mû nél, az Eöt vös ut cá -
ban har minc nál is töb ben jöt tek ösz -
 sze, hogy az ál do za tok ra em lé kez ze -
nek. S ahogy ta valy, itt volt az a
moh ácsi szár ma zá sú Or bán Dá ni el
is, aki szin tén szá mos csa lád tag ját
ve szí tet te el a má so dik vi lág há bo rú -
ban. 

Ami kor Kis fa ludy Kár oly 1827-
ben meg ír ta Moh ács cí mû ver sét,
még nem tud hat ta, hogy ha zánk ban
nem a moh ácsi csa ta tér lesz az
egyet len nagy temetô – kezd te meg -
em lé ke zé sét dr. Ko vács Mirella.
Jegyzônk, aki el is sza val ta az is mert
köl te mény né hány so rát, így foly tat -
ta: fáj da lom mal em lé ke zünk e he -
lyen ar ra az idôszakra, ami kor az
em ber ipa ro sí tott tech no ló gi á val ir -
tot ta, pusz tí tot ta a má sik em bert, nôt,
gye re ket, fér fit, tisz tes ség ben
megôszült öre get. De em lé kez nünk
kell azok ra is, akik e gyil kos, torz
ide o ló gia ha zai és he lyi képviselôi-
ként, a ná ci esz mék ki szol gá ló i ként
küld ték a ha lál ba em ber tár sa in kat.
Mit je lent ma Ausch witz? – tet te fel
a kér dést dr. Ko vács Mirella. Azok -
nak a te het sé ges, törekvô em be rek -
nek a le gyil ko lá sát is, akik meg te -
rem tet ték Moh ács gyár ipa rát, s akik -
nek ve ze té sé vel so ha nem lá tott fej -
lett sé gi szint re emel ked he tett több
száz éves vá ro sunk. Itt va la mi kor
gye re kek zsi bong tak, pár mé ter re in -
nen is ko la állt – né zett kö rül a szó -
nok, hoz zá té ve, egy kor a he lyi zsi dó -
ság ok ta tá sá nak és hit élet ének köz -
pont ja volt ez a kis te rü let. Hogy az -
tán, el hur co lá suk után, iga zi rad nó tis
„üvöltô csend” te le ped jen a so kat lá -
tott fa lak kö zé. 

Er köl csi kö te les sé günk ki mon da -
ni: a 30-as és 40-es évek Ma gyar or -

el Im re kán tor a gyász ün nep sé gen
ar ról be szélt: e na pon Szekó Jó zsef
alak ját is fel idéz zük, aki nek szin tén
so kat kö szön het a he lyi zsi dó kö zös -
ség, elôzô pol gár mes te rünk min den -
ben tá mo gat ta ôket. És partner-
ségérôl biz to sí tot ta ôket Csorbai Fe -
renc is, aki ab ban igyek szik se gít sé -
gük re len ni, hogy az egy ko ri bel vá -
ro si get tó né hány épü le tén a ha lál ba
hur col tak kéz írá sát megôrzô fal ré -
sze ket si ke rül jön a Vi lág örök ség ré -
szé vé nyil vá ní ta ni.

A fôhajtás ko szo rú zás sal zá rult.
Komp lex do log van készülôben, a

fellelhetô ér té kek vé del me mel lett
fôleg ar ra kon cent rá lunk, hogy mi nél
több em lé ket gyûjt sünk ös  sze a he lyi
zsi dó ság történetérôl – nyi lat koz ta a
té ma kap csán Csorbai Fe renc. – Az
Eöt vös ut cai ima ház ál la po ta saj nos
an  nyi ra le rom lott, hogy nem le het
meg men te ni, a bon tá sa el ke rül he tet -
len: fá jó, hogy el tû nik a he lyi zsi dó -
ság és a vá ros tör té ne té nek egy da -
rab ja. Az Eszé ki úti iz ra e li ta temetô
és ra va ta lo zó meg men té se, fel újí tá sa
ér de ké ben ugyan ak kor hó na pok óta
együtt mû kö dünk a Mazsihisszel. Az
or szá gos szer ve zet most a szó ban
for gó épü let tetôszerkezetének fel -
újí tá sá ra pá lyá zik. E he lyen to váb bi
re konst ruk ci ós mun kák is ki lá tás ban
van nak, mi több, szin tén kö zös mun -
ká val, ugyan itt em lék he lyet sze ret -
nénk ki ala kí ta ni. Ez úton ké rünk
min den kit, aki nek a té má hoz kap -
cso ló dó bár mi lyen fo tó, do ku men -
tum, le vél, (kegy)tárgy vagy egyéb
hol mi van a bir to ká ban, ve gye fel a
kap cso la tot Mórócz Sán dor hely -
tör té ne ti gyûjtôvel, a té ma ala pos és
ava tott ismerôjével (te le fon: 69/301-
703).

Ön kor mány za ti Hí rek

Új pest
Szerdócz Er vin fôrabbi be szé de

a már tír-is ten tisz te le ten
Tisz telt emlékezô kö zön ség!

Tisz telt Ven dé ge ink!
Em lé kez ni jöt tünk ezen a na pon a

76 év vel ezelôtt tör tént tra gé di á ra!
76 év! Egy egész emberöltô! 

A támmuz hó nap 20-ához leg kö -
ze lebb esô va sár nap az em lé ke zés
nap ja, a rá kos pa lo tai, szi get mo nos -
to ri, le ány fa lui, pócs me gye ri,
tahitótfalusi, vá ci zsi dók vég ze tes
tra gé di á já nak em lék nap ja. 

Együtt va gyunk. Zsi dók és jó ér zé -
sû ba rá ta ink. Kö szö net azok nak,
akik ve lünk em lé kez nek.

Meg em lé ke zé sün kön meg áll az
idô, meg szû nik a tér. Min den rez ze -
né sünk más di men zi ót ér zé kel. Meg -
em lé ke zé sünk a fáj da lom, a meg ma -
gya ráz ha tat lan, meg fo gal maz ha tat -
lan, min den ki nél más és más kép pen
ér zé kelt, ki mu ta tott vagy akár lep le -
zett di men zió.

Érez zük az üres sé get, a ni hilt!
Fel idéz zük a meg sem mi sült, az el ra -
ga dott éle te ket, sor so kat! Az egy ko -
ri test vé re ink sors ta lan sá gát! Azo -
kat, aki ket el ra gadt az ér tel met len és
meg ma gya ráz ha tat lan gyû lö let. 

76 év! Hos  szú idô. Min den más -
ban mond hat nánk, hogy 76 év elég a
fe le dés re. De mi nem fo gunk, nem
tu dunk fe lej te ni.

Sok szor hal lot tuk: az idô be gyó -
gyít ja a se be ket, meg tisz tít ja az em -
lé ke ket. És mi itt va gyunk évrôl év -
re, a be nem gyó gyít ha tó se be ink kel.

A Tal mud Bava Mecia traktá-
tusában a rab bik vi tat koz nak. Ös  sze -
fog nak Eliezer rab bi el len, és ami kor
Eliezer rab bi ki fej ti iga zá nak min -
den jo gos ma gya rá za tát, amit egy
Égi hang is el is mer, ak kor a rab bik
ki mond ják az igaz ság ról:

„Nem az ég ben van!”1

Nem az ég ben van a tör vény, nem
az ég ben van az igaz ság! De ak kor
hol van? Hol volt az igaz ság? Hol
van? Lesz-e va la mi kor igaz ság?
Meg tud juk az iga zak, ál do za ta ink
iga zát? Mert ab ban nin csen, ab ban
nem le het igaz ság, hogy 18.000 em -

szá gá nak ve ze té sét és köz igaz ga tá sát
igen sú lyos felelôsség ter he li a tör -
tén te kért. El szánt nak és ha tá ro zott -
nak kell len nünk, hogy szár ma zá sa
mi att az em be ri ség egyet len tag ja,
cso port ja se le hes sen ez után gyû lö let
és gyil kos in du la tok cél táb lá ja.
Ahogy fenn han gon kell ki mon da -
nunk azt is: so ha töb bé! – mond ta dr.
Ko vács Mirella.

Hé ber és ma gyar nyel vû imák és a
zsi dók ôsi hang sze re, a sófár hang jai
idéz ték fel az ál do za tok em lé két. A
fôvárosból ér ke zett Rosenfeld Dá ni -

Pandémia és kö zös ség épí tés
(Folytatás az 1. oldalról)

Kö zös sé günk min den tag ja ren del ke -
zik te le fon nal, így min den ki vel kap cso -
lat ba tud tunk lép ni, s nem volt olyan
ké rés, amit ne tel je sí tet tünk vol na.

Volt, aki a be vá sár lás ban kért se gít -
sé get, volt, aki védôfelszerelés to váb -
bí tá sá ban, volt, aki nek tá mo ga tó,
meg hall ga tó be szél ge tés re volt igé -
nye. Ez utób bi ra igen nagy szük ség
volt – nem csak te le fo non, ha nem
vagy a Zoom prog ra mon ke resz tül,
vagy sze mé lye sen tör tént a meg ke re -
sés, be szél ge tés, lel ki tá mo ga tás. 

Már ci us közepétôl kezd ve a zsi na -
gó gai hit éle tünk áttevôdött a di gi tá lis
tér be, min den nap ta lál koz tunk, ta nul -
tunk és imád koz tunk, il let ve min den
hé ten videotanítás ke re tén be lül egy-
egy ak tu a li tás ról ke rült fel videoanyag
a Youtube-ra. Különbözô élet kor ok ra
bon tot tuk a ta lál ko zá si fe lü le tet, hi szen
min den kor osz tály más és más érdek-
lôdési kör rel ren del ke zik, s ahol igény
me rült fel, ott volt egyé ni ta nu lás is –
pl. a hit tan ok ta tás ke re tén be lül.

Min den pén tek délelôtt pe dig he ti -
lap in dult el Gon do la tok cí men,
amely az ak tu á lis hetiszakasszal
kezdôdött, majd meg néz tük a parasa
fôbb gon do la ta it a chászid folk lór tük -
ré ben is, emel lett a mo za ik hub
felületérôl min dig el he lyez tük a ma -
gyar or szá gi kö zös ség egy-egy pro mi -
nen sé nek he ti sza kasz-ma gya rá za tát és
a nem zet kö zi zsi dó vi lág egy-egy tu -
dós rab bi já nak az ál lás pont ját a
szidrához; ezt követôen a ma gyar zsi -
dó iro da lom gyöngyszemeibôl sze -
mez get tünk, pl. Efrájim Kis hon, Ker -
tész Im re, Elie Wiesel. A kö zös ség
tag jai is pub li kál tak az új ság ban, ez zel
is meg bon tot tuk a kény szer pas  szi vi -
tást. Vé ge ze tül pe dig a zsi dó tu do -
mány eszmetörténetébôl egy-egy je les
pil la nat ke rült be le a di gi tá lis új ság ba.

Ez a rend szer azt je len tet te, hogy a
kö zös ség min den nap ta lál koz ha tott.
Aki nél nem volt meg a kellô tech ni kai
hát tér vagy an nak is me re te, ott te le fo -
non/sze mé lye sen se gí tet tünk an nak
meg ol dá sá ban, hogy le gyen lehetôség
a min den na pos di gi tá lis tér be li kap -
cso lat ra.

A ha la si gye rek tá bor idén kü lön le -
ges hely zet be ke rült, ám his  szük azt,
hogy erôsebben jöt tünk ki a jár vány -
ból, mint ahogy be le ke rül tünk. Jú li us
5–11-ig a di gi tá lis tér ben ren dez tük
meg a tá bor elsô for du ló ját, mely iga -
zán si ke res volt. 

Ter ve ink sze rint au gusz tus 14–16.
kö zött egy 3 na pos szû kí tett tá bor so -
rán fog juk vár ni a résztvevôket sze mé -
lye sen Kis kun ha la son, hogy kö zö sen
ün ne pel hes sük meg a tá bor fenn ál lá sá -
nak 10. év for du ló ját. Nem csak a gye -
re ke ket, ha nem az ed dig meg szo kott
mó don a csa lá do kat is vár juk sze re tet -
tel! Szál lás ról és étkezésrôl a ha la si
csa pat gon dos ko dik!

Rad nó ti Zol tán
Ami ó ta rab bi

va gyok, sok min -
dent meg él tem
már, azon ban
olyan hely zet tel,
ami vel nem csak
mi vol tunk kény te -
le nek szem be néz -
ni már ci us tól jú ni -
u sig, még nem. De ez zel nem vol tam
egye dül eb ben a vi lág ban. Azon ban a
kény sze rû be zárt ság sem je lent het,
ahogy nem is je len tett aka dályt.

Be val lom, én is azon sok em ber kö -
zé tar toz tam, akik nem ér tet ték, nem
tud ták, hogy mit is je lent a ko ro na ví -
rus, mit is hoz hat egy jár vány Ma -
gyar or szág nak. Per sze az is igaz,
hogy kap tam hí re ket, in for má ci ó kat a
Mazsihisz Krízismenedzsmentjétôl,
meg én ma gam is el fo gad tam azo kat a
szi go rí tó in téz ke dé se ket, ami ket a
leg ele jén meg ho zott a Hit köz ség ve -
ze té se.

Az tán szem be sül ni kel lett az zal is,
hogy nem csak a púrim ün ne pét nem
tart juk meg egyet len zsi na gó gá ban
sem, ha nem bi zony a hét köz na pi és a
pén tek es ti, szom bat reg ge li imák nak
is egy idôre vé gük. Pon to san em lék -
szem rá, ne kem ju tott az a ne héz fel -
adat, hogy ezt az ös  szes le het sé ges fó -
ru mon be je lent sem. Nem volt köny -
 nyû. Ho gyan is le he tett vol na az, ami -
kor a be je len tés elôtt egy hó nap pal,

egy hét tel még pezsgô kö zös sé gi élet
volt, amit meg szok tunk, ami ben az el -
múlt éve in ket meg él tük. Meg kell
mond jam, az ed di gi leg ne he zebb pár
mon dat volt a pá lya fu tá som ban, amit
el kel lett mon da nom.

De há la az Örök ké va ló nak, más nap
is ál dást mond tam, hogy fel éb red tem,
hogy el in dul ha tott a na pom, még ak -
kor is, ha na gyon más ként. És ha már
el in dult a na pom, ak kor bi zony ren ge -
teg kér dés re kel lett vá laszt ta lál ni, ren -
ge teg fel ada tot kel lett meg ol da ni, leg-
elsôként azt, hogy mi le gyen a kö zös -
sé ge ink kel. Ho gyan tud juk egy ben tar -
ta ni ôket, ho gyan tu dunk egy más ról,
ho gyan tu dunk az ima ere jé vel se gí te -
ni egy má son. Ahogy az ed di gi éle tem -
ben már meg szok tam, meg ol dan dó
fel ada tok vár tak.

Ott áll tunk egy hely zet ben, ahol
meg kel lett ol da ni az idôsek el lá tá sát,
a be vá sár lá so kat, a pa ti kát, az or vost,
azt, hogy le gyen min den ki hez egy-két
jó sza vunk, hogy min den ki érez ze, a
zsi dó kö zös ség fi gyel rá, óv ja ôt.
Nagy sze ren cse, hogy olyan em be rek
van nak mel let tünk, akik min den ho va
el ju tot tak, akik se gí tet tek min den ki -
nek. De most nem ró luk sze ret nék
szól ni, bár min den nap, min den perc -
ben meg ér dem lik, hogy meg em lít sük
ôket, azt az em ber fe let ti mun kát, amit
vé gez tek, és vé gez nek a mai na pig is.

Ne künk, rab bik nak a kö zös ség kér -
dé se, prob lé má ja volt az egyik leg na -
gyobb meg ol dan dó fel ada tunk. Ho -
gyan tu dunk egy olyan kö zös sé get
egy ben tar ta ni, ame lyik nem tud ösz -
 sze jár ni, ahol nincs meg az ál lan dó 
– és sze mé lyes – je len lét? Egy ál ta lán:
mi lyen mód szer rel tu dunk ös  sze jön ni,
imád koz ni, de mel let te fe cseg ni, ta -
nul ni, ta ní ta ni?

Min den ma gyar or szá gi rab bi el kez -
dett gon dol kod ni, lép ni, mert bár elô-
fordulhat, hogy van nak idônként né -
zet el té ré sek kö zöt tünk, ahogy az is,
hogy nem ér tünk min den ben, a vi lág
dol ga i ban min dig egyet, de egy do log -
ban egyek va gyunk, ez pe dig a ha zai
zsi dó kö zös ség sze re te te, tisz te le te.

Az biz tos volt, hogy most a mo dern
tech ni ka vív má nya i ra kell tá masz kod -
ni, mert ha a sze mé lyes, fi zi kai ta lál -
ko zá sok el ma rad nak, ak kor is szük ség
van va la mi lyen együtt lét re, kö zös sé gi
élet re.

Mit le he tett ten ni? Tá masz kod ni az
internet ad ta lehetôségekre.

Per sze a hely zet nem ilyen egy sze -
rû, en nek a tör té ne tét egyéb ként a blo-
gomban meg is ír tam még már ci us
leg vé gén.

Több prob lé má ra is vá laszt kel lett
ta lál ni, leg in kább ar ra, le het-e kö zös -
ség ben imád koz ni az online tér ben, és
ez men  nyi re tekinthetô megfelelônek.

A blogomban ezt ír tam:
„A ka ran tén sok le mon dás sal jár.

Az egyik ilyen, hogy nap ról nap ra
érez zük a kö zös sé gi imád ko zás hi á -
nyát. Aki meg szok ta, hogy minjenben
(tíz fér fi együtt imád ko zá sa) imád ko -
zik na pon ta, az fáj dal mas tö rés ként éli
meg ezt a hely ze tet.

Ha tal mas kü lönb ség van a val lá sos -
ság és a val lás jog kö zött.

A zsi dó val lás jog ban a hely zet igen
egy sze rû: a pikuáh nefes, az az az élet -
men tés pa ran csa je len leg azt kö ve te li,
hogy ke rül jünk min den fé le gyü le ke -
zést. Ép pen ezért a kö zös sé gi imád ko -
zást be szün tet tük, és ott hon imád ko -
zunk.

Ám ott van a val lá si szem pont is,
amely fog lal ko zik a belsô, spi ri tu á lis
szük ség le tek kel, ame lyek a lel künk
mé lyén gyö ke rez nek.

Ve gyük pél dá ul an nak a gyá szo ló -
nak az ese tét, aki nek szülôje az el múlt
egy esztendôben tá vo zott el. A te me -
tés pil la na tá ban ô tel je sen biz tos volt
ab ban, hogy min den nap tud majd
gyász imát, ká dist mon da ni el hunyt
sze ret te után.”

Mert – te szem most is hoz zá – az
érthetô, ha a val lás jog azt mond ja, eb -
ben a hely zet ben – a ka ran tén alatt –
nem mond hat ja el az em ber a sze ret tei
után a ká dist. De kér de zi a zsi dó val -
lás ma ga: ez mek ko ra tö rést okoz egy
em ber tár sunk nál, aki az el hunyt sze -
ret tei után akar ja el mon da ni a ká dist?

Er re kel lett meg ol dást ta lál ni!
Dar vas Ist ván kol lé gám mal, ba rá -
tom mal né mi ke res gé lés után 

(Folytatás a 3. oldalon) (Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 1. oldalról)
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Új pest

bert Új pes ten és 9 mil li ót szer te Eu -
ró pá ban meg öl tek. El pusz tí tot tak
ten ger nyi em bert, és csak és csu pán
azért, mert zsi dók vol tak!

Sza vak ba fog lal juk fáj dal mun kat,
de a ki mon dot tak, meg fo gal ma zot -
tak ak kor is sza vak ma rad nak. A sza -
vak nem azo no sak a té nyek kel.

Le het a szenvedésrôl, fáj da lom ról,
megsemmisülésrôl be szél ni, sza vak -
ba le het fog lal ni, de az nem azo nos
az át élt fáj da lom mal, szen ve dés sel,
meg sem mi sü lés sel.

A sza vak kal vi gyáz ni kell. A sza -
vak nak sú lyuk van. A ki ej tett sza vak
más ér tel met kap hat nak. 

Ezen a he lyen 1927. már ci us 6-án
el hang zott egy be széd. Friedmann
Dé nes fôrabbi ava tó be szé de. A 24
éves fi a tal em bert ki ne vez ték Új pest
rab bi já vá. Azt megelôzôen már egy
éve he lyet tes ként funk ci o nált. Egy
év alatt az új pes ti ek meg is mer ték,
ki is mer ték, ta pasz tal ták oda adá sát,
el kö te le zett sé gét.

És ak kor, 1927. már ci us 6-án jött
el az ô pil la na ta! Va la mi fon to sat
akart mon da ni. Va la mi olyat akart
mon da ni, ami re em lé kez ze nek!

„Nem tu dom, men  nyi idôt szánt
ne kem a Jóteremtô! Most azon ban

aka dá lyoz ni, hogy a fe le sé gét agyon -
ver jék a zsi na gó ga ud va rán! A rab bit
ke res ték. A rab bi fe le sé ge kész sé ge -
sen, jó hi sze mû en, na i van been ged te
a kar ha tal ma so kat. De a rab bi nem
volt ott hon. Nem ta lál ták ott hon.
Agyon ver ték hát a fe le sé gét itt, a
zsi na gó ga ud va rán.

Em lé kez zünk!
Em lé kez zünk a csecsemôkre, kik

még fel sem fog ták, hogy van nak!
Em lé kez zünk a gye re kek re, akik be -
le ka pasz kod tak any juk ke zé be, és
kö nyö rög tek: Ma mi! Ma mi kám!
Men jünk ha za! Em lé kez zünk a fi a ta -
lok ra, akik sze re tet re vágy tak, akik
anyák, apák sze ret tek vol na len ni!
Az if jak ra, akik bi zo nyí ta ni akar tak!
Dol goz ni, al kot ni. Em lé kez zünk a
kö zép ko rú ak ra, akik vágy tak ar ra,
hogy él vez hes sék egy te vé keny élet
gyü möl cse it. Em lé kez zünk az
idôsekre, akik csen des, bé kés na pok -
ra, csen des, bé kés bú csú zás ra vágy -
tak.

Egyi kük sem kap ta meg, ami re vá -
gyott! Vá lo ga tás nél kül el ra gad ta
ôket a go nosz, a go nosz ság ér tel met -
len sé ge! 

Ak kor a vi lá gon meg állt az idô.
Test vé re ink szá má ra meg szûnt az
idô!

günk azok elôtt, akik a zsi na gó gán -
kat meg épí tet ték és megôrizték. 

A már tír ün nep sé gen részt vett
Feldmájer Sán dor nagykôrösi és
Raáb And rás kis kun ha la si el nök,
va la mint dr. Steiner And rás, a ceg -
lé di zsi dó ság képviselôje. 

Raáb Gá bor nyi tó imá ja után dr.
Ró na Ta más PhD, a Mazsihisz
Rabbitestületének el nö ke, a zsi na gó -
ga rab bi ja mon dott be szé det. 

Je re mi ás pró fé tát idéz te, aki Je ru -
zsá lem eles tét gyá szol ta. Fáj dal -
munk ha son ló, mert 76 éve hur col ták
el a nagykôrösi zsi dó kat, de 76 esz -
ten de je évrôl év re visz  sza em lé ke -
zünk rá juk.

Be szélt ar ról, hogy a zsi na gó gát
ele ink 1925-ben avat ták fel, ez ak kor
egy or szá gos ese mény volt.

A ma gyar rabbikar egyik leg ki vá -
lóbb tag já nak, He ve si Si mon fôrab-
binak a le ve lét idéz te, ab ból azo kat a
sza va kat, ami kor el mond ta, hogy ha
egy val lá sos zsi dót, egy rab bit bár -
mi kor hív nak, ak kor ha bo zás nél kül
se gí te nie kell. 

Ha nap pal hív nak, ak kor kell se gí -
te ni, ha éj sza ka hív nak, ak kor kell
se gí te ni, mert test vé re ink nek min dig
a se gít sé gé re kell si et nünk. 

Fel idéz te, hogy a gyil kos sá gok vé -
gig kí sé rik az egész em be ri ség tör té -
ne tét, Ká in és Ábel ese te is ezt mu -
tat ja, de min dent meg kell ten nünk,
hogy ilyen ne tör tén hes sen meg töb -
bet, ezért bár hogy is ala kul a sor -
sunk, bár mi lyen ko rok is kö vet kez -
nek, a most élôknek is kö vet ni ük kell
a pa ran cso la to kat, azo kat, ame lye ket
ôseink kap tak a Szináj he gyén.

Kü lön ki emel te, hogy mi lyen ször -
nyû volt a soá ide jén el sza kad ni az
em be rek nek egy más tól, mi lyen ször -
nyû volt el ve szí te ni a ro ko na ik, hoz -
zá tar to zó ik túl nyo mó több sé gét.

Úgy fo gal ma zott, a jár vány ban
most meg ta nul hat ták a ma élôk,
hogy egy egé szen pi ciny el zá rás,
ami kor nem tu dunk fi zi ka i lag kö zel
ke rül ni a hoz zá tar to zó ink hoz, ba rá -
ta ink hoz, az mi lyen ször nyû kö vet -
kez mé nyek kel jár, mi lyen ször nyû
volt ezt ne künk most meg él ni. El
tud juk hát kép zel ni, hogy ezer szer
ilyen ször nyû le he tett az, ami kor el -
sza kí tot ták a vész kor szak ide jén egy -
más tól a csa lá do kat, a szeretô em be -
re ket.

A rabbinikus ál dás után Raáb Gá -
bor záróimáját hall gat ta meg a gyü -
le ke zet, majd kö zö sen el mond ták a
gyá szo lók ká dis imá ját. 

Pécs
A temetôben em lék fal áll, me lyen

az ol vas ha tó, hogy az el hur colt
négy ezer ál do za tot si rat ják az élet -
ben ma radt utó dok. Ez elôtt gyûl tek
ös  sze a vá ros ból és környékérôl de -
por tált zsi dók ra emlékezôk, aki ket
elsôként Goldman Ta más el nök kö -
szön tött, majd fel hív ta a fi gyel met a
ren dez vény el nem felejthetô szo mo -
rú tar tal má ra. A get tó ból ek kor hur -
col ták el – a mai Már tí rok út ján – a
kö ze li vas út ál lo más hoz a még élet -
ben maradtakat, aki ket va go nok ba
zár tak, és vég ze tes út juk ra in dí tot ták
ôket.

Schönberger And rás fôrabbi fel -
idéz te a vész kor szak ret te ne té nek ta -
nul sá ga it. A vá ro si ön kor mány zat
részérôl Bog nár Szil via al pol gár -
mes ter szó lalt fel. A meg em lé ke zés
be fe je zé se ként töb ben el he lyez ték
ko szo rú i kat az em lék fal nál.

Mitzki Er vin

Devecser
Esôs va sár nap tar tot ták meg az

idei már tír ün nep sé get, a ví rus jár -
vány sza bá lya i nak ma xi má lis fi gye -
lem be vé te lé vel. A jelenlévôk meg -
hall gat ták Totha Pé ter Joel fôrabbi
be szé dét, majd el mond ták az em lé -
ke zés imá it és a ká dist. Ez után el he -
lyez ték a ke gye let kö ve it a
holokausztáldozatok ne ve it tar tal -
ma zó em lék mû nél. A Covid–19 el -
le né re so kan vet tek részt az ese mé -
nyen.

mon dom nek tek: azért va gyok, hogy
szol gál jak. Ad dig fo gok szol gál ni,
amíg erôm lesz, amíg élek.

Sze ret ném, ha majd egy szer,
ami kor el visz nek in nen... Ami kor
ti fi a i tok kal, lá nya i tok kal el kí sér -
tek en gem utol só utam ra... Sze ret -
ném, hogy ak kor min den ki tud ja:
én, a rab bi, min dent meg tet tem ér -
te tek, én, a rab bi, min dent meg tet -
tem, MIN DENT, amit meg te het -
tem!

Friedmann Dé nes rab bi ak kor ar ra
gon dolt, ha majd idôs ko rá ban el szó -
lít ja a Jóteremtô, kö zös sé ge el kí sé ri
utol só út já ra. Az akar ta ki fe jez ni,
hogy min den ki há lás szív vel gon dol
majd rá.

El telt 17 év! A rab bi szol gál ta a
kö zös sé get. Sze ret ték, meg be csül -
ték! Büsz kék vol tak rá! Biz to sak
vol tak ben ne, hogy imái meg hall ga -
tás ra ta lál nak.

A sza vak kal vi gyáz ni kell. A sza -
vak nak sú lyuk van. Mond hat nám:
a sza vak más ér tel met kap nak!

Min den más képp ala kult! Min den
tra gi ku san ala kult.

A rab bit va ló ban el vit ték! Utol só
út já ra vit ték! A kö zös ség fi ai és lá -
nyai va ló ban el kí sér ték! A rab bi
utol só út ja az új pes ti kö zös ség
utol só út ja is volt egy ben!

Az UTOL SÓ ÚT PE DIG A
GÁZ KAM RÁK BA VE ZE TETT!

Együtt men tek! Együtt szen ved -
tek! Együtt!

Még él ni akar tak, még sze ret ni
akar tak. Bol dog, nyu godt öreg ség re
vágy tak. Együtt sír tak... még nem
ne vel het ték fel fi a i kat, lá nya i kat.

Igen! A rab bi min dent meg tett,
és sem mit sem te he tett! Sem mit
sem te he tett!

Zu han tak a mély be, a sem mi be, a
go nosz ba! Nem tud ta azt sem meg -

An  nyi fáj da lom ra, an  nyi szen ve -
dés re em lé kez he tünk. A fáj da lom
ös  sze tö ri a szí ve ket! 

„(Az Örök ké va ló) meg gyó gyít ja
a meg tört szí vû e ket, és gyó gyí tó
kö tést ad fájdalmukra!”2

Az elôbb idéz tem a Tal mud Bava
Mecia traktátusában ol vas ha tó tör té -
ne tet!

A tör té net ben meg hal rab ban
Gamliel! A lá nya, Ima Salom si rat ja
ap ját, si rat ja ér tel met len ha lá lát.
Meg tört szív vel mond ja:

„Min den aj tó be zá rul egy szer,
de a szív fáj dal má nak ka pu ja so -
ha sem zá rul be!”

Meg em lé ke zünk az ér tel met len ál -
do za tuk ról.

Örök ké va ló! Mi a szív fáj dal má -
val, mi meg tört szív vel az em lé ke -
zés órá já ban nagy ir gal mad hoz
for du lunk kö nyör gé sünk kel:

Ir ga lom Aty ja, rejtsd ál do za ta -
ink lel két szár nya id me ne dé ke alá
örök re!

A men  nyei pa ra di csom kert jé ben
ta lál ja nak nyu gal mat.

Fog lald Ôket az örök lét kö te lé ké -
be...

Atyánk, Ki rá lyunk, tartsd em lé ke -
ze ted ben az új pes ti és min den zsi dó
ál do zat ár tat lan vé rét.

És mond junk er re Áment!
1 V.M. 30/12. 
2 147. zsolt/5.

Nagykôrös
A gyász meg em lé ke zést dr.

Feldmájer Pé ter, a Mazsihisz Kö -
zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti Cso port -
já nak el nö ke nyi tot ta meg. El mond -
ta, hogy évrôl év re az zal is em lé ke -
zünk ha lott ja ink ra, hogy va la mit csi -
no sí tunk a temp lo mon. Most el ké -
szült vég re a bal ol da li lépcsôház, és
ez zel nem ma rad olyan rész, amit ne
újí tot tunk vol na fel. Ez zel tisz tel -

Em lé ke zés már tír ja ink ra Pandémia és kö zös ség épí tés
(Folytatás az 2. oldalról)

ta láltunk egy meg ol dást, fel kí nál tunk
egy lehetôséget.

És most megint a blogomból idé -
zek:

„Múlt hé ten Aviad Friedman és fe le -
sé ge, Han na, az iz ra e li mo dern or to -
dox kö zös ség jól is mert és nép sze rû
tag jai az iz ra e li szi go rú ka ran tén ide je
alatt sáhárit (reg ge li) imát hir det tek a
Zoomon ke resz tül, me lyet zsi na gó gá -
juk, a Jáhád szer ve zett Tel-Avivban.

A meg hí vó ban le ír ták, hogy azt a
há rom imát ki hagy ják ebbôl a reg ge li
istentiszteletbôl, ame lyek ben devárim
sebkidusa, az az szent ség be li dol gok
sze re pel nek, ami ket csak minjenben
le het el mon da ni: a ká dist, a kedusát és
a bárhut.

A meg hí vót meg kap va Ben já min
Lau rab bi ta ná csot és út mu ta tást kért
Eliezer Melámed rab bi tól, a Hár
Bráhá jesiva vezetôjétôl, a Peninei
Halakha so ro zat szerzôjétôl, hogy a
zsi dó val lás jog szem elôtt tar tá sá val
mi lyen val lás jo gi moz gás te re vol na
még is a Zoomon ke resz tül tar tott is -
ten tisz te le tek nek.

Melámed rab bi vé le mé nye sze rint a
gyá szo lók ká di sa (ká dis já tom) és a
rab bik ká di sa (ká dis derábbánán) el -
mon dá sa ál ta lá ban sem tekinthetô hi -
á ba va ló ál dás mon dás nak (bráhá 
levátálá), amit a val lás jog tilt.

Ezért a vir tu á lis is ten tisz te le ten ha
van minjen – még ha az egy kü lön le -
ges minjen is –, el le het mon da ni eze -
ket az imá kat, az az a gyá szo lók mon -
da nak ká dist!

Nagy szük ség ide jén, ami kor az
egész kö zös ség ér de ke, hogy leg alább
vir tu á li san együtt imád koz za nak, a
minjenhez kö tött bárhu ima el mon dá -
sa sem tekinthetô hi á ba va ló ál dás -
mon dás nak (bráhá levátálá). Ezért
megengedhetô, hogy a bárhu imát is
el mond juk egy vir tu á lis is ten tisz te le -
ten, hogy kö zö sen áld juk az Egyet len
Is tent.”

Rö vid ta na ko dás után úgy ha tá roz -
tunk, be le vá gunk eb be a mód szer be,
az az így fog juk meg szer vez ni a val lá -
si éle tün ket. Tud tuk, re mél tük, ez csak
ide ig le nes meg ol dás lesz, ahogy az zal
is tisz tá ban vol tunk, nem kö vet majd
min den rab bi ezen az úton min ket, le -
gyen szó a neo ló gi á ról vagy bár me -
lyik más irány zat ról. Nem akar tunk
sem mi fé le fe les le ges vi tát ge ne rál ni,
egész egy sze rû en azt sze ret tük vol na,
ha a mi kis kö zös sé ge ink meg ma rad -
nak, együtt ma rad nak.

Azt gon do lom, a mi meg ol dá sunk
(is) jó volt.

Elsôsorban azért, mert így min den -
nap együtt vol tunk, igaz, az zal a kü -
lönb ség gel, hogy nem a zsi na gó gá ban
ta lál koz tunk, ha nem min den ki ott hon -
ról csat la ko zott a kö zös ség hez.

És ha már ott hon ról lép tünk be. En -
nek az egész idôszaknak ta lán ez volt
az egyik leg kü lön le ge sebb, leg szebb
ré sze. Mert a ka ran tén ki hir de té sé ig is
elég gyak ran ta lál koz tunk, tud tunk
egy más ról, a má sik örömeirôl, gond ja -
i ról, de ezek a ta lál ko zá sok egy adott
tér ben, a zsi na gó gai kö zös ség ben tör -
tén tek. Most, hogy min den ki ott hon ról
lé pett fel (lé pett be) a kö zös tér be, az -
zal egy ki csit been ged tük a töb bi e ket a
la ká sunk ba, az az meg hív tuk egy mást
lá to ga tó ba. Jó ér zés volt lát ni a ba rá ta -
im la ká sát, an nak akár csak egy rész le -
tét, az egész imád ko zás nak ez is adott
egy faj ta ott ho nos sá got. 

És igen, a ven dég ség is!
Azt is meg be szél tem Dar vas Ist ván

ba rá tom mal, hogy a hét köz na pi imá -
kon túl – ter mé sze te sen a halacha be -
tar tá sa mel lett – szom bat fo ga dá so kat
is tar tunk. Egyik hé ten a Bét Sálom
zsi na gó ga fo gad ta a hí ve ket, míg a
má si kon a Bét Jehuda zsi na gó ga.
Ettôl még szebb lett az egész, még
job ban meg is mer het tük egy mást.

És az is mer ke dés!
A min den na pos be je lent ke zé sek ar -

ra is lehetôséget ad tak, hogy az imák
elôtt meg le gyen a fe cse gés, a be szél -
ge tés. Elôfordult, hogy egy szer re akár
né gyen-öten is be szél tünk, de ez volt
ed dig is, most csak az volt a fon tos,
hogy a tech ni ka bír ja az egé szet.

Nem va gyok hí ve az olyan tí pu sú
szám há bo rúk nak, hogy hol és meny -
 nyi en vol tak, de azt ta pasz tal tam, na -
gyon so kan el jöt tek imád koz ni min -
den egyes nap, és olya nok is csat la -
koz tak, akik kel már ré gen ta lál koz -

tam, aki ket már ré gen lát tam. Mit
mond jak, öröm te li és meg ha tó is volt
egy ben. Ahogy az is – és tu laj don kép -
pen ezért is szer vez tük így ezt az egé -
szet –, hogy azok, akik nek ez fon tos
volt, min den nap el mond hat ták a ká -
dist a sze ret te ik után, hogy kö zö sen
mond hat tuk a sza va i ra az áment.
Ahogy a bárhu imát is kö zö sen, kö -
zös ség ben mond tuk el.

Volt ér tel me!
Min den hé ten ta ní tot tunk, nem csak

mi, ha nem a kö zös ség tag jai is, ahogy
volt lehetôségünk meg tar ta ni a
sávuoti ta nu lást is, ami re so kan je lent -
kez tek, fe lejt he tet len es tét sze rez ve
min den érdeklôdônek.

Azt kell mon da nom, eze ken az al -
kal ma kon megint jó volt zsi dó nak
len ni, megint jó volt a zsi dó kö zös ség
tag já nak len ni! Min den ilyen al ka lom
megerôsít en gem is ab ban, hogy ér de -
mes volt mind eze ket be vál lal ni, még
ak kor is, ha ez zel nem min den ki ér tett
egyet.

A ka ran tén egy szer csak vé get ért!
Kö szö ne tet kel lett mon da nunk az
Örök ké va ló nak, hogy meg él tük,
azok nak az em be rek nek, akik min -
den ben se gí tet ték, tá mo gat ták a töb bi -
e ket, a kö zös sé günk tag ja i nak, hogy
vé gig ve lünk vol tak.

Az utol só al kal mak kor, ami kor már
ki-ki nyi tot tak a zsi na gó gák, mi még
ös  sze jöt tünk, imád koz tunk, de ek kor
már nem volt ká dis, nem volt bárhu,
vi szont ek kor is együtt vol tunk, ami
ta lán a leg fon to sabb!

Ahogy az óta is – igaz, most „csak ”
he ten te egy szer – ta lál ko zunk, ta nu -
lunk a RaDarral.

Mi lesz a jövôben?
Ezt nem tud ni, hi szen a ví rus még

itt van, él nek az eny hí té sek, de még
min dig nem jött vis  sza az az élet, amit
már ci us elôtt meg szok tunk. Ha ne tán
a jár vány má so dik hul lá ma be csap,
ak kor le het sé ge sek az újabb szi go rí tá -
sok. Mi csak egy dol got te he tünk, fel -
ké szü lünk rá, már van nak ta pasz ta la -
ta ink, már tud juk, hogy mit kell ten ni.

Ne ke rül jön rá sor, de ha még is úgy
ala kul, ak kor online is vár juk a zsi dó
kö zös sé get.

Mert még is csak együtt len ni a leg -
jobb.

Dar vas Ist ván
A ví rus kö vet -

kez té ben el ren delt
kor lá to zá sok ter -
mé sze te sen a mi
kö zös sé gün ket, a
Bét Jehuda zsi na -
gó ga tag ja it is rosz-
  szul érin tet ték, de
né hány hó nap el -
tel té vel, igaz, még csak na gyon óva to -
san, kijelenthetô, hogy alapvetôen jól
át vé szel tük. Az elsô és leg fon to sabb,
hogy a közösségbôl sen ki sem be te ge -
dett meg, az meg kü lö nö sen öröm te li,
hogy a legidôsebb tag ja ink is ki vá ló
egész ség nek ör ven de nek. Sze mély
sze rint ki csit ag gód tam, hogy a kö -
zös sé gi éle tet men  nyi re le het fenn tar -
ta ni zsi na gó ga nél kül, de a vir tu á lis
ta lál ko zá sok meg nyug ta tó vá laszt ad -
tak, rá adá sul ezek hez az al kal mak hoz
olyan tag ja ink is tud tak csat la koz ni,
akik az el múlt né hány év ben kül föld -
re men tek. A zsi na gó gák új ra nyi tá sá -
ig Rad nó ti Zol tán fôrabbival kö zö sen
ki ala kí tot tunk egy rend szert, min den
es te együtt imád koz tunk és ta nul tunk,
il let ve he ten te egy al ka lom mal reg ge -
li imát is tar tot tunk. Ami kor vis  sza tér -
het tünk kö zös sé ge ink be, úgy dön töt -
tünk, hogy nem ha gyunk fel a jól
mûködô, sok em bert moz ga tó vir tu á -
lis ta nu lá sok kal, ezért min den szer dán
19 óra kor ta lál ko zik a csa pat, ami
azért is jó, mert töb ben kö zü lük még
nem mer nek, tud nak sze mé lye sen
meg je len ni, így vi szont ve lük is tud -
juk tar ta ni a kap cso la tot. Ös  szes sé gé -
ben úgy lá tom, a pandémia leg in kább
ké nyel met len sé ge ket oko zott, de ér -
de mi kárt nem tett, a kile mû kö dé se
fo lya ma tos ma radt, az internetes ok ta -
tás pe dig szer ve sen be épült az éle -
tünk be, va gyis még né mi po zi tív ha tá -
sa is megfigyelhetô. Ettôl füg get le nül
mind an  nyi an azt sze ret nénk, ha a má -
so dik hul lám el ke rül né Ma gyar or szá -
got, de amen  nyi ben még is be kö vet ke -
zik, ak kor az el múlt hó na pok ta pasz -
ta la ta i val fel vér tez ve, egy mást tá mo -
gat va fog juk át vé szel ni azt is.

(Folytatás az 2. oldalról)
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Holokausztfotókkal dí szí tett masz ko kat
árul egy ame ri kai fér fi

Tyler Kozdron ez zel csak ar ra sze ret te vol na fel hív ni a fi gyel met, hogy
„a kötelezô maszk vi se lés a holokauszthoz ha son ló ese mény hez fog ve zet -
ni”.

Az Egye sült Ál la mok ban egy re sú lyo sabb mé re te ket ölt a ko ro na ví rus-jár -
vány, ezért több ál lam ban már kötelezôvé tet ték a maszk vi se lést a nyil vá nos
he lye ken. Ez zel azon ban nem min den ki ért egyet, és va la mi ért töb bek nek a
ná cik és a holokauszt jut eszé be ar ról, hogy egy masz kot kell az ar cuk ra fel -
he lyez ni.

Az utób bi ak cso port já ba tar to zik Tyler Kozdron is, aki a JTA tu dó sí tá sa
sze rint egy Ho lo ca ust Face Masks el ne ve zé sû webshopot in dí tott, ahol töb bek
kö zött a holokausztot áb rá zo ló fo tók kal dí szí tett arc masz ko kat árul.

A webáruházban pél dá ul 12,44 dol lá rért
(3650 fo rint) kap ha tó olyan maszk, ame -
lyen egy fel tar tott ke zû zsi dó kis fiú lát ha -
tó, amint egy ná ci ka to na fegy vert fog rá.
De az ausch witzi kon cent rá ci ós tá bor ról
vagy ép pen egy kre ma tó ri um ról ké szült
fo tó val el lá tott masz kot is vá sá rol hat az,
aki nek be jön az ilyes mi.

A webáruház lét re jöt tét Kozdron az zal ma gya ráz za, hogy azt fi gye lem fel -
hí vás nak szán ta, mi vel sze rin te ez tör té nik, ami kor az em be rek el kez de nek ár -
tat lan nak hitt sza bá lyo kat kö vet ni. A holokauszt ál do za ta it sen ki sem fi gyel -
mez tet te, ahogy azt most ô te szi. A maszk vi se lés sze rin te ugyan is a
holokauszthoz ha son ló ese mény hez fog ve zet ni. 

Ar ra a fel ve tés re, hogy ez zel relativizálja a holokausztot, Kozdron azt a vá -
laszt ad ta, hogy nem ô, ha nem a zsi dók relativizálják a holokausztot. Sze rin -
te ugyan is a zsi dók a holokauszt ese mé nye it ar ra hasz nál ják fel, hogy meg -
véd jék ma gu kat az ôket ért kri ti kák tól.

A holokauszt és a ko ro na ví rus-jár vány el le ni vé de ke zés ér de ké ben ho zott
ren de le tek ös  sze ha son lít ga tá sa nem egye di eset. Ko ráb ban egy kansasi lap
ho zott le egy olyan raj zot, amely egyenlôségjelet tett a kor mány zó maszk vi -
se lé si ren de le te és a holokauszt kö zé. Nem rég pe dig egy ame ri kai há zas pár
ho rog ke resz tes zász lót az ar ca elé köt ve ment el vá sá rol ni. Ne kik is a ná cik
ju tot tak eszük be ar ról, hogy masz kot kell vi sel ni ük.

Jonathan Greenblatt, a Rá gal ma zás-el le nes Li ga (ADL) vezetôje a
Twitteren osz tot ta meg a vé le mé nyét a jelenségrôl: „Vis  sza ta szí tó és hely te -
len ös  sze ha son lí ta ni a jár vány ügyi in téz ke dé se ket mil li ók meg gyil ko lá sá val a
holokauszt ide jén. En nek nincs he lye a tár sa dal munk ban.”

Ki bic

Min dig iz gat tak az olyan vá ro sok,
or szá gok, ahol egy kor jelentôs zsi dó
kö zös ség élt. Minszk amel lett, hogy
nap ja ink ban Fehéroroszország, pon to -
sab ban a Belarusz Köz tár sa ság
fôvárosa, jelentôs zsi dó ok ta tá si és
kul tu rá lis köz pont ként mû kö dött az el -
múlt év szá zad ok ban. 

A 14. szá zad elejétôl 1793-ig
Minszk Len gyel or szág-Lit vá nia ré sze
volt; késôbb a cá ri ura lom alá tar to -
zott, a 15. szá zad tól pe dig Be lo rus  szia
leg fon to sabb ke res ke del mi köz pont já -
vá nôtte ki ma gát. Mi u tán a zsi dó kat
szám ûz ni kezd ték Lit vá ni á ból (1495),
na gyon so kan te le pül tek le Minszk vá -
ro sá ban. 1579-ben Bá tho ry Ist ván ki -
rály en ge délyt adott a minsz ki zsi dók -
nak ar ra, hogy üz let he lyi sé ge ket bé -
rel je nek, azon ban 1606-ban III. Zsig -
mond ki rály min den faj ta ke res ke del mi
te vé keny ség foly ta tá sát meg til tot ta
szá muk ra. 

1633-ban IV. Lász ló ki rály en ge dé -
lyez te a zsi dók nak, hogy in gat lant vá -
sá rol ja nak, még a pi ac té ren is, sôt te -
rü le tet biz to sí tott szá muk ra egy
temetô lét re ho zá sá ra. A Hmelnickij-
lázadást és az azt követô orosz–len -
gyel há bo rút a he lyi zsi dó kö zös ség
tag jai is meg szen ved ték. 1679-ben 
III. So bi es ki Já nos ki rály megerôsí-
tette, hogy a há zak és az üz le tek, a zsi -
na gó ga és a temetô a zsi dók tu laj do nát
ké pe zik, és is mé tel ten dek la rál ta a ke -
res ke de lem és a kéz mû ves ség sza bad -
sá gát. Eze ket a jo go kat II. Augustus
ki rály 1722-ben tel jes egé szé ben új ra
el is mer te. En nek köszönhetôen a
minsz ki kö zös ség a 17. és a 18. szá -
zad ban vi rág zott, bár ez zel épp a he -
lyi ek el len szen vét vál tot ták ki. Egy
1766-ban ké szült nép szám lá lás sze rint
a vá ros nak 1322 zsi dó la ko sa volt,
akik ki emelt sze re pet ját szot tak a ke -
res ke del mi élet ben. A zsi dó kö zös ség
szel le mi éle te is gaz da go dott, 1685-
ben a he lyi rab bi, Moses Mordecai lét -
re hoz ta az elsô jesivát a te le pü lé sen.

A 19. szá zad ban a minsz ki volt az
egyik leg na gyobb és leg fon to sabb zsi -
dó kö zös ség Orosz or szág ban. 1847-
ben a zsi dó ság lé lek szá ma 12.976,
1897-ben 47.562 fôre nö ve ke dett,
utób bi a tel jes né pes ség 52,3%-át tet te
ki. A vá ros ban egy maszkilim kör is
lé te zett, és az 1840-es évek ben szá -
mos zsi dó is ko lát ala pí tot tak, me lyek
tan ter ve i ben vi lá gi tár gyak is sze re pel -
tek. Minszkbôl szár ma zott és fejlôdött
ki a zsi dó mun kás moz ga lom. Az
1870-es évek kö ze pén a zsi dó szo ci a -
lis ták kö re it is meg szer vez ték, me lyek

Ima alatt le ta kar ják
a ke resz tény kegy tár gya kat

Nagy nem zet kö zi vissz han got vál tott ki, hogy Tö rök or szág nem rég me -
cset té nyil vá ní tot ta az isz tam bu li Hagia Sophia ba zi li kát. A tö rö kök sze -
rint azon ban az épü let re vo nat ko zó dön té sek tel jes egé szé ben az or szág
bel ügy ét ké pe zik.

Az üg  gyel kap cso lat ban Tö rök or szág olasz or szá gi nagy kö ve te, Murat
Salim Esenli nyi lat ko za tá ban el mond ta, hogy csak Isz tam bul vá ro sá ban
nyolc van ki lenc temp lom mû kö dik, ör mény, ka to li kus, or to dox, ang li kán
temp lo mok, va la mint hu szon egy zsi na gó ga.

„Félrevezetô te hát azt ál lí ta ni, hogy Tö rök or szág nem tart ja tisz te let ben a
val lás sza bad sá got, ki zá ró lag a Hagia Sophia ügyé re hi vat koz va” – vél te An -
ka ra olasz or szá gi dip lo má ci ai képviselôje.

A nagy kö vet ki je len tet te, hogy a ba zi li ka át ala kí tá sa Tö rök or szág szu ve rén
jo gá nak szá mít: a dön tés „jo gi lag meg ala po zott és nem kirekesztô, mi vel a
ba zi li ka min den ki, ke resz té nyek és mu zul má nok elôtt is nyit va ma rad” –
mond ta.

Hoz zá tet te, az egyet len kü lönb ség az lesz, hogy a Hagia Sophiába
belépôknek le kell majd ven ni cipôjüket, el vá laszt ják a fér fi ak nak és nôknek
fenn tar tott te re ket, és a nôknek le kell fed ni fe jü ket, aho gyan a ba zi li ká tól
nem mes  szi Kék Me cset ben is ugyan ezek a sza bá lyok ér vé nye sek. Ki fej tet te,
a Hagia Sophia a vi lág örök ség ré szé nek szá mít, és Tö rök or szág tud ja, mi lyen
kri té ri u mo kat kell tel je sí te ni ah hoz, hogy az épü let az UNESCO lis tá ján ma -
rad jon.

Ez zel egy idôben Tö rök or szág il le té kes mi nisz te re be je len tet te, hogy a me -
cset té át ala kí tott ba zi li ká ban le ta kar ják a ke resz tény kegy tár gya kat, va la mint
a Hagia Sophia a muszlim val lá si szer tar tá sok alatt nem lesz lá to gat ha tó.

Ki bic

Jövôre lesz Sze nes Han na – ahogy
Ma gyar or szá gon ne vez ték: Ani kó –
szü le té sé nek cen te ná ri u ma. Iz ra el
elsô nem ze ti hôsének tisz te le té re
em lék év ben mél tat ják a Bu da pes ten
szü le tett és ne vel ke dett fi a tal le ány
éle tét és helyt ál lá sát. 

Ná lunk az Iz ra e li Kul tu rá lis In té -
zet ben mû so ros ren dez vény in dí tot ta
az em lék évet a Keren Hayesod Nôi
Diviziójának szer ve zé sé ben. A jár -
vány da cá ra zsú fo lá sig meg telt a
Paulay ut cai köz pont elôadóterme, a
meg je len te ket dr. Pet ra so vits An -
na, a nôi ta go zat el nö ke kö szön töt te.
Az iz ra e li nagy kö vet meg nyi tó be -
szé dé ben szólt Sze nes Han na
hôsiességérôl, az em lé ke zés jelen-
tôségérôl. Meg te kint het tük a ró la el -
ne ve zett em lék mú ze u mot be mu ta tó
do ku men tum fil met, amely ben a Sdot
Jam kibucban lévô em lék köz pont
fel újí tá sá hoz kér nek tá mo ga tást.
Sza va lat és ze ne kö vet ke zett, majd
Dé nes Gá bor film je Sze nes Han na
életérôl be mu tat ta a ren de zett pol gá -
ri kör nye zet ben felnôtt le ány gond ta -
lan gyer mek ko rát, iro dal mi te het sé -
gé nek ki bon ta ko zá sát, ta lál ko zá sát
az an ti sze mi tiz mus sal, né pi ön tu dat -
ra éb re dé sét, és en nek kö vet kez té ben
alijázását. Ró zsa dom bi vil lá juk után
a kibucban mun ká já val is bi zo nyí tot -
ta el ha tá ro zá sa ko moly sá gát.

Ami kor ki tört a há bo rú, je lent ke -
zett az an gol had se reg be, ahol ve szé -
lyes fel adat ként azt kér te, hogy küld -
jék Ma gyar or szág ra, mert sze ret te
vol na fi gyel mez tet ni és men te ni a fe -
nye ge tett ho ni zsi dó sá got. Az Egyip -
tom ban ka pott kü lön le ges ki kép zés
után ejtôernyôvel le dob ták Ju go szlá -

Minsz ki zsi dók 1941-ben

Kolodko Mi hály al ko tá sa a Sze nes Han na té ren

A Hagia Sophia belülrôl

Megkezdôdött
a Sze nes Han na-em lék év

via fe lett, ott har colt a par ti zá nok ol -
da lán, majd át kelt a ma gyar ha tá ron,
de azon nal el fog ták. Nem tört meg a
csendôrök és a Ges ta po val la tá sa
alatt, hall ga tott, míg vé gül 1944. no -
vem ber 7-én a ma gyar had bí ró ság 
– egyéb ként sza bály ta lan – el já rá sa
után a Mar git kör úti fog ház ban ki vé -
gez ték. Meg je len nek a fil men ro ko -
nai, ba rá tai, sok ko ra be li rész let idé -
zi fel eze ket az éve ket.

Utá na ke rek asz tal-be szél ge tés kö -
vet ke zett, a résztvevôk pró bál ták ki -
de rí te ni, mit mond Sze nes Han na
éle te a ma em be ré nek. Szalay-
Bobrovniczky Vin ce he lyet tes ál -
lam tit kár, Ko vács And rás, a
Holokauszt Do ku men tá ci ós Köz pont
igaz ga tó ja, Dé nes Gá bor, a film ren-

dezôje vé le mé nyét Ró zsa Pé ter új -
ság író mo de rál ta, online pe dig Sze -
nes And rea is kö szön töt te a be szél -
ge tést.

A kö zön ség még so ká ig együtt
ma radt, ál ló fo ga dás ke re té ben tár -
gyal ták a so ka kat fel ka va ró lá tot ta -
kat.

Mél tó kez de te volt az em lék év -
nek!

Ró bert Pé ter

A zsi dó szo ci a lis ta, ci o nis ta vá ros: Minszk

az 1880-as és 1890-es évek ben na -
gyon ak tí vak vol tak. Az 1893–94-es
esztendôkben meg szü le tett ve lük
szem ben a „nem ze ti el len zék” is.

1895-ben Minszk ben ren dez ték meg
a zsi dó szo ci a lis ták kong res  szu sát,
ame lyen meg vi tat ták a Zsi dó Szo ci a -
lis ta Szö vet ség lét re ho zá sát is. 1901 és
1903 kö zött Minszk a Füg get len Zsi dó
Mun kás párt köz pont ja lett. Az 1880-
as évektôl a ci o nis ta esz mék jelentôs
szá mú követôre ta lál tak a he lyi zsi dó
kö zös ség ben.

A szov jet rend szer meg ala ku lá sa
után a ha ta lom a Szov jet unió más ré -
sze i hez ha son ló an Minszk ben is igye -
ke zett el né mí ta ni a zsi dó kö zös sé gi és
hit éle tet. A val lá si és nem ze ti in téz -
mé nye ket a jid dis nyel ven és a kom -
mu nis ta ide o ló gi án ala pu ló zsi dó kul -
tú ra in téz mé nyei vál tot ták fel, Minszk
a szov jet kom mu nis ta kul tu rá lis te vé -
keny ség fon tos köz pont já vá vált. Jid -
dis is ko lá kat ala pí tot tak, és az 1924-
ben lét re ho zott be lo rusz kul tu rá lis in -
té zet ben zsi dó szak osz tályt szer vez -
tek. Zsi dó tan szék jött lét re (1921) a
Minsz ki Egye tem Ok ta tá si Ka rán.
Eze ket az in téz mé nye ket azon ban az
1930-as évek kö ze pén be zár ták.

1926-ban Minszk ben 53.686 zsi dó
élt (a né pes ség 40,8%-a), 1939-re pe -
dig 70.998-ra (a tel jes né pes ség
29,7%-a) nö ve ke dett a lé lek szá muk.

A má so dik vi lág há bo rú után
Köz vet le nül a má so dik vi lág há bo rú

után Minszk ben fel ál lí tot tak egy em -
lék mû vet a holokauszt zsi dó ál do za ta i -
nak – az egyet len a Szov jet uni ó ban –
jid dis fel irat tal. 1948. ja nu ár 13-án Sa -
la mon Mikhoelset, a Zsi dó An ti fa sisz ta
Bi zott ság el nö két és a Moszk vai Ál la -

mi Szín ház igaz ga tó ját meg gyil kol ták a
minsz ki Lodochnaya ut cá ban, mi köz -
ben hi va ta los ki kül de té sen lá to gat ták
meg a vá rost. Késôbb el is mer ték, hogy
a gyil kos ság a tit kosrendôrség mun ká ja
volt (Sztá lin pa ran csá ra).

Az 1959-es nép szám lá lás so rán
38.842 fô val lot ta ma gát zsi dó nak
Minszk ben, akik kö zül 5716-an anya -
nyelv ük ként a jid dist ne vez ték meg. A
becs lé sek sze rint azon ban az iz ra e li ta
la kos ság tény le ges szá ma ak ko ri ban
en nek kö zel a dup lá já ra, mint egy 
50-60.000 fôre volt tehetô. A ha tó sá -
gok 1959-ben be zár ták a minsz ki
Nagy Zsi na gó gát. A Kis Zsi na gó ga
ek kor még meg ma radt, de hat év vel
késôbb a re zsim ezt is meg sem mi sí tet -
te, és egy bér há zat húz tak fel a he lyé -
re. Vé gül a zsi dó kö zös ség nek en ge -
dé lyez ték, hogy a vá ros szé lén, egy fa -
ház ban nyis sa nak egy kis zsi na gó gát.
Minszk ben nincs zsi dó temetô, a zsi -
dó kat az „ál ta lá nos sír kert” kü lön ré -
szé ben te met ték el. 1968-ban sok fi a -
talt le tar tóz tat tak ci o nis ta te vé keny ség
foly ta tá sa mi att. Az 1990-es évek ben
a leg több zsi dó Iz ra el be vagy Nyu gat -
ra tá vo zott. Az 1999-es nép szám lá lás
ada tai sze rint 10.141 zsi dó élt a be lo -
rusz fôvárosban. 2001-ben kö zös sé gi
köz pont nyílt a te le pü lé sen. 2003-ban
már há rom zsi na gó ga is mû kö dött a
kö zel két mil lió la kos sal rendelkezô
nagy vá ros ban (nap ja ink ban csak egy
ak tív sült ke res he tünk fel). 
Fel hasz nált for rá sok:
https://yivoencyclopedia.org/article.
aspx/Minsk
https://www.jewishvirtuallibrary.org/
minsk-belarus-virtual-jewish-history-
tour

Mik lós Dó ri
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Idén szep tem ber má so dik fe lé ben
ün ne pel jük a zsi dó új évet (ros
hásáná). Egy év vel ko ráb bi ada tok
sze rint a vi lág zsi dó sá ga 14,8 mil lió
fô. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
zsi dó sá ga 5,7 mil lió, és ez a szám
már egy mil li ó val ke ve sebb, mint az
Iz ra el ben élô zsi dók szá ma (6,7 mil -
lió). Eu ró pá ban a leg né pe sebb zsi dó
kö zös ség (450.000) ma is Fran cia or -
szág ban él, Ma gyar or szá gon 47.000.

Mi u tán az ame ri kai zsi dó sá got év -

Netanjahu min den iz ra e li nek
pénzt osz ta na

A mi nisz ter el nök egy sze ri anya gi jut ta tást ígért min den iz ra e li ál lam -
pol gár nak a ko ro na ví rus-jár vány okoz ta pénz ügyi vál ság eny hí té sé re –
ír ja az MTI. Ezt azon ban nem min den ki tart ja jó öt let nek.

Gaz da sá gi szak em be rek és po li ti ku sok is bí rál ják a ko ro na ví rus-jár vány
mi att bevezetendô és min den iz ra e li nek egy for mán pénzt osz tó új Netanjahu-
tervet.

A terv sze rint az egy gyer me kes csa lá dok 2000 sékelt (mint egy 180 ezer fo -
rin tot), a két gyer me ke sek 2500 (225 ezer fo rin tot), a há rom- és több gyer me -

Az arab vi lág hôsként
gyá szol ja a be du i no kat
megmentô zsi dó fér fit

A muszlim vi lág ban
Michael Ben Zikri a zsi -
dó–arab együtt élés szim bó lu -
má vá vált azu tán, hogy az iz -
ra e li kül ügy mi nisz té ri um per -
zsa és arab nyel ven is köz zé -
tet te a tör té ne tét. A 45 éves,
há rom gyer me kes zsi dó fér fi
pár nap ja egy be du in csa lád
ful dok ló tag ja it ki men tet te a
dél-iz ra e li Sikuma víz tá ro zó -
ból, ô ma ga azon ban víz be ful -
ladt. Em ber és em ber kö zött
nincs kü lönb ség – ír ta egy ira -
ki kommentelô.

Az arab és muszlim vi lág ban
so ka kat meg rá zott a hí re, hogy
egy 45 éves zsi dó fér fi, Michael
Ben Zikri az éle te árán men tett
meg a ha lál tól egy be du in csa lá -
dot az Iz ra el dé li ré szén fekvô Sikuma víz tá ro zó nál. Ben Zikrinek köszön-
hetôen há rom gyer mek és a nagy nén jük me ne kült meg a víz be fú lás tól.

Egy sza ú di kommentelô a Ko rán ra hi vat koz va azt ír ta, hogy aki meg ment
egyet len lel ket, az egész em be ri sé get men ti meg. Egy egyip to mi internetezô
azt ír ta, hogy a po li ti kai kü lönb sé gek da cá ra nincs köz tünk vi ta az ember-
ségességrôl, egy ira ki kommentben pe dig az ol vas ha tó: ilyen Iz ra el szeretô és
segítôkész né pe.

A zsi dó fér fit Askelonban te met ték el, bú csúz ta tá sá ra so kan el men tek
Hurából, ahol az ál ta la meg men tett be du in csa lád is él. Gyász szer tar tá sán
egyik gye rek ko ri ba rát ja, Jákov Avitan iz ra e li val lás ügyi mi nisz ter azt
mond ta ró la: ha va la ki baj ba ke rült, Michael volt az elsô, aki a se gít sé gé re si -
e tett. Hoz zá tet te, hogy ami most tör tént, az nem csu pán egy hôsies tett volt,
ha nem az ô éle té nek a lé nye ge: az az elsôként ug ra ni a víz be má so kért.

A Bevándorlási és In teg rá ci ós Mi -
nisz té ri um ál tal ös  sze ál lí tott ada tok
sze rint az év elsô fe lé ben Iz ra el be
érkezô be ván dor lók szá ma kö zel 50
szá za lék kal csök kent az elôzô év hez
vi szo nyít va. Ezt a nagy mér té kû visz -
 sza esést a glo bá lis vi lág jár vány nak
tu laj do nít ják.

Az ada tok azt mu tat ják, hogy ja nu -
ár és jú ni us kö zött 8235 be ván dor ló
ér ke zett az or szág ba, szem ben az
elôzô év azo nos idôszakával, ami kor
16.244-en alijáztak Iz ra el be. Már ci -
us kö ze pe óta, ami kor a vi lág nagy
ré sze be zá rult, a be ván dor lás is le las -
sult a nem zet kö zi já ra tok ki esé se és a
szi go rú sza bá lyok mi att. Min den ki -
nek ugyan is, aki külföldrôl ér ke zik,
14 na pot ka ran tén ban kell töl te nie.

Isaac Herzog, a Zsi dó Ügy nök ség
el nö ke ko ráb ban azt jó sol ta, hogy
250.000 be ván dor ló ér ke zik Iz ra el be
az elkövetkezô öt esztendôben, ala -
poz va ar ra a tény re, hogy az utób bi
évek ben a be ván dor lók szá ma meg-
nôtt.

Kü lö nö sen me re de ken emel ke dett
a Fran cia or szág ból betelepedôk szá -
ma, de a fran cia zsi dó for rá sok sze -
rint so kan csak azért kezd ték meg az
alija igény lé sét, hogy iz ra e li út le ve -
let sze rez ze nek, nem pe dig azért,
mert azon nal le akar tak te le ped ni az
or szág ban.

Az idei elsô fél év ben egyéb ként az
Iz ra el be érkezô be ván dor lók kö zel
két har ma da Orosz or szág ból vagy
Uk raj ná ból alijázott.

Netanjahu: pénz, pénz, pénz

Peter Beinart

Michael Ben Zikri
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kes csa lá dok pe dig 3000 sékelt (270 ezer fo rin tot) kap nak. Az egye dül ál lók
750 sékel (67.500 fo rint) egy sze ri jut ta tás ban ré sze sül nek. A kis vál lal ko zók -
nak már meg is kel lett kap ni uk az el múlt na pok ban a ne kik já ró 7500 sékelt
(kb. 680 ezer fo rin tot).

A bí rá lók elsôsorban at tól tar ta nak, hogy Iz ra el ki vá ló hitelminôsítés-
besorolását ront hat ja a terv, mely to vább nö ve li az or szág költ ség ve té si hi á -
nyát a ma gas mun ka nél kü li sé gi rá ta mel lett.

„El vesz te get tek négy hó na pot, ami kor meg ha tá roz hat ták vol na a né pes ség
tá mo ga tá sát szol gá ló kri té ri u mo kat. Ez nem gaz da sá gi terv, ha nem pénzt ad
az em be rek nek a je ru zsá le mi tün te té sek mi att” – mond ta a Ynetnek Slomó
Ma óz gaz da sá gi szak em ber, a kor mány el le nes meg moz du lá sok ra utal va.

A pénz ügyi szakértôk he ve sen bí rál ták a meg kü lön böz te tés nél kül min den -
ki nek, rá szo ru lók nak és gaz da gok nak egy for mán jut ta tott 750 sékeles (68
ezer fo rin tos) se gít ség nyúj tást. A 12-es ke res ke del mi té vé csa tor na ér te sü lé se
sze rint han gos ki a bá lás hal lat szott a pénz ügy mi nisz té ri um vezetôinek iro dá -
já ból, ami kor Avi Szimhon, Ben já min Netanjahu mi nisz ter el nök gaz da sá gi
ta nács adó ja is mer tet te ve lük a ka to nai rá dió ki fe je zé se sze rint „a pandémia
mi att kó má ba ke rült” iz ra e li gaz da ság meg men té sé nek új ter vét.

Sa ul Meridor, a mi nisz té ri um pénz ügyi osz tá lyá nak vezetôje ar ra fi gyel -
mez te tett, hogy az ilyen lé pé sek ront hat ják Iz ra el nem zet kö zi hi tel ké pes sé-
g ét, az or szág hely ze té nek meg íté lé sét Ve ne zu e lá é val hoz hat ják egy szint re,
amely nek gaz da sá gát el pusz tí tot ta a po pu lis ta és felelôtlen gaz da ság po li ti ka.
Meridor fel hív ta a fi gyel met a gaz da ság élén kí tés ha té ko nyabb mód sze re i re.

„Úgy gon do lom, hogy van nak jobb és ha té ko nyabb mód sze rek a ke res let
nö ve lé sé re” – fo gal ma zott meg szo kat lan mó don bí rá la tot az iz ra e li jegy bank
el nö ke, Amit Jarón is. „Nem ér tem, mi ért kell pénzt ad nunk a gaz dag csa lá -
dok nak. Mi ért nem adunk dif fe ren ci ál tan?” – vé le ke dett az ultraortodox
askenáziak párt já nak egyik képviselôje, Móse Gafni.

A ko a lí ci ó ban a Likuddal szö vet sé ges Kék-Fehér Párt sem üd vö zöl te a
min den iz ra e li nek já ró pénz öt le tét. Ga bi Askenázi kül ügy mi nisz ter a ka to -
nai rá di ó nak adott in ter jú já ban el mond ta, hogy a kor mány ülé sén meg pró bál -
ják majd el ér ni a dif fe ren ci ált, a va ló ban rá szo ru ló kat tá mo ga tó se gé lye zést
az er re Netanjahu ál tal meg ha tá ro zott hat mil li árd sékelbôl (hozzávetôleg 500
mil li árd fo rint ból).

„A pénz szó rá sa nem gaz da sá gi terv, ha nem populizmus” – nyi lat koz ta Orit
Farkas-Kohen, a Kék-Fehér stra té gi ai ügyek kel fog lal ko zó mi nisz te re a
Ynetnek. „Je len le gi for má já ban a terv el len sza va zok” – tet te hoz zá.

A ko ro na ví rus-jár vány mi at ti gaz da sá gi vál ság az idei elsô ne gyed év ben az
iz ra e li gaz da ság 6,9 szá za lé kos zsu go ro dá sát hoz ta éves ös  sze ve tés ben, mi -
köz ben a ta va lyi utol só ne gyed év ben 4,6 szá za lé kos nö ve ke dést mér tek. Hu -
szon két szá za lék kal csök kent a fo gyasz tás, a szol gál ta tá sok igény be vé te le pe -
dig 34 szá za lék kal esett vis  sza. A mun ka nél kü li ség je len leg 20 szá za lék kö -
rü li, és elsôsorban a fi a ta lo kat sújt ja.

A galut zsi dó sá ga Iz ra el el len?!
ti ze de ken át védô bu bo rék szét pat -
tant, so kan kö zü lük eb ben az új, so -
sem ta pasz talt szi tu á ci ó ban bi zony -
ta la nul ke re sik a ki utat. Van nak
azon ban, akik úgy lát szik, már meg
is ta lál ták. Ôk az ame ri kai zsi dó ság
fô áram la tát képezô, a prog res  szí -
vak tól a kon zer va tí vo kig terjedô
áram lat.

Két ség te len, hogy fe lü le te sen
szem lél ve úgy tûn het, Iz ra el kor má -
nya i nak is sze re pük van ab ban, amin

az ame ri kai zsi dók most ke resz tül -
men nek.

Ha azon ban a té ma mély re ha tó
vizs gá la tá ba kez dünk, ki de rül, hogy
Iz ra el na gyobb oda fi gye lés sel, meg -
ér tés sel és ér zé keny ség gel sem tu -
dott vol na vál toz tat ni a je len le gi
hely ze ten. Azon a hely ze ten, ami 
– ne szé pít sük – mély ag go da lom ra
ad okot. 

Ami elsô rá né zés re is lát szik, az
az, hogy a chászid kö zös sé gek
erôsödése gyen gí ti a zsi dó plu ra liz -
must, amely na gyon fon tos a több -
ség ben lévô prog res  szív és kon zer -
va tív kö zös sé gek szá má ra.

A fo lya ma tos súr ló dá sok Obama
el nök kel, majd a ki ala kult jó kap cso -
lat az an  nyi ra gyû lölt utód dal csak
to vább mé lyí ti ezt a fe szült sé get. Ez
a fe szült ség or szág ha tá ron túl ter jed -
ve meg mu tat ko zik ab ban is, hogy az
iz ra e li–pa lesz tin bé ke tár gya lás ok
egy hely ben to po gá sát, a pa lesz tin
la kos ság ne héz sé ge it ki zá ró lag Iz ra el
szám lá já ra ír ják, mi köz ben pon to san
is me rik a pa lesz ti nok ne ga tív hoz zá -
ál lá sát a bé ke fo lya mat elôbbre vi te -
lé ben.

Az azon ban csak fel te vés, hogy
amen  nyi ben Iz ra el ru gal ma sabb, en -
ge dé ke nyebb len ne a „pa lesz tin kér -
dés ben”, az se gí te ne a különbözô
ame ri kai zsi dó szer ve ze tek kö zöt ti
egy re mélyülô sza ka dék csök ken té -
sé ben.

Ugyan is a ta pasz ta lat azt mu tat ja,
hogy az ame ri kai zsi dó ság kö ré ben
nap ról nap ra csök ken nem csak az Iz -
ra el irán ti, de a zsi dó ság irán ti érdek-
lôdés is. Egy har ma duk (több nyi re 40
év alat ti ak) már nem tar to zik egyet -
len zsi dó áram lat hoz sem, és kö rük -
ben a ter mé sze tes sza po ru lat mind -

ös  sze 1,4%. 70%-uk ve gyes há zas -
ság ban él, és mint tu dott, ilyen eset -
ben nagy ál ta lá nos ság ban a zsi dó fél
ad ja fel iden ti tá sát. Az ame ri kai zsi -
dó ság mint egy 50%-ának van va la -
mi lyen ér zel mi kap cso la ta a zsi dó -
ság gal. Több sé gük nem zsi dó is ko lá -
ba já rat ja a gye re ke it.

Be szé des szám, hogy kö rük ben jó -
val ma ga sabb a li be rá lis el ve ket val -
lók ará nya, mint az ame ri kai tár sa da -
lom egé szé ben! 70%-uk vall ja ma gát
de mok ra tá nak, és 2008-ban 78%-uk
sza va zott Obamára.

Néz zük meg az iz ra e li zsi dók ez
irá nyú vé le ke dé sét is. A tár sa da lom
csak na gyon kis ré szét fog lal koz tat -
ja, hogy mi tör té nik az ame ri kai hit -
sor so sa ik kal, és még ki sebb ré sze
fûz bár mi fé le re ményt is hoz zá juk.

Egy fel mé rés so rán a meg kér de -
zet tek nek csak ne gye de vél te úgy,
hogy az iz ra e li és a galuti zsi dó ság
sor sa kö zös. 60%-uk úgy fog lalt ál -
lást, hogy Iz ra el nek nem kell te kin -
tet be ven nie a galut zsi dó sá gá nak vé -
le mé nyét. 

Eb ben nyil ván sze re pe van an nak
is, hogy amíg az ame ri kai zsi dók ab -
szo lút több sé ge gyû lö li Trumpot, az

iz ra e li ek elônyben ré sze sí tik ôt
Bidennel szem ben.

Iz ra el zsi dó sá ga ne he zen tér na pi -
rend re a fö lött a tény fö lött is, hogy
az ame ri kai de mok ra ta párt gyors
radikalizációja sem ri aszt ja az ott élô
zsi dó kat, sôt vé le mé nyü ket a „prog -
res  szív” irány zat hoz iga zít ják.

Mind ezt an nak is me re té ben, hogy
az ame ri kai zsi dó ság e köz pon ti,
meg ha tá ro zó irány za tá nak fô és har -
cos szó szó ló ja Peter Beinart, aki a
New York Timesban „Töb bé nem hi -
szek a zsi dó ál lam ban” cím mel meg -
je lent, hos  szú és rész le tes cik ké ben
sza kí tott a ci o niz mus sal.

A szerzô az em be ri jo gok ne vé ben
el ve ti a zsi dó ság ön meg ha tá ro zás hoz
va ló jo gát. Iz ra elt fajgyûlölô ál lam -
nak tart ja, és tel jes mér ték ben fel -
men ti a ter ror cse lek mé nye ket
elkövetô pa lesz ti no kat, mert sze rin te

a ter ror a le gi tim el len ál lás ter mé sze -
tes kö vet kez mé nye. Vég kö vet kez te -
tés ként két ség be von ja Iz ra el nek
mint zsi dó ál lam nak a jo gát a lé te -
zés hez. 

Az eu ró pai zsi dó ság kö rül mé nyei
és lehetôségei különbözôek, mint
ahogy min dig is különbözôek vol tak
ame ri kai hit sor so sa i ké tól. Azon ban
már ott is meg je lent a fent le írt je len -
ség – elsôsorban Ke let-Eu ró pá ban,
de nem csak ott –, amely ben Iz ra el
bí rá la tát – ta lán nem is min den szán -
dék nél kül – ös  sze ke ve rik Iz ra el és
ez zel ter mé sze te sen a zsi dó ság lé te -
zés hez va ló jo gá nak megkérdô-
jelezésével.

Nyil ván va ló, hogy Iz ra el nem
hagy hat ja cser ben – és ez meg sem
for dul a fe jé ben – a galut zsi dó sá gát,
ez az út azon ban so ha nem le het egy -
irá nyú!

Lehárblog

Öt ven szá za lék kal csök kent
a be ván dor lók szá ma Iz ra el ben



ÚJ ÉLET6 1998. MÁ JUS 1.ÚJ ÉLET6 2020. AU GUSZ TUS 15.

Egy ki ál lí tás mar gó já ra
Kohn Mór (...–1944). Egyet len

fény kép, ami meg ma radt anyai
nagy apám ról, Kohn Mór ról. A kép a
má so dik vi lág há bo rú elôtt ké szült
Sá tor al ja új he lyen. Két lá nya szü le -
tett: Kohn Ág nes és Aliz. Ez utób bi
az édes anyám. Mind két lá nyát de -
por tál ták egy he lyi ki ad vány sze rint,
mely ben el hunyt ként sze re pel nek.
Míg Kohn Ágnesrôl – a há bo rú alatt
a test vé rek erôszakos szét vá lasz tá sa
mi att – ma nap ság sem mit nem le het
tud ni, ad dig édes anyám ma is él csa -
lád ja kö ré ben. Nagy apám egy új he -
lyi pék ség ben dol go zott, mely a há -
bo rú elôtti ket té sza kí tott nagy vá ros
élel me zé sé hez já rult hoz zá. Gyer -
mek ko rom ré gi ismerôse, Gottliebné
Friedman Lea né ni még is mer te
nagy apá mat, míg élt, so kat be szélt
ró la. El mon dá sa sze rint mun ká ját
min den ki sze ret te, szak ér tel mét di -
csér te, amit mun ka szol gá la tos be hí -
vó ja „sza kí tott meg”.

Te vé keny sé ge kap csol ha tó a mú -
ze um re mek be sza bott ki ál lí tá sá hoz.
Kohn nagy apám em lé két – Ôt so ha
nem is mer ve – e so rok kal is
megôrzöm.

Sá tor al ja új hely 
(Észak ke let-Ma gyar or szág,
Tokaj-Hegyalja)

Tokaj-Hegyalja ke res ke del mi köz -
pont ja, volt vár me gye szék hely.
Mojse Teitelbaum (1759–1841)
rebbe, a cso da rab bi sír ja za rán dok -
hely. Sá tor al ja új hely fon tos ál lo má sa
volt min dig is a zsi dók nak. Egy részt
a ke let re ván do rolt, majd on nét is
„továbblépô”, Ga lí ci á ból el szár ma -
zot tak épp a Hegy al ját érint ve lel tek
új ha zá ra a tör té nel mi Ma gyar or szá -
gon. Más részt a késôbb meg te le pe -
dett, szôlô-, bortermelô és kereskedô
zsi dók a Hegy al ja rö gös út ja in jut tat -
ták el por té ká ju kat észa kabb ra (Len -
gyel or szág, Lit vá nia, Szi lé zia, Po -
rosz or szág, Orosz or szág). A ter mé -
nyek kel, ál la tok kal, édes hegy al jai
bo rok kal a Kár pá to kon va ló át ke lés
so ha nem volt kön  nyû, amit szá mos
le gen da, mon da ta nú sít. Itt megem-
líthetô – sôt akár a zsi dó–ka to li kus
pár be szé det is erôsítheti – a ludz-
mierzi cso da. Esze rint Len gyel hon -
ban egy hegy vi dé ki sá ros, mo csa ras
ré szen el akadt sze ke ré vel egy bor-
kereskedô (akár zsi dó is le he tett):
kö nyör gé sé re raj ta az is te ni gond vi -
se lés se gí tett. Ta lán ez is iga zol ja,
hogy a mél tán hí res hegy al jai (kó ser)
bo rok még len gyel föl dön is ke re set -
tek vol tak. A hegy al jai zsi dó ter-
melôk és kereskedôk az ak ko ri, nem
kön  nyû kö rül mé nyek kö zött épí tet -
ték eg zisz ten ci á ju kat, te vé keny sé gük
ál tal igye kez tek be il lesz ked ni a tár -
sa da lom ba.

A hand lé tól a Grand Caféig.
Zsi dók az 1867 és 1918 
kö zöt ti ma gyar ke res ke de -
lem ben és ven dég lá tás ban

Ez a cí me a Ma gyar Ke res ke del mi
és Vendéglátóipari Mú ze um ván dor -
ki ál lí tá sá nak a sá tor al ja új he lyi Ka -
zin czy Mú ze um ban.

Az egy ko ri zemp lé ni me gye szék -
hely vá ros há za épü le té ben ren de zett
ki ál lí tás a ki egye zés és a Nagy Há -
bo rú kö zöt ti „békeidôszak” is mer -
tebb zsi dó kereskedôit és ven dég lá -
tó it mu tat ja be prak ti kus tab ló kon.

A Mo nar chi á ban Fe renc Jó zsef
csá szár és ki rály ál tal elsôként
Mauthner Ödön termény-nagy-
kereskedô szer zett ne me si cí met.
Ne ve már a szá zad for du lón vi lág -
szer te is mert volt, Ma gyar or szá gon ô
fog lal ko zott elôször vetômagok ne -
me sí té sé vel és ter mesz té sé vel. 1876-
ban ala pí tot ta meg a Mauthner Ödön
Magtermény-kereskedô vál lal ko zást.

Meg is mer het tük Singer Kár oly (a
bu da pes ti éj je li élet megteremtôje)

Így kezdôdött
(vagy foly ta tó dott?)

Az iz ra e li ták egyen jo gú sá gá ról pol gá ri és po li ti kai jo gok te kin te té ben
1867-ben szü le tett a XVII-es, job bá ra eman ci pá ci ós jelzôvel em le ge tett tör -
vény. Két pa ra gra fus ból állt: „1.§ Az or szág iz ra e li ta la ko sai a ke resz tény la -
ko sok kal min den pol gá ri és po li ti kai jog gya kor lá sá ra egy aránt jo go sí tott nak
nyil vá nít tat nak. 2.§ Min den ez zel ellenkezô tör vény, szo kás vagy ren de let
ezen nel meg szün tet te tik.” Lett te hát tör vény, azon ban ol vas má nya ink, ta nul -
má nya ink, csa lá di em lé ke zé sek alap ján a cím sze rint érin tet tek nek volt és van
ke se rû, tra gi kus ta -
pasz ta la tuk, is me re -
tük, hogy men  nyi ben
ivó dott be a min den -
na pi élet be, az em be ri
kap cso la tok ba a rég
várt sza bály alap ján az
egyen jo gú ság esz mé -
je, gya kor la ta; va ló ban
meg szûnt-e az egyen -
jo gú sá got veszélyez-
tetô, bán tó tör vény,
szo kás vagy ren de let,
a hon fi tár si el len ér -
zés...

Öt ven há rom évet
követôen, 1920 nya rán
új tör vény ter ve ze te
ke rült a ma gyar nem -
zet gyû lés elé, amely
már az egyen jo gú ság
gya kor la tá nak sza bá -
lyát, fel tét ele it bi zony-
bi zony megkérdôje-
lezte, fáj dal ma san,
ala po san meg nyir bál ta, alá ás ta. Tár gyal ni kezd te a tör vény ho zás a nu me rus
clausus név re „ke resz telt” jog sza bályt...

Ezt ír ta errôl a ko ra be li zsi dó saj tó:
„Az egye te mi be irat ko zá sok sza bá lyo zá sa – ez a cí me an nak a tör vény ja -

vas lat nak, ame lyet an  nyi elôcsatározás és han gos ese mény után Haller Ist ván
kul tusz mi nisz ter a nem zet gyû lés elé ter jesz tett. A ja vas lat vé get vet a nu me rus
clausus kö rül fel bur ján zott ta lál ga tá sok nak, és ha tá ro zot tan ki mond ja a nu -
me rus clausust. Még pe dig két irány ban. Elôször is az egye te mi fa kul tá sok ta -
ná ri ka ra meg ál la pít ja a fa kul tá sok be fo ga dó ké pes ség ét és az or szá gos szük -
ség le tet, ami nek alap ján a mi nisz ter a kon tin genst ál la pít ja meg. Ez az elsô
szá mú nu me rus clausus, amely te hát fe le ke ze ti és fa ji kü lönb ség re va ló te kin -
tet nél kül min den kö zép is ko lát vég zett ta nu ló ra vo nat ko zik. Hogy mi lyen
szem pont ok irány adók a föl vé tel nél, azt a kul tusz mi nisz ter ren de let ben ál la -
pít ja meg. Ez a má so dik szá mú nu me rus clausus, amely, hogy ki re vo nat ko -
zik, nem ne héz ki ta lál ni. A mi nisz ter úr ugyan is ki je len tet te, hogy »a ren de let
azo kat a szem pon to kat fog ja kötelezôvé ten ni, ame lyek ál ta lá ban vé ve fi gye -
lem be veendôk egy olyan in tel li gen cia ki kép zé sé nél, amely nek egy ke resz tény,
na ci o na lis ta Ma gyar or szá got kell vezetni«. Esze rint ki zá rat nak pro pri mo...
akik nem hi va tot tak a ke resz tény, pro secundo... a nem ze ti Ma gyar or szá got
ve zet ni. Az elsô ka te gó ri á ba min ket, zsi dó kat so roz nak. A má so dik ba a bol se -
vis tá kat, az in ter na ci o na lis tá kat so roz zák. Meg kell vá lo gat ni azt az ele met –
mond ja Haller –, amelybôl ki ala kul hat a jövô Ma gyar or szág in tel li gen ci á ja.
Na gyon he lyes. Meg kell vá lo gat ni. Pél dá ul... akár mi lyen jó zsi dó va la ki, ha
csu pa elég sé ge se van, nem elôzheti meg a föl vé tel ben azt a ka to li kust, aki tisz -
ta je les vagy jó. És meg for dít va. Te hát a föl vé tel nél egyet len be csü le tes kri té -
ri um jo go sult – nem ze ti és kul tu rá lis szem pont ból –, az, hogy tu do má nyos pá -
lyá ra va ló-e a jelentkezô vagy sem. A bol se vis tát, a nem zet ta ga dót ki vet jük.
Ma rad a csu pa meg bíz ha tó, nem zet hû ta nu ló. Ke resz té nyek és zsi dók ve gyest.
Ezek nek a ja vát kell ki vá lo gat ni. Így ér ti ezt a be ígért mi nisz te ri ren de let? A
felsôbb év fo lyam be li ek szer zett jo ga it – mond ja a ja vas lat – res pek tál ni kell,
de hoz zá te szi: »ha csak kü lö nös ki fo gás nem me rül fel ellenük«.

Tud juk, mi lyen ál la po tok van nak ma az egye te me ken, s nem ok nél kül kér -
dez zük..., mit ért kü lö nös ki fo gás alatt a mi nisz ter úr? Ha azt ér ti, amit ed dig
ér tet tek, ak kor te li tüdôvel til ta ko zunk a ja vas lat in ten ci ói el len. A zsi dó hi tû,
nem ze té hez ra gasz ko dó, harc te ret meg járt di ák el len sen ki nek nem le het és ne
is le gyen ki fo gá sa. Azt, aki kö te les sé ge it min den posz ton tel je sí ti, kul tú rál lam -
ban tud tunk kal bün tet ni nem szo kás.”

Felvetôdik az em le ge tett, 20 ôszén el fo ga dott tör vény kap csán, hogy az
elôterjesztô, az el fo ga dó tes tü let ugyan ki nem mond ta, le nem ír ta, hogy a
sza bá lyo zás a zsi dó if jak to vább ta nu lá sát kí ván ja aka dá lyoz ni, még is ez kö -
vet ke zett a vég re haj tás so rán... Kul tú rál lam volt egy ál ta lán ak kor tájt a ki rály
nél kü li ki rály ság e te kin tet ben? 

Idéz nék a nu me rus clausus-javaslat be nyúj tá sát követôen meg je lent ke se rû
hu mo rú glos  szá ból is: „...a zsi dó di á kok az arány szám ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket már ed dig sem res pek tál ták. Így pl. a Pá ter ut cai le ány pol gá ri ne gye -
dik év fo lya má ban idén 42 nö ven dék vég zett. A negy ven két nö ven dék kö zül
szín je les bi zo nyít ványt hár man kap tak. A ren de le tek sze rint a 3 szín je les kö -
zül csak 0,15 le he tett vol na zsi dó nö ven dék. Ez zel szem ben az a hal lat lan eset
tör tént meg, hogy a há rom tisz ta je les kö zül: hár man zsi dók, a tisz ta je le sek -
nek te hát 100%-a, név sze rint Goldberger Ilo na, Bodó Irén, Pach Renée. A
je les zsi dó di á kok nak ez a to la ko dó nyüzs gé se el vi sel he tet len. Eré lye sen uta -
sí ta ni kel le ne ôket, hogy ta nul ja nak ros  szab bul...”

A T. nem zet gyû lés el fo gad ta a tör vényt. Az iz ra e li ták egyen jo gú sá gá nak
dek la rá lá sát tar tal ma zó 1867-es tör vény te hát az ok ta tás hoz fûzôdô jo gok te -
kin te té ben kez dett ki üre sed ni. A Ma gyar or szág Ha tá lyos Tör vé nyei cí mû,
1942-es sza bály gyûj te mény ben már ezt a láb jegy ze tet fûz te a szerkesztô a 67-
es tör vény hez: egy 1939-es, egy 1941-es, há rom 1942-es tör vény cikk kö vet -
kez té ben „ak ként mó do sult (sic)” az 1867-es tör vény cikk, hogy „az egyen jo -
gú ság ra vo nat ko zó el vi ki je len tés ma már nem áll fenn”.

Politzer Ta más

Kohn Mór

A SÁ TOR AL JA ÚJ HE LYI KA ZIN CZY MÚ ZE UM KI ÁL LÍ TÁ SA

A ma gyar zsi dó
kereskedôkrôl, ven dég lá tók ról

élet tör té net ét, te vé keny sé gét is.
Singer – mi vel a for ra da lom és sza -
bad ság harc ban hon véd to bor zó tiszt
volt – so ká ig buj kál ni kény sze rült,
így pincérkedésbôl élt. Elsô kis ká -
vé há zát a Vá ci kör úton (ma Baj csy -
Zsi linsz ky út) nyi tot ta, majd – ne vét
köz ben Somossyra vál toz tat va – lét -
re hoz ta az Elsô Fôvárosi Or fe u mot,
a Pes ti Broad way szó ra ko zó he lyet
(Nagymezô ut ca 17.). Ô ho no sí tot ta
meg ná lunk a san zont, a va ri e tét,
majd ope ret te ket, tánc já té ko kat mu -
ta tott be, sôt elsôként fil me ket is ve -
tí tett.

Szin tén ne ves sze mé lyi sé gek a hí -
res ká vés fa mí lia ala pí tói, Steuer
Sán dor és Gyu la. Ôk há rom ká vé -
ház zal gaz da gí tot ták a ma gyar
fôvárost: a Fi u me a Mú ze um kör -
úton, a New York a Nagy kör úton, az
Ab bá zia az Ok to go non mû kö dött.
Bu da pest leg na gyobb és leg hí re sebb
ká vé há zai von zot tak a kor elit jét,
író kat, mû vé sze ket, po li ti ku so kat.
So kak törzs he lyé vé vál tak mint ta lál -
ko zá si fó ru mok. Az or szág leg na -
gyobb tük rei, ónix-már vány asz ta lai,
ele gáns enteriôrjei, dél sza ki nö vé -
nyei éke sí tet ték eze ket a he lye ket,
me lyek Mo nar chia-szer te is mert té
vál tak.

Ha tal mas tab lók mu tat ták be a
Wertheimer Al bert és Frankl Mór
ala pí tot ta Áru- és bér há zat. Ôk ket -
ten hoz ták lét re 1890-ben az Elsô
Ma gyar Gôz Kávé-Pörköldét is, ahol
a mél tán hí res Excelsior ká vét, de fü -
ge ne dût is kí nál tak.

Ki ne hal lott vol na a Pár isi Nagy -
áru ház ról (a késôbbi Di vat csar nok -
ról), me lyet Goldberger Gottlieb
Sá mu el ál mo dott meg? Elôtte azon -
ban a mai Rá kó czi úton nyi tot ta meg
Pest elsô áru há zát, mely a leg mo der -
nebb volt a fôvárosban. Az, hogy
egy áru ház ban az élelmiszertôl a di -
vat árun át a ház tar tá si esz kö zö kig
min dent egy he lyütt le het ven ni, szo -
kat lan volt még a Mo nar chi á ban is.
Késôbb, 1911-ben, a mai Andrássy
úton nyi tot ta meg a Te réz vá ro si Ka -
szi nó pa lo tá ját, melybôl – át épí tés
után – Eu ró pa leg mo der nebb áru há -
za, az új Pár isi Nagy Áru ház szü le -
tett. A vas be ton vá zas, sze ces  szi ós
épü let mo dern gé pé szet tel, sôt au to -
ma ta tûz ol tó rend szer rel volt el lát va.

Egész Eu ró pa-szer te is mert volt a
ma gyar fôváros Ze ne pa lo tá ja, il let ve
hí res hang szer gyá ra, me lyek Stern-
berg Ár min hoz köthetôk. A volt
máramarosszigeti rab bi nak a Ko má -
rom me gyei Ács ra köl tö zé se után
szü le tett fia ze ne sze re te tét (ál lí tó lag)
olasz mes te rek nek kö szön het te.
1884-ben a Ke re pe si úton (mai Rá -
kó czi út) nyi tott hang szer bol tot. Ha -
lad va a kor ral, olyan új don sá go kat is
for gal ma zott, mint a vil la mos zon go -
ra, a töl csé res he ge dû, az önmûködô
cim ba lom, a zenélô au to ma ta, a gra -
mo fon, majd ez ál tal a (ba ke li tes)
hang le mez. A mes ter elsôként kap ta
meg az „ud va ri hang le mez gyár” és
az „ud va ri szál lí tó” kitüntetô cí me -
ket.

Harsányi Adolf és Rezsô üz let -
bér há za ke re té ben nyílt meg, majd
vált a kon ti nens leg hí re sebb jé vé a
New York Ká vé ház, me lyet 1901-tôl
a Hirsch test vé rek ve zet tek. A
késôbb Harsányira ma gya ro sí tott

csa lád ban Rezsô ren del ke zett ká vés
szak mai vég zett ség gel. A hely szin te
von zot ta a ma gyar tár sa da lom szí ne-
ja vát, költôket, po li ti ku so kat. A le -
gen dák sze rint a ká vé ház pin cé jé ben
a tin tát hor dó szám tar tot ták, a ku tya -
nyel vek, kéz irat pa pí rok tár sa sá gá -
ban. Szép Ernô, Krúdy Gyu la, Heltai
Jenô min den na pos ven dé gek vol tak.
Késôbb, a Pár isi Nagy Áru ház le égé -
se után, ha von ta egy-egy ott dol go zó
csa lád in gyen (!) ét ke zé sét vál lal ták,
de le csú szott arisz tok ra tá kat is al kal -
maz tak, aki ket a ven dé gek csak
„fôúrnak” szó lí tot tak. Ebbôl a
történetbôl szü le tett a „Fi ze tek,
fôúr” szál ló ige is.

Az egész kon ti nen sen is mert volt
Kohn Ig nác és fia, a nagykôrösi
Kôrösi F. Pé ter vas ke res ke dé se,
mely az or szág ipa rá nak, mezôgaz-
daságának, ke res ke del mé nek volt a
fô ki szol gá ló ja. Te vé keny sé gük kel
nagy ban hoz zá já rul tak mind Ma -
gyar or szág, mind a Mo nar chia va si -
pa ri ter mé kek kel va ló el lá tá sá hoz, a
mezô-, az erdôgazdaság, az ipar és a
ke res ke de lem esz köz el lá tá sá hoz és
fej lesz té sé hez.

Csak az új he lyi ván dor ki ál lí tá son
vol tak lát ha tók a kör nyék egy ko ron
ta lán leg is mer tebb élel mi szer ipa ri
elôállítói, a sá tor al ja új he lyi Adler
Jó zsef és fia, Mik lós por té kái. A
Fel vi dé ki Tej ter mék ipar megterem-
tôi és vál lal ko zá suk áru cik kei nem -
csak az or szág ha tá ron be lül, ha nem
azon kí vül is is mer tek vol tak. A 19.
és 20. szá zad for du ló ján a mél tán hí -
res tej ter mé kek rend sze re sen el ju tot -
tak a ma gyar és az oszt rák fôvárosba
is, sôt rek la mál tak, ha Szom bat hely
nem kap ta meg az az na pi por té kát.

Be le le het gon dol ni, hogy az ak ko ri
vi szo nyok kö zött – a ter mék elôál-
lításán túl – mi cso da szer ve zés re, lo -
gisz ti ká ra volt szük ség a si ker ér de -
ké ben.

A ván dor ki ál lí tás mél tó mó don
mu tat ta be, mek ko ra sze re pe volt a
zsi dó vál lal ko zók ten ni aka rá sá nak
az or szág gya ra pí tá sá ban.
For rá sok:

A holokausztban el pusz tult sá tor al ja új he lyi
zsi dó ság név so ra (ZRVA ki adá sa, Sá tor al ja új -
hely, 2018)

Davidovits, Manashe Simha: Memorial
Book of the Jewish Community in Sá tor al ja új -
hely (Ramat Hasaron, 2003)

Karsai Elek: Té nyek és ada tok a sá tor al ja -
új he lyi get tó történetérôl (To ron to, 1986,
Artistic Print)

Ke res ke de lem, ven dég lá tás, zsi dó ság
(https://art7.hu/kepzo-es-iparmuveszet/a-han-
dletol-a-grand-cafeig/)

Kulich Ju li an na, Maczó And rás, Dr. Tö rök
Ró bert: A hand lé tól a grand caféig (Ma gyar
Ke res ke del mi és Vendéglátóipari Mú ze um,
2018)

Végsô Ist ván: Tör té nész a cso da rab bik föld -
jén (https://neokohn.hu/2019/07/14/tortenesz-
a-csodarabbik-foldjen/)

Wag ner Ist ván: A hand lé tól a Grand Caféig
( h t t p : / / n e m z e t i s e g e k . h u / r e p e r t o r i -
um/2018/06/belivek_52-53.pdf)

Zsi dók az 1868 és 1918 kö zöt ti ma gyar ke -
res ke de lem ben és ven dég lá tás ban
(https://mkvm.hu/a-handletol-a-grand-
cafeig/) Eg ri Ist ván
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VE GYES

AP RÓ-
HIR DE TÉS

Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés
Zug ló ban, Ve zér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szi ge ti Mik -
lós, tel.: 220-0230.

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

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

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

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

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

Szí nes és fe ke te-fe hér nyom ta tás,
má so lás, pla kát nyom ta tás, név jegy ké szí -
tés, dip lo ma kö tés, könyv nyom ta tás a
Mammut III. em. 312-es üz let ben és a
Ba log vár u. 1. alatt. Messinger Mik lós,
www.rcontact.hu, +36-20-934-9523.

Idôs sze mély gon do zá sát vál lal ja
szak kép zett ápolónô. 06-20-433-3025.

Meg szo kott ott ho ni kör nye ze té ben
vál la lom 24 órá ban idôs hölgy el lá tá sát.
+36-20-216-6947.

Reich fôrabbi utol só kór há zi
nap jai 

Az elôzô rész ben már em lí tést tet -
tünk ar ról, hogy Reich Jákov Koppel
fôrabbi men  nyi re ked vel te a Bí ró
Dá ni el gyógy in té ze tet, ahol utóbb
ne mes lel két is ki le hel te. Az aláb bi -
ak ban kö zöl jük dr. Rosenák igaz ga tó
le írá sát az agg gáon utol só nap ja i ról,
mely fel ér egy szé pen meg írt nek ro -
lóg gal is:

„Le tûnt a ma gyar zsi dó ság egy
fénylô csil la ga, a nem zet kö zi re lá ci -
ók ban is nagy tal mu di te kin tély, a
pes ti or to dox izr. hit köz ség fôrabbi-

NAP TÁR
Au gusz tus 19. szer da Áv 29. Jajm kippur kóton

Au gusz tus 20–21. csü tör tök–pén tek Áv 30. – elul 1. Új hold, Gyertyagyújtás: 7.26

Au gusz tus 22. szom bat Elul 2. Szom bat ki me ne te le: 8.32

Au gusz tus 28. pén tek Elul 8. Gyer tya gyúj tás: 7.13

Au gusz tus 29. szom bat Elul 9. Szom bat ki me ne te le: 8.18

Mojzes Ivrat rovata

Au gusz ta Má ria Luj za

Mi és a mû vé szet

Vi rág kor tól a tra gé di á ig
„Bí ró Dá ni el” 3.

ja, Reich Koppel, a fôrendház tag ja
ha lá lá val. És én bol dog nak ér zem
ma gam, hogy az utol só évek ben a
ve ze té sem alatt lévô Bí ró Dá ni el
Kór ház ban, ahol is mé tel ten ke re sett
üdü lést fá radt tes té nek és gyó-
gy ulást fi zi kai szen ve dé sek el len, al -
kal mam volt e nagy em ber rel érint -
kez ni. [...]

Mi kor még az utol só nyár nagy
tik kasz tó me le ge elôl a kór ház kert -
jé be fel ál lí tott sát rá ban ke re sett me -
ne dé ket, min den kit, aki elé be kí ván -
ko zott, szeretô szív vel fo ga dott, és
csak az or vo sok és csa lád ja féltô ag -
gó dá sá ra tud ta megôrizni va la me -
lyest a nyu gal mát. Ta lán nem is le het
nyu ga lom nak mon da ni, mert a szel -
le me so ha sem nyu go dott. Min den -
kor csak könyv vel ke zé ben le he tett
lát ni. Fa mu lu sa és Gansl ne vû tal mu -
dis ta if jú, aki évek óta ápo ló ja és hû -
sé ges kísérôje volt, hoz ta ne ki egy -
más ra a fó li án so kat és ke res te ki szá -
má ra a kí vánt tal mu di he lye ket. Az
or vos tu do mányt a Tal mu don ke resz -
tül ta nul ta meg be csül ni. Nagy bi za -
lom mal és sze re tet tel volt az ô hû sé -
ges or vo sa, dr. Dach Sán dor bel gyó -
gyász fôorvos és dr. Friedmann Izi -
dor fog or vos iránt, akik évek hos  szú
so rán át szin te na pon ként lá to gat ták.
Sze ret te az éle tet, ra gasz ko dott hoz -
zá, ta lán nem is az éle tért ma gá ért,
ha nem mert az élet Is ten ado má nya
és mó dot nyúj tott ne ki Is ten di-
csôítésére.

»Uschemartem cesz nafschosze-
chem!« Az élet meg óvá sá nak szent
pa ran csát oly nagy ra tar tot ta, hogy
az or vo si uta sí tá so kat min dig a leg -
pon to sab ban be tar tot ta.

Szen ve dé se kö ze pet te is nagy sze -
rû en tu dott ural kod ni ma gán. Bá mu -
la tos lel ki erôvel tud ta mo sol  lyal aj -
kán fo gad ni ba rá ta it és tisztelôit,
mert egy pil la nat ra sem akart kel le -
met len ér zést ben nük ki vál ta ni. Éle te
utol só nap ján, szom ba ton is sú lyos
lég szom ja da cá ra cse me gé vel kí nál ta
az ôt lá to ga tó uno ká it. Es te, a szom -
bat ki me ne te lé vel még el vé gez te a
havdoloh imát.

Mi kor havdoloh után meg lá to gat -
tam, egy elôttem örök ké el fe lejt he -
tet len há lás mo sol  lyal kö szön te meg
lá to ga tá so mat, fe lém nyúj tot ta
reszketô ke zét, mely egy hos  szú éle -
ten ke resz tül an  nyi ál dást osztott...”1

Osztálybôvítés a kór ház ban
1931 nya rán új kór te rem mel

bôvült a Bí ró Dá ni el. Anyag cse re-
és emész té si za var ban szenvedôk
szá má ra nyi tot tak új osz tályt, me -
lyet dr. Ernst Zol tán (1892–1945)
bel kli ni kai egye te mi ta nár se géd
vezetett.2 A gyôri szü le té sû Ernst
dok tor fi a tal ko ra el le né re a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti idôszak meg ha tá -
ro zó szak te kin té lye volt, Ma gyar or -
szág egyik legelsô diabetológusa, A
cu kor be teg ség és az in zu lin mo no -
grá fia szerzôtársa. A ha zai in zu lin -
gyár tás úttörôje volt, mi u tán 1925-
ben ame ri kai és ang li ai uta kon be -
ha tó an ta nul má nyoz ta az új gyógy -
szert. Tíz éven át ve zet te a kli ni kai
és ku ta tó la bo ra tó ri u mot, ahon nét
1935-ben tá voz nia kel lett a szár ma -
zá sa mi att, ek kor tól kezd ve már
„csak ” a Bí ró Dá ni el ben gyó gyí tott.
1944-ben mun ka szol gá lat ra so roz -
ták, vé gül Theresienstadtba ke rült,
ahol 1945. má jus 8-án, a tá bor fel -
sza ba dí tá sá nak nap ján halt meg
tífuszban.3

Az igaz ga tó ki tün te té se
Rosenák dok tor mun kás sá gát az

egész szak ma el is mer te, mi nek ered -
mé nye képp 1932-ben egész ség ügyi
fôtanácsossá ne vez ték ki, amirôl az
aláb bi be szá mo lót kö zöl ték:

„Ke vés ki tün te tés kelt olyan ál ta -
lá nos meg elé ge dést, mint Rosenák
Mik sa dr.-nak, a ki vá ló sebészfôor-
vosnak, a Bí ró Dá ni el Kór ház és
sza na tó ri um tu dós igaz ga tó já nak
egész ség ügyi fôtanácsossá va ló ki -
ne ve zé se. Nem le het sen ki, aki iri -

gyel né, aki ha ra gud nék rá, aki nem
sze ret né, aki el len sé ge vol na.
Rosenák mél tó sá gos úr, ma gas ki -
tün te té se el len re, to vább ra is
megtestesítôje ma rad a »zsidó dok-
tor«-nak, amint a his tó ri á ban él,
ami lyen nek mi érez zük, aho gyan
Oppenheim meg fes te né. A nagy-
tudású, me leg szí vû, pu ri tán zsi dó
or vos min ta ké pe, aki nem csak gyó -
gyít, de a be teg leg jobb ba rát ja, vi -
gasz ta ló ja is. Aki nem csak ope rál és
kö töz, de az ágyat is meg iga zít ja és
a lel ket is meg nyug tat ja.

Mél tó sá gos as  szony lett az
Egyenlôség ked ves mun ka tár sá ból,
Rosenákné Behr Blan ká ból, a Ju dit,
Éva és Há zas ság cí mû re gé nyek és a
jóízû, kedves »pákozdi« tör té ne tek
író já ból is, aki a szel lem és a lé lek
mél tó sá gát már rég óta vi sel te.

Csak a tel jes ség ked vé ért ír juk ide,
hogy dr. Rosenák a fôvárosi tör vény -
ha tó ság és a pes ti iz ra e li ta hit köz ség
éle té ben is év ti ze dek óta vezetô sze -
re pet tölt be, és a közeljövôben újabb
meg tisz tel te tés is vár ja. Ezek a kö rök
ép pen úgy örül ni fog nak az ô ki tün -
te té sé nek, mint há lás be te ge i nek
ezrei.”4

Hercegnôi el is me rés
A Bí ró Dá ni el ma gas szín vo na lát

és si ke rét mu tat ja, hogy nem csak az
or to dox és egyéb ként a zsi dó vi lág -
ban ka pott idôrôl idôre fi gyel met,
ha nem a leg ma ga sabb ural ko dói kö -
rök el is me ré sét is ki vív ta. 1933 au -
gusz tu sá ban Au gusz ta Má ria Luj za
ba jor hercegnô, oszt rák fôhercegné
és ma gyar her ceg né (1875–1964) lá -
to gat ta meg az in té ze tet, aki rész le tes
szem lét tar tott, mond hat ni az egész
kór há zat meg te kin tet te, a kórtermek-
tôl és mûtôktôl kezd ve a hi deg víz-
gyógy in té ze ten át a rönt gen- és 
vegylaboratóriumig, utá na pe dig át -
sé tált a Vá ros ma jor ut ca és Al ma ut -
ca sar kán ál ló ag gok há zá ba is. A
hercegnô köz vet len sé gét mu tat ja,
hogy szó ba ele gye dett, aki vel csak
ta lál ko zott. Tá vo zá sa kor a leg ma ga -
sabb el is me ré sét fe jez te ki.5

(Foly tat juk)
Cseh Viktor/Egység

1Rosenák Mik sa dr., „Az utol só órák”,
Egyen lô ség, 1929. 49. évf. 54. szám, 6.

2„Hírek – A Biró Dá ni el kór ház ból”, Zsi -
dó Ujság, 1931. 7. évf. 38. szám, 8.

3 Winkler Gá bor dr., „Dr. Ernst Zol tán, a
ha zai diabetológia egyik el sô kép vi se lô -
je”, Or vo si He ti lap, 1993. 134. évf. 30.
szám, 1647.

4Ballagi Er nô, „Rosenákék”, Egyen lô -
ség, 1932. 52. évf. 18. szám, 10.

5„Hí rek – Au gusz ta fô her ceg nô az ortho-
dox kór ház ban”, Egyen lô ség, 1933. 53.
évf. 43. szám, 16.

elôször is azt gon do lom, hogy a
mû vé szet egy ön ki fe je zés. te hát
ami kor va la ki va la mit le ír, le raj zol,
ki ta lál, meg csi nál, ak kor sem mi
más nem jár a fe jé be, csak az, ami
ben ne mo tosz kál, ami fe sze ge ti,
hogy „hát csi náld már meg, hát
nem le hetsz olyan hü lye, hogy ne
tud nád meg csi nál ni!”, stb. még ez
alól is csak né mi képp je lent ki vé -
telt, ha meg ren de lés re, vagy va la mi
má gi kus cél ból (pél dá ul a rossz
szel le mek el ûzé se cél já ból) csi nál -
ja, amit csi nál. mert hát az em ber
egy önzô disz nó. ha csak nem ha sí -
ta nak szí jat a há tá ból, ak kor bíz
csak azt csi nál ja, amit jó nak gon -
dol, amit szí ve sen csi nál. az tán ha
még jól meg is di csé rik, és egy
nagy ra kás pénzt is kap ér te, ak kor,
na ja!, hát ak kor min den rend ben
van. 

(ami kor ka to na ként az a hat osz tá -
lyos ôrmester azt mond ta ne kem,
hogy „ak kor most a mér nök úr
meg mu tat ja, ho gyan kell a fo lyo sót
fel mos ni, na per sze a klo tyó val
együtt! hö hö hö!!!”, nu, én ak kor
fog tam a vö dör vi zet, meg a fel mo -
só ron gyot, és úgy fel mos tam azt a
fo lyo sót (meg per sze a klo tyót is!),
hogy az még úgy nem volt so ha, de
nem is lesz az elkövetkezô ezer év -
ben. na ja! hát így kell a
kötelezvénybôl si ker él ményt csi -
nál ni!)

per sze az igaz, hogy az em ber
nem tud (meg per sze nem is akar)
tel je sen ki sza kad ni a környeze-
tébôl, fôleg ha ott jól ér zi ma gát.
így az tán, ha mu la to zás van, ak kor
mu la to zás van, és ilyen kor az em -
ber ugye bár egy kis sé el eresz ti ma -

gát, oszt kur jon gat, meg he je hu já -
zik, meg rop ja a ru gó sat, meg
csap kod ja a csiz ma szá rát, és azt az
édesaranyost is de jó len ne már
meg pör get ni!

hát per sze, hogy a kur jon ga tás
idônként nó tá zás ba for dul, az tán
elôfordulhat, hogy a töb bi ek nek
meg tet szik, az tán már együtt da -
lol ják, leg kö ze lebb meg már „nu,
józsi, hát hogy is volt az a múlt -
kor?!” az tán késôbb már ak kor is
ne ki szól nak, ami kor szo mo rú ság
van, ami kor gyá szol a csa lád, hi -
szen a dal ki eme li az em ber lel két,
föl a ma gas ba, ahol már nem csak
az lát szik, hogy mi lyen ki csi nyek,
és mi lyen esendôk va gyunk, ha -
nem az is, hogy szép ez a vi lág, a
mi vi lá gunk, mert mi te rem tet tük,
és az is, aki itt ha gyott ben nün ket,
és most már ô min dig ve lünk lesz,
mert amit együtt csi nál tunk, ab ban
ô is ben ne van, és ben nünk van, és
ott is ma rad már örök re. ve lünk. és
ami kor baj van, csak elôhívjuk,
„nu, hát ehhô miccósz?!”, oszt
már mond ja is, mi meg csi nál juk,
és hát per sze, hogy si ke rül!

szó val egy ös  sze szo kott kis kö -
zös ség ben a dal, a tánc, a ze ne,
meg hát per sze a kéz zel ké szült
mun kák, akár fá ból, akár vas ból,
akár mu lat ság hoz, akár a mun ká -
hoz, akár a küz de lem hez (vi har,
vagy ár víz, vagy el len sé ges ide ge -
nek, mind egy az, csak jól mû köd -
jön), szó val bár mi hez is ké szül je -
nek, hát az csi nál ja, aki nek ez a
leg job ban megy. per sze aki csi nál -
ja, az itt is ma gá nak csi nál ja, úgy
ám, még ha ren de lés re is! per sze
ha ren des, be csü le tes em ber. de
hát egy ös  sze szo kott kis kö zös ség -
ben min den ki az. az tán késôbb
sza ko sod tak az em be rek. mert hát
an  nyi ta pasz ta lat ala kul ki a mun -
ká ban, hogy azt nem sza bad vesz -
ni hagy ni. így az tán inas nak áll,
aki ben van rá haj lam, erô és te het -
ség. késôbb per sze elôfordult,
hogy a né pek ke ve red tek. nem
bán tás ként (bár meg le het, hogy
ép pen a bán tás elôl), csak hát
ahogy ha té ko nyab bak let tek, több
te rü let kel lett. meg hát a szom széd
törzs nél azt az izét még nem is -
mer ték, hát ér de mes volt ne kik
meg mu tat ni, az tán, ha meg kí ván -
ták, hát akár oda is le he tett ad ni,
hisz „majd csi ná lok má si kat!”, és
az a nagy ko sár gyü mölcs, vagy
hús amit cse ré be ad tak, hát bíz az
se jött ros  szul. per sze volt, aki nek

épp ez a csere-bere ment igen jól,
nu, hát ak kor az is lett egy szak ma!

az tán ahogy tá gult a vi lág, a be -
jár ha tó, az elérhetô, a nem ve szé -
lyes, sôt na gyon is ér de kes és ta -
nul sá gos vi lág, úgy lett az em ber
egy re ma gá nyo sabb. mert már so -
kat volt egye dül, vagy olya nok kal,
aki ket még so se lá tott, akik nek
még a be szé dét is csak ne he zen ér -
tet te. per sze jó em be rek vol tak
ezek is, és hát az új em bert szí ve -
sen fo gad ták, ha az va la mi hasz no -
sat, va la mi ér de ke set, vagy va la mi
szó ra koz ta tót tu dott csi nál ni. így
az tán bi zony volt, aki ott ma radt,
azon az ide gen, de már nem is an -
 nyi ra ide gen he lyen, késôbb még
párt is ta lált ma gá nak, és bol dog -
nak is érez te ma gát. per sze azért
idônként elôfordult, hogy eszé be
ju tot tak a ré gi ek, olyan kor el szo -
mo ro dott, és ha épp egy szó ra ko zó
tár sa ság ban volt, ta lán még el is
da lolt va la mi „ha za it”. vagy mon -
dott egy „ott ho ni” tör té ne tet. az -
tán, ha na gyon bíz tat ták, hogy
„még-még”, ak kor le het, hogy raj -
ta ra gadt ez a mon dó ká zás-da lo lás.
mert tet szett a töb bi ek nek, mert
bár más volt, mint ami hez „szok -
tak”, de va la hogy meg fog ta a lel -
kü ket. szó val szép volt ez, meg
„ha zai”, de bi zony már még is csak
más volt, hi szen eb ben már a „he -
lyi ek” is ben ne vol tak.

de volt olyan is, aki nem volt
ilyen sze ren csés. meg élt va la mi -
lyen mun ká já ból, de ma gá nyos
ma radt. itt is volt, meg ott is volt,
nem bán tot ták, de nem is sze ret -
ték. mi vel pe dig ne ki is volt lel ke,
így az tán ô is raj zolt, íro ga tott ezt
meg azt, eset leg da lo kat is, meg
min den fé le ér de kes tör té ne te ket.
az tán volt, hogy a he lyi ek nek (ahol
ép pen volt) egyik-má sik csi nál má -
nya, bár nem igen ér tet ték, meg tet -
szett, hát fi zet tek is ér te. 

és bi zony, így van ez ma is.
mert hát hi á ba „is mer jük” egy -

mást, bi zony nem is mer jük egy -
mást. évek óta együtt dol go zunk,
be szél ge tünk, eset leg együtt me -
gyünk ide-oda, az tán még se. pe dig
sze ret nénk, na gyon sze ret nénk
meg is mer ni egy mást, örö möt sze -
rez ni egy más nak (és ez ál tal per sze
ön ma gunk nak is!), együtt len ni,
va la mit kö zö sen csi nál ni, hogy le -
gyen va la mi, ami meg ma rad utá -
nunk, va la mi, ami a mi együt te -
sünk re em lé kez te ti majd a vi lá got!
az tán vagy si ke rül, vagy nem.
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...és ide je van a ne ve tés nek
Egy orosz ka to nai aka dé mi án a

vezetô tá bor nok a há bo rús stra té gi -
ák ról be szélt. Az elôadás vé gén a
hall ga tó ság kér dé se ket te he tett fel
ne ki.

Az 1,4 mil li ár dos fej lesz tést egy
kon zor ci um vég zi, amely nek vezetô-
je a Mazsihisz. 

Az ere de ti terv ben egy la kó épü let
átépítésérôl volt szó, de azt vé gül le -
bon tot ták, s egy tel je sen újat épí te -
nek, ugyan is szá mos funk ci ót kell
majd be töl te nie a za rán dok ház nak.
Lesz ben ne töb bek kö zött ima te rem,
ri tu á lis fürdô öltözôkkel és gé pé sze -

Kipátlanul
ÖN IN TER JÚ

– Rab bi úr! Az anyát la nul, apát la nul, ru hát la nul min tá já ra al kot ta ezt
a ki fe je zést?

– Ha úgy tet szik, igen!
– De mi lyen ap ro pó ból?
– Ab ból, hogy kint vol tam Bá lint gaz da te me té sén, és kipátlanul vet tem

részt a szer tar tá son!
– Hi va ta lo san küld ték rab bi urat, hogy kép vi sel je a Mazsihiszt?
– De hogy is! Ha hi va ta lo san kül de nek, mond juk egy öku me ni kus szer tar -

tás ra, ak kor kipában let tem vol na!
– És így mi ért nem?
– Mert ha a nem zsi dók tól meg kö ve tel jük, hogy „fel ség te rü le te in ken” le -

gye nek sap ká ban, ak kor mi is tart suk tisz te let ben a hajadonfôségre vo nat ko -
zó elôírásukat, el vá rá su kat!

– És vol tak ott más zsi dók is?
– De men  nyi re! Pél dá ul ma ga az el hunyt! Sôt, vol tak zsi dó szár ma zá sú ak

is!
– Mi a kü lönb ség a zsi dó és a zsi dó szár ma zá sú kö zött?
– Egy sze rû! Itt hon az a di vat, ha va la ki nem vál lal ja nyíl tan a zsi dó sá gát,

azt szár ma zá sú nak ne ve zik!
– De szi go rú, rab bi úr!
– Na ná! Mit gon dol? Majd a nürn ber gi tör vé nye ket fo gom val la ni?

Kar dos Pé ter

A né met had se reg egyes ala ku la -
ta i ban el ural kod tak a szélsô-
jobboldali és an ti sze mi ta né ze tek.
A hon vé del mi mi nisz té ri um most
meg pró bál ja meg fé kez ni a szél-
sôségeseket a had se re gen be lül.

Annegret Kramp-Karrenbauer
né met hon vé del mi mi nisz ter azu tán
dön tött egy né met elit egy ség át szer -
ve zé se és rész le ges fel szá mo lá sa
mel lett, hogy ki de rült, az ala ku lat ban
el ural kod tak az an ti sze mi ta, szél-
sôjobboldali és xenofób vé le mé nyek.
A KSK kü lön le ges be ve té si egy ség -
nél tar tott vizs gá la tok több más sza -
bály ta lan ság ra is fényt de rí tet tek.

Kramp-Karrenbauer a szö vet sé gi
par la ment vé de lem po li ti kai bi zott sá -
ga elôtt ki je len tet te, hogy
„acélseprôvel tesz ren det” az elit ala -
ku lat nál, mert min den ed di gi kí sér let
ku darc ba ful ladt. A ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá lat vezetôje,
Christoph Gramm képviselôk elôtt
ar ról be szélt, hogy a szélsôjobboldali
né ze tek ter je dé se ad ja a leg több

Zelenszkij ál la mi szint re
emel né a val lá si ün ne pe ket

Volodimir Zelenszkij se reg nyi val lá si ün nep nek ad na ál ta lá nos ál la mi stá -
tuszt, ír ja a ligazakon.net.

Az uk rán el nök már meg bíz ta a mi nisz te ri ka bi ne tet a vég re haj tás ki dol go -
zá sá val, hogy egyes val lá si ün ne pek, töb bek kö zött a mu zul mán Ramazan-
Bajram, a zsi dó peszách és chanukka, a ke resz tény hús vét ál la mi stá tuszt kap -
va ke rül je nek mél ta tás ra.

Az el nö ki hi va tal in for má ci ó ja sze rint a 303/2020 szá mú el nö ki ren de let ér -
tel mé ben ez zel is sze ret nék ki hang sú lyoz ni Uk raj ná ban a val lás sza bad sá got,
a val lá si fe le ke ze tek kö zöt ti egyenlôséget, és a sok nem ze ti sé gû or szág ban a
ki sebb sé gi ha gyo má nyok irán ti tisz te le tet és to le ran ci át.

A ren de let ér tel mé ben az uk rán kor mány nak ta nul má nyoz nia kell a kér dés -
kört, a ter ve ze tet egyez tet nie kell a fe le ke ze tek vezetôivel, egy há zi kö zös sé -
gek kel, majd ezt követôen a par la ment elé kell ter jesz te nie a jog sza bály ter ve -
ze tet. karpathir.com

A né met had se reg KSK egy sé gé nek tag jai

               

Haj lék za rán do kok nak Nyír tas son
A pin ce rész ala po zá sát vég zik az

épülô za rán dok szál lá son a
Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei
Nyír tas son. A be ru há zás ré sze an -
nak a Ma gyar zsi dó örök ség út ja
Ke let-Ma gyar or szá gon cí mû pro -
jekt nek, ame lyet egy, a Mazsihisz
ve ze té sé vel lét re jött kon zor ci um
va ló sít meg. Uni ós for rás ból és
kor mány za ti tá mo ga tás sal – ös  sze -
sen 1,4 mil li árd fo rint ból – zsi dó
val lá si, kul ti kus és ide gen for gal mi
lé te sít mé nyek újul nak meg az or -
szág öt te le pü lé sén.

– A nyírtassi zsi dó temetô olyan
za rán dok hely, amely vonz za a ka na -
dai Toshban élô kö zös ség tag ja it.
Nem csak az év for du lók al kal má val,
ha nem egész év ben fo lya ma to san
jön né nek a za rán do kok, s az ô ki szol -
gá lá suk ra épül ez az új köz pont. A
köz sé günk ben a lé te sít mény épí té se
már elkezdôdött, a pin ce rész ala po -
zá sá nál tar ta nak – nyi lat koz ta Jenei
Er zsé bet, Nyír tass pol gár mes te re.

Egy tiszt fel állt, és meg kér dez te:
– Lesz har ma dik vi lág há bo rú? És

ha lesz, Orosz or szág részt fog ven ni
ben ne?

A tá bor nok mind két kér dés re igen -
nel fe lelt. 

Egy má sik tiszt er re meg kér dez te:
– És ki lesz az el len ség?
A tá bor nok azt vá la szol ta:
– Min den jel sze rint Kí na.
Az ös  szes hall ga tó el ké ped ve né -

zett a tá bor nok ra. Egy har ma dik tiszt
meg is je gyez te:

– De hát mi csak egy 150 mil li ós
nép va gyunk, a kí na i ak meg más fél
mil li árd nyi an van nak! Egy ál ta lán
gyôzhetünk eb ben a há bo rú ban,
vagy leg alább van esé lyünk túl él ni?

A tá bor nok így vá la szolt:
– A mo dern har cá szat ban nem a

ka to nák men  nyi sé ge, ha nem a ké pes -
sé ge ik minôsége szá mít, azon mú lik
a gyôzelem. Itt van pél dá ul a Kö zel -
Ke let. Az utób bi idôkben több há bo -
rú is le zaj lott ott az ara bok és a zsi -
dók kö zött. Azok ban a há bo rúk ban 5
mil lió zsi dó küz dött 150 mil lió arab
el len, és még is min dig a zsi dók
gyôztek!

Rö vid csend, majd egy kis szü net
után az egyik tiszt hal kan meg kér -
dez te:

– És van ne künk eh hez elég zsi -
dónk?

ti he lyi sé gek kel, ki ala kí ta nak egy
nagy mé re tû étkezôhelyiséget, egy
kó ser kony hát, mú ze u mot, rak tá ra -
kat, to váb bá iro dá kat és mos dó he -
lyi sé ge ket is. (Ké pün kön a lát vány -
terv.)

A zsi dó temetôben fek sze nek a fa -
lu nagy rab bi jai, a nyírtassi chászid
kö zös ség hí res ta ní tói: Mesulam Feis
Lôwy és fia, Elimelech Lôwy.

Van nak még zsi dók? Azt hit tem, már rég ki ir tot tuk ôket

mun kát a szol gá lat nak. Ta valy 600-
nál is több eset ben in dí tot tak vizs gá -
la tot. A leg töb bet a KSK ala ku lat nál,
ahol a szélsôjobboldali ele mek ki -
szû ré sét szol gá ló erôfeszítések so rán
rend re „a hall ga tás fa lá ba” üt köz nek.

A Deutsche Welle ri port já ból –
amely hez a HVG ké szí tett ma gyar
fel ira tot – az is ki de rül, hogy a KSK

ese te nem egye dül ál ló, a né met had -
se re gen be lül több egy ség nél is fel -
ütöt te fe jét az an ti sze mi tiz mus és a
xenofóbia. Egy volt ka to na pél dá ul
ar ról me sélt, hogy szol gá la ti évei
alatt volt olyan eset, hogy va la ki egy
zsi dó vic cet me sélt, mi re egy má sik
ka to na köz be szólt:

„Mi cso da? Azt mon dod, hogy van -
nak még zsi dók? Azt hit tem, már rég
ki ir tot tuk ôket. Ha nem, meg ké ne
pró bál nunk még egy szer.”

A volt ka to na sze rint az ilyen és
eh hez ha son ló an ti sze mi ta, ras  szis ta
meg nyil vá nu lá so kat ed dig meg tûr -
ték, de leg alább is fi gyel men kí vül
hagy ták a né met had se reg ben. Aki -
nek nem tet szik, az is jobb nak lát ja,
ha csönd ben ma rad, ha el akar ja ke -
rül ni a ki kö zö sí tést.

Egy nyu gal ma zott ôrnagy pe dig
megerôsítette, hogy a ka to nai
vezetôk vagy fi gyel men kí vül hagy -
ják a bí rá la to kat, vagy ak tí van el hall -
gat ják azo kat. A ko ráb bi tiszt sze rint
az el tus so lás egy ér tel mû en fel-
jebbrôl szár ma zó uta sí tás, és egé szen
a po li ti ku so kig el ér.

(hvg.hu, MTI)
Ki bic
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