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Sze mé lyes han gú, sze re tet tel jes
és bensôséges han gu la tú meg em lé -
ke zés sé vált az az em lék ülés, ame -
lyet dr. Schweitzer Jó zsef or szá gos
fôrabbi, egye te mi ta nár és rek tor,
Szé che nyi -dí jas tu dós szü le té sé nek
100. év for du ló ja al kal má ból tar tot -
tak a Rumbach ut cai zsi na gó gá -
ban. A neo ló gia egyik legjelen-
tôsebb fôrabbiját töb bek kö zött ta -
nít vá nyai mél tat ták, azok a mai
neo lóg rab bik, aki ket ô ava tott fel,
s akik ma ös  sze tar tó, erôs zsi dó kö -
zös sé gek épí té sé vel szol gál ják mes -
te rük szel le mi sé gét.

Dr. Schweitzer Jó zsef, a Mes ter, a
ta ní tó, a fôrabbi szel le mi sé ge ma is
él, hi szen írá sai, ta ní tá sai és sze mé -
lyes pél da mu ta tá sa ré vén ô igen is je -
len van a neo lóg zsi dó ság min den -
nap ja i ban. Ta nít vá nyai, akik ma neo -
lóg rab bi ként dol goz nak a zsi dó kö -
zös sé gért, so ha nem fe lej tet ték el ôt,
és év ti ze dek táv la tá ból is ké pe sek fel -
idéz ni a sok-sok együtt töl tött óra kö -
zül azo kat a pil la na to kat, ami kor a
pro fes  szor – so kak nak Jó zsi bá csi
vagy Jós ka – élet re szó ló ha tást gya -
ko rolt rá juk egy-egy fél mon da tá val,
gesz tu sá val vagy bá to rí tá sá val.

Ez volt a summázata an nak az em -
lék ülés nek, ame lyet a fôrabbi szü le té -
sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból
ren dez tek a Ma gyar or szá gi Zsi dó
Hit köz sé gek Szö vet sé ge, az Or szá gos
Rabbiképzô – Zsi dó Egye tem és a
Ma gyar Hebraisztikai Tár sa ság szer -
ve zé sé ben a Rumbach Se bes tyén ut -
cai zsi na gó gá ban.

A ház vezetôje, Kiss Hen ri ett a
köszöntôbeszédében a je len le gi or -
szá gos fôrabbit, dr. Frölich Ró ber tet
idéz te, aki Schweitzer pro fes  szor ról
egy al ka lom mal azt mond ta: „a va ló -
ság gal szem be ni tel jes alá zat jel le -
mez te”.

Majd felvételrôl ma gát a pro fesz -
 szort hall hat tuk, aki Mar tin Buberre
hi vat koz va így nyi lat ko zott: a ta nu lás
nem más, mint az élet ka pu ja, ezért a
ta nu lás egy rab bi szá má ra élet hosz-
 szig lan tar tó, a rabbi-léttôl el vá laszt -
ha tat lan, fo lya ma tos te vé keny ség. Ezt
ta nul ta Schweitzer pro fes  szor a sa ját
mesterétôl, Scheiber Sán dor tól, s ezt
ad ta to vább ta nít vá nya i nak, azok nak
a nö ven dé kek nek, akik ma már meg -
lett ko rú rab bik ként szol gál ják a ma -
gyar zsi dó kö zös sé get an nak ér de ké -
ben, hogy a kö zös ség tag jai ké pe sek
le gye nek meg él ni a zsi dó sá gu kat.

De ho gyan is kell a zsi dó sá gun kat
meg él ni? Ho gyan kell egy ôsi nép pá -
rat la nul ha tal mas tu dás kin csét
megôrizni és to vább ad ni? Er re is el -
hang zott a fel vé te lek kö zött egy gyö -
nyö rû Schweitzer-mondat:

– Sze ré nyen, de büsz kén.
Az em lék ülés résztvevôit Heisler

And rás, a Mazsihisz el nö ke kö szön -
töt te (az ô be szé dét cik künk alatt tel -
jes ter je del mé ben kö zöl jük), majd dr.
Biró Ta más, az ORZSE tu do má nyos
rektorhelyettese szólt a meg je len tek -
hez, fel idéz ve azt a sze mé lyes moz za -
na tot, hogy az ô csa lád já ban öt ge ne -
rá ció tag jai kötôdtek a pro fesszor hoz.

– Büsz ke va gyok er re a kötôdésre,
an nál is in kább, mert Schweitzer Jó -
zsef a neo ló gia megtestesítôje volt,
aki min den ki vel szót ér tett, az ultra-
ortodoxoktól kezd ve a ke resz tény pa -
po kig. En nek az le he tett a tit ka, hogy
két vi lág ha tá rán állt: egy szer re kép -

Sábbát
Mi az, ami bejön minden áldott héten,

És egy napot marad jó vendégként szépen?

Aztán kimegy. S ez így megy – már elég régen.

Lefkovics Péter

Schöner Alfréd fôrabbi üze ne te
Be ne dek Ist ván Gá bor te me té sé re

Covid-fogságom nem te szi lehetôvé, hogy én is bú csúz tat has sam a ki vá ló
is ko la tár sat, a nagy sze rû ba rá tot és kitûnô írót, új ság írót, a He ge dûs Gyu la ut -
cai zsi na gó ga osz lo pos tag ját. Egész kö zös sé günk gyá szol ve lem együtt.

„BIG stí lus ér zé ke, mon da ta i nak üde fris ses sé ge, mesélôkedvének üde sé ge,
a ma gyar nyelv va rá zsa ügye sen in teg rál ja a he lyi jid dis-hé ber szó kincs 
– holile, kosersomajr, oz o vihájszt tálentom, táte, cádik, sájle, tösuvo, sil, jih-
esz, Miémek hábbáchá – sza va it, nyel vi for du la ta it. Ezek nek ma gya rá za tát a
kö tet vé gén ta lál hat ja az érdeklôdô ol va só. A szerzô ki fi no mult stí lu sa át len -
gi mesélôkedvét. Jel lem áb rá zo lá si ké pes sé ge elôsegíti, hogy be le lás sunk a
szereplôk ös  sze tett lel ki vi lá gá ba.”

„Döb be ne tes át élés sel mu tat ja be a po kol leg mé lyebb bugy ra it, a KZ vi lá -
gá nak belsô konf lik tu sa it. Éles lo gi ká val bont ja ki a konf lik tus for rá sá hoz
vezetô utat, majd ele gán san ve ze ti ol va só it a no vel la vég ki fej le té ig. Más kor
egy más ra épülô fe je ze tek so ra se gí ti elô a tör té ne tek bri li áns lo gi ká já nak s ál -
ta lá ban az ös  sze füg gé sek nek kön  nyebb meg ér té sét. Im po záns me mó ri á ja
megôrzi az ese mé nyek leg ap róbb rész le te it is, s ma ra dan dó an beleégetôdnek
tu da tá nak leg mé lyé be. Majd a fel sza ba du lás pil la na tá nak re mélt él mé nyei, a
ha za té rés eu fó ri á ja mint egy ke ret be zár ja a no vel lák so rát.” (Rész le tek
Schöner Alfréd nak BIG Bergeni keringô cí mû köny vé hez írt Elôszavából.)

Kar dos Pé ter fôrabbi gyász be szé de a 3. ol da lon ol vas ha tó.

Bu da pest XIII. ke rü le té nek
ön kor mány za ta em lék táb lát
ava tott a He ge dûs Gyu la ut -
cai zsi na gó gá nál dr. Schweit-
zer Jó zsef Szé che nyi -dí jas tu -
dós, egye te mi ta nár és rek tor,
volt or szá gos fôrabbi tisz te le -
té re. Tóth Jó zsef pol gár mes -
ter hos  sza san em lé ke zett meg
a ke rü let 2015-ben el hunyt
dísz pol gá rá ról, majd a csa lád
és a kö zös ség tag ja i nak je len -
lét ében le lep lez te az em lék -
táb lát. Schweitzer Jó zsef
fôrabbi a kö zel múlt ban töl -
töt te vol na be szá za dik szü le -
tés nap ját.

Em lék táb lát avat tak
Schweitzer Jó zsef fôrabbi

tisz te le té re

Schweitzer Jó zsef em lé ke ze te, avagy így le gyünk
neo lóg zsi dók: sze ré nyen, de büsz kén

vi sel te az ôsi zsi dó ha gyo mányt és a
mo dern eu ró pai ér té ke ket.

A rektorhelyettes le szö gez te: az
ORZSE cél ja az, hogy Schweitzer Jó -
zsef szel le mi örök sé gét vi gye to vább,
és ad ja át a jövô rabbigenerációinak.

Az em lék ülés leg de rû sebb je le ne te
az volt, ami kor a fôrabbi uno kái, Pé -
ter, And rás és Mar cell em lé kez tek a
nagy ap juk ra – Jó zsi ra, ahogy ôk ne -
vez ték –, a leg meg ha tóbb pil la na tok
pe dig azok vol tak, ami kor két ta nít -
vány, dr. Verô Ta más és Rad nó ti Zol -
tán fôrabbik em lé kez tek vis  sza a
mes te rük re. Mind a ket te jük
beszédébôl su gár zott az a sze re tet,
ame lyet irán ta érez tek, hi szen
Schweitzer Jó zsef nem egy sze rû en
csak az egyik ta ná ruk volt a rab-
biképzôben, ha nem apa fi gu ra és ba -
rát, min dig és min den kor ren del ke -
zés re ál ló, segítôkész em ber, aki
egyen ran gú part ner ként kol lé gá nak
ne vez te ak kor fris sen vég zett nö ven -
dé ke it.

– Lé nye gé ben min dent ne ki kö -
szön he tünk – rö vi den így le het ne
össze fog lal ni Verô és Rad nó ti fôrab-
bik meg ha tó vissza em lé ke zé sét.

Ez után Vö rös Ist ván Kár oly hely -
tör té nész, le vél tá ros tar tott elôadást a
pé csi zsi dó ság ról, majd Frojimovics
Kin ga tör té nész, le vél tá ros be szélt a
vi dé ki hitközségekrôl a holokauszttal
kap cso la to san.

Az em lék be szé dek és elôadások
után Schweitzer Jó zsef gyer me kei,
Schweitzer Ju dit és Schweitzer Gá bor
ad ták át a 2017-ben ala pí tott
Schweitzer-díjat, ame lyet idén Ja kab
Ré ka és Kákonyi An na ér de melt ki a
Tá gu ló és szûkülô te rek – A veszp ré -
mi zsi dó ság tár sa da lom- és gaz da ság -
tör té ne te cí mû kö zös mun ká juk kal. A
dí ja zot ta kat és a mû vet Komoróczy
Gé za pro fes  szor mél tat ta.

Ugyan csak az em lék ülés ke re té ben

mu tat ták be a Hadd di csé rem a ke -
gyes fér fit! – Ta nul mány kö tet
Schweitzer Jó zsef szü le té sé nek cen -
te ná ri u mán cí mû mû vet, ame lyet
Koltai Kor né lia és Zsellengér Jó zsef
szer kesz tett.

Heisler And rás köszöntôbeszéde
Zsi dó vezetôknek az ôszi ün ne pek

okoz ta tor ló dá sok mi att ne héz lo gisz -
ti kai fel ada ta ik van nak. Egy szer re
kell egy idôben több he lyen ott len ni,
ami még a ru ti no sab bak nak is ko -
moly gon dot okoz. Ma egy pé csi kon -
fe ren cia volt a nap tá ram ba be ír va, de
a gond vi se lés sze ren csé re át ír ta azt, s
Pécs re, a szo ci á lis kon fe ren ci á ra csak
késôbb kell men nem. A jelenlévôk
kö zül gon do lom, ke ve sek nek kell el -
ma gya ráz nom, mi ért ép pen a pé csi
prog ram em lí té sé vel kez dem köszön-
tômet.

Schweitzer Jó zsef 1948–81 kö zött
pé csi fôrabbiként te vé keny ke dett,
ahol nem csak a pé csi zsi dók val lá si
és kö zös sé gi éle tét, a tal mud-tó rát, a
zsi dó ok ta tást szer vez te új já, de ot ta -
ni közösségépítô mun ká já val az or -
szág zsi dó éle té nek új já é lesz té sé ben
is jelentôs sze re pet vál lalt.

Azt ta lán már ke ve seb ben tud ják,
hogy 1964 óta ok ta tott a bu da pes ti
rabbiszemináriumban – azok ban az
év ti ze dek ben, ami kor a ke let-eu ró pai
or szá gok kö zül egye dül itt, Bu da pes -
ten volt rabbiképzés. Prak ti ku san
Moszk vá tól Szó fi á ig min den or szág
rab bi ja a mi rabbiszemináriumunk
egy ko ri hall ga tó ja volt, s a vas füg -
göny mö gött utaz hat tunk bár mer re, a
rab bi min den hol tu dott ma gya rul.

Pécs és a rabbiszeminárium mel lett
mun kás sá gá nak ezer nyi szá lá ból ki -
eme lem a val lás kö zi pár be széd elô-
mozdításában és a zsi dó ér té kek szé -
les kö rû meg is mer te té sé ben foly ta tott
ak ti vi tá sát.

Schweitzer Jó zsef

Az uno kák: Pé ter, And rás és Mar cell Fo tó: P.T. / Mazsihisz

Schweitzer Gá bor egy édes ap já ra
va ló em lé ke zé sé ben meg em lí ti
Büchler Sán dort, a már tír ha lált halt
keszt he lyi fôrabbit, aki egy 1938-as
pub li cisz ti ká já ban cso kor ba gyûj töt te
„a rab bi mû kö dé sé nek leg fon to sabb
is mér ve it, ame lyek leg több je ere-
dendôen nem írás ba fog lalt ren del ke -
zés ként, ha nem – mi ként fo gal ma zott
– ér zés ként és szel lem ként élt és ha -
gyo má nyo zó dott át nemzedékrôl nem -
ze dék re. En nek a rabbinikus tra dí ci ó -
nak ré sze a szín tisz ta val lá sos ság, az
er köl csi fen ség, a zsi dó kö zös ség ide -
ál ja i ért va ló lel ke se dés, a tûr ni tu dás, a
tu do mány és a mû velt ség áhí ta ta, az
em be ri jo go kért és sza bad sá gért va ló
ra jon gás, a ha zá hoz va ló hû ség, a
segítôkészség, va la mint a szenvedôk
irán ti együtt ér zés. Ez a fel so ro lás lé -
nye gé ben a neo lóg rab bik ma is vál lal -
ha tó kré dó já nak tekinthetô.” – ol vas -
hat juk Gá bor írá sá ban.

Schweitzer Jó zsef rabbinemzedéke
ez zel az ethosszal in dul ha tott el,
mind an  nyi an zse bük ben már egy
meg szer zett vi lá gi dip lo má val. Mi
minôsíti egy rab bi mun kás sá gát, vagy
akár egy vi lá gi vezetôét? – gon dol ko -
dom so kat ezen a kér dé sen.

Nem vé let le nül emel tem ki
bevezetômben Schweitzernek a pé csi,
a rabbiszemináriumi és a val lás kö zi
pár be széd te rü le tén vég zett mun ká ját.
Mert mind há rom te rü le ten ma ra dan -
dót al ko tott. Schweitzer nél kül le het
hogy ma nem len ne pé csi kö zös ség,

de sem mi kép pen nem olyan, ame lyik
egy or szá gos jelentôséggel bí ró szak -
mai kon fe ren ci át tud na ren dez ni.
Schweitzer böl cses sé gé nek köszön-
hetôen a rend kí vül mos to ha kö rül mé -
nyek el le né re is mûködôképes ma radt
a rabbiszeminárium – s az Or szá gos
Rabbiképzô és Zsi dó Egye tem
jogelôdjeként ô ala poz ta meg a ma is
sok ne héz ség gel mûködô in téz mé -
nyünk lé tét. S a ma gyar or szá gi ke -
resz tény–zsi dó pár be széd te rü le tén is
olyan in no va tív fo lya ma to kat volt ké -
pes be in dí ta ni, ame lyek ha tá sai és
szer ve ze tei ma is élet ké pe sek, és ôrzik
a ho ni val lá si bé két.

Mi minôsíti egy em ber mun kás sá -
gát, a val lá si vagy vi lá gi vezetôét? Az
élet mû, s ab ból az, ami ma ra dan dó.
Az év ti ze de ken vagy akár hosszabb
idôszakon is átívelô, a tár sa da lom
és/vagy a kö zös ség mû kö dé sét tar tó -
san be fo lyá so ló el hi va tott, el kö te le -
zett és hi te les mun ka. Schweitzer pro -
fes  szor tisztelôjeként, késôbb ta lán
ba rát ja ként haj tok fe jet em lé ke elôtt.

Az ORZSE dísz ter mé ben a he lyi -
ség fa lá ról egy kor élt leg na gyobb
rab bik ké pe ôrzi és idé zi a hely szel -
le mét. Va la hány szor ott va gyok, ér -
zem, Schweitzer Jó zsef hi ány zik kö -
zü lünk. Az egye tem zsi na gó gá já ból
is, s csak re mél ni tu dom, hogy ma és
a jövôben min den ott ta nu ló vagy
mûködô neo lóg rab bi ha drósét mond,
Schweitzer Jó zsef bölcs szel le me
fog ja ve zé rel ni sza va it.
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Szü le té sé nek
öt ve ne dik év for -
du ló ján al kal mi
bé lyeg ki bo csá -
tá sá val tisz te leg
Be ne dek Ti bor
ví zi lab dá zó em -
lé ke elôtt a Ma -
gyar Pos ta.

A bé lye gen az
1972. jú li us 12-
én szü le tett há -
rom szo ros olim -
pi ai arany ér mes,
vi lág- és Eu ró pa-
baj nok ví zi lab dá -
zó nak, a ma gyar
fér fi vá lo ga tott ko ráb bi szö vet sé gi
ka pi tá nyá nak a port ré ja lát ha tó. Az
ös  sze ál lí tás emel lett tar tal maz egy
al kal mi bo rí té kot, me lyen egy do bó -
je le net lát ha tó, va la mint egy al kal mi
bélyegzôt is, en nek mo tí vu ma Be ne -
dek Ti bor le gen dás moz du la ta, ví zi -
lab dát tar tó csuk ló szo rí tós bal kar ja.
A bé lyeg Viszlay Márk, a bo rí ték
Sza ka Jó zsef fo tó já nak fel hasz ná lá -
sá val, Ka ra Or so lya gra fi kus ter vei
alap ján ké szült.

Idén a Ma gyar Pos ta Be ne dek Ti -
bor öt ve ne dik szü le tés nap ja mel lett

az egy ko ri köz tár sa sá gi el nök,
Göncz Ár pád ju bi le u mi szü le tés nap -
já ra adott még ki ha son ló ös  sze ál lí -
tást. A Be ne dek Ti bor em lé ke elôtt
tisztelgô al kal mi bé lyeg és elsônapi
bé lyeg zé sû al kal mi bo rí ték az elsô-
napi pos tá kon és a Filapostán vá sá -
rol ha tó meg, to váb bá megrendelhetô
a Ma gyar Pos ta internetes áru há zá -
ból is.

Be ne dek Ti bor éle té nek 48. évé -
ben, sú lyos be teg ség ben, 2020. jú ni -
us 18-án hunyt el. (MTI)

Fischer Iván: Ala pít suk új ra
az OMIKE-t!

Facebook-oldalán tet te köz zé a Kos suth-dí jas kar mes ter azt a vi de ót,
amely ben min den kul tú rát szeretô em bert ar ra buz dít, lép je nek be az új já a la -
ku ló OMIKE Egye sü let be. A poszt tal egy idôben az új egye sü let hon lap ja is
fel buk kant az interneten omike.hu cím mel.

Az OMIKE-t, az Or szá gos Ma gyar Iz ra e li ta Közmûvelôdési Egye sü le tet
1909-ben He ve si Si mon hír ne ves rab bi ala pí tot ta az zal a cél lal, hogy bu da -
pes ti zsi dó pol gá rok kul tu rá lis ese mé nyek szer ve zé sé vel szol gál ják a ma gyar
közmûvelôdést. Az OMIKE szer vez te 1939 és 1944 kö zött a Mû vész ak ci ót is,
amely mun kát biz to sí tott ál lá su kat vesz tett zsi dó mû vé szek nek.

Mint Fischer Iván el mond ta, most az ere de ti OMIKE-t sze ret nék fel élesz -
te ni, mindenekelôtt az zal a cél lal, hogy a gyö nyö rû en fel újí tott Rumbach Se -
bes tyén ut cai zsi na gó gá ban kul tu rá lis ese mé nye ket, kon cer te ket, iro dal mi es -
te ket, ki ál lí tá so kat ren dez ze nek.

A kez de mé nye zést szá mos szer ve zet tá mo gat ja, köz tük a Mazsihisz, a Bu -
da pes ti Fesz ti vál ze ne kar és az Ör kény Szín ház. No vem ber 16-án, 19-én és
20-án tart ják a nyi tó kon cer te ket, ezek re az omike.hu hon la pon már el in dult a
jegy áru sí tás. Eze ken az es te ken a Fesz ti vál ze ne kar mu zsi ku sai és az Ör kény
Szín ház szí né szei is részt vesz nek. A kar za ton, ahon nan csak kor lá to zot tan le -
het lát ni, ked vez mé nyes árú „hall ga tó” he lye ket biz to sí ta nak az itt ál ló vagy
bab zsá ko kon ülô kö zön ség nek.

Az egye sü le tet ki lenc ala pí tó tag jegy zi, ne vük meg ta lál ha tó a hon la pon.
Fischer Iván mel lett kö zöt tük van a vi lág hí rû zon go ris ta, Schiff And rás is. Az
ala pí tók hang sú lyoz zák, hogy kit vár nak az egye sü let be: „Min den kit, aki sze -
re ti a kul tú rát. Zsi dó kat, nem zsi dó kat, akik eb ben a gyö nyö rû zsi na gó gá ban
sze ret né nek kon cer te ket, iro dal mi es te ket, ki ál lí tá so kat lá to gat ni.” Az egye sü -
le ti ta gok sza va za ti jog gal ren del kez nek majd, és elôvásárlási jo got él vez nek
az OMIKE ren dez vé nye in. Je lent kez ni az omike.hu hon la pon le het.

Az 1872-es pol gá ri év elul hó nap
28. nap ján – idén szep tem ber 24-én,
szom ba ton – pont száz öt ven éve an -
nak, hogy a Rumbach Se bes tyén ut -
ca 11–13. (ak ko ri ban 8.) szám alatt
meg nyílt a fôváros so ká ig leg újabb -
nak szá mí tó zsi na gó gá ja.

Az épü let tör té ne té nek elsô fe je ze -
tét min den bi zon  nyal a Do hány ut cai
zsi dó temp lom kö rü li épít ke zés,
majd an nak 1859-es fel ava tá sa nyi -
tot ta meg, mi u tán ak ko ri ban a pes ti
zsi dók még egy hit köz ség égi sze alá
tar toz tak az Or czy -ház ban, ám már
1826-tól kü lön imád koz tak – ír ja
Cseh Vik tor a zsido.com-on.

Az Or czy -há zon be lü li kü lön
imád ko zás min den bi zon  nyal ad dig
ke vés bé za var ta az ot ta ni kon zer va -
tív, hagyományhû zsi dó kat, amíg a
„nagy hit köz sé gi kas  szá ból” nem fi -
nan szí roz tak egy olyan zsi na gó gát,
ahol a bima a re for mok sze rint – a
ke resz tény temp lo mok alap ján – a
frigy szek rény elé ke rült, rá adá sul or -
go nát is hasz nál tak...

Így ha tá roz ta el vé gül 24 Or czy -
há zi zsi dó, hogy ôk is épí te nek egy
rep re zen tá ci ós cé lok ra is al kal mas
nagy zsi na gó gát, s ezek után 50.000
fo rin tért meg vá sá rol ták a
Tomoli–Kern-féle tel ket a Rumbach
(az idô tájt Rombach) ut cá ban.

A ki ala kí tás sal vé gül az ak ko ri ban
még is me ret len bé csi épí tészt, Otto
Wag nert (1841–1918) bíz ták meg,
aki fi a tal ko ra el le né re egy bra vú ros
épü le tet ter ve zett a hit köz ség kon -
zer va tív zsi dó i nak.

Az épít ke zés 1870. má jus 1-jén
kezdôdött meg az ott ál ló egy eme le tes
ház le bon tá sá val, majd 1872. ok tó ber
1-jén már fel is avat ták a zsi na gó gát.

Saj nos köz tu dott, hogy a Rumbach
ut cai zsi na gó ga mun ká la tai a vál lal -

Megkezdôdött a Sze re tet kór ház
fel újí tá sá nak utol só üte me

Valastyán Lász ló, a Mazsihisz Sze re tet kór há zá nak ope ra tív igaz ga tó ja
a He ti Tv Pir ka dat cí mû mû so rá ban be szélt az in téz mény fel újí tá sá nak
befejezésérôl.

Az igaz ga tó el mond ta, hogy ok tó ber ben megkezdôdött a Sze re tet kór ház fel -
újí tá sá nak utol só üte me, ami ös  sze sen 85 ágyat érint. A re mé nyek sze rint más -
fél év múl va tel jes mér ték ben befejezôdnek a mun ká la tok, és egy va ló ban a
kor nak megfelelô in téz mény lesz a Sze re tet kór ház ból. Ugyan ak kor az is igaz,
tet te hoz zá Valastyán Lász ló, hogy no ha a kor mán  nyal ere de ti leg 2017-ben
meg kö tött meg ál la po dás jelentôs összegrôl szólt, a mos ta ni ár emel ke dé sek mi -
att még is kettô és fél mil li ár dos plusz igényt vol tak kény te le nek be je len te ni.
Mind ezt a kór ház ve ze té se és a Mazsihisz is tá mo gat ta, így ke rült a ja vas lat a
kor mány elé, ame lyet be fo gad tak, már csak a kedvezô dön tés re vár nak.

Az igaz ga tó el mond ta, hogy ter mé sze te sen a Sze re tet kór há zat is érin ti az
ener gia költ sé gek emel ke dé se, bár az is igaz, hogy a kor mány dön té se ér tel mé -
ben az ál la mi kór há zak hoz ha son ló an az év vé gé ig az ala cso nyabb árat kell fi -
zet ni, 2023 elejétôl azon ban már a pi a ci árak ér vé nye sül nek. Hogy ezt követôen
mi fog tör tén ni, azt nem le het tud ni, a dön tés a kor mány ke zé ben van. De va ló -
szí nû leg az el lá tás to vább ra is ma gas szín vo na lon fog foly ta tód ni.

A Mazsihisz Sze re tet kór há zá ban egyelôre van elegendô mun ka vál la ló, de
sze ren csé re az érdeklôdés is igen nagy az in téz mény iránt. Ahogy a töb bi egy -
há zi kór ház ban, így itt, az Ame ri kai úton sem né zik az adott be teg fe le ke ze ti
ho va tar to zá sát, min den kit a leg jobb tu dá suk sze rint lát nak el. Azok nak a
Mazs ál tal is nyil ván tar tott be te gek nek, akik már nem szo rul nak kór há zi el lá -
tás ra, az Új pes ti Sze re tet ott hon ban biz to sí ta nak he lyet, ter mé sze te sen úgy,
hogy amen  nyi ben szük ség van rá, bár mi kor vis  sza ke rül het nek a kór ház ba.

Vé ge ze tül Valastyán Lász ló el mond ta, hogy a nem ré gi ben át adott új kór há -
zi szárny a la bo ra tó ri um mal és a pa ti ká val szin tén ki vá ló an mû kö dik. Ha pe -
dig si ke rül a kor mány za ti plusz for rás hoz hoz zá jut ni, ki cse rél he tik a la bo ra tó -
ri um gép park ját is.

Breuerpress

Váradi Já nos tá vo zik 
az El Al ma gyar or szá gi 

kép vi se le té nek élérôl
Tíz si ke res esztendô után ez év vé gén tá vo zik az El Al iz ra e li lé gi tár sa -

ság ma gyar or szá gi vezetôje.
Váradi Já nos tíz év vel ezelôtt egy né met cég ügyvezetôi székébôl ke rült fej -

va dász köz re mû kö dé sé vel Iz ra el nem ze ti lé gi tár sa sá gá nak ha zai igaz ga tói po -
zí ci ó já ba. Az ak kor ma ga elé tû zött leg fon to sabb cél jai má ra mind tel je sül tek.
Tel-Aviv a Bu da pest Airport há rom leg for gal ma sabb út vo na la kö zé ke rült, és
eb ben nem kis sze re pe
van az El Al-nak,
amely egye dü li ha gyo -
má nyos lé gi tár sa ság -
ként az út vo na lon
fizetôképes, ma gas
szin tû szol gál ta tá so kat
igénylô és igény be
vevô uta so kat szál lí tott
a két or szág kö zött –
mond ta a turizmus.com
lap nak a szak em ber.

Tá jé koz ta tá sa sze rint
az El Al repülô-
gépeinek át la gos töl -
tött sé ge fo lya ma to san
kiemelkedô. Az el múlt
évek ben lát vá nyo san
nôtt a ma gyar egyé ni és
cso por tos ki uta zók szá -
ma is. Váradinak si ke rült jelentôs ha zai utazásszervezôket új part ner ként
meg nyer nie, hogy ve gyék fel Iz ra elt a kí ná la tuk ba.

In du lás ko ri fon tos cél ja volt az is, hogy a lé gi tár sa ság ma gyar or szá gi kép -
vi se le te na gyon ak tív, jól lát ha tó és elérhetô le gyen min den ki szá má ra. En nek
ér de ké ben a kö zös sé gi mé di á ban is rend kí vü li ak ti vi tást in dí tott, nem rit kán
szá zez res né zett sé get ér tek el az El Al Ma gyar or szág poszt jai.

Rend sze re sen tar tot tak különbözô ze nés, tán cos flashmobokat, ott vol tak a
bu da pes ti El Al-osok szin te min den jelentôs ut cai ese mé nyen, fesz ti vá lon.
Mind ezek nek köszönhetôen Az Én Lé gi tár sa sá gom éves internetes sza va zá -
sa in az uta zók rend sze re sen dí jaz ták az El Al-t, 2017-ben pe dig el nyer te a ha -
zai cég A leg pro fibb kom mu ni ká ció, va la mint a Ma gyar or szág ked venc lé gi -
tár sa sá ga dí ja kat.

Váradi Já nos ja nu ár tól sales és mar ke ting ta pasz ta la ta it, kap cso lat rend sze -
rét, social media és Google Mar ke ting tu dá sát ka ma toz tat va az Eastern
Consulting sales és mar ke ting ügy nök ség ben fog dol goz ni. Értékesítéstámo-
gató és di gi tá lis mar ke ting meg ol dá so kat kí nál lé gi tár sa ság ok, utazás-
szervezôk és ide gen for gal mi desztinációk szá má ra Ma gyar or szá gon, va la -
mint a környezô or szá gok ban is.

A szak em ber de cem ber 31-ig ve ze ti Bu da pes ten az El Al-t, utód ja ja nu ár -
tól az iz ra e li köz pont ból fog ja irá nyí ta ni a lé gi tár sa ság ma gyar or szá gi mû kö -
dé sét.

Idén 150 éves 
a Rumbach ut cai zsi na gó ga!

Fo tó: Thaler Ta más

ko zó dön té se ér tel mé ben szom ba ton
és más zsi dó ün nep nap okon is foly -
ta tód tak. Utó lag szin te ért he tet len,
hogy az ak ko ri hit köz ség ho gyan en -
ged het te és tûr het te meg a val lás
alap ja i nak ilyen faj ta meg tip rá sát.
En nek kap csán – nem fel men tés kép -
pen, csak meg ál la pí tás ként – meg
kell je gyez ni, hogy ami kor a Do hány
ut cai zsi dó temp lom mel lett a pes ti
neo lóg hit köz ség fel épít tet te a Hôsök
Temp lo mát, ak kor an nak a mun ká la -
tai szü ne tel tek sá besz kor.

Az ava tó ün nep sé gen elôször lo vag
Lá nyi Ja kab (1816–1879), a hit köz -
ség ak ko ri el nö ke, több pénz in té zet
és rész vény tár sa ság igaz ga tó sá gi
tag ja mond ta el köszöntôjét, majd le -
rak ták a zá ró kö vet, és a tó ra szek -
rény ben nem ke ve sebb mint 24, vér -
tek kel és ko ro nák kal fel dí szí tett te -
ker cset he lyez tek el. Az örök mé cses
meg gyúj tá sa után Pollák Eliezer
(Láz ár, 1822–1905), a zsi na gó ga
elsô rab bi ja mon dott drósét és imát.

A zsi na gó ga fel ava tá si tör té ne té -
nek tel jes sé ge ked vé ért meg kell em -
lí te ni, hogy a jom kippuri is ten tisz te -
let után még mint egy fél évig nem
hasz nál ták az épü le tet, hogy a hát ra -
ma radt ki sebb mun ká la to kat és a
hom lok za tot tel je sen be fe jez hes sék.
Tel je sen 1873. áp ri lis 1-jén ad ták át
a temp lo mot.

A zsi na gó ga öt ven éves ju bi le u má -
ról 1922 ko ra ôszén dr. Gá bor Gyu la
(1869–1936) ügy véd, ki rá lyi kor-
mányfôtanácsos, a hit köz ség fô-
titkára a következôképpen em lé ke -
zett meg:

„Szár nya i ra kap ja lel ke met a ke -
gye let. A ke gye let és a vá gya ko zó
vis  sza em lé ke zés elôdeink tet té re, al -
ko tó ked vé re, a jövôbe ve tett felpezs-
dülô bi zal má ra. An nak az em lé ke az
a mo nu men tá lis épü let, amely ha tal -
mas bol to za tá val és kar csú tor nya i val
ki tör a Rumbach ut ca szûk keretébôl
és hir de ti hit köz sé günk nagy sá gát. A
vis  sza pil lan tás a temp lom ke let ke zé -
sé re és tör té ne té re ezer nyi ta nul sá got
hoz ne künk, me lyek kö zül leg fon to -
sabb az, hogy csak Isten-i ren de lés,
vi lág tör té ne ti hi va tás és hi va tott ság
so ka sít hat meg és te het ha tal mas sá
oly feltûnôen rö vid idô alatt egy fe le -
ke ze tet, mint aminôvé a pes ti zsi dó -
ság fejlôdött. Mert a temp lom épí tés a
legkifejezôbb mér föld kö ve a fejlôdés
ezen út já nak. [...]

Öt ven éve im már! Fél szá zad óta
szol gál ez a gyö nyö rû haj lék lel ki
épü lé sé re hí ve i nek, öröm ben és bá -
nat ban. Test vé re im, ün ne pel jünk! Az
Úr igé je ez: »Szenteljétek meg az öt -
ve ne dik év esztendejét!« (3Mózes
25:10.) S a temp lom áll jon so ká, le -
gyen gyülekezô he lye mind azok nak,
akik nek lel ki szük ség a hit.”

Gá bor Gyu la fôtitkár ma gasz tos
so rai óta még két szer öt ven év telt el.
Két, sok szem pont ból gyöt rel mes öt -
ven év ti zed, mely hos  szú idô alatt
vol tak évek, ami kor a zsi na gó ga kö -
zös sé gét ti ze del ték gyil kos nyi las
hor dák, és volt olyan idô is, ami kor
az összedôlés fe nye get te. Az el múlt
öt ven év a las sú enyé szet bol dog ta lan
kor sza ka volt, de az Örök ké va ló nak
há la, az épü let vé gül meg me ne kült.

Ma a Rumbach-zsinagóga fa lai
száz öt ven éve sen ugyan olyan pom -
pá val fo gad ják a betérôket, mint fel -
ava tá sa pil la na tá ban. S jól le het a zsi -
na gó ga mint mul ti funk ci o ná lis tér
lett fel újít va, azért ha nem is a hét
min den nap ján, de az utób bi idôben
egy re több ször új ból fel hang zik a
Smá Jiszráél és a zsi dó li tur gia töb bi
ver se. A fel újí tott épü let ben vol tak
már bár és bát micva ava tá sok, sôt
már brísz is, most pe dig hos  szú-
hosszú év ti ze dek után új évi is ten tisz -
te le te ket is tar ta nak a Rumbachban,
ahol az 5783-as zsi dó új év nem csu -
pán a meg té rés, de a vis  sza té rés ün -
ne pe is lesz.

For rá sok:
Gá bor Gyu la, „Az öt ven éves

Rombach-utcai temp lom”, Egyenlôség,
1922. 41. évf. 36. szám, 4.

„Bu da pes ti vo nat ko zá sok a K’száv
Szajfer le ve le i ben”, Zsi dó Ujság, 1933.
9. évf. 33. szám, 1–2. old.

Bé lyeg gel tisz te leg 
a Ma gyar Pos ta 

Be ne dek Ti bor em lé ke elôtt
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Akár ho lly woo di kar ri er is vár -
ha tott vol na min den idôk egyik
leg te het sé ge sebb ma gyar gye rek -
szí né szé re, a tör té ne lem vi ha ra
azon ban más hogy ren del ke zett:
Berky Harryt szár ma zá sa mi att el -
til tot ták a szerepléstôl, vé gül lá -
ger ben halt kín ha lált. Rö vid, tra gi -
kus éle té re ma már alig em lék szik
va la ki.

Már 5 éve sen a szín pa di
desz ká kat kop tat ta

A tra gi kus sor sú gye rek sztár 1928.
jú ni us 12-én, Brenner Ti bor né ven
szü le tett Bu da pes ten, Brenner Mik -
lós va gyo nos és si ke res szobafestô-
mázoló vál lal ko zó má so dik gyer me -
ke ként. Édes ap ja az 1912-es pá ri zsi
vi lág ki ál lí tá son több ér met is el nyert
mû vé szi fest mé nye i vel. A négy ta gú
csa lád Pest ak ko ri kül vá ro sá ban, a
zug lói Bos nyák tér hez kö zel élt egy
nagy, ele gáns ház ban, amit ma ga az
édes apa épít te tett – a meg ren de lé sek
szép szá má nak köszönhetôen
Brenneréknek nem vol tak anya gi
gond ja ik, Ti bor idil li kus, szeretô
kör nye zet ben nôhetett fel.

A ked ves, megnyerô mo so lyú, ke -
rek ar cú fiú már óvo dás ko rá ban
meg csil log tat ta szí né szi ké pes sé ge it,
5 éve sen pe dig fel vé telt nyert Lakner
Ar túr mozigépészbôl lett író, mû for -
dí tó, szín há zi és filmrendezô hí res
gye rek szín há zá ba, amely a Hor thy -
kor szak ban a szí nész után pót lás
egyik legjelentôsebb bás tyá já nak
szá mí tott: itt kezd te kar ri er jét töb bek
kö zött Ruttkai Éva, Fer ra ri Vi o let ta,
Har ká nyi End re és Ga lam bos Er zsi
is. A tár su lat nak nem volt ál lan dó
fel lé pé si he lye, a leg több „felnôtt”
szín ház azon ban szí ve sen be fo gad ta
ôket, így a kis fiú – aki ha ma ro san
fel vet te a Berky Harry mû vész ne vet
– töb bek kö zött a Víg szín ház, a Vi -
dám Szín pad és a Fôvárosi Ope rett -
szín ház desz ká in is be mu tat koz ha -
tott a kö zön ség nek.

Szín há zi mun ká ja mel lett Harry
gyak ran sze re pelt a Ma gyar Rá dió
hang já té ka i ban – ô volt pél dá ul a
Légy jó mind ha lá lig fôhôse, Nyi las

Mé csest gyúj tott Ausch witz ban
Ar nold Schwarzenegger

OVINU MÁLKÉNU!
KOSZVÉNU BÖSZÉFER CHÁJIM TAJVIM!
Atyánk, ki rá lyunk!
Írj be ben nün ket az Élet köny vé be!
Ami kor az íté let nap ján így kö nyö rög tünk az Örök -

ké va ló hoz – Ô ak kor halt meg.
OVINU MÁLKÉNU!
PÖSZÁCH SÁ RÉ SOMÁJIM LISZFILOSZÉNU!
Atyánk, ki rá lyunk!
Nyisd meg az Ég ka pu it imá ink elôtt!
Ami kor az íté let nap ján eh hez a mon dat hoz ér tünk,

NE KI is meg nyíl tak az Ég ka pui, hogy be lép hes sen, és
ha gyo má nyunk sze rint ér de mei, jó cse le ke de tei el kí -
sér ték Ôt és ta nús kod nak mel let te.

Ér dem te len és mél tat lan szen ve dés kí sér te éle te
utol só hó nap ja it.

VÖHOFÁCHTI CHÁGÉHEM LÖÉVEL.
Ün ne pe i te ket gyás  szá vál toz ta tom – mond ja a pró -

fé ta.
És íme: meg va ló sult a pró fé cia!
A komlósi tó rák is fe hér be, a zsi dó gyász szí né be öl -

töz tek.
A Vi lág szü le tés nap ján halt meg.
Mi köz ben ott áll tunk ha lot ti ru hánk ban a zsi na gó -

gá ban, Ô már készülôdött az Örök Bí ró elé.
Most ugyan olyan ru há ban van, ami lyen ben mi vol -

tunk né hány nap pal ezelôtt, jom kippurkor.
Ami kor meg lá to gat tam Ôt a kór ház ban, a múlt ról

is be szél get tünk.
AR RÓL, hogy ke rek 65 esz ten de je együtt kezd tük a

rabbiképzôt Scheiber Sán dor óvó sze re te te mel lett.
AR RÓL, hogy a 60-as évek leg ele jén egy reg gel

Scheiber be lé pett a tan te rem be, és ar cán va la mi tôle
szo kat lan öröm mel csak en  nyit mon dott:

Az iz ra e li ek el fog ták Eichmannt!
AR RÓL, hogy a következô pén tek es té re a cso dá la -

to san szép Bocs kai úti zsi na gó gá ba de le gál ták, ahol
pa pír és jegy zet nél kül egy 50 per ces be szé det tar tott
nyom da ké szen az ak tu á lis eseményrôl. 

AR RÓL, hogy em lé ke ze té ben ho gyan éled tek új já
ak kor a Bergen-Belsenben át élt bor zal mak.

AR RÓL, hogy kap cso la tunk kö zel 7 év ti ze de alatt
so ha nem hal lot tam, hogy ros  szat mon dott vol na
bárkirôl.

És azt sem, hogy Rá akár csak ne hez telt vol na is
bár ki.

AR RÓL, hogy az iga zi ott ho na a szûk Li pót vá ros
volt.

A Po zso nyi úton úgy tûnt, hogy min den kit is mer, és
min den ki is me ri.

Az egy ko ri sze mi na ris tá ból a ma gyar zsi dó ság kró -
ni ká sa lett.

Tár sá nak, Haj nal ká nak szí vé ben és lel ké ben most
el vo nul hat nak az együtt töl tött esztendôk ese mé nyei,
hét köz nap ok és ün ne pek egy aránt.

Egy csu pa mo soly, egy zsigerbôl ked ves em ber ment
el kö zü lünk.

Anek do tá i nak so ka sá ga, iro dal mi mû ve i nek tu cat -
jai, a jó ízû be szél ge té sek él mé nyei – mind ezek együtt
se gí te nek ben nün ket a szo mo rú ság el vi se lé sé ben.

Hogy el tá voz ni el tá voz ha tott.
De meg hal ni nem hal hat meg.
Nyu godj bé ké ben, Pis ta, mi pe dig to vább pró bál ko -

zunk az zal, hogy olya nok le gyünk, ami lyen Te vol tál!
OVINU MÁLKÉNU!
Atyánk, ki rá lyunk!
Adj bé kés nyu go dal mat Be ne dek Ist ván Gá bor nak,

vi gaszt pe dig ne künk, ba rá ta i nak.
Léch bösolajm SMUÉL BEN ÁVRÓHOM CVI.

***
Az író tár sa da lom ne vé ben Szepes Eri ka, a Nagy La jos

Iro dal mi és Mû vé sze ti Tár sa ság el nö ke mon dott em lék -
be szé det, aki ki emel te a ma gyar zsi dó kö zös ség sze re tett
és meg be csült tag já nak mun kás sá gá ból A komlósi Tó ra
cí mû mû vet. Az új ság író-tár sa da lom ne vé ben Kácsor
Zsolt új ság író, író, a Mazsihisz.hu mun ka tár sa bú csú zott
BIG-tôl, hang sú lyoz va Be ne dek Ist ván Gá bor re mek írás -
kész sé gét és nagy sze rû té ma ér zé keny sé gét, ame lyet az ol -
va só kö zön ség szol gá la tá ba ál lí tott felelôsségteljes írás -
tu dó ként.

Ovinu málkénu!
Kar dos Pé ter fôrabbi gyász be szé de Be ne dek Ist ván Gá bor te me té sén

Az ausch witzi ná ci né met ha lál tá bor te rü le tén mûködô em lék mú ze um -
ba lá to ga tott Ar nold Schwarzenegger ame ri kai szí nész, volt re pub li ká -
nus pár ti ka li for ni ai kor mány zó – kö zöl te a TVN24 len gyel ke res ke del mi
hír te le ví zió.

A szí nész ma gán lá to ga tás ke re té ben ment el Ausch witz ba, meg te kin tet te a
ki ál lí tá sok egy ré szét, a kre ma tó ri u mo kat, és vé gig sé tált a vas úti rám pán, ahol
a né me tek a tá bor ba de por tált zsi dó kat cso por to sí tot ták.

Schwarzenegger mé csest gyúj tott az úgy ne ve zett Ki vég zé sek fa lá nál az
Ausch witz I. kon cent rá ci ós tá bor ban, va la mint a szom szé dos birkenaui lá ger
ál do za ta i nak em lék mû vé nél is.

Az em lék hely meg te kin té se után a szí nész az egyik túlélôvel, Lidia
Maksymowiczcsal ta lál ko zott az Oswiecim vá ros ban mûködô Zsi dó Köz -
pont ban. Maksymowicz len gyel gyer mek ként ke rült Ausch witz ba, ahol Josef
Mengele, a lá ger hír hedt or vo sa kí sér le te ket vég zett raj ta. (MTI)

A ná cik mi att halt kín ha lált a leg ígé re te sebb ma gyar gye rek sztár, Berky Harry

Mi si –, sok szor sza valt és éne kelt
különbözô ren dez vé nye ken, emel lett
szor gal ma san ki vet te a ré szét a zug -
lói iz ra e li ta hit köz ség életébôl is. A
kiemelkedô te het sé gû fi ú ra a fil mes
szak ma is ha mar fel fi gyelt, 1936-
ban, 8 éve sen mu tat koz ha tott be a
vász non a Ba logh Bé la ren de zé sé ben
ké szült To mi, a meg fa gyott gyer mek
cí mû me lod rá má ban, ahol a kor szak
leg na gyobb sztár ja i val, Csortos
Gyu lá val, Básti La jos sal és Simor
Er zsi vel együtt sze re pelt. (Az Eöt vös
Jó zsef ver se, il let ve az ab ból ké szült
1921-es si ke res né ma film nyo mán
„remake-elt” al ko tás ban a cím sze re -
pet nem Berky, ha nem a kor szak ban
szo ká sos mó don egy lány, Pé csi Gi -
zi ala kí tot ta.)

Ho lly wood ma gyar urát is
ér de kel te a gye rek sztár

Két év vel késôbb Bár dos Ar túr, az
Ope rett szín ház épü le té ben mûködô
Mû vész Szín ház igaz ga tó ja úgy dön -
tött, szín re vi te ti az ak tu á lis nagy
fran cia si ker da ra bot, André Birabeau
Dé li gyü mölcs cí mû víg já té kát, mely -
nek egyik fon tos sze re pé re egy tíz év
kö rü li fi út kel lett ta lál ni. Góth Sán -
dor rendezô 40, más for rá sok sze rint
100 fôvárosi gye re ket hall ga tott
meg, több sé gük azon ban te het ség te -

len nek bi zo nyult, vé gül – a ko ra be li
új sá gok tu dó sí tá sa sze rint – meg -
akadt a sze me egy csi bé szes ar cú,
kö vér kés fi ún. A színidirektor kér dé -
sé re a fiú Berky Harryként mu tat ko -
zott be, majd ar ra kér ték, sza val jon
va la mit – hôsünk oda állt a sú gó lyuk
elé, és el sza val ta a Nem ze ti dalt, ami
ak ko ra tet szést ara tott, hogy Góth
azon nal be hív ta a szí nész pa lán tát és
édes ap ját az iro dá ba, ahol alá írat ta
ve lük a szerzôdést.

A Dé li gyü mölcs hoz ta meg Berky
szá má ra az átütô si kert, Góth ke zei
alatt pe dig az if jú szí nész te het ség
meg ta nul ta a he lyes szín pa di be széd
tech ni ká ját. 1939-ben a 11 éves
Berky Harry meg kap ta má so dik
film sze re pét egy sza ti ri kus víg já ték -
ban, az Álom sár kány ban – a film cí -
me ere de ti leg Arany sár kány lett vol -
na, Kosz to lá nyi Dezsô öz ve gyé nek
ké ré sé re azon ban meg vál toz tat ták,
ne hogy ös  sze té ves  szék a köz is mert
re gén  nyel –, ahol Makláry Zol tán és
Muráti Li li volt a part ne re. A film
po li ti kai vi ták ke reszt tü zé be ke rült,
bi zo nyos át hal lá sai mi att ugyan is a
készítôket egyes je le ne tek ki vá gá sá -
ra, új ra for ga tá sá ra kö te lez ték, a
Berky Harry-jelenséget azon ban ez
sem tud ta meg ál lí ta ni. A csoda-
gyerekbôl or szá go san is mert hí res -
ség lett, aki nek életérôl és karrier-

jérôl fo lya ma to san tu dó sí tot tak a
bul vár la pok és a szín há zi új sá gok,
ame lyek gyak ran a kor szak ame ri kai
gye rek sztár já hoz, Wallace Beeryhez
ha son lí tot ták. Zsi dó szár ma zá sa da -
cá ra még a szélsôjobboldali saj tó
sem tud ta ki kez de ni.

A bol dog ság ban úszó 11-12 éves
sztár a szín há zat egyéb ként nézôként
ugyan an  nyi ra imád ta, mint szí nész -
ként. Gyûj töt te az au tog ra mo kat: fü -
ze té ben töb bek kö zött Já vor Pál alá -
írá sa is sze re pelt, aki azt ír ta ra jon gó -
já nak: „Kis em ber, mi lesz belôled?
Re mé lem, nagy mû vész – Já vor Pa li
bá csi”. Do ku men tu mok ta nú sá ga
sze rint az if jú te het ség re a
Paramount film stú dió ala pí tó ja, a
Ma gyar or szág ról ki ván do rolt Zukor
Adolf is fel fi gyelt, és be ké ret te
Berky film je it meg te kin tés re, azt
fon tol gat va, pró ba fel vé tel re hív ja
Ame ri ká ba a fi út – a be fo lyá sos ho -
lly woo di pro du cer ter ve azon ban so -
sem va ló sult meg, a tör té ne lem ala -
ku lá sa köz be szólt.

A zsi dó tör vé nyek mi att
el til tot ták a filmezéstôl

A Brenner csa lád kö rül egy pil la -
nat alatt om lott ös  sze a vi lág, ami kor
a zsi dó tör vé nyek mi att az édes apa
egy re ke ve sebb meg ren de lést ka pott,
vé gül vál lal ko zá sa csôdöt je len tett,
fi át pe dig szár ma zá sa mi att le pa ran -
csol ták a szín pad ról. Harry – aki
idôközben el vé gez te az ele mi is ko -
lát, és be írat ták a Szent Ist ván Gim -
ná zi um ba – sem fil mek ben, sem
„va ló di” szín há zak mû so rá ban nem
lép he tett fel töb bé. Egye dül a Ribári
Gé za ál tal szer ve zett Or szá gos Ma -
gyar Iz ra e li ta Közmûvelôdési Egye -
sü let (OMIKE) Mû vész ak ci ó já nak
est je in, elôadásain sze re pel he tett a
Wes se lé nyi ut cai zsi na gó ga ol dal -
épü le té nek dísz ter mé ben.

A csa lád anya gi hely ze te mi att
kény te len volt elár ve rez ni a zug lói
há zat, mi köz ben a ka mas  szá cse pe -
re dett Harry szor gal ma san ját szott a
Szám ûzöt tek Szín há zá nak be cé zett
OMIKE szín pa dán, ô ala kí tot ta pél -
dá ul Moh ácsi Jenô és Ke le men Hu gó

ze nés da rab ja, a Gyer mek és mes si ás
cím sze rep ét, emel lett pó di um ra lé -
pett a Beth len té ri és zug lói hit köz -
ség if jú sá gi cso port já nak há zi szín -
há zá ban is; egyik OMIKE-s ala kí tá -
sa után ál lí tó lag Ko dály Zol tán is
sze mé lye sen gra tu lált ne ki.

A Szám ûzött Szín ház utol só be -
mu ta tó ja Jacob Gordin Anya szív cí -
mû, négyfelvonásos szín mû ve volt,
mely ben Berky fôszerepet ját szott.
Ami kor 1944. már ci us 19-én, a né -
met meg szál lás nap ján vé get ért az
elôadás, a nézôtéren vé gig mo raj lott
a hír, hogy né met ka to nák kö rül zár -
ták a hit köz ség épü le tét: a fiú édes -
any já val együtt tá vo zott a helyszín-
rôl, a ka to nák azon ban csak mo to -
zást követôen en ged ték ha za ôket,
mi u tán meg bi zo nyo sod tak ró la,
hogy egyi kük nél sincs fegy ver.

So ha sem ke rült elô a holt tes te
1944 ok tó be ré ben a Brenner csa -

lá dot csil la gos ház ba köl töz tet ték.
Harryt és édes ap ját nem sok kal
késôbb az óbu dai tég la gyár ba vit -
ték, majd mind ket te jü ket kon cent rá -
ci ós tá bor ba de por tál ták. A 60 éves
Brenner Mik lóst Dachauba szál lí -
tot ták, ahon nan so ha sem tért ha za, a
16 éves fiú pe dig az oszt rák–ma -
gyar ha tár hoz kö ze li hír hedt har kai
lá ger be ke rült. A tá bor ban Berky
sú lyos bél hu ru tot ka pott. Más be teg
fo goly tár sa i val együtt be va go ní roz -
ták és az al só-auszt ri ai Felixdorfba
küld ték.

A 10 na pos uta zás so rán a le gyen -
gült, be teg ra bo kat az ôrök ét len-
szom jan tar tot ták, ezért több sé gük
oda ve szett a va gon ban – Berky is ta -
lán már az út alatt éle tét vesz tet te, de
az is le het sé ges, hogy a felixdorfi tá -
bor ban hunyt el. Az egy kor ün ne pelt
gye rek szí nész holt tes te so ha sem ke -
rült elô, a há bo rú után hi á ba vár ta
vis  sza té ré sét a ma gyar szín há zi szak -
ma, töb bet sen ki sem hal lott felôle.
Berky Harry ne vét és alak ját Zug ló -
ban, a Bos nyák tér mel lett, a Brenner
csa lád egy ko ri há zá nál év ti ze de kig
em lék táb la ôrizte.

Ru dolf Dá ni el / Dí vány
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A zsidómentô 
és a zsi dó gyil kos test vér pár

Hermann Göringrôl, a har ma dik bi ro da lom má so dik emberérôl min -
den ki hal lott már, az vi szont ke vés bé köz is mert, hogy a fônáci öc  cse, Al -
bert szá mos ül dö zöt tet men tett meg – Ma gyar or szá gon is ott ho no san
moz gott, sôt ô ma ga is zsi dó volt.

Al bert nek és Hermann-nak már az 1923-as sör puccs ide jén eltérô vé le mé -
nyük volt Adolf Hitlerrôl. De nem csak né ze te ik tér tek el, az ap juk is más volt.
Hermanné a mai Na mí bi á ban, majd Ha i tin volt dip lo ma ta. Al ber té min den
va ló szí nû ség sze rint egy tehetôs zsi dó or vos, a lo va gi cím mel is büszkélkedô,
va gyo nos Hermann
von Epenstein volt, aki
az idôs családfôt,
Heinrich Göringet –
úgy más fél év ti ze den
át – asz tal nál-ágy ban
„he lyet te sí tet te”. Kas -
té lya i ban lu xus kö rül -
mé nyek kö zött ne vel -
ked tek Frau Göring lá -
nyai és fi ai, ír ja a Ki -
bic.

Al bert feltûnôen ha -
son lí tott zsi dó ke reszt -
ap já ra, és a fônáci ve -
zér rel, Hermann Göringgel hom lo ke gye nest ellenkezô po li ti kai né ze te ket val -
lott. En nek el le né re Al bert kap ta meg a be ke be le zett cseh or szá gi Sko da Mû -
vek exportfônöki poszt ját. Ez a jól fizetô ál lás meg nö vel te Al bert Göring
moz gás te rét. Kor ta núk sze rint Al bert se gí tett ok irat-ha mi sí tás ban és ap róbb
sza bo tázs ak ci ók el tus so lá sá ban is. A Ges ta po tu dott a tevékenységérôl, de
Hermann meg véd te test vér ét a büntetéstôl.

A hit le ri re zsim ös  sze om lá sa után Hermann Göringet kö tél ál ta li ha lál ra
ítél te a nürn ber gi tör vény szék 1946 ôszén. Az exmarsall az akasz tás elôtti na -
pon szét ha ra pott egy ciánkálikapszulát. Al bert húsz év vel él te túl hír hedt
báty ját. No ha Ba jor or szág ban ôt is ki hall gat ták a bí rák, Nürn berg ben akadt
elég meg men tett em ber, aki ta nús ko dott mel let te. De a csa lád ne ve az NSZK-
ban éle te vé gé ig te her ma radt szá má ra. Mun ka nél kü li ként, sze gé nyen halt
meg Mün chen ben, 1966-ban.

80 ezer szerb, zsi dó és ro ma
ál do zat em lé ké re

Egy nem min den na pi em ber
alussza örök ál mát a je ru zsá le mi
Si on-he gyen ta lál ha tó ka to li kus
temetôben: egy volt ná ci párt tag,
Oskar Schindler. A 47 éve, 1974.
ok tó ber 9-én el hunyt, a zsi dók
megmentôjeként becs ben tar tott
sze mély az egyet len, aki ná ci múlt -
ja el le né re végsô nyughelyet ka -
pott Iz ra el fôvárosának egyik sír -
kert jé ben.

Oskar Schindler 1908-ban
Zwittauban szü le tett, jó mó dú szu dé -
ta né met csa lád ban. A vá rost az elsô
vi lág há bo rút követôen el csa tol ták az
Osztrák–Magyar Mo nar chi á tól, így
Schindler fi a tal éve i nek jelentôs ré -
szét az újon nan ala kult Cseh szlo vá -
ki á ban töl töt te.

Oskar iga zi bajkeverô volt, akit ki -
apad ha tat lan ka land vágy fû tött. 1935-
ben, 27 éves ko rá ban csat la ko zott a
cseh or szá gi né met ki sebb sé get ös  sze -
fo gó, náciszimpatizáns Szu dé ta né met
Párt hoz, majd nem sok kal a be lé pé se
után a né met tit kos szol gá lat nak, az
Abwehrnek kez dett dol goz ni.

A cseh ha tó sá gok ezen te vé keny -
sé gét nem néz ték jó szem mel, rö vid
idôn be lül el fog ták, és kém ke dé sért
ha lál ra ítél ték. A né met had se reg
azon ban 1938-ban be vo nult a Szu dé -
ta-vi dék re, így Schindler meg me ne -
kült. Mi u tán sza ba don en ged ték, a
há lás kém rög vest csat la ko zott a ná -
ci párt hoz.

A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se
után Schindler a né me tek ál tal meg -

A ber li ni holokauszt-emlék-
mûvön tán colt egy 

szélsôjobboldali po li ti kus
„Vis  sza ves  szük a ha zán kat” – ír ta Holger Winterstein a fo tó mel lé,

ame lyen az em lék mû egyik be ton koc ká ján pó zol va lát ha tó.
Iz ra el ber li ni nagy kö ve te a szélsôjobboldali Al ter na tí va Né met or szág ért

(AfD) párt egyik tag ját bí rál ta, ami ért
a ber li ni holokauszt-emlékmûvön
tán colt, ír ja az AP. Ron Prosor nagy -
kö vet a Twitteren kö zöl te, hogy
Holger Winterstein szélsôjobboldali
po li ti kus „szé gyent ho zott ma gá ra és
párt já ra”.

A kö zös sé gi mé di á ban köz zé tett
ké pen Winterstein ki nyúj tott kar ral
pó zol az egyik kôtömbön, amely a
ná cik ál tal a holokauszt so rán meg -
gyil kolt több mint hat mil lió zsi dó nak
ál lí tott ber li ni em lék mû vet al kot ja. A
né met mé dia ar ról szá molt be, hogy a
kép az AfD ál tal szer ve zett tün te tés
után ké szült.

Az AfD az ese tet követôen azt kö -
zöl te, hogy „rend kí vül tisz te let len vi -
sel ke dé se” mi att fel lép a Türingiában tar to má nyi képviselô Winterstein el len.

A párt tar to má nyi vezetôje, Björn Hoecke 2018-ban „a szé gyen em lék mû -
vé nek” ne vez te a holokauszt-emlékmûvet, és fel szó lí tot ta Né met or szá got,
hogy hajt son vég re „180 fo kos for du la tot” a múlt já ra va ló em lé ke zés te rén. A
párt ve ze tés ak kor el uta sí tot ta a ki zá rá sá ra irá nyu ló ké rel met.

Évtizedek óta gyárt Hitler-
borokat egy olasz cég

Más diktátorok is szerepelnek a kínálatban. A cég vezetôje most azt
ígéri, jövôre leállnak.

Új örökös veszi át azt az olasz pincészetet, amely régóta értékesít Adolf
Hitler arcképével ellátott borokat. Most azt mondja, szeretne pontot tenni az
ügy végére.

Elég volt. Belefáradtunk ebbe a sok vitába – mondta egy olasz lapnak
Andrea Lunardelli, aki várhatóan 2023 elején veszi át a Vini Lunardelli
irányítását. Tehát a következô évtôl eltûnik a Hitlert és Mussolinit is szere-
peltetô történelmi sorozat a kínálatból.

Ha Lunardelli betartja az ígéretét, az véget vetne családi cégük három
évtizedre visszamenô náci témájú üzletének – és az azt kísérô, többek között
a zsidó csoportoktól érkezô támadásoknak, írja a jta.org nyomán a Kibic.

Az északkelet-olaszországi Vini Lunardelli 1995-ben mutatta be elôször azt
a termékskálát, amelyben diktátorok és fasiszta figurák, például Hitler,

Ná ci kémbôl a Vi lág Iga za:
Oskar Schindler pál for du lá sa

Oskar Schindler (jobb ra) és könyvelôje, Itzhak Stern a há bo rú után négy
év vel ta lál koz tak is mét

szállt Len gyel or szág ba köl tö zött,
ahol egy krak kói zománcárugyár tu -
laj do no sa és igaz ga tó ja lett.

Párt tag sá gát, a Wehrmachtban, il -
let ve az Abwehrben meg szer zett
kap cso la ti tôkéjét ka ma toz tat va zsí -
ros szerzôdéseket kö tött, így egyi ke
lett azok nak az ipa ros vál lal ko zók -
nak, akik kü lön fé le zo mánc áruk kal,
edé nyek kel lát ták el a né met had se -
re get.

A nôs, de az ál lan dó li e zo no kat
kedvelô Schindlerbôl egy csa pás ra
gaz dag üz let em ber lett, a meg szál ló
elit egyik osz lo pos tag ja. A fényt és
a csil lo gást azon ban za va ró an be ár -

A má so dik vi lág há bo rú ban a Belg rád mel let ti Jajinci te le pü lé sen csak -
nem 80 ezer szerb, zsi dó és ro ma halt meg. Az em lék na pon je len volt Ana
Brnabic is, aki meg ko szo rúz ta az ál do za tok em lék mû vét. Szer bia mi nisz -
ter el nö ke el mond ta, akik ezen a he lyen pi hen nek, ar ra kér nek ben nün -
ket, hogy min den je len ko ri ki hí vás ra ha tá ro zot tan, mél tó ság gal és ren -
dít he tet le nül vá la szol junk. A ki hí vá sok, ame lyek kel ma Szer bia szem be -
sül, óri á si ak, tet te hoz zá. Ezért fon tos üzen ni a pol gá ra ink nak, va la mint
min den kül föl di part ne rünk nek, hogy Szer bia kül po li ti ká ja két el ven
nyug szik: po li ti kán kat önál ló an, az ál la mi és nem ze ti ér de kek nek
megfelelôen, ugyan ak kor a nem zet kö zi jog sze rint foly tat juk.

nyé kol ta a né me tek em ber ba rát nak
nem mond ha tó len gyel or szá gi meg -
szál ló te vé keny sé ge.

Oskar Schindler ugyan is nem tu -
dott sze met huny ni az ül dö zött zsi -
dók nyo mo ra fe lett, aki ket a ná cik tö -
me gé vel kí noz tak és öl tek meg. A
kémbôl lett üz let em ber ezért min dent
el kö ve tett, hogy vi szony lag hu má nus
kör nye ze tet te remt sen a gyá rá ban
dol go zó zsi dó mun ká sok szá má ra.

Gyak ran a jó hír ne vé vel ját szott:
an nak ér de ké ben, hogy meg óv ja az
ül dö zött zsi dók éle tét, még ar ra is
haj lan dó volt, hogy pa zar aján dé kok -
kal ke nye rez ze le a kö ze li krakkó-
plaszówi kon cent rá ci ós tá bor
vezetôjét, Amon Göthöt.

Ez nem volt kön  nyû fel adat, mi vel
Göth hit hû ná ci ként, sok szor iga zi
vad ál lat ként vi sel ke dett az alá ve tett
zsi dó ra bok kal szem ben: az egyik
hír hedt té vált idôtöltése az volt, hogy
gya nút lan zsi dó fog lyok ra lö völ dö -
zött há zá nak erkélyérôl.

A ná cik rém ural ma azon ban nem
tar tott örök ké, a há bo rú me ne te las san
meg for dult, a né me tek a ke le ti fron -
ton hát rál ni kény sze rül tek. A Vö rös
Had se reg be nyo mult a Wehrmacht ál -
tal meg szállt len gyel te rü le tek re, így
Schindler gyá rát eva ku ál ni kel lett
Brünnlitz vá ro sá ba (ma Brnenec,
Cseh or szág te rü le tén fek szik).

A ki ürí tés a „Schindler-zsidóknak”
egyet je len tett a meg sem mi sí tés sel,
de munkadójuk a tet tek me ze jé re lé -
pett, hogy meg ment se ôket. Schindler
egy hos  szú lis tát ké szí tett, és azok,
akik fel ke rül tek er re a le gen dás lis tá -
ra, esélyt kap tak a túl élés re. A ki vá -
lasz tot ta kat ugyan is Ausch witz he -
lyett Brünnlitzbe vit ték.

Schindler több mint ezer em bert
ve te tett nyil ván tar tás ba, aki ket ér té -
kes, nél kü löz he tet len munkaerôként
je lölt meg, meg té veszt ve az SS em -
be re it. An nak ér de ké ben, hogy tel jes
csa lá do kat ment sen meg a gáz kam -
rá tól, az idôseket 20 év vel fi a ta labb -
nak, a gyer me ke ket pe dig felnôttnek
tün tet te fel.

A ná ci Né met or szág ös  sze om lá sa
után Schindler el vesz tet te min den va -
gyo nát, és me ne kül ni kény sze rült. A
há bo rú után el in dí tott üz le ti vál lal ko -
zá sai egytôl egyig ku darc ba ful lad -
tak, így ne ki és fe le sé gé nek hoz zá
kel lett szok nia a sze rény élet vi tel hez.

Az el sze gé nye dett há zas pár nak az
egy ko ri mun ká sok és ül dö zöt tek
gyak ran jelentôs pénz ös  sze gek át -
uta lá sá val se gí tet tek. Schindler az
anya gi se gít ség mel lett er köl csi el is -
me rést is szer zett, ugyan is a
Holokauszt Ál do za ta i nak és
Hôseinek Iz ra e li Em lék ha tó sá ga, a
Jad Vasem a Vi lág Iga za ki tün te tés -
ben ré sze sí tet te 1963-ban.

Schindlert 66 éves ko rá ban, 1974.
ok tó ber 9-én Frank furt ban ér te a ha -
lál. A há bo rús évek ben a gyá rá ban
dol go zó zsi dók kö zül so kak kal igen
kö ze li kap cso la tot épí tett ki. A végsô
kí ván sá ga az volt, hogy Je ru zsá lem -
ben te mes sék el, hi szen ahogy mond -
ta: „A gyer me ke im itt van nak...”

Múlt-kor

Hermann és Al bert Göring

Franco és Sztálin szerepelnek. A cég webhelye jelenleg több mint 37 külön-
bözô címkével büszkélkedhet, amelyeken több tucat, nácit dicsôítô szlogen
szerepel, mint pl. a „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!” („Egy nép, egy biro-
dalom, egy uralkodó”); „Sieg Heil” („Üdvözlégy, gyôzelem”)” és „Der
Prosecco Vom Führer” („A Führer Proseccója”). Egy másik sorozat Benito
Mussolinihez és olaszországi fasiszta kormányához kapcsolódó szim-
bólumokat és szavakat tartalmaz.

A borok régóta felháborodást és hatósági tiltakozást váltottak ki. 1997-ben
a német kormány több feljelentést is tett, majd 10 évvel késôbb az olasz
rendôrség palackokat foglalt le az üzletbôl, hogy minimalizálja a fasizmus
propagandáját. De egy hónappal késôbb egy olasz bíró megállapította, hogy
legálisan eladhatják a termékeiket.

2012-ben egy Egyesült Államokban nyaraló zsidó házaspár tett feljelentést,
ami miatt az olasz ügyészség vizsgálatot indított. A Simon Wiesenthal
Központ többször is elítélte az olasz kormányt, amiért engedélyezte a
címkéket, és 2013-ban a cég bojkottjára szólított fel.

A kritikák legújabb hulláma a hónap elején kezdôdött, miután Jesolóban,
egy Velencétôl 20 mérföldre fekvô tengerparti üdülôhelyen egy turista
rábukkant a palackokra egy élelmiszerboltban, és közzétett róluk egy fotót a
Facebookon.

Teljes sokk! És mindez egy olasz szupermarketben! A palackokat nagyon
kedvelik a német nyaralók, magyarázta nevetve az eladónô – írta a nô a Heute
osztrák híroldal szerint. Nem akartam elhinni, pedig állítólag évek óta létezik!

A borok nem kaphatók a legtöbb európai országban, így Németországban
és Ausztriában sem, ahol szigorú törvények tiltják a nácizmust ünneplô ter-
mékek vagy emléktárgyak értékesítését. De árulják ôket a szupermarketekben
Olaszországban és az interneten is.
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Iz ra el be zár ta az ál ta la ta valy
ter ror szer ve zet nek nyil vá ní tott
pa lesz tin jogvédô szer ve ze tek iro -
dá it Ciszjordániában (a nyu ga ti
par ton) – ír ta a Ti mes of Israel cí -
mû an gol nyel vû iz ra e li hír por tál.

Az iz ra e li had se reg azu tán lé pett
ak ci ó ba, hogy Beni Ganc vé del mi
mi nisz ter ra ti fi kál ta azt a 2021-es
do ku men tu mot, amely ter ror szer ve -
zet té minôsítette az érin tett szer ve ze -
te ket.

A ka to nák raz zi át tar tot tak, ira to kat
ko boz tak el és be zár ták hét szer ve zet
rámalláhi iro dá ját. A til ta ko zó pa lesz -
ti nok kö ve ket és égô benzines-
palackokat dob tak a ka to nák fe lé,
akik fel osz lat ták a tö me get – tu dat ta
köz le mé nyé ben a had se reg szóvivôje.

Ide jöt tek, fel rob ban tot ták az aj tót,
be lép tek, és ös  sze do bál ták az ak tá kat
– mond ta Savan Dzsabarin, az Al-
Hak ne vû szer ve zet igaz ga tó ja, aki
ak kor még nem tud ta fel mér ni, hogy
el ko boz tak-e tôlük do ku men tu mo kat.

A til tás el le né re azon nal meg nyi -
tot ták az Al-Hak iro dá ját
Rámalláhban, és a szer ve zet mun ka -
tár sai foly tat ták mun ká ju kat.

Nem ké rünk en ge délyt egyet len iz -

Kö zel negyvenezren alijáztak a
há bo rú ban érin tett or szá gok ból
Idén ed dig csak nem negyvenezren ván do rol tak ki Iz ra el be az uk raj nai

há bo rú ban érin tett or szá gok ból, Uk raj ná ból, Orosz or szág ból és
Fehéroroszországból, je len tet te a Ti mes of Israel cí mû an gol nyelv hír -
por tál.

Az év ele je óta 38.202 új be ván dor ló ér ke zett Uk raj ná ból, Orosz or szág ból
és Fehéroroszországból és vált iz ra e li ál lam pol gár rá. Ez 148 szá za lék kal ma -
ga sabb a ta va lyi év ha son ló
idôszakában ös  sze sen be ván -
do rol tak szá má nál – kö zöl te
Pnina Tamano-Sata be ván dor -
lá si és be fo ga dá si mi nisz ter a
lap pal.

Mel let tük 1011 po ten ci á lis,
de az ál lam pol gár sá got még el
nem nyert be ván dor ló is Iz ra -
el ben tar tóz ko dik a feb ru ár vé -
gi orosz in vá zió ál tal érin tett
há rom or szág ból, va la mint
csak nem 38.500 olyan uk rán
me ne kült is be lé pett az or szág -
ba, akik a zsi dó be fo ga dá si
sza bá lyok sze rint nem jo go sul -
tak iz ra e li ál lam pol gár ság ra. Kö zü lük mind ös  sze 13.700-an ma radt Iz ra el ben.

Ja nu ár tól szep tem be rig ös  sze sen 50.500-an let tek iz ra e li vé az egy zsi dó
nagyszülôt megkövetelô vis  sza té ré si tör vény alap ján, mi köz ben az el múlt év -
ti zed ben ös  sze sen mint egy 323 ezer új be ván dor ló val gya ra po dott az or szág
la kos sá ga. Az idén letelepedôk hat szá za lé ka jött az Egye sült Ál la mok ból, és
két szá za lé ka eti óp be ván dor ló.

2022-ben Orosz or szág ad ta az új be ván dor lók fe lét, 23.789 orosz ál lam pol -
gár kért iz ra e li le te le pe dést. Uk raj ná ból 13.097-en, Fehéroroszországból pe -
dig 1316-an let tek ed dig idén iz ra e li ek.

Orosz or szág ban a mi nisz ter sza vai sze rint zsi dók tí zez rei vá ra koz nak Iz ra -
el be ván dor lá su kat biz to sí tó en ge dé lyek re, de nem adott meg pon tos szá mot
a jelentkezôkrôl.

Tamano-Sata a lap nak el mond ta, hogy mi nisz té ri u ma és a be ván dor lá si
ügyek ben el já ró part ne re, a Zsi dó Ügy nök ség (Szochnut) fo lya ma to san dol -
go zik Orosz or szág ban a zsi dók Erecbe köl tö zé sén, no ha Moszk va meg pró -
bál ja be zár ni az ot ta ni ügy nök sé get.

A Zsi dó Ügy nök ség mó do sí tott sza bá lyok kal, a he lyi uta sí tá sok nak meg-
felelôen jár el. Jo gi lag fog ják meg ol da ni a ne héz sé ge ket – nyi lat koz ta a mi -
nisz ter. A Szochnut eset le ges be zá rá sá ról döntô moszk vai bí ró ság is mét el ha -
lasz tot ta, ez út tal ok tó ber kö ze pé re, a tár gya lást a szer ve zet orosz or szá gi sor -
sá ról. 

(MTI)

Ve zér ka ri
szin tû 

in no vá ci ós
kon fe ren ci át

ren dez tek
Dr. Sticz Lász ló vezérôrnagy, a

Ma gyar Hon véd ség Pa rancs nok sá ga
Haderôtervezési Csoportfônökség
(MHP HTCSF) csoportfônöke kép -
vi sel te a Ma gyar Hon véd ség pa -
rancs no kát a Tel-Avivban meg ren -
de zett elsô Nem zet kö zi Ka to nai In -
no vá ci ós Kon fe ren ci án.

Az Iz ra e li Vé del mi Erôk szer ve zé -
sé ben le bo nyo lí tott kon fe ren cia leg -
fon to sabb fel ada ta az volt, hogy új
kez de mé nye zés ként az in no vá ci ó val,
a ka to nai ké pes ség fej lesz tés sel és a
transz for má ci ó val fog lal ko zó ta lál -
ko zó jöj jön lét re, és en nek ré sze ként
a vi lág szá mos pont já ról érkezô ve -
zér ka ri fônököknek, va la mint az
ôket képviselô szakértôi de le gá ci ók -
nak a kö zös fó ru mon lehetôségük
adód jon kap cso la to kat épí te ni, il let -

IZRAELIIZRAELI SS ZZ ÍÍ NN EE SS
3300 éves te met ke zé si 
bar lan got fe dez tek fel

Iz ra el föld kö zi-ten ge ri part já nak dé li ré szén, a Palmachim ne vû kibuc
új park já nak épí té se köz ben egy szik lá nak ütközô mun ka gép tár ta föl a
II. Ram szesz idejébôl szár ma zó és az óta em ber kéz nem boly gat ta te met -
ke zé si bar lan got, amelyrôl az Iz ra e li Ré gé sze ti Ha tó ság (IAA) szá molt be
– ír ja a Háárec cí mû új ság hon lap já ra hi vat koz va az MTI.

A sír ban ta lált tár gyak a fá raó ko rá ból szár maz nak, aki i. e. 1279 és 1213
kö zött nem csak Egyip tom ban ural ko dott, ha nem Iz ra el föld jén is, va la mint a
mai Li ba non, Jor dá nia és rész ben Szí ria is fenn ha tó sá ga alá tar to zott.

A ré gé szek épen ma radt ke rá mia- és bronz edé nye ket ta lál tak ugyan úgy,
ahogy az i. e. 13. szá zad ban a sír ba he lyez ték ôket, ami jelentôs tám pon tot
nyújt a késô bronz ko ri he lyi te met ke zé si szo ká sok meg is me ré sé hez az ása tá -
so kat vezetô ré gész, Eli Janai sze rint.

Föl di ja vak kal te li kü lön fé le am fo rák ra és tá lak ra lel tek, ame lyek az egy kor
élt em be rek hi te sze rint a ha lot ta kat szol gál ják túl vi lá gi éle tük ben, és ezért

Iz ra el ter ror szer ve zet nek
nyil vá ní tot ta és be zár ta több
pa lesz tin jogvédô szer ve zet

iro dá ját

ra e li ka to nai vagy po li ti kai
tisztviselôtôl sem. Az el szá mol tat ha -
tó ság ba és a nem zet kö zi jog ba ve tett
hitünktôl ösz tö nöz ve to vább ha la -
dunk – mond ta Dzsabarin.

Iz ra el sze rint az érin tett ci vil cso -
por tok a Pa lesz tin Fel sza ba dí tá si
Szer ve zet (PFSZ) erôszakos múlt tal
rendelkezô egyik ki sebb frak ci ó já -
hoz, a Né pi Front Pa lesz ti na Fel sza -
ba dí tá sá ért (PFLP) ne vû szer ve zet -
hez kötôdnek, no ha ezt a vá dat az
érin tet tek ta gad ják.

ve az eset le ges jövôbeli együtt mû kö -
dé se ket meg ala poz ni.

A kon fe ren ci át Aviv Kohavi al tá -
bor nagy, az Iz ra e li Vé del mi Erôk ve -
zér ka ri fônöke nyi tot ta meg. Be szé dé -
ben rész le tez te azt a jövôorientált
szemléletmódváltást, ami lehetôvé
tet te az iz ra e li had se reg át fo gó transz -
for má ci ó ját, a pa rancs no ki struk tú ra
min den szint jét érintô át szer ve zé sét.

A ren dez vé nyen ki emelt ven dég -
ként elôadást tar tott Mark Milley ve -
zér ez re des, az ame ri kai egye sí tett ve -
zér kar fônöke, aki a fegy ve res erôk
fo lya ma tos meg úju lá sá nak fon tos sá -
gát hang sú lyoz ta, ami nap ja ink ban is
ak tu á lis a ro ha mo san fejlôdô for ra -
dal mi tech no ló gi ák egy re szé le sebb
kör ben va ló el ter je dé se mi att. Ezek
mel lett a résztvevôk szá mos te ma ti -
kus, szak te rü le tek re bon tott elôadást
hall gat tak meg, va la mint lehetôségük
nyílt több iz ra e li startup vál la lat ter -
mé ké nek meg te kin té sé re is.

A kon fe ren cia má so dik nap ján a
de le gá ci ók el lá to gat tak a Negev-
sivatagban ta lál ha tó Ceelim
kiképzôbázisra, ahol to váb bi elôadá-

sok és be mu ta tók vár ták ôket, ame -
lyek Iz ra el egye di biz ton sá gi és mû -
ve le ti környezetébôl adó dó in no va -
tív ve ze tés irá nyí tá si rend sze re ket,
szer ve ze ti fel épí té se ket, el já rá so kat,
il let ve mo dern ha di tech ni kai esz kö -
zö ket is mer tet tek.

A kon fe ren cia csúcs pont ja egy
éles lö vé szet tel egy be kö tött de monst -
rá ció volt, ami az új faj ta szem lé let -
mód sze rint át ala kí tott összhad-
erônemi ko or di ná ci ót, an nak ru gal -
mas sá gát és ha té kony sá gát bi zo nyí -
tot ta.

Zá rás ként Kohavi al tá bor nagy és
Beni Ganc vé del mi mi nisz ter kö zö -
sen osz tot ták meg jó kí ván sá ga i kat a
kon fe ren ci á ra el lá to ga tó 28 nem zet
kül dött je i vel.

Az iz ra e li lá to ga tás lehetôséget
biz to sí tott a Ma gyar Hon véd ség
képviselôinek új, két ol da lú kap cso -
la tok ki ala kí tá sá nak elôkészítésére,
szakértôi szin tû együtt mû kö dé sek
lé te sí té sé re és a nem ze ti haderôfej-
lesztésnek to váb bi ins pi rá ci ót adó
be nyo má sok gyûj té sé re.

MHP HTCSF

A csoportfônökség fel vé te le

Beni Ganc vé del mi mi nisz ter

fôzôedényeket és olaj lám pá so kat is ad tak mel lé jük út ra va ló nak. Ap ró cse re -
pek ben ér té kes egy ko ri gyógy sze rek kel is el lát ták az el huny ta kat, ezek a ré -
gé szek sze rint Türoszból, Szidónból és más, ma Li ba non ban ta lál ha tó
kikötôkbôl ér kez het tek er re a vi dék re, a mai Tel-Avivtól dél re.

Az eset le ges túl vi lá gi harc ra is fel ké szí tet ték a tá vo zót: bronz nyíl- és lán -
dzsa he gye ket is el he lyez tek a sír ban. A négy zet alap raj zú sír kam rát a kôbe
vés ték, men  nye ze tét egy osz lop tart ja. A sír bar lang ban ta lált holt tes tek ál la -
po ta nem te szi lehetôvé DNS-vizs gá la tok vég zé sét, de tár gya ik ból bi zo nyo -
san meg ál la pít ha tó, hogy élénk ke res ke del mi kap cso la ta ik vol tak a mai Cip -
rus, Li ba non és Szí ria tér sé gé vel.

Né hány ha lot tat a há tá ra fek tet tek, és úgy tû nik, né há nyat el moz dí tot tak a
késôbbi te met ke zé sek so rán. Ezért a szak em be rek sze rint több nem ze dé ken át
hasz nál ták a bar lan got. No ha az em be rek ki lét ét egyelôre ho mály fe di, az edé -
nyek ben ta lált szer ves anya gok vizs gá la tá val ha ma ro san fény de rül ar ra, hogy
mit sze ret tek en ni, mi vel táp lál koz tak.

A bar lang év ez re de kig meg me ne kült a sír rab lók tól, de szep tem ber kö ze pi
meg ta lá lá sa óta már tol va jok dézs mál ták meg a ben ne lévô tár gya kat. Az iz -
ra e li ha tó sá gok nyo mo zást in dí tot tak kéz re ke rí té sük re, és már fo lya ma to san
ôrzik a he lyet.

Sze rin tük a zsi dó ál lam a meg bé -
lyeg zé sük kel pró bál ja el hall gat tat ni
az em be ri jo gi vis  sza élé sek kel kap -
cso la tos bí rá la tot.

Iz ra el ta valy ter ror cso port nak
minôsítette a Pa lesz tin Nôi Bi zott sá -
gok Uni ó ját, a Bisan Ku ta tá si és Ér -
dek kép vi se le ti Köz pon tot és a pa -
lesz tin fog lyo kat iz ra e li ka to nai bí ró -
sá gok elôtt képviselô Addameert.

A had se reg il le té ke sei el uta sí tot ták
a pa lesz tin te rü le te ken történô jog sér -
té se ket do ku men tá ló Al-Hak, va la -
mint a Palesztin-Nemzetközi Vé de -
lem a Gyer me ke kért ne vû cso port
fel leb be zé sét a dön tés el len, amely -
 lyel meg pró bál ták el ér ni, hogy tö röl -
jék ôket a ter ror szer ve ze tek lis tá já ról.

Az iz ra e li dön tés jelentôs nem zet -
kö zi til ta ko zást vál tott ki, fel szó lalt
el le ne az Eu ró pai Unió, a Pa lesz tin
Ha tó ság, az ame ri kai de mok ra ták
prog res  szív cso port ja, több ame ri kai
zsi dó cso port és nem zet kö zi em be ri
jo gi szer ve zet.

Az érin tett pa lesz tin szer ve ze tek
több sé ge azt do ku men tál ja, ami kor
Iz ra el és a pa lesz tin ak ti vis tá kat
rend sze re sen ôrizetbe vevô Pa lesz tin
Ha tó ság sze rin tük jog sér té se ket kö -
vet el. Több cso port jelentôs tá mo ga -
tást kap EU-tagállamoktól és az
Egye sült Nem ze tek Szervezetétôl,
va la mint egyéb ado má nyo zók tól.

Jú li us ban ki lenc EU-tagállam be -
je len tet te, hogy Iz ra el nem tá masz -
tot ta alá ál lí tá sa it, ezért to vább ra is
együtt mû kö dik a szer ve ze tek kel.

A vé del mi mi nisz té ri um to vább ra
is azon az ál lás pon ton van, hogy az
érin tet tek a PFLP cél ja i ért te vé keny -
ked nek.

Az iz ra e li ha tó sá gok ko ráb ban az -
zal is meg vá dol ták a PFLP-t, hogy el -
lo pott több mil lió eurót a tag ja i val
kap cso lat ban ál ló ci vil szervezetektôl
ter ro ris ta te vé keny sé ge fi nan szí ro zá -
sá ra. Ta valy má jus ban a Sin Bét bel -
biz ton sá gi szol gá lat le tar tóz ta tott
négy em bert, köz tük egy spa nyol ál -
lam pol gárt, akik a gya nú sze rint eu ró -
pai pén ze ket jut tat tak el a PFLP-hez.

Az iz ra e li ka to nai és pol gá ri tör vé -
nyek éve kig terjedô bör tön bün te tés -
sel sújt ják a ter ror cso por tok tá mo ga -
tá sát vagy a csat la ko zást azok hoz.

Az 1967-ben el fog lalt te rü le tek
ka to nai köz igaz ga tá sát végzô iz ra e li
ka to nai pa rancs nok ság vezetôje jo gi
fel ha tal ma zás sal ren del ke zik a Jor -
dá ni á tól el fog lalt Ciszjordánia (nyu -
ga ti part) fe lett: dön té se alap ján be -
zár hat ják a ci vil cso por tok iro dá it és
le tar tóz tat hat ják a tag ja it. (Shiri Zsu -
zsa, MTI)
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Hal lot tak már Visóról? Neeem?
Sem mi baj! Ak kor majd most... Nos,
Visó egy fa lu Máramarosban, nem
mes  sze Szigettôl. Ott vá lik ket té az út
a ma gas he gyek fe lé Szeliste és
Jakoben irá nyá ban. De ha nem hal lot -
tak Visóról, ak kor azt sem tud ják,
hogy két Visó volt! Felsô- és Alsó-
Visó. Mindkettônek egy for ma zsi na -
gó gá ja és min den ki ál tal sze re tett rab -
bi ja. Az élet pe dig ment a ma ga út ján.
A zsi dók sza po rod tak és so ka sod tak,
mint a gom ba, és egy szer csak a két
fa lu összenôtt! Ak kor kezdôdtek a
ba jok! A felsô-visóiak nincs az a
pénz, amen  nyi ért be tet ték vol na lá bu -
kat az alsó-visói zsi na gó gá ba, és for -
dít va... Nincs az a pénz... Pe dig volt
felsô-visói, aki a fa lu al vé gén la kott,
és kö ze lebb volt hoz zá az alsó-visói-
ak zsi na gó gá ja. De ami nem, az nem!
A felsô-visói nem evett az alsó-visói
sajchet vá gá sá ból, és for dít va. Ami -
kor a két fa lu összenôtt, nem tud tak
meg egyez ni, ki ad ja a sajchetot. Így
min den szer dán ként sze kér ment Szi -
get re kó ser húst ven ni az em be rek nek
szom bat ra. Egy úton men tek, de nem
egy idôben... Ne hogy – Is ten ôrizz! 
– va la ki még azt fel té te lez ze, hogy
ne tán el cse rél ték a felsô-visói húst az
alsó-visóival... Stimmt?

A dol gok még en nél is komp li kál -
tab bak. Az egy ko ri Felsô-Visón állt

egy ta ka ros sza tócs bolt, a bol dog
Aptel Zissel tu laj do na. Alsó-Visón élt
Feigl Chájim susz ter. Mi tör tént, mi
nem, ezek ket ten ha rag ban vol tak.
So ha nem ve sze ked tek, nem hang zott
el fe nye ge tés, nem jár tak a szi ge ti
dájenhoz, hogy te gyen igaz sá got.
Nem is be szél ték ki a má si kat. Egy -
sze rû en csak mo soly- és be széd szü -
net volt a két csa lád kö zött. Mi ok -
ból? Azt sen ki nem tud ta, és nem is
ér de kelt sen kit. A visói zsi dók (is) na -
gyon ön fe jû ek és büsz kék vol tak...
elég ok és in dok egy kis né ma ha rag -
tar tás ra... S ak kor a sors be le szólt a
dol gok me ne té be. Feigl Chájim sok
gye re ke kö zött volt egy szép lá nya:
Sze ré na. Aptel Zisselnek pe dig a sok
gye re ke kö zött egy csi nos fia: Fischl.
Hogy, hogy nem, Sze ré na ször nyen
sze rel mes lett a Fischlbe. Pró bál ták
le be szél ni, pró bál ták meggyôzni a
lányt, de sem mi fo ga nat ja nem volt.
Rá adá sul Fischl sze mé ben sem volt
kö zöm bös a ma gas, vö rös ha jú lány.
A két csa lád ra rá sza kadt az ég! Sze ré -
na nem evett, egy re so vá nyabb lett,
majd ki sír ta mind két sze mét... Ap ja,
az „öreg” Feigl fu tott a rab bi hoz: te -
gyen cso dát. A rab bi fu tott a má sik
rab bi hoz. A visói rab bik ös  sze dug ták
fe jü ket. For gat ták a Sulchán
Ojrechet... sem mi. Hí vat ták a két
apát, és ki mond ták a vég zést: csak

El bon ta ná nak egy 120 éves
zsi na gó gát, pe dig még 

imád koz nak ben ne
A len gyel or szá gi Lodzban lévô zsi na gó ga egy in gat lan ügy nök tu laj do -

ná ban van, aki in kább la kó töm böt emel ne a he lyé re.
A Reicher-zsinagóga egyi ke azon ke vés zsi dó ima há zak nak, ame lyek túl él -

ték a holokausztot, és 120 éve szol gál nak is ten tisz te le ti hely ként. A zsi na gó -
gát, me lyet a 19. szá zad vé gén a Reicher csa lád ala pít vá nya épít te tett, 1902-
ben ad ták át, és a kez de ti évek ben va ló szí nû leg pénz vál tó ként mû kö dött,
amíg temp lom má nem szen tel ték. A má so dik vi lág há bo rút csak azért si ke rült
át vé szel nie, mert el ad ták né met üz let em be rek nek, akik sóraktárnak hasz nál -
ták, ol vas ha tó a Ki bic cik ké ben.

A há bo rú után az in gat lan vis  sza ke rült zsi dó kéz be, és is mét ima hely lett.
Késôbb a Reicher csa lád le szár ma zot tai el ad ták, az zal a fel té tel lel, hogy vál -
to zat la nul ma rad és a lodzi zsi dó kat szol gál ja.

Ma az épü let egy he lyi in gat lan ügy nök tu laj do ná ban van. Egyik nap min -
den be je len tés
nél kül ki cse rél ték
a zá ra kat, és a tu -
laj do nos be je len -
tet te, hogy a kö -
zös ség tag jai töb -
bé nem lép het nek
be. Mind ezt a zsi -
na gó ga ko rá val
kap cso la tos biz -
ton sá gi ag gá -
lyok ra hi vat koz -
va.

A hit köz ség
fel aján lot ta, hogy
fel újít ja az épü le -
tet, de a tu laj do -
nos nem volt eb -
ben ér de kelt. A
zsi dók meg van nak gyôzôdve ar ról, hogy a tu laj do nos szán dé ka az épü let le -
bon tá sa és egy la kó tömb épí té se a he lyén.

A fi a tal David Gurfinkel, aki Lodzban él és a zsi dó kul tú rát népszerûsítô
Hakoach Lodz szer ve ze tet ve ze ti, a Ynetnek el mond ta, hogy a zsi na gó gá ban
ko ráb ban na pon ta 20-30 hívô for dult meg. El mon dá sa sze rint ez a szám az
Izraelbôl érkezô tu ris ták tól és az ün ne pi sze zon tól függôen in ga do zik. Az
utób bi idôben, osz tot ta meg Gurfinkel, a he lyi kö zös ség az uk rán zsi dó me -
ne kül tek ér ke zé sé vel megnôtt.

Saj nos a tör vény nem véd meg min ket. Azért har co lunk, hogy en ge délyt
kap junk ar ra, hogy ott imád koz has sunk. Szé gyen lesz, ha nem en ge dik, hogy
vis  sza tér jünk – nyi lat koz ta a fi a tal em ber az iz ra e li lap nak.

Gurfinkel sze rint a he lyi kö zös ség kö rül be lül 100 fôs, de ez a szám nem tar -
tal maz za a több tu cat zsi dó tu ris tát és a nem ál lan dó la ko so kat. Em lé kez te tett
ar ra is, hogy a má so dik vi lág há bo rú elôtt több mint 200 ezer zsi dó élt
Lodzban, va gyis kö rül be lül min den har ma dik la kos zsi dó volt.

Meir Bolka, a J-nerations ne vû szer ve zet el nö ke is meg szó lalt az ügy ben:
Ma reg gel be szél tem David Gurfinkellel, és fel aján lot tam ne ki a se gít sé ge met
a jo gi ügyek ben, va la mint meg vizs gál tam a pénz ügyi lehetôségeket is, hogy
meg ol dást ta lál junk, és a zsi na gó ga nyit va ma rad has son. Sem mi kép pen sem
en ged jük meg a le bon tá sát. Új ra és új ra ta lál ko zunk a Len gyel or szág ban ma -
radt ke vés zsi dó la kos ság gal szem be ni el len sé ges fel lé pés sel, és nem kell be -
le men ni a rassz iz mus de fi ní ci ó já ba, mert az nyil ván va ló.

Len gyel or szág a jóvátételrôl
szó ló dip lo má ci ai jegy zé ket ad

át Né met or szág nak
Var só a má so dik vi lág há bo rús jóvátételrôl szó ló dip lo má ci ai jegy zé ket

fog át ad ni Né met or szág nak – je len tet te be saj tó ér te kez le tén Zbigniew
Rau len gyel kül ügy mi nisz ter, kö zöl ve, hogy már alá ír ta a do ku men tu -
mot.

A jegy zék ki fe je zi a len gyel kül ügyi tár ca azon meggyôzôdését, hogy a két
fél nek ha la dék ta la nul lé pé se ket kell ten nie an nak ér de ké ben, hogy tar tós, át -
fo gó és vég le ges mó don, jo gi és anya gi ér te lem ben ren dez zék az 1939–1945-
ös né met ag res  szió és meg szál lás kö vet kez mé nye i nek ügyét – fo gal ma zott
Rau.

A ren de zés nek tar tal maz nia kell a né met ag res  szió és meg szál lás ál tal a len -
gyel ál lam nak oko zott anya gi és nem anya gi ká ro kért já ró jó vá té telt, az ál do -
za tok nak és csa lád tag ja ik nak fizetendô kár té rí tést, va la mint az el ra bolt len -
gyel kul tu rá lis ja vak és le -
vél tá ri anya gok kér dé sé nek
rend szer szin tû meg ol dá sát
is – so rol ta a kül ügyi tár ca
vezetôje.

Mint mond ta, a ren de zés -
nek tar tal maz nia kell a len -
gyel ál la mi ban kok 1939 és
1945 kö zött el ra bolt va gyo -
ná nak vis  sza szol gál ta tá sát, a
né met hi tel szö vet ke ze tek
„ rablótevékenységébôl”
eredô tar to zá sok ki egyen lí -
té sét is, va la mint a há bo rú
elôtti né met or szá gi len gyel
ki sebb ség meg gyil kolt ak ti -
vis tá i nak tel jes re ha bi li tá ci -
ó ját és a né met or szá gi len -
gyel ki sebb sé gi szer ve ze tek
vesz te sé ge i nek kom pen zá -
lá sát is.

A ren de zés ré szét kell ké -
pez nie a má so dik vi lág há -
bo rú len gyel ál do za tai em lé ke ze té nek ápo lá sát cél zó megfelelô együtt mû kö -
dés nek is, va la mint an nak, hogy a né met ha tó sá gok ha té kony mó don igaz ké -
pet mu tas sa nak be tár sa dal muk nak a há bo rú ról és an nak következményeirôl,
kü lö nö sen a Len gyel or szág nak és a len gye lek nek oko zott ká rok ról – hang sú -
lyoz ta Rau.

Sze rin te az ilyen ren de zés lehetôvé te szi majd, hogy a len gyel–né met kap -
cso la tok az igaz sá gos ság ra és igaz ság ra épül je nek, és el ve zet a múlt fáj dal -
mas fe je ze te i nek le zá rá sá hoz, va la mint biz to sít ja a két ol da lú kap cso la tok to -
váb bi fejlôdését a „jó szom szé di vi szony és a ba rá ti együtt mû kö dés szel le mé -
ben”.

A dip lo má ci ai jegy zék újabb lé pés a len gyel kor mány részérôl a fo lya mat -
ban, mi u tán az il le té kes par la men ti bi zott ság szep tem ber ele jén is mer tet te a
há bo rú alatt el szen ve dett, több mint 527,8 ezer mil li árd fo rint nak megfelelô
veszteségekrôl szó ló je len té sét.

En nek alap ján a szejm szep tem ber kö ze pén csak nem egy han gú lag meg sza -
va zott ha tá ro za tá ban po li ti kai, tör té nel mi, jo gi és pénz ügyi felelôsségvál-
lalásra szó lí tot ta fel Né met or szá got.

A né met kor mány szep tem ber ele jén úgy re a gált, hogy az ügyet le zárt nak
te kin ti, mi vel Len gyel or szág 1953-ban le mon dott a há bo rús jóvátételrôl.

Az egy ko ri Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság és a volt Szov jet unió kö zöt -
ti 1953-es meg ál la po dás nyo mán az ak ko ri kom mu nis ta Len gyel Nép köz tár -
sa ság kor má nya nyi lat ko zat ban le mon dott a szov jet blokk nak já ró né met jó -
vá té tel ne ki ítélt részérôl.

A len gyel kor mány sze rint a szov jet nyo más ra tett nyi lat ko zat – amely a
Trybuna Ludu kom mu nis ta na pi lap ban 1953 au gusz tu sá ban je lent meg jegy -
zék for má já ban – nem kötelezô ere jû nem zet kö zi jog for rás. (Lucie
Szymanowska / MTI)

Zsi dók meg ölé sé re is buz dí tott
a po zso nyi ámok fu tó

A po zso nyi Chábád köz pont elôtt is posz tolt ko ráb ban fo tó kat, késôbb
egy me leg bár elôtt lö völ dö zött.

Hol tan ta lál tak rá ar ra a fér fi ra, aki egy po zso nyi me leg bár elôtt lelôtt két
fér fit. A tet tes a gyil kos ság elôtt an ti sze mi ta és me leg el le nes né ze te it fej tet te
ki a kö zös sé gi mé di á ban, a lö völ dö zés után pe dig ar ról írt, hogy nem érez
meg bá nást.

A Napunk.sk hírébôl ki de rült az is, ír ja a Ki bic, hogy a tá ma dó au gusz tus
15-én fo tó kat posz tolt Eduard Heger szlo vák kormányfô tár sas há zá ról. A fo -
tó kat ugyan azon a na pon pub li kál ta a Twitteren, mint ami kor a Tepláren bár
és a Chábád Zsi dó Köz pont elôtt ké szült fo tó kat posz tol ta.

A mi nisz ter el nök saj tó tá jé koz ta tón ítél te el a lö völ dö zést, és kér dés re vá la -
szol va el mond ta, nem fél ti az éle tét.

„Nem ag gó dom, mert tisz tá ban va gyok az zal, mi lyen ne héz idôket élünk”
– fo gal ma zott Heger. „Épp ellenkezôleg, és ettôl még ôszintébb a fel hí vá som.
Nem a sa ját éle te mért va ló ag gó dás mi att, ha nem at tól a vágy tól ve zérel ve,
hogy mi lyen le gyen Szlo vá kia.”

A lövöldözô ki ált vá nyá ban az LMBTQI kö zös ség tag ja i nak meg ölé se mel -
lett zsi dók, po li ti ku sok, bí rák, ügy vé dek, új ság írók és vakcinagyártók lik vi dá -
lá sá ra is fel szó lí tott. Azt ál lí tot ta, hogy van egy hos  szú lis tá ja a le het sé ges cél -
pont ok ról, azon ban ezt nem hoz ta nyil vá nos ság ra. „Ha túl élem az elsô na pot,
nem aka rom, hogy a töb bi cél pon tom meg tud ja, raj ta van a lis tán” – ér velt a
lövöldözô.

A bé kes ség kug li ja
nem fog ják hagy ni, hogy bá na tá ban
Sze ré na oda ves  szen! Mé reg ide, ha -
rag oda, a két fi a talt egy más nak te -
rem tet te az Égi Se re gek Ura! Te gyék
csak szé pen fél re in du lat ju kat a
chászene ide jé re. És a két fi a tal férj és
fe le ség lett, Iz ra el né pe és a Vi lág Ura
dicsôségére. A vi lág rend je sze rint
jött egy más után a sok szép, okos zsi -
dó gye rek.

Azt hi szik, hogy ez zel vé ge a tör té -
net nek? Hát nem! A zsi dók nál sem mi
sem megy egy sze rû en...

Telt-múlt az idô. Egy szép, ko ra
ôszi dél után a szi ge ti Binjomin
Avigdor Po lák rab bi a szo bá já ban ta -
nult. Asz ta lán a sok könyv, és az idôs
rab bi ott ült csen des ma gá nyá ban,
be le fe led kez ve a szent köny vek rej -
tel me i be. Nyílt az aj tó, se szó, se be -
széd, ott állt elôtte ki vö rö sö dött arc -
cal Fischl és Sze ré na Aptel. Fischl,
mint aki nem akar ná a rab bi drá ga
ide jét ra bol ni, be le kez dett pa na szá -
ba: „Rebbelében! Azért jöt tem, mert
ki aka rom ad ni fe le sé gem nek, Sze ré -
ná nak a válólevelet!” A rab bi fel jebb
tol ta or rán az oku lá ré ját. „Csak
neeem?” – kér dez te el ke re ke dett
szem mel. „De biza!” – nyo ma té ko sí -
tott Fischl! „Oszt mi ért akarsz te
válólevelet ad ni sze re tett Sze ré nád -
nak?” – fag ga tó zott a rab bi. „El mon -
dom!” S Fischl be le kez dett ma gya rá -
za tá ba: „Tud ja, rebbelében, egész hé -
ten át dol go zom. Haj tom a pénzt, és
alig vá rom, hogy pén te ken le men jen
a nap. Szá mo lom a csil la go kat, hogy
vég re be jöj jön a sá besz. Vá gyom
szent sá be szünk bé ké jé re és nyu gal -
má ra... Vég re ott ülünk a meg te rí tett
asz tal nál. El mon dom az ál dást a bor -
ra és a bárcheszre. Sze ré nám pe dig
föl tá lal ja a ha lat. Azu tán asz tal ra te -
szi a fi nom, gôzölgô csólentot hagy -
má val... ahogy sze ret jük. A krump-
likugli meg se hol. Mi re be hoz za a
kug lit is, én már tel je sen jól lak tam,
nem is kell már a kug li ne kem... Pe -
dig egész hé ten a kug li ra gon do lok,
de mi re elém te szi, már be le sem tu -
dok kós tol ni... Min den hé ten ké rem
Sze ré ná mat, hogy mi u tán el mon dom
a bor ra és a bárcheszre az ál dást,
azon nal tá lal ja fel a kug lit. Azt hi szi,
rebbelében, hogy meg te szi? Nem és
nem! Nem, mert ná luk Alsó-Visón,
az ap ja há zá ban az a szo kás, hogy a
kug lit a csólent után tá lal ják fel. Sze -
ré na éle tem mond ja és mond ja a ma -
gá ét. Mond ja, hogy a kug lit ô sü ti...
nor má lis, hogy úgy is tá lal ja fel, mint
Alsó-Visón szo kás. Sze rin te ha gyo -
má nyon nem le het vál toz tat ni. Szo -
kás az szo kás! Mi re én: ha ez a szo -
kás, ak kor – mon dom ne ki – ki adom
a válólevelet, menj apád hoz kug lit
en ni a csólent után, ahogy ná la tok
szo kás!”

Binjomin Avigdor Po lák nagy le-
vegôt vett, csó vál ta fe jét, hom lo ká ra
csa pott, és Sze ré ná hoz for dult: „Tu -
dod mit, lá nyom? Meg mon dom én
ne ked, mi le gyen. Mos tan tól kezd ve
ami kor meg sült a kug li pén tek es té re,
oszd azt két fe lé! Az egyik fe lét tá lald
fel rög tön a bor ra és a bárcheszre
mon dott ál dás után, ahogy Felsô-
Visón szok ták. A má sik fe lét tá lald
fel a csólent után, aho gyan azt Alsó-
Visón lát tad apád há zá ban.”

Né ma csend. A rab bi és Fischl Sze -
ré ná ra né zett. Az as  szony várt, és
gon dol ko dott ma gá ban. Tör te a fe jét,
majd hom lo kán egy szer re ki si mul tak
a dac rán cai. Bó lin tott, és azt fe lel te
csen de sen: „Rend ben!” A rab bi ösz -
 sze csap ta ke ze it. Fischl és Sze ré na
meg ölel ték, meg csó kol ták egy mást,
és el bú csúz tak Po lák rab bi tól.

Binjomin Avigdor Po lák rab bi ez -
után hí vat ta fe le sé gét, és így szólt
hoz zá: „Tu dod, mit sze ret nék? Azt
ké rem tôled, ez után pén te ken ként csi -
nálj két kug lit a csólenthez. Egyi ket a
bor ra és a bárcheszre mon dott ál dás
után tedd az asz tal ra a csólenttel
együtt, a má si kat pe dig azu tán, hogy
et tünk a csólentbôl.”

A szo kást át vet ték a szi ge ti zsi dók,
és an nak a kug li nak, amit a csólent
után tá lal tak fel, ne vet ad tak: az lett
Szi ge ten a bé kes ség kug li ja...

Szerdócz J. Er vin fôrabbi

Zbigniew Rau len gyel kül ügy mi nisz ter
For rás: Wikimedia Commons

A Reicher-zsinagóga belülrôl
Fo tó: Wikimedia Commons
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No vem ber 4., pén tek Chesván 10. Gyer tya gyúj tás: 4.04

No vem ber 5., szom bat Chesván 11. Szom bat ki me ne te le: 5.09

No vem ber 11., pén tek Chesván 17. Gyer tya gyúj tás: 3.55

No vem ber 12., szom bat Chesván 18. Szom bat ki me ne te le: 5.00

Helyreigazítás
Lapunk október 15-i számában David Pressman amerikai nagykövetet

izraeli nagykövetként tüntettük fel. Elnézést!

A csak nem 100 éve sen is ak tív
há zi or vos ként dol go zó dr. Kör -
men di Ist ván a Nép sza vá ban je len -
tet te meg a „Hor thy va ló sá ga,
ahogy meg él tem” cí mû írá sát,
amely ben azt fej ti ki: mi ért tart ja
fel há bo rí tó nak, hogy Hor thy Mik -
lós szob ra be ke rült a ma gyar par -
la ment szélsôjobboldali al el nö-
kének dol go zó szo bá já ba. Az aláb -
bi ak ban ebbôl a cikkbôl idé zünk.

„Ami kor ar ról ér te sül tem, hogy
Dúró Dó ra par la men ti dol go zó szo -
bá já ban el he lyez ni ké szül nek Hor thy
Mik lós mell szob rát, elôször fel há bo -
rod tam. Ami kor azu tán a TV
képernyôjén szem- és fül ta nú ja let -
tem a szé gyen le tes szo bor ava tá si
ese mény nek és a képviselônô ál tal
el mon dott mon dat nak, ak kor vég -
képp be telt a po hár. Az ak tust és az
el hang zott sza va kat kö zel fél mil lió
zsi dó-ma gyar em ber – nôk, fér fi ak,
fi a ta lok, ag gok, csecsemôk és kis -
gyer me kek –, az az va la men  nyi
holokausztáldozat em lé ke meg gya -
lá zá sa ként élem meg. Ez kény sze rít
e so rok meg írá sá ra” – kez di írá sát dr.
Kör men di Ist ván.

Mint mond ja, a szo bor gaz dá ja a
ri por ter nek kur tán vá la szol va nagy -
já ból azt mond ta, hogy Hor thy cse le -
ke de te it az ak ko ri kor szel le mé ben
kell ér tel mez ni. Csak hogy a kor -
mány zó ala po san hoz zá já rult a kor -
szel lem ala kí tá sá hoz: po li ti ká hoz
nem értô lo vas ten ge rész ként lo va -
golt be a ha ta lom ba, majd erély te le -
nül sod ró dott a – zö mé ben szélsô-
jobboldali el ve ket val ló – ma gyar
tisz ti kar és ci vil tisztségviselôk ál tal
szor gal ma zott né met-ná ci szö vet ség
irá nyá ba.

Bár Hor thy nem szim pa ti zált ma -
gá val Hit ler rel, a pisz kos mun ka el -
vég zé sét, Ma gyar or szág zsidót-
lanítását, a ná ci ve zér „végsô meg ol -
dás ként” („Endlösung”) han goz ta -
tott cél ki tû zés ét – ha nem is gáz kam -
rák ál tal – tôle re mél te. Ez a tö rek vé -
se nyíl tan han goz ta tott an ti sze mi tiz -
mu sá ból eredt.

Az ava tá son el hang zot tak sze rint
azért is szob rot ér de mel Hor thy Mik -
lós, mert fel len dí tet te Ma gyar or szág
gaz da sá gát, fejlôdését. Nyil ván tet -
tek ezért ke resz tény ma gyar em be rek
is (ha már os to ba és go nosz mó don
szár ma zás-val lás sze rint tesz kü -
lönb sé get bár ki), de az el vi tat ha tat -
lan, hogy a 19. szá zad utol só har ma -
dá ban egyen jo gú vá vált zsi dó ma -
gya rok so ka sá ga élt a tu dás meg szer -
zé sé nek – ad dig elôlük el zárt –
lehetôségével, és te het sé gük kel,
szor gal muk kal jelentôs mér ték ben
hoz zá já rul tak az or szág gya ra pí tá sá -
hoz.

Hor thyt a bu da pes ti zsi dók meg-

El hunyt Ági né ni (Jaffa Navon)
Egy volt szar va si tá bo ro zó és ifivezetô bú csú ja

A 2000-es évek ele jén já runk, piz za van va cso rá ra a szar va si tá bor ban.
Ha tal mas sor kí gyó zik a re pe tá ért. A Negev, a leg ki seb bek kor cso port ja,
a ha gyo má nyok nak megfelelôen a
kony ha csa pó aj ta já nak kö ze lé ben
ül. Még el sem fogy nak a sze le tek az
asz tal ról, Ági né ni már ott áll mel let -
tünk. Hoz zak még? – kér de zi mo so -
lyog va, for dul, és jön is a te li tál cá -
val. Ne künk nem kell sor ban áll -
nunk, míg so kan azon iz gul nak, 
jut-e még ne kik, ná lunk nem kell ag -
gód ni, fo lya ma tos az után pót lás.
Pasz ter nák And rás em lé ke zik.

El te lik hat-hét év.
Ági né ni-fé le „szivacssüti” van

uzson ná ra, a kor cso port mádrichjai
(ifivezetôi) men nek be a kony há ra a fi -
nom fa la to kért. Tá vo zó ban utá nuk ki -
ált Ági né ni: Pasztinak, a korcso-
portvezetônek vit te tek?

El te lik vagy újabb öt-hat év.
Iz ra el ben va gyok poszt dok tor. Iz ga tot tan in du lok el a Bar-Ilan Egyetemrôl,

ven dég ség be tar tok Ági né ni hez és Smuel bá csi hoz. A tér ké pet le sem, hol kell
le száll nom a 161-es busz ról Bnei Brakban. Be csen ge tek hoz zá juk, s el in dul
az a ri tu á lé, me lyet két és fél éven át rend sze re sen meg is mét lünk.

Smuel bá csi val meg vi tat juk a Du na TV hí re it, nosz tal gi á zunk egy ki csit a
szar va si nya rak ról, majd kö vet ke zik a va cso ra. Csu pa tá bo ri cse me ge töl ti
meg az asz talt. Hos  szan be szél ge tünk. Mi kor in dul nék, Ági né ni el kezd cso -
ma gol ni: egy kis gom ba le vest, ka ka ós ka lá csot, csokikrémet tesz a sza tyor ba.
Gyer mek- és if jú ko rom al föl di ízei kí sér nek ha za.

Há rom ap ró moz za nat, me lyek eszem be jut nak, ami kor Ági né ni re
gon do lok.

Egy nek ro lóg ban le het ne ír ni a ro man ti kus szerelmükrôl, a vész kor szak ban
át élt nehézségekrôl, a ka lan dos iz ra e li alijájukról, a szent föl di ke mény, dol -
gos mun ka nap ok ról, né pes csa lád juk ról, uno kák ról, déd uno kák ról, a 2009-
ben a Mazsihisztôl ka pott Ma gyar or szá gi Zsi dó kért-díj ról... de Ági né ni és
Smuel bá csi (2020 már ci u sá ban hunyt el), így együtt, so kunk szá má ra a tisz -
te let be li „nagyszülô” volt a szar va si Lauder-táborban. Meg tes te sí tet ték a ha -
gyo mányt a kó ser kony há ban, az ima te rem ben; ami kor oda lép tek gye re kek -
hez és mádrichokhoz, me sél tek, kér dez tek, gon dos kod tak mind an  nyi unk ról.

Pél da ké pek vol tak szá munk ra, egy pil lan tás sal, gesz tus sal for mál tak ben -
nün ket. Kö szö net mind ezért, em lé kük ve lünk él a min den nap ok ban!

Zaluzsnyij: Uk raj ná nak 
Iz ra el hez ha son ló an ka to nai

ál lam má kell vál nia
Valerij Zaluzsnyij, az Uk rán Fegy ve res Erôk fôparancsnoka a Babij

Jar-i tra gé dia, a holokauszt egyik legelsô és leg bor zal ma sabb tö meg mé -
szár lá sa em lék nap ján Mose Ruvén Ázmán uk rán fôrabbival ta lál ko zott,
ír ta a Facebookon.

A ta lál ko zón meg vi tat ták a zsi dó ka to na lel kész ki ne ve zé sét és a ka to na ság
lel ki szük ség le te i nek el lá tá sát. Mose Ruvén Ázmán meg ál dot ta Zaluzsnyijt,
aki ôszinte tá mo ga tá -
sá ról biz to sí tot ta Uk -
raj nát és a fegy ve res
erôket az orosz ag -
res  szi ó val szem be ni
el len ál lás ban, ol vas -
ha tó a Kárpáthír cik -
ké ben.

A Babij Jar-i tra gé -
dia em lék nap ján fáj -
dal ma san ne héz be -
szél ni an nak megis-
métlôdésérôl Mariu-
polban, Bucsában,
Irpinyben, Izjumban
és más vá ro sok ban. Ez a há bo rú meg mu tat ta, ki áll a jó ol da lán, és ki a rossz
megszemélyesítôje. Rebbe Mose Ruvén Ázmán egy ér tel mû en ki je len tet te,
hogy Orosz or szág ma fa sisz ta ál lam. Mérv adó vé le mé nyé nek pe dig nagy sú -
lya van a mo dern vi lág ban – áll a fôparancsnok üze ne té ben.

Zaluzsnyij emel lett hang sú lyoz ta, hogy egy olyan or szág szom széd sá gá ban
él ve, mint Orosz or szág, Uk raj ná nak ka to nai ál lam má kell vál nia. A fegy ve -
res erôk fôparancsnoka emel lett meg kö szön te Iz ra el nek az uk rán se be sült ka -
to nák ke ze lé sét és a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tást.

Prog ram aján lat
No vem ber

Spi no za Szín ház
(1074 Bp., Dob utca 15.)

No vem ber 5., szom bat, 19 óra: Albina: A nô a No bel-díj mö gött
No vem ber 9., szer da, 19 óra: Vét ke sek vagy ár tat la nok? – fel ol va só est
No vem ber 10., csü tör tök, 19 óra: Írd új ra, Shakes peare! – mo nod rá ma
No vem ber 12., szom bat, 19 óra: Mó zes és Jé zus Pes ten – po li ti kai ka ba ré
No vem ber 16., szer da, 19 óra: Capa, a vi lág hí rû fo tós – drá ma
No vem ber 17., csü tör tök, 19 óra: Tal mud, Tó ra és a töb bi ek
No vem ber 21., hétfô, 19 óra: „Cso dál ko zom, hogy élek” – iro dal mi est
No vem ber 22., kedd, 19 óra: Albina: A nô a No bel-díj mö gött
No vem ber 23., szer da, 19 óra: Írd új ra, Shakes peare! – mo nod rá ma
No vem ber 24., csü tör tök, 19 óra: A LATABÁRNÉ FIA – PRE MI ER
No vem ber 26., szom bat, 19 óra: Há rom jid di se mame – ze nés já ték
No vem ber 30., szer da, 19 óra: A Latabárné fia – mo nod rá ma

Ge ne rá ci ók Klub ja
(1067 Bp., Hu nya di tér 3. I. eme let)

A prog ra mo kat hétfôi na po kon, 15 óra kor tart juk.
No vem ber 7.: De ák Gá bor lesz a ven dé günk.
No vem ber 14.: Szán tó Edit, az OR-ZSE do cen se lá to gat a klub ba.
No vem ber 21.: A zon go rá nál Fûzy Gá bor!
No vem ber 28.: Szunyogh Sza bolcs írót, tör té nészt üd vö zöl het jük.

„Hor thy Hitlertôl re mél te 
Ma gyar or szág zsidótlanítását”

mentôjeként is szok ták em le get ni.
Nos, a fôvárosi de por tá lá so kat Beth -
len Ist ván ta ná csá ra és a szö vet sé ges
ha tal mak eré lyes fi gyel mez te té sé re ál -
lít tat ta le, tart va a há bo rú utá ni sú lyos
következményektôl. Ha ak kor ha tal -
má ban állt ezt meg ten ni, ak kor pár hó -
nap pal ko ráb ban a vi dé ki zsi dó ság ér -
de ké ben mi ért nem tett sem mit?

Meg an  nyi sú lyos, terhelô tény, me -

lyek az egy ko ri kor mány zó
felelôsségét bi zo nyít ják, amit alá tá -
maszt az is, hogy uno ká ja, ifj. Hor thy
Ist ván meg ren dül ten kért bo csá na tot
nagy ap ja bû ne i ért a te le ví zi ó ban.

(Dr. Kör men di Ist ván írá sát tel jes
ter je del mé ben a Nép sza va hon lap ján
ol vas hat ják: https://nepszava.hu/
3170515_horthy-valosaga-ahogy-
megeltem)

Smuel bá csi és Ági né ni
Fo tó: Sa la mon Sá ra

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.

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
ré gi pos tai ké pes levelezôlapot. 06-
20-522-5690, 06-1-322-8439.

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

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze -
lés! Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák! Tár sas -
há zak ta ka rí tá sát és ki sebb ker ti
mun ká kat vál la lunk! Dr. Bí ró An na,
06-70-505-9394, Lôrincz Pé ter, 06-
70-383-5004.

Ré gi sé gek-ha gya ték, örök ség
fel vá sár lá sa kész pénz ért. 06-20-
932-6495, www.antikbudapest.hu,
e-mail: antik@antikbudapest.hu 

Nerc-, ró ka- és min den faj ta
szôrmebundát vá sá ro lok, va la mint
tel jes ru ha ne mû-ha gya té kot, kiegé-
szítôket, ék sze re ket, köny ve ket,
dísz tár gya kat, ré gi sé ge ket. 06-20-
229-0986.

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH) leg fris sebb ada tai sze rint 15,2 mil -
lió zsi dó él szer te a vi lá gon, ebbôl 6,9 mil lió Iz ra el ben.

A szá mo kat, me lyek 2020 végérôl szár maz nak, a KSH saj tó köz le mény ben
je len tet te be a holokauszt em lék nap ja al kal má ból.

Az iz ra e li zsi dók kö zül, akik a vi lág zsi dó la kos sá gá nak 45 szá za lé kát te -
szik ki, a KSH sze rint 5,4 mil li ó an Iz ra el ben, míg 1,5 mil li ó an kül föld ön szü -
let tek – 1 mil lió Eu ró pá ban vagy Ame ri ká ban, 284.400 Af ri ká ban és 153.700
Ázsi á ban.

A következô leg na gyobb zsi dó la kos sá gú or szág az Egye sült Ál la mok, ahol
a KSH sze rint 6 mil lió zsi dó él, ezt kö ve ti Fran cia or szág 445 ezer rel, Ka na da
393 ezer rel, az Egye sült Ki rály ság 292 ezer rel, Ar gen tí na 175 ezer rel és
Orosz or szág 150 ezer rel, míg Né met or szág ban és Auszt rá li á ban egy aránt 118
ezer zsi dó él.

2021 vé gén Iz ra el ben 165 ezer sze mélyt tar tot tak nyil ván holokauszt-
túlélôként.

1939-ben, a má so dik vi lág há bo rú elôestéjén a vi lá gon élô zsi dók szá ma
16,6 mil lió volt. Ebbôl mind ös  sze 449 ezer élt Iz ra el ben, ami 3%-ot tesz ki.
1948-ban, az ál lam ala pí tás elôestéjén a zsi dók szá ma a vi lá gon 11,5 mil lió
volt. Ebbôl mind ös  sze 650 ezer élt Iz ra el ben, ami a vi lág ak ko ri zsi dó sá gá nak
6%-a volt.

A sta tisz ti kák sze rint 
15,2 mil lió zsi dó él a vi lá gon

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

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

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

Olvasószerkesztô:
Gá bor Zsu zsa

Ki adó tu laj do nos:
Mazsihisz

Elôfizetési dí jak:
Bel föld ön: 1 év re 9600 Ft
Kül föld re: 13.600 Ft/év

USA és Iz ra el: 15.000 Ft/év
Az ös  szeg va lu tá ban is befizethetô

az ak tu á lis ár fo lya mon.
OTP bank szám la szám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

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

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

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

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

Nyom dai mun kák:
Prime Rate Kft.

ISSSN 0133-1353
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Újkori mese
Van ne kem egy na gyon ked ves kár tya part ne rem. Több éve ját szunk

együtt, így sok min dent tu dok ró la. Egy ma na gyon di va tos szá mí tó -
gép-prog ra mo zó, 40 va la hány éves, szi go rú an ka to li kus. Min den va -
sár nap temp lom ba jár, ada ko zik egy há za jó té kony sá gi szer ve ze te i nek,
istenhívô jám bor em ber. Pont ezért ért meg le pe tés ként, hogy az egyik
kár tyás es tén utol só nak ma radt, és azt mond ta, be szél ni akar ve lem
egy sorsdöntô prob lé má já ról. Elôször ar ra gon dol tam, hogy va la mi
házasságtörô vagy covidos rém tör té net kö vet ke zik, de amit el mon dott,
az úgy meg rá zott, hogy most szí ve sen to vább adom. 

El me sél te, hogy kb. két hó nap ja ki ment aló la a mun ka he lye, a kis
lét szá mú vál lal ko zás nem bír ja az új ter he ket, szó val a tör té ne te sab -
lo nos és min den na pi. Mi kor kö zöl ték, hogy en  nyi volt több mint 10 év
után, két kol lé gá já val együtt – mint mo so lyog va mond ta – az nap es te
bá na tuk ban be le csap tak a le csó ba. El ment egy vendéglôbe ve lük, és
em lé kei sze rint leg alább 6 fél de cit és ugyan an  nyi sört ivott. Ter mé sze -
tes, hogy ott hon mint fe ne ket len kút ba, úgy esett be az ágyá ba, és kó -
má nak is nevezhetô álom ba zu hant.

– Most fi gyelj, ko mám, ál mom ban tör tént ve lem va la mi. Egy szer
csak meg je lent szo bám men  nye ze tén egy jó sá go san mo soly gó sza kál -
las idôs úr, és így szólt: „A Teremtô va gyok, és kér dez lek fi am, hogy
mi kor szán dé ko zol vis  sza tér ni oda, aho vá tar to zol, a zsi dó sá god hoz?
A te anyai nagy ma mád, aki zsi dó volt, ös  sze sír ja itt ne kem a
bárányfelhôket.”

– Nem ada tott meg, hogy más nap ra el fe lejt sem az ál mot, sôt, csak
er re tud tam gon dol ni – me sél te ba rá tom to vább. – Vet tem a fá rad sá -
got, és ne kér dezd, hogy men  nyi ért, de föl fo gad tam egy csa lád fa ku ta -
tót. Az el ment a so mo gyi fa lunk ba, na po kig molyolt a vá ros há za pin -
cé jé ben, közjegyzôknél, és nem ered mény te le nül. Ho zott ne kem egy
fény má so la tot egy meg sár gult két nyel vû szü le té si anya köny vi ki vo nat -
ról. Fölül anyai nagy ma mám ada tai sze re pel tek, és alat ta meg döb be -
né sem re hé ber be tûk kel egy szö veg, amibôl csak an  nyit tud tam ki há -
moz ni, hogy Sá ra bász Mirjám. Ez után már ma gam tól is tud tam, hogy
anyai ágon zsi dó va gyok. Nem tu dom, meg ér ted-e, de az óta nem tu dok
nyu godt szív vel el men ni egy va sár na pi mi sé re, mert foly ton az jár az
eszem ben, hogy az imá dott nagy anyám lel ki üd vé ért is ne kem zsi na gó -
gá ban len ne a he lyem. Úgy dön töt tem, hogy be té rek, és mi vel ró lad tu -
dom, hogy hívô zsi dó em ber vagy, a se gít sé ge det ké rem.

Ne kem, bo csás sa meg a Teremtô – és he lyet te se, a fôszerkesztôm –, a
több mint 30 éves idôtlen vicc ju tott eszem be.

1988-ban ta lál ko zik Kohn a Grünnel. Kohn azt mond ja:
– Kép zel je, Grün, fel vé te le met kér tem a Párt ba.
– Du mein Gott! – csap ja ös  sze ke zét a Grün. – Ma ga me sü ge? Most,

a sze zon vé gén???
Ne ki azt fe lel tem:
– Amen  nyi ben azért kí vánsz be tér ni, mert ol csóbb do log né hány ima

után alud ni men ni, mint pá lin ka se gít sé gé vel, ak kor csu pán ezért ne
tedd. De ha úgy ér zed, hogy a lel ki bé kéd nek ez hi ány zik, és sze re tett
nagy ma mád em lé ke elôtt is így akarsz tisz te leg ni, zsi dó mód ra él ve,
ak kor szí ve sen se gí tek.

El mond tam ne ki, hogy ké szül jön föl egy ko moly és ne héz pro ce dú -
rá ra. Mert a be té rés ná lunk nem olyan egy sze rû. Szel le mi és tes ti ki -
hí vás egy szer re, és az ô ko rá ban már nem biz tos, hogy jó szív vel vé gig
tud ja csi nál ni. Azt vá la szol ta:

– Öre gem, én vé gig néz tem az ös  szes túlélô-show-t min den té vé ben.
Vedd tu do má sul, a leg na gyobb vá gyam az volt, hogy vá lo gas sa nak be
az egyik csa pat ba és vi gye nek el egy la kat lan szi get re, ahol vé gig csi nál -
ha tom mind azt, amitôl a fe le sé gem be huny ja a sze mét. Nap pal 45 fok -
ban fát vág ni, es te 5 fok ban va cog ni, ha hús ra vá gyom, skor-
piópörköltet en ni, és eh hez hoz zá jön még a he lyi vad ál lat ok tól va ló
me ne kü lés kény sze re. Ezt sze ret tem vol na vé gig csi nál ni, mert ez után
érez ném ma gam iga zán fér fi nek.

Ki sza ladt a szá mon:
– A zsi dó ság több ezer éves múlt ja so rán mind azo kat a meg pró bál -

ta tá so kat, ami ket te az okostévéden néz tél, tör té nel mé ben már vé gig -
él te. Rád en nél ke ve sebb vár a be té rés kor. Ha el jön az ide je, majd
aján lok ne ked rab bit, aki a lel ke det, és uro ló gust, aki a tes te det
elôkészíti a zsi dó vá vá lás ra. Biz tos va gyok ben ne, hogy va la me lyik kile
szí ve sen vesz egy érkezô új hívôt. Én nem va gyok egy val lás tu dós, de
an  nyit meg ígér he tek ne ked, hogy ha iga zi zsi dó vá vál tál, gaz da gabb
le szel egy is me ret tel. Per ce ken be lül meg fo god tud ni, hogy mi a kü -
lönb ség egy dróse és egy róse kö zött.

Kí ván csi ság – akár ki csit idegesítô
is le het má sok szá má ra, de enélkül
nem men né nek elôbbre dol ga ink.
Nagy ban e tu laj don ság nak köszön-
hetô az uta zá si vágy is. A mo dern
em be rek nagy ré sze imád új he lye -
ket, kul tú rá kat fel fe dez ni. Gon dol -
junk csak be le, hogy men  nyi
repülôgép in dul el nap mint nap
azért, hogy a tu ris tá kat el jut tas sa
egyik pont ról a má sik ra. Je len írás -
ban a zsi dó ság hoz köthetô eu ró pai
tu ris ta lát vá nyos sá go kat mu ta tok be.
A lis ta kö zel sem tel jes.

Red Star Line Mú ze um,
Ant wer pen

A mú ze um ki emel ten ér de kes le -
het zsi dó tu ris ták szá má ra. Több
mint 2 mil lió eu ró pai migráns tör té -
ne té vel is mer ked he tünk meg, akik
Antwerpenbôl New York ba me ne -
kül tek 1897 és 1934 kö zött. Mind-
 an  nyi an egy jobb élet re mé nyé ben
kel tek út ra.

A szülôföldjüket el ha gyók kö zött
volt egy öt éves kis fiú, bi zo nyos
Israel „Izzy” Ber lin, aki késôbb hí res
dal- és zeneszerzôvé vált Irving Ber -
lin né ven. 1918-ban ír ta meg leg is -
mer tebb mû vét, az Is ten áld ja Ame -
ri kát.

A Red Star Line egy ha jó zá si vál -
la lat volt, mely nek ne vé hez töb bek
kö zött olyan jár mû vek fûzôdnek,
mint a Titanic vagy a Britannic.

Anne Frank Mú ze um,
Amsz ter dam

A zsi dó tu ris ták egyik leg ked vel -
tebb cél ál lo má sa a Frank csa lád egy -
ko ri la ká sá ban mûködô mú ze um. A
há zat nem zsi dó uta zók is elô-
szeretettel ke re sik fel. Éven te több
mil li ó an ér kez nek ide, hogy meg néz -
zék, hol buj kált a ná cik elôl a Frank
csa lád. Anne 1942. jú ni us 12-én, a
13. szü le tés nap já ra ka pott nap lót.
Há rom hét tel késôbb a csa lád nak el
kel lett búj nia, több mint két évig él -
tek így.

Man ches te ri Zsi dó Mú ze um
Az 1840-es évek ben az Orosz or -

szág ból és az Osztrák–Magyar Mo -
nar chia területérôl érkezô be ván dor -
lók vol tak az elsô zsi dó te le pe sek
Man ches ter ben. 1912-re már csak öt
zsi dó élt az ipar vá ros ban.

A Man ches te ri Zsi dó Mú ze um az
1930-as évek ben a ná ciz mus elôl a
vá ros ban le te le pe dett hat ezer zsi dó
elôtt tisz te leg. Utá nuk ér kez tek a
kon cent rá ci ós tá bo rok túlélôi, az
1940-es, 1950-es évek ben pe dig az
egyip to mi ak, ma gya rok és irá ni ak,
akik a po li ti kai hely zet elôl me ne kül -
tek szülôföldjükrôl. A zsi dó uta zók
egyik ked velt eu ró pai hely szí ne,
mind ös  sze 10 per ces sé tá ra ta lál ha tó
a Victoria pá lya ud var tól, és kí sér te ti -
es sze mé lyes tör té ne te ket, ko rai le te -
le pe dé si tár gya kat és ôsi val lá si esz -
kö zö ket mu tat be.

Ré gi prá gai zsi dó ne gyed
Min den Prá gá ba lá to ga tó nak, zsi -

dó nak és nem zsi dó nak egy aránt, ér -
de mes fel ke res nie Prá ga ré gi zsi dó
ne gye dét. Ez az egyik leg hí re sebb
eu ró pai hely szín a zsi dó uta zók szá -
má ra. Prá gát zsi dó vá ros nak is ne ve -
zik. A Ré gi-új zsi na gó ga
(Altneuschul) a zsi dó vá ros leg ré -
geb bi ne ve ze tes sé ge és Eu ró pa leg -
ré geb bi ak tív zsi na gó gá ja, 700 éves
tör té nel met tük röz.

A Ré gi-új zsi na gó gát a 13. szá zad -
ban épí tet ték, gó ti kus stí lus ban. Prá -
ga, Cseh or szág és egész Eu ró pa
legôsibb zsi na gó gá ja. Ere de ti leg Új
vagy Nagy Sulnak hív ták. Mi u tán a
16. szá zad vé gén más zsi na gó gá kat
is lé te sí tet tek, ez Ré gi-új
(Altneuschul) né ven vált is mert té.
Szá mos le gen da és me se is be há lóz -
ta az épü let tör té ne tét. Az egyik sze -

5 ked velt eu ró pai zsi dó
tu ris ta cél pont

Red Star Line Mú ze um, Ant wer pen

Anne Frank Mú ze um, Amsz ter dam

Man ches te ri Zsi dó Mú ze um

Ré gi-új zsi na gó ga, Prá ga

Nagy zsi na gó ga, Ró ma

rint a zsi na gó gát a get tó ban ga lam -
bok ká ala kí tott an gyal szár nyak véd -
ték a tûz el len, ezért cso dá la tos mó -
don ép ség ben ma radt a mai na pig.
Egy má sik le gen da sze rint a zsi na gó -
ga pad lá sa ad ott hont az agyag ból
ké szült mes ter sé ges te remt mény, a
Gó lem ma rad vá nya i nak, ame lyet
Lôw rab bi „kel tett élet re” a prá gai
kö zös ség vé del me ér de ké ben.

A kör nyék, a temetô és a vá ros rész
han gu la ta so ká ig el kí sé ri az ide lá to -
ga tót.

Zsi dó ne gyed, Ró ma
Az el ra ga dó kör nyék lét re jöt te az

idôszámításunk elôtti 2. szá zad ra
nyú lik vis  sza. Ez zel Eu ró pa leg ré -
geb bi zsi dó te le pü lé se. A tör té nel mi
hely szí nek mel lett bu ti kok, kó ser ét -
ter mek és pék sé gek töm ke le ge ta lál -
ha tó itt. A zsi dó ne gyed gya log is
kön  nyen megközelíthetô a di va tos
Trasteverétôl a Tevere fo lyón átívelô
kôhídon ke resz tül.

A ró mai Nagy zsi na gó ga egy cso -
dá la tos sze ces  szi ós épü let, ame lyet

1904-ben épí tet tek. Egy kis mú ze um
is van ben ne, amely a vá ros zsi dó
tör té nel mé vel fog lal ko zik. Tra gi kus
mó don 1943-ban ez a te rü let Ró ma
egyik leg hír hed tebb ese mé nyé nek
hely szí ne lett. Ok tó ber 16-án a ná ci
ka to nák a ne gyed 2000 zsi dó la ko sát
ös  sze szed ték és kon cent rá ci ós tá bo -
rok ba de por tál ták. Csak 16-an él ték
túl. Az ál do za tok em lék táb lá ja em lé -
kez tet ar ra, ami tör tént, és ami so ha
töb bé nem tör tén het meg.

Re mé lem, e cik kel fel kel tet tem a
ked ves ol va só kí ván csi sá gát, és
amen  nyi ben lehetôsége van rá, fel -
ke re si a fent meg ne ve zett lát vá nyos -
sá go kat.

Fel hasz nált for rá sok:
https://www.neverstoptraveling.

com/european-sites-for-jewish-trav-
eler

https://www.annefrank.org/en/
https://redstarline.be/en/page/

story-migration
https://www.travelawaits.com/

2685884/places-to-experience-jew-
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