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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

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Schweitzer József emlékezete, avagy így legyünk
neológ zsidók: szerényen, de büszkén
Személyes hangú, szeretetteljes
és bensôséges hangulatú megemlékezéssé vált az az emlékülés, amelyet dr. Schweitzer József országos
fôrabbi, egyetemi tanár és rektor,
Széchenyi-díjas tudós születésének
100. évfordulója alkalmából tartottak a Rumbach utcai zsinagógában. A neológia egyik legjelentôsebb fôrabbiját többek között tanítványai méltatták, azok a mai
neológ rabbik, akiket ô avatott fel,
s akik ma összetartó, erôs zsidó közösségek építésével szolgálják mesterük szellemiségét.
Dr. Schweitzer József, a Mester, a
tanító, a fôrabbi szellemisége ma is
él, hiszen írásai, tanításai és személyes példamutatása révén ô igenis jelen van a neológ zsidóság mindennapjaiban. Tanítványai, akik ma neológ rabbiként dolgoznak a zsidó közösségért, soha nem felejtették el ôt,
és évtizedek távlatából is képesek felidézni a sok-sok együtt töltött óra közül azokat a pillanatokat, amikor a
professzor – sokaknak Józsi bácsi
vagy Jóska – életre szóló hatást gyakorolt rájuk egy-egy félmondatával,
gesztusával vagy bátorításával.
Ez volt a summázata annak az emlékülésnek, amelyet a fôrabbi születésének 100. évfordulója alkalmából
rendeztek a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége, az Országos
Rabbiképzô – Zsidó Egyetem és a
Magyar Hebraisztikai Társaság szervezésében a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában.
A ház vezetôje, Kiss Henriett a
köszöntôbeszédében a jelenlegi országos fôrabbit, dr. Frölich Róbertet
idézte, aki Schweitzer professzorról
egy alkalommal azt mondta: „a valósággal szembeni teljes alázat jellemezte”.
Majd felvételrôl magát a profeszszort hallhattuk, aki Martin Buberre
hivatkozva így nyilatkozott: a tanulás
nem más, mint az élet kapuja, ezért a
tanulás egy rabbi számára élethoszsziglan tartó, a rabbi-léttôl elválaszthatatlan, folyamatos tevékenység. Ezt
tanulta Schweitzer professzor a saját
mesterétôl, Scheiber Sándortól, s ezt
adta tovább tanítványainak, azoknak
a növendékeknek, akik ma már meglett korú rabbikként szolgálják a magyar zsidó közösséget annak érdekében, hogy a közösség tagjai képesek
legyenek megélni a zsidóságukat.
De hogyan is kell a zsidóságunkat
megélni? Hogyan kell egy ôsi nép páratlanul hatalmas tudáskincsét
megôrizni és továbbadni? Erre is elhangzott a felvételek között egy gyönyörû Schweitzer-mondat:
– Szerényen, de büszkén.
Az emlékülés résztvevôit Heisler
András, a Mazsihisz elnöke köszöntötte (az ô beszédét cikkünk alatt teljes terjedelmében közöljük), majd dr.
Biró Tamás, az ORZSE tudományos
rektorhelyettese szólt a megjelentekhez, felidézve azt a személyes mozzanatot, hogy az ô családjában öt generáció tagjai kötôdtek a professzorhoz.
– Büszke vagyok erre a kötôdésre,
annál is inkább, mert Schweitzer József a neológia megtestesítôje volt,
aki mindenkivel szót értett, az ultraortodoxoktól kezdve a keresztény papokig. Ennek az lehetett a titka, hogy
két világ határán állt: egyszerre kép-

Schweitzer József
viselte az ôsi zsidó hagyományt és a
modern európai értékeket.
A rektorhelyettes leszögezte: az
ORZSE célja az, hogy Schweitzer József szellemi örökségét vigye tovább,
és adja át a jövô rabbigenerációinak.
Az emlékülés legderûsebb jelenete
az volt, amikor a fôrabbi unokái, Péter, András és Marcell emlékeztek a
nagyapjukra – Józsira, ahogy ôk nevezték –, a legmeghatóbb pillanatok
pedig azok voltak, amikor két tanítvány, dr. Verô Tamás és Radnóti Zoltán fôrabbik emlékeztek vissza a
mesterükre. Mind a kettejük
beszédébôl sugárzott az a szeretet,
amelyet iránta éreztek, hiszen
Schweitzer József nem egyszerûen
csak az egyik tanáruk volt a rabbiképzôben, hanem apafigura és barát, mindig és mindenkor rendelkezésre álló, segítôkész ember, aki
egyenrangú partnerként kollégának
nevezte akkor frissen végzett növendékeit.
– Lényegében mindent neki köszönhetünk – röviden így lehetne
összefoglalni Verô és Radnóti fôrabbik megható visszaemlékezését.
Ezután Vörös István Károly helytörténész, levéltáros tartott elôadást a
pécsi zsidóságról, majd Frojimovics
Kinga történész, levéltáros beszélt a
vidéki hitközségekrôl a holokauszttal
kapcsolatosan.
Az emlékbeszédek és elôadások
után Schweitzer József gyermekei,
Schweitzer Judit és Schweitzer Gábor
adták át a 2017-ben alapított
Schweitzer-díjat, amelyet idén Jakab
Réka és Kákonyi Anna érdemelt ki a
Táguló és szûkülô terek – A veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete címû közös munkájukkal. A
díjazottakat és a mûvet Komoróczy
Géza professzor méltatta.
Ugyancsak az emlékülés keretében

mutatták be a Hadd dicsérem a kegyes férfit! – Tanulmánykötet
Schweitzer József születésének centenáriumán címû mûvet, amelyet
Koltai Kornélia és Zsellengér József
szerkesztett.

Heisler András köszöntôbeszéde
Zsidó vezetôknek az ôszi ünnepek
okozta torlódások miatt nehéz logisztikai feladataik vannak. Egyszerre
kell egy idôben több helyen ott lenni,
ami még a rutinosabbaknak is komoly gondot okoz. Ma egy pécsi konferencia volt a naptáramba beírva, de
a gondviselés szerencsére átírta azt, s
Pécsre, a szociális konferenciára csak
késôbb kell mennem. A jelenlévôk
közül gondolom, keveseknek kell elmagyaráznom, miért éppen a pécsi
program említésével kezdem köszöntômet.
Schweitzer József 1948–81 között
pécsi fôrabbiként tevékenykedett,
ahol nemcsak a pécsi zsidók vallási
és közösségi életét, a talmud-tórát, a
zsidó oktatást szervezte újjá, de ottani közösségépítô munkájával az ország zsidó életének újjáélesztésében
is jelentôs szerepet vállalt.
Azt talán már kevesebben tudják,
hogy 1964 óta oktatott a budapesti
rabbiszemináriumban – azokban az
évtizedekben, amikor a kelet-európai
országok közül egyedül itt, Budapesten volt rabbiképzés. Praktikusan
Moszkvától Szófiáig minden ország
rabbija a mi rabbiszemináriumunk
egykori hallgatója volt, s a vasfüggöny mögött utazhattunk bármerre, a
rabbi mindenhol tudott magyarul.
Pécs és a rabbiszeminárium mellett
munkásságának ezernyi szálából kiemelem a vallásközi párbeszéd elômozdításában és a zsidó értékek széles körû megismertetésében folytatott
aktivitását.
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Schweitzer Gábor egy édesapjára
való emlékezésében megemlíti
Büchler Sándort, a mártírhalált halt
keszthelyi fôrabbit, aki egy 1938-as
publicisztikájában csokorba gyûjtötte
„a rabbi mûködésének legfontosabb
ismérveit, amelyek legtöbbje eredendôen nem írásba foglalt rendelkezésként, hanem – miként fogalmazott
– érzésként és szellemként élt és hagyományozódott át nemzedékrôl nemzedékre. Ennek a rabbinikus tradíciónak része a színtiszta vallásosság, az
erkölcsi fenség, a zsidó közösség ideáljaiért való lelkesedés, a tûrni tudás, a
tudomány és a mûveltség áhítata, az
emberi jogokért és szabadságért való
rajongás, a hazához való hûség, a
segítôkészség, valamint a szenvedôk
iránti együttérzés. Ez a felsorolás lényegében a neológ rabbik ma is vállalható krédójának tekinthetô.” – olvashatjuk Gábor írásában.
Schweitzer József rabbinemzedéke
ezzel az ethosszal indulhatott el,
mindannyian zsebükben már egy
megszerzett világi diplomával. Mi
minôsíti egy rabbi munkásságát, vagy
akár egy világi vezetôét? – gondolkodom sokat ezen a kérdésen.
Nem véletlenül emeltem ki
bevezetômben Schweitzernek a pécsi,
a rabbiszemináriumi és a vallásközi
párbeszéd területén végzett munkáját.
Mert mindhárom területen maradandót alkotott. Schweitzer nélkül lehet
hogy ma nem lenne pécsi közösség,

de semmiképpen nem olyan, amelyik
egy országos jelentôséggel bíró szakmai konferenciát tudna rendezni.
Schweitzer bölcsességének köszönhetôen a rendkívül mostoha körülmények ellenére is mûködôképes maradt
a rabbiszeminárium – s az Országos
Rabbiképzô és Zsidó Egyetem
jogelôdjeként ô alapozta meg a ma is
sok nehézséggel mûködô intézményünk létét. S a magyarországi keresztény–zsidó párbeszéd területén is
olyan innovatív folyamatokat volt képes beindítani, amelyek hatásai és
szervezetei ma is életképesek, és ôrzik
a honi vallási békét.
Mi minôsíti egy ember munkásságát, a vallási vagy világi vezetôét? Az
életmû, s abból az, ami maradandó.
Az évtizedeken vagy akár hosszabb
idôszakon is átívelô, a társadalom
és/vagy a közösség mûködését tartósan befolyásoló elhivatott, elkötelezett és hiteles munka. Schweitzer professzor tisztelôjeként, késôbb talán
barátjaként hajtok fejet emléke elôtt.
Az ORZSE dísztermében a helyiség faláról egykor élt legnagyobb
rabbik képe ôrzi és idézi a hely szellemét. Valahányszor ott vagyok, érzem, Schweitzer József hiányzik közülünk. Az egyetem zsinagógájából
is, s csak remélni tudom, hogy ma és
a jövôben minden ott tanuló vagy
mûködô neológ rabbi ha drósét mond,
Schweitzer József bölcs szelleme
fogja vezérelni szavait.

Emléktáblát avattak
Schweitzer József fôrabbi
tiszteletére
Budapest XIII. kerületének
önkormányzata emléktáblát
avatott a Hegedûs Gyula utcai zsinagógánál dr. Schweitzer József Széchenyi-díjas tudós, egyetemi tanár és rektor,
volt országos fôrabbi tiszteletére. Tóth József polgármester hosszasan emlékezett meg
a kerület 2015-ben elhunyt
díszpolgáráról, majd a család
és a közösség tagjainak jelenlétében leleplezte az emléktáblát. Schweitzer József
fôrabbi a közelmúltban töltötte volna be századik születésnapját.

Schöner Alfréd fôrabbi üzenete
Benedek István Gábor temetésére
Covid-fogságom nem teszi lehetôvé, hogy én is búcsúztathassam a kiváló
iskolatársat, a nagyszerû barátot és kitûnô írót, újságírót, a Hegedûs Gyula utcai zsinagóga oszlopos tagját. Egész közösségünk gyászol velem együtt.
„BIG stílusérzéke, mondatainak üde frissessége, mesélôkedvének üdesége,
a magyar nyelv varázsa ügyesen integrálja a helyi jiddis-héber szókincs
– holile, kosersomajr, oz o vihájszt tálentom, táte, cádik, sájle, tösuvo, sil, jihesz, Miémek hábbáchá – szavait, nyelvi fordulatait. Ezeknek magyarázatát a
kötet végén találhatja az érdeklôdô olvasó. A szerzô kifinomult stílusa átlengi mesélôkedvét. Jellemábrázolási képessége elôsegíti, hogy belelássunk a
szereplôk összetett lelkivilágába.”
„Döbbenetes átéléssel mutatja be a pokol legmélyebb bugyrait, a KZ világának belsô konfliktusait. Éles logikával bontja ki a konfliktus forrásához
vezetô utat, majd elegánsan vezeti olvasóit a novella végkifejletéig. Máskor
egymásra épülô fejezetek sora segíti elô a történetek briliáns logikájának s általában az összefüggéseknek könnyebb megértését. Impozáns memóriája
megôrzi az események legapróbb részleteit is, s maradandóan beleégetôdnek
tudatának legmélyébe. Majd a felszabadulás pillanatának remélt élményei, a
hazatérés eufóriája mintegy keretbe zárja a novellák sorát.” (Részletek
Schöner Alfrédnak BIG Bergeni keringô címû könyvéhez írt Elôszavából.)
Kardos Péter fôrabbi gyászbeszéde a 3. oldalon olvasható.
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Idén 150 éves
a Rumbach utcai zsinagóga!
Az 1872-es polgári év elul hónap
28. napján – idén szeptember 24-én,
szombaton – pont százötven éve annak, hogy a Rumbach Sebestyén utca 11–13. (akkoriban 8.) szám alatt
megnyílt a fôváros sokáig legújabbnak számító zsinagógája.
Az épület történetének elsô fejezetét minden bizonnyal a Dohány utcai
zsidó templom körüli építkezés,
majd annak 1859-es felavatása nyitotta meg, miután akkoriban a pesti
zsidók még egy hitközség égisze alá
tartoztak az Orczy-házban, ám már
1826-tól külön imádkoztak – írja
Cseh Viktor a zsido.com-on.
Az Orczy-házon belüli külön
imádkozás minden bizonnyal addig
kevésbé zavarta az ottani konzervatív, hagyományhû zsidókat, amíg a
„nagy hitközségi kasszából” nem finanszíroztak egy olyan zsinagógát,
ahol a bima a reformok szerint – a
keresztény templomok alapján – a
frigyszekrény elé került, ráadásul orgonát is használtak...
Így határozta el végül 24 Orczyházi zsidó, hogy ôk is építenek egy
reprezentációs célokra is alkalmas
nagy zsinagógát, s ezek után 50.000
forintért
megvásárolták
a
Tomoli–Kern-féle telket a Rumbach
(az idô tájt Rombach) utcában.
A kialakítással végül az akkoriban
még ismeretlen bécsi építészt, Otto
Wagnert (1841–1918) bízták meg,
aki fiatal kora ellenére egy bravúros
épületet tervezett a hitközség konzervatív zsidóinak.
Az építkezés 1870. május 1-jén
kezdôdött meg az ott álló egyemeletes
ház lebontásával, majd 1872. október
1-jén már fel is avatták a zsinagógát.
Sajnos köztudott, hogy a Rumbach
utcai zsinagóga munkálatai a vállal-

Fotó: Thaler Tamás
kozó döntése értelmében szombaton
és más zsidó ünnepnapokon is folytatódtak. Utólag szinte érthetetlen,
hogy az akkori hitközség hogyan engedhette és tûrhette meg a vallás
alapjainak ilyenfajta megtiprását.
Ennek kapcsán – nem felmentésképpen, csak megállapításként – meg
kell jegyezni, hogy amikor a Dohány
utcai zsidó templom mellett a pesti
neológ hitközség felépíttette a Hôsök
Templomát, akkor annak a munkálatai szüneteltek sábeszkor.
Az avatóünnepségen elôször lovag
Lányi Jakab (1816–1879), a hitközség akkori elnöke, több pénzintézet
és részvénytársaság igazgatósági
tagja mondta el köszöntôjét, majd lerakták a zárókövet, és a tóraszekrényben nem kevesebb mint 24, vértekkel és koronákkal feldíszített tekercset helyeztek el. Az örökmécses
meggyújtása után Pollák Eliezer
(Lázár, 1822–1905), a zsinagóga
elsô rabbija mondott drósét és imát.

Váradi János távozik
az El Al magyarországi
képviseletének élérôl
Tíz sikeres esztendô után ez év végén távozik az El Al izraeli légitársaság magyarországi vezetôje.
Váradi János tíz évvel ezelôtt egy német cég ügyvezetôi székébôl került fejvadász közremûködésével Izrael nemzeti légitársaságának hazai igazgatói pozíciójába. Az akkor maga elé tûzött legfontosabb céljai mára mind teljesültek.
Tel-Aviv a Budapest Airport három legforgalmasabb útvonala közé került, és
ebben nem kis szerepe
van az El Al-nak,
amely egyedüli hagyományos légitársaságként az útvonalon
fizetôképes,
magas
szintû szolgáltatásokat
igénylô és igénybe
vevô utasokat szállított
a két ország között –
mondta a turizmus.com
lapnak a szakember.
Tájékoztatása szerint
az El Al repülôgépeinek átlagos töltöttsége folyamatosan
kiemelkedô. Az elmúlt
években látványosan
nôtt a magyar egyéni és
csoportos kiutazók száma is. Váradinak sikerült jelentôs hazai utazásszervezôket új partnerként
megnyernie, hogy vegyék fel Izraelt a kínálatukba.
Induláskori fontos célja volt az is, hogy a légitársaság magyarországi képviselete nagyon aktív, jól látható és elérhetô legyen mindenki számára. Ennek
érdekében a közösségi médiában is rendkívüli aktivitást indított, nem ritkán
százezres nézettséget értek el az El Al Magyarország posztjai.
Rendszeresen tartottak különbözô zenés, táncos flashmobokat, ott voltak a
budapesti El Al-osok szinte minden jelentôs utcai eseményen, fesztiválon.
Mindezeknek köszönhetôen Az Én Légitársaságom éves internetes szavazásain az utazók rendszeresen díjazták az El Al-t, 2017-ben pedig elnyerte a hazai cég A legprofibb kommunikáció, valamint a Magyarország kedvenc légitársasága díjakat.
Váradi János januártól sales és marketingtapasztalatait, kapcsolatrendszerét, social media és Google Marketing tudását kamatoztatva az Eastern
Consulting sales és marketingügynökségben fog dolgozni. Értékesítéstámogató és digitális marketing megoldásokat kínál légitársaságok, utazásszervezôk és idegenforgalmi desztinációk számára Magyarországon, valamint a környezô országokban is.
A szakember december 31-ig vezeti Budapesten az El Al-t, utódja januártól az izraeli központból fogja irányítani a légitársaság magyarországi mûködését.

A zsinagóga felavatási történetének teljessége kedvéért meg kell említeni, hogy a jom kippuri istentisztelet után még mintegy fél évig nem
használták az épületet, hogy a hátramaradt kisebb munkálatokat és a
homlokzatot teljesen befejezhessék.
Teljesen 1873. április 1-jén adták át
a templomot.
A zsinagóga ötvenéves jubileumáról 1922 kora ôszén dr. Gábor Gyula
(1869–1936) ügyvéd, királyi kormányfôtanácsos, a hitközség fôtitkára a következôképpen emlékezett meg:
„Szárnyaira kapja lelkemet a kegyelet. A kegyelet és a vágyakozó
visszaemlékezés elôdeink tettére, alkotó kedvére, a jövôbe vetett felpezsdülô bizalmára. Annak az emléke az
a monumentális épület, amely hatalmas boltozatával és karcsú tornyaival
kitör a Rumbach utca szûk keretébôl
és hirdeti hitközségünk nagyságát. A
visszapillantás a templom keletkezésére és történetére ezernyi tanulságot
hoz nekünk, melyek közül legfontosabb az, hogy csak Isten-i rendelés,
világtörténeti hivatás és hivatottság
sokasíthat meg és tehet hatalmassá
oly feltûnôen rövid idô alatt egy felekezetet, mint aminôvé a pesti zsidóság fejlôdött. Mert a templomépítés a
legkifejezôbb mérföldköve a fejlôdés
ezen útjának. [...]
Ötven éve immár! Fél század óta
szolgál ez a gyönyörû hajlék lelki
épülésére híveinek, örömben és bánatban. Testvéreim, ünnepeljünk! Az
Úr igéje ez: »Szenteljétek meg az ötvenedik év esztendejét!« (3Mózes
25:10.) S a templom álljon soká, legyen gyülekezô helye mindazoknak,
akiknek lelki szükség a hit.”
Gábor Gyula fôtitkár magasztos
sorai óta még kétszer ötven év telt el.
Két, sok szempontból gyötrelmes ötven évtized, mely hosszú idô alatt
voltak évek, amikor a zsinagóga közösségét tizedelték gyilkos nyilas
hordák, és volt olyan idô is, amikor
az összedôlés fenyegette. Az elmúlt
ötven év a lassú enyészet boldogtalan
korszaka volt, de az Örökkévalónak
hála, az épület végül megmenekült.
Ma a Rumbach-zsinagóga falai
százötven évesen ugyanolyan pompával fogadják a betérôket, mint felavatása pillanatában. S jóllehet a zsinagóga mint multifunkcionális tér
lett felújítva, azért ha nem is a hét
minden napján, de az utóbbi idôben
egyre többször újból felhangzik a
Smá Jiszráél és a zsidó liturgia többi
verse. A felújított épületben voltak
már bár és bát micva avatások, sôt
már brísz is, most pedig hosszúhosszú évtizedek után újévi istentiszteleteket is tartanak a Rumbachban,
ahol az 5783-as zsidó újév nem csupán a megtérés, de a visszatérés ünnepe is lesz.
Források:
Gábor Gyula, „Az ötvenéves
Rombach-utcai templom”, Egyenlôség,
1922. 41. évf. 36. szám, 4.
„Budapesti vonatkozások a K’száv
Szajfer leveleiben”, Zsidó Ujság, 1933.
9. évf. 33. szám, 1–2. old.

2022. 1998.
NOVEM
MÁBER
JUS 1.

Fischer Iván: Alapítsuk újra
az OMIKE-t!
Facebook-oldalán tette közzé a Kossuth-díjas karmester azt a videót,
amelyben minden kultúrát szeretô embert arra buzdít, lépjenek be az újjáalakuló OMIKE Egyesületbe. A poszttal egy idôben az új egyesület honlapja is
felbukkant az interneten omike.hu címmel.
Az OMIKE-t, az Országos Magyar Izraelita Közmûvelôdési Egyesületet
1909-ben Hevesi Simon hírneves rabbi alapította azzal a céllal, hogy budapesti zsidó polgárok kulturális események szervezésével szolgálják a magyar
közmûvelôdést. Az OMIKE szervezte 1939 és 1944 között a Mûvészakciót is,
amely munkát biztosított állásukat vesztett zsidó mûvészeknek.
Mint Fischer Iván elmondta, most az eredeti OMIKE-t szeretnék feléleszteni, mindenekelôtt azzal a céllal, hogy a gyönyörûen felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában kulturális eseményeket, koncerteket, irodalmi esteket, kiállításokat rendezzenek.
A kezdeményezést számos szervezet támogatja, köztük a Mazsihisz, a Budapesti Fesztiválzenekar és az Örkény Színház. November 16-án, 19-én és
20-án tartják a nyitókoncerteket, ezekre az omike.hu honlapon már elindult a
jegyárusítás. Ezeken az esteken a Fesztiválzenekar muzsikusai és az Örkény
Színház színészei is részt vesznek. A karzaton, ahonnan csak korlátozottan lehet látni, kedvezményes árú „hallgató” helyeket biztosítanak az itt álló vagy
babzsákokon ülô közönségnek.
Az egyesületet kilenc alapító tag jegyzi, nevük megtalálható a honlapon.
Fischer Iván mellett közöttük van a világhírû zongorista, Schiff András is. Az
alapítók hangsúlyozzák, hogy kit várnak az egyesületbe: „Mindenkit, aki szereti a kultúrát. Zsidókat, nem zsidókat, akik ebben a gyönyörû zsinagógában
szeretnének koncerteket, irodalmi esteket, kiállításokat látogatni.” Az egyesületi tagok szavazati joggal rendelkeznek majd, és elôvásárlási jogot élveznek
az OMIKE rendezvényein. Jelentkezni az omike.hu honlapon lehet.

Bélyeggel tiszteleg
a Magyar Posta
Benedek Tibor emléke elôtt
Szü le té sé nek
ötvenedik évfordulóján alkalmi
bélyeg kibocsátásával tiszteleg
Benedek Tibor
vízilabdázó emléke elôtt a Magyar Posta.
A bélyegen az
1972. július 12én született háromszoros olimpiai aranyérmes,
világ- és Európabajnok vízilabdázónak, a magyar
férfiválogatott korábbi szövetségi
kapitányának a portréja látható. Az
összeállítás emellett tartalmaz egy
alkalmi borítékot, melyen egy dobójelenet látható, valamint egy alkalmi
bélyegzôt is, ennek motívuma Benedek Tibor legendás mozdulata, vízilabdát tartó csuklószorítós bal karja.
A bélyeg Viszlay Márk, a boríték
Szaka József fotójának felhasználásával, Kara Orsolya grafikus tervei
alapján készült.
Idén a Magyar Posta Benedek Tibor ötvenedik születésnapja mellett

az egykori köztársasági elnök,
Göncz Árpád jubileumi születésnapjára adott még ki hasonló összeállítást. A Benedek Tibor emléke elôtt
tisztelgô alkalmi bélyeg és elsônapi
bélyegzésû alkalmi boríték az elsônapi postákon és a Filapostán vásárolható meg, továbbá megrendelhetô
a Magyar Posta internetes áruházából is.
Benedek Tibor életének 48. évében, súlyos betegségben, 2020. június 18-án hunyt el. (MTI)

Megkezdôdött a Szeretetkórház
felújításának utolsó üteme
Valastyán László, a Mazsihisz Szeretetkórházának operatív igazgatója
a Heti Tv Pirkadat címû mûsorában beszélt az intézmény felújításának
befejezésérôl.
Az igazgató elmondta, hogy októberben megkezdôdött a Szeretetkórház felújításának utolsó üteme, ami összesen 85 ágyat érint. A remények szerint másfél év múlva teljes mértékben befejezôdnek a munkálatok, és egy valóban a
kornak megfelelô intézmény lesz a Szeretetkórházból. Ugyanakkor az is igaz,
tette hozzá Valastyán László, hogy noha a kormánnyal eredetileg 2017-ben
megkötött megállapodás jelentôs összegrôl szólt, a mostani áremelkedések miatt mégis kettô és fél milliárdos pluszigényt voltak kénytelenek bejelenteni.
Mindezt a kórház vezetése és a Mazsihisz is támogatta, így került a javaslat a
kormány elé, amelyet befogadtak, már csak a kedvezô döntésre várnak.
Az igazgató elmondta, hogy természetesen a Szeretetkórházat is érinti az
energiaköltségek emelkedése, bár az is igaz, hogy a kormány döntése értelmében az állami kórházakhoz hasonlóan az év végéig az alacsonyabb árat kell fizetni, 2023 elejétôl azonban már a piaci árak érvényesülnek. Hogy ezt követôen
mi fog történni, azt nem lehet tudni, a döntés a kormány kezében van. De valószínûleg az ellátás továbbra is magas színvonalon fog folytatódni.
A Mazsihisz Szeretetkórházában egyelôre van elegendô munkavállaló, de
szerencsére az érdeklôdés is igen nagy az intézmény iránt. Ahogy a többi egyházi kórházban, így itt, az Amerikai úton sem nézik az adott beteg felekezeti
hovatartozását, mindenkit a legjobb tudásuk szerint látnak el. Azoknak a
Mazs által is nyilvántartott betegeknek, akik már nem szorulnak kórházi ellátásra, az Újpesti Szeretetotthonban biztosítanak helyet, természetesen úgy,
hogy amennyiben szükség van rá, bármikor visszakerülhetnek a kórházba.
Végezetül Valastyán László elmondta, hogy a nemrégiben átadott új kórházi szárny a laboratóriummal és a patikával szintén kiválóan mûködik. Ha pedig sikerül a kormányzati pluszforráshoz hozzájutni, kicserélhetik a laboratórium gépparkját is.
Breuerpress
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Ovinu
málkénu!
Kardos Péter fôrabbi gyászbeszéde Benedek István Gábor temetésén
OVINU MÁLKÉNU!
KOSZVÉNU BÖSZÉFER CHÁJIM TAJVIM!
Atyánk, királyunk!
Írj be bennünket az Élet könyvébe!
Amikor az ítélet napján így könyörögtünk az Örökkévalóhoz – Ô akkor halt meg.
OVINU MÁLKÉNU!
PÖSZÁCH SÁRÉ SOMÁJIM LISZFILOSZÉNU!
Atyánk, királyunk!
Nyisd meg az Ég kapuit imáink elôtt!
Amikor az ítélet napján ehhez a mondathoz értünk,
NEKI is megnyíltak az Ég kapui, hogy beléphessen, és
hagyományunk szerint érdemei, jó cselekedetei elkísérték Ôt és tanúskodnak mellette.
Érdemtelen és méltatlan szenvedés kísérte élete
utolsó hónapjait.
VÖHOFÁCHTI CHÁGÉHEM LÖÉVEL.
Ünnepeiteket gyásszá változtatom – mondja a próféta.
És íme: megvalósult a prófécia!
A komlósi tórák is fehérbe, a zsidó gyász színébe öltöztek.
A Világ születésnapján halt meg.
Miközben ott álltunk halotti ruhánkban a zsinagógában, Ô már készülôdött az Örök Bíró elé.
Most ugyanolyan ruhában van, amilyenben mi voltunk néhány nappal ezelôtt, jom kippurkor.
Amikor meglátogattam Ôt a kórházban, a múltról
is beszélgettünk.
ARRÓL, hogy kerek 65 esztendeje együtt kezdtük a
rabbiképzôt Scheiber Sándor óvó szeretete mellett.
ARRÓL, hogy a 60-as évek legelején egy reggel
Scheiber belépett a tanterembe, és arcán valami tôle
szokatlan örömmel csak ennyit mondott:
Az izraeliek elfogták Eichmannt!
ARRÓL, hogy a következô péntek estére a csodálatosan szép Bocskai úti zsinagógába delegálták, ahol
papír és jegyzet nélkül egy 50 perces beszédet tartott
nyomdakészen az aktuális eseményrôl.
ARRÓL, hogy emlékezetében hogyan éledtek újjá
akkor a Bergen-Belsenben átélt borzalmak.

ARRÓL, hogy kapcsolatunk közel 7 évtizede alatt
soha nem hallottam, hogy rosszat mondott volna
bárkirôl.
És azt sem, hogy Rá akár csak neheztelt volna is
bárki.
ARRÓL, hogy az igazi otthona a szûk Lipótváros
volt.
A Pozsonyi úton úgy tûnt, hogy mindenkit ismer, és
mindenki ismeri.
Az egykori szeminaristából a magyar zsidóság krónikása lett.
Társának, Hajnalkának szívében és lelkében most
elvonulhatnak az együtt töltött esztendôk eseményei,
hétköznapok és ünnepek egyaránt.
Egy csupa mosoly, egy zsigerbôl kedves ember ment
el közülünk.
Anekdotáinak sokasága, irodalmi mûveinek tucatjai, a jóízû beszélgetések élményei – mindezek együtt
segítenek bennünket a szomorúság elviselésében.
Hogy eltávozni eltávozhatott.
De meghalni nem halhat meg.
Nyugodj békében, Pista, mi pedig tovább próbálkozunk azzal, hogy olyanok legyünk, amilyen Te voltál!
OVINU MÁLKÉNU!
Atyánk, királyunk!
Adj békés nyugodalmat Benedek István Gábornak,
vigaszt pedig nekünk, barátainak.
Léch bösolajm SMUÉL BEN ÁVRÓHOM CVI.
***
Az írótársadalom nevében Szepes Erika, a Nagy Lajos
Irodalmi és Mûvészeti Társaság elnöke mondott emlékbeszédet, aki kiemelte a magyar zsidó közösség szeretett
és megbecsült tagjának munkásságából A komlósi Tóra
címû mûvet. Az újságíró-társadalom nevében Kácsor
Zsolt újságíró, író, a Mazsihisz.hu munkatársa búcsúzott
BIG-tôl, hangsúlyozva Benedek István Gábor remek íráskészségét és nagyszerû témaérzékenységét, amelyet az olvasóközönség szolgálatába állított felelôsségteljes írástudóként.
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Mécsest gyújtott Auschwitzban
Arnold Schwarzenegger

Az auschwitzi náci német haláltábor területén mûködô emlékmúzeumba látogatott Arnold Schwarzenegger amerikai színész, volt republikánus párti kaliforniai kormányzó – közölte a TVN24 lengyel kereskedelmi
hírtelevízió.
A színész magánlátogatás keretében ment el Auschwitzba, megtekintette a
kiállítások egy részét, a krematóriumokat, és végigsétált a vasúti rámpán, ahol
a németek a táborba deportált zsidókat csoportosították.
Schwarzenegger mécsest gyújtott az úgynevezett Kivégzések falánál az
Auschwitz I. koncentrációs táborban, valamint a szomszédos birkenaui láger
áldozatainak emlékmûvénél is.
Az emlékhely megtekintése után a színész az egyik túlélôvel, Lidia
Maksymowiczcsal találkozott az Oswiecim városban mûködô Zsidó Központban. Maksymowicz lengyel gyermekként került Auschwitzba, ahol Josef
Mengele, a láger hírhedt orvosa kísérleteket végzett rajta. (MTI)

A nácik miatt halt kínhalált a legígéretesebb magyar gyereksztár, Berky Harry
Akár hollywoodi karrier is várhatott volna minden idôk egyik
legtehetségesebb magyar gyerekszínészére, a történelem vihara
azonban máshogy rendelkezett:
Berky Harryt származása miatt eltiltották a szerepléstôl, végül lágerben halt kínhalált. Rövid, tragikus életére ma már alig emlékszik
valaki.

Már 5 évesen a színpadi
deszkákat koptatta
A tragikus sorsú gyereksztár 1928.
június 12-én, Brenner Tibor néven
született Budapesten, Brenner Miklós vagyonos és sikeres szobafestômázoló vállalkozó második gyermekeként. Édesapja az 1912-es párizsi
világkiállításon több érmet is elnyert
mûvészi festményeivel. A négytagú
család Pest akkori külvárosában, a
zuglói Bosnyák térhez közel élt egy
nagy, elegáns házban, amit maga az
édesapa építtetett – a megrendelések
szép
számának
köszönhetôen
Brenneréknek nem voltak anyagi
gondjaik, Tibor idillikus, szeretô
környezetben nôhetett fel.
A kedves, megnyerô mosolyú, kerek arcú fiú már óvodáskorában
megcsillogtatta színészi képességeit,
5 évesen pedig felvételt nyert Lakner
Artúr mozigépészbôl lett író, mûfordító, színházi és filmrendezô híres
gyerekszínházába, amely a Horthykorszakban a színészutánpótlás
egyik legjelentôsebb bástyájának
számított: itt kezdte karrierjét többek
között Ruttkai Éva, Ferrari Violetta,
Harkányi Endre és Galambos Erzsi
is. A társulatnak nem volt állandó
fellépési helye, a legtöbb „felnôtt”
színház azonban szívesen befogadta
ôket, így a kisfiú – aki hamarosan
felvette a Berky Harry mûvésznevet
– többek között a Vígszínház, a Vidám Színpad és a Fôvárosi Operettszínház deszkáin is bemutatkozhatott a közönségnek.
Színházi munkája mellett Harry
gyakran szerepelt a Magyar Rádió
hangjátékaiban – ô volt például a
Légy jó mindhalálig fôhôse, Nyilas

Misi –, sokszor szavalt és énekelt
különbözô rendezvényeken, emellett
szorgalmasan kivette a részét a zuglói izraelita hitközség életébôl is. A
kiemelkedô tehetségû fiúra a filmes
szakma is hamar felfigyelt, 1936ban, 8 évesen mutatkozhatott be a
vásznon a Balogh Béla rendezésében
készült Tomi, a megfagyott gyermek
címû melodrámában, ahol a korszak
legnagyobb sztárjaival, Csortos
Gyulával, Básti Lajossal és Simor
Erzsivel együtt szerepelt. (Az Eötvös
József verse, illetve az abból készült
1921-es sikeres némafilm nyomán
„remake-elt” alkotásban a címszerepet nem Berky, hanem a korszakban
szokásos módon egy lány, Pécsi Gizi alakította.)

Hollywood magyar urát is
érdekelte a gyereksztár
Két évvel késôbb Bárdos Artúr, az
Operettszínház épületében mûködô
Mûvész Színház igazgatója úgy döntött, színre viteti az aktuális nagy
francia sikerdarabot, André Birabeau
Déligyümölcs címû vígjátékát, melynek egyik fontos szerepére egy tíz év
körüli fiút kellett találni. Góth Sándor rendezô 40, más források szerint
100 fôvárosi gyereket hallgatott
meg, többségük azonban tehetségte-

lennek bizonyult, végül – a korabeli
újságok tudósítása szerint – megakadt a szeme egy csibészes arcú,
kövérkés fiún. A színidirektor kérdésére a fiú Berky Harryként mutatkozott be, majd arra kérték, szavaljon
valamit – hôsünk odaállt a súgólyuk
elé, és elszavalta a Nemzeti dalt, ami
akkora tetszést aratott, hogy Góth
azonnal behívta a színészpalántát és
édesapját az irodába, ahol aláíratta
velük a szerzôdést.
A Déligyümölcs hozta meg Berky
számára az átütô sikert, Góth kezei
alatt pedig az ifjú színésztehetség
megtanulta a helyes színpadi beszéd
technikáját. 1939-ben a 11 éves
Berky Harry megkapta második
filmszerepét egy szatirikus vígjátékban, az Álomsárkányban – a film címe eredetileg Aranysárkány lett volna, Kosztolányi Dezsô özvegyének
kérésére azonban megváltoztatták,
nehogy összetévesszék a közismert
regénnyel –, ahol Makláry Zoltán és
Muráti Lili volt a partnere. A film
politikai viták kereszttüzébe került,
bizonyos áthallásai miatt ugyanis a
készítôket egyes jelenetek kivágására, újraforgatására kötelezték, a
Berky Harry-jelenséget azonban ez
sem tudta megállítani. A csodagyerekbôl országosan ismert híresség lett, akinek életérôl és karrier-

jérôl folyamatosan tudósítottak a
bulvárlapok és a színházi újságok,
amelyek gyakran a korszak amerikai
gyereksztárjához, Wallace Beeryhez
hasonlították. Zsidó származása dacára még a szélsôjobboldali sajtó
sem tudta kikezdeni.
A boldogságban úszó 11-12 éves
sztár a színházat egyébként nézôként
ugyanannyira imádta, mint színészként. Gyûjtötte az autogramokat: füzetében többek között Jávor Pál aláírása is szerepelt, aki azt írta rajongójának: „Kis ember, mi lesz belôled?
Remélem, nagy mûvész – Jávor Pali
bácsi”. Dokumentumok tanúsága
szerint az ifjú tehetségre a
Paramount filmstúdió alapítója, a
Magyarországról kivándorolt Zukor
Adolf is felfigyelt, és bekérette
Berky filmjeit megtekintésre, azt
fontolgatva, próbafelvételre hívja
Amerikába a fiút – a befolyásos hollywoodi producer terve azonban sosem valósult meg, a történelem alakulása közbeszólt.

A zsidótörvények miatt
eltiltották a filmezéstôl
A Brenner család körül egy pillanat alatt omlott össze a világ, amikor
a zsidótörvények miatt az édesapa
egyre kevesebb megrendelést kapott,
végül vállalkozása csôdöt jelentett,
fiát pedig származása miatt leparancsolták a színpadról. Harry – aki
idôközben elvégezte az elemi iskolát, és beíratták a Szent István Gimnáziumba – sem filmekben, sem
„valódi” színházak mûsorában nem
léphetett fel többé. Egyedül a Ribári
Géza által szervezett Országos Magyar Izraelita Közmûvelôdési Egyesület (OMIKE) Mûvészakciójának
estjein, elôadásain szerepelhetett a
Wesselényi utcai zsinagóga oldalépületének dísztermében.
A család anyagi helyzete miatt
kénytelen volt elárverezni a zuglói
házat, miközben a kamasszá cseperedett Harry szorgalmasan játszott a
Számûzöttek Színházának becézett
OMIKE színpadán, ô alakította például Mohácsi Jenô és Kelemen Hugó

zenés darabja, a Gyermek és messiás
címszerepét, emellett pódiumra lépett a Bethlen téri és zuglói hitközség ifjúsági csoportjának házi színházában is; egyik OMIKE-s alakítása után állítólag Kodály Zoltán is
személyesen gratulált neki.
A Számûzött Színház utolsó bemutatója Jacob Gordin Anyaszív címû, négyfelvonásos színmûve volt,
melyben Berky fôszerepet játszott.
Amikor 1944. március 19-én, a német megszállás napján véget ért az
elôadás, a nézôtéren végigmorajlott
a hír, hogy német katonák körülzárták a hitközség épületét: a fiú édesanyjával együtt távozott a helyszínrôl, a katonák azonban csak motozást követôen engedték haza ôket,
miután megbizonyosodtak róla,
hogy egyiküknél sincs fegyver.

Sohasem került elô a holtteste
1944 októberében a Brenner családot csillagos házba költöztették.
Harryt és édesapját nem sokkal
késôbb az óbudai téglagyárba vitték, majd mindkettejüket koncentrációs táborba deportálták. A 60 éves
Brenner Miklóst Dachauba szállították, ahonnan sohasem tért haza, a
16 éves fiú pedig az osztrák–magyar határhoz közeli hírhedt harkai
lágerbe került. A táborban Berky
súlyos bélhurutot kapott. Más beteg
fogolytársaival együtt bevagonírozták és az alsó-ausztriai Felixdorfba
küldték.
A 10 napos utazás során a legyengült, beteg rabokat az ôrök étlenszomjan tartották, ezért többségük
odaveszett a vagonban – Berky is talán már az út alatt életét vesztette, de
az is lehetséges, hogy a felixdorfi táborban hunyt el. Az egykor ünnepelt
gyerekszínész holtteste sohasem került elô, a háború után hiába várta
visszatérését a magyar színházi szakma, többet senki sem hallott felôle.
Berky Harry nevét és alakját Zuglóban, a Bosnyák tér mellett, a Brenner
család egykori házánál évtizedekig
emléktábla ôrizte.
Rudolf Dániel / Dívány
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Náci kémbôl a Világ Igaza:
Oskar Schindler pálfordulása
Egy nem mindennapi ember
alussza örök álmát a jeruzsálemi
Sion-hegyen található katolikus
temetôben: egy volt náci párttag,
Oskar Schindler. A 47 éve, 1974.
október 9-én elhunyt, a zsidók
megmentôjeként becsben tartott
személy az egyetlen, aki náci múltja ellenére végsô nyughelyet kapott Izrael fôvárosának egyik sírkertjében.
Oskar
Schindler
1908-ban
Zwittauban született, jómódú szudétanémet családban. A várost az elsô
világháborút követôen elcsatolták az
Osztrák–Magyar Monarchiától, így
Schindler fiatal éveinek jelentôs részét az újonnan alakult Csehszlovákiában töltötte.
Oskar igazi bajkeverô volt, akit kiapadhatatlan kalandvágy fûtött. 1935ben, 27 éves korában csatlakozott a
csehországi német kisebbséget összefogó, náciszimpatizáns Szudétanémet
Párthoz, majd nem sokkal a belépése
után a német titkosszolgálatnak, az
Abwehrnek kezdett dolgozni.
A cseh hatóságok ezen tevékenységét nem nézték jó szemmel, rövid
idôn belül elfogták, és kémkedésért
halálra ítélték. A német hadsereg
azonban 1938-ban bevonult a Szudéta-vidékre, így Schindler megmenekült. Miután szabadon engedték, a
hálás kém rögvest csatlakozott a náci párthoz.
A második világháború kitörése
után Schindler a németek által meg-

Oskar Schindler (jobbra) és könyvelôje, Itzhak Stern a háború után négy
évvel találkoztak ismét
szállt Lengyelországba költözött,
ahol egy krakkói zománcárugyár tulajdonosa és igazgatója lett.
Párttagságát, a Wehrmachtban, illetve az Abwehrben megszerzett
kapcsolati tôkéjét kamatoztatva zsíros szerzôdéseket kötött, így egyike
lett azoknak az iparos vállalkozóknak, akik különféle zománcárukkal,
edényekkel látták el a német hadsereget.
A nôs, de az állandó liezonokat
kedvelô Schindlerbôl egy csapásra
gazdag üzletember lett, a megszálló
elit egyik oszlopos tagja. A fényt és
a csillogást azonban zavaróan beár-

Évtizedek óta gyárt Hitlerborokat 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 szerepeltetô 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,

Franco és Sztálin szerepelnek. A cég webhelye jelenleg több mint 37 különbözô címkével büszkélkedhet, amelyeken több tucat, nácit dicsôítô szlogen
szerepel, mint pl. a „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!” („Egy nép, egy birodalom, egy uralkodó”); „Sieg Heil” („Üdvözlégy, gyôzelem”)” és „Der
Prosecco Vom Führer” („A Führer Proseccója”). Egy másik sorozat Benito
Mussolinihez és olaszországi fasiszta kormányához kapcsolódó szimbólumokat 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 termékek vagy emléktárgyak értékesítését. De árulják ôket a szupermarketekben
Olaszországban és az interneten is.

nyékolta a németek emberbarátnak
nem mondható lengyelországi megszálló tevékenysége.
Oskar Schindler ugyanis nem tudott szemet hunyni az üldözött zsidók nyomora felett, akiket a nácik tömegével kínoztak és öltek meg. A
kémbôl lett üzletember ezért mindent
elkövetett, hogy viszonylag humánus
környezetet teremtsen a gyárában
dolgozó zsidó munkások számára.
Gyakran a jó hírnevével játszott:
annak érdekében, hogy megóvja az
üldözött zsidók életét, még arra is
hajlandó volt, hogy pazar ajándékokkal kenyerezze le a közeli krakkóplaszówi
koncentrációs
tábor
vezetôjét, Amon Göthöt.
Ez nem volt könnyû feladat, mivel
Göth hithû náciként, sokszor igazi
vadállatként viselkedett az alávetett
zsidó rabokkal szemben: az egyik
hírhedtté vált idôtöltése az volt, hogy
gyanútlan zsidó foglyokra lövöldözött házának erkélyérôl.
A nácik rémuralma azonban nem
tartott örökké, a háború menete lassan
megfordult, a németek a keleti fronton hátrálni kényszerültek. A Vörös
Hadsereg benyomult a Wehrmacht által megszállt lengyel területekre, így
Schindler gyárát evakuálni kellett
Brünnlitz városába (ma Brnenec,
Csehország területén fekszik).
A kiürítés a „Schindler-zsidóknak”
egyet jelentett a megsemmisítéssel,
de munkadójuk a tettek mezejére lépett, hogy megmentse ôket. Schindler
egy hosszú listát készített, és azok,
akik felkerültek erre a legendás listára, esélyt kaptak a túlélésre. A kiválasztottakat ugyanis Auschwitz helyett Brünnlitzbe vitték.
Schindler több mint ezer embert
vetetett nyilvántartásba, akiket értékes, nélkülözhetetlen munkaerôként
jelölt meg, megtévesztve az SS embereit. Annak érdekében, hogy teljes
családokat mentsen meg a gázkamrától, az idôseket 20 évvel fiatalabbnak, a gyermekeket pedig felnôttnek
tüntette fel.
A náci Németország összeomlása
után Schindler elvesztette minden vagyonát, és menekülni kényszerült. A
háború után elindított üzleti vállalkozásai egytôl egyig kudarcba fulladtak, így neki és feleségének hozzá
kellett szoknia a szerény életvitelhez.
Az elszegényedett házaspárnak az
egykori munkások és üldözöttek
gyakran jelentôs pénzösszegek átutalásával segítettek. Schindler az
anyagi segítség mellett erkölcsi elismerést is szerzett, ugyanis a
Holokauszt
Áldozatainak
és
Hôseinek Izraeli Emlékhatósága, a
Jad Vasem a Világ Igaza kitüntetésben részesítette 1963-ban.
Schindlert 66 éves korában, 1974.
október 9-én Frankfurtban érte a halál. A háborús években a gyárában
dolgozó zsidók közül sokakkal igen
közeli kapcsolatot épített ki. A végsô
kívánsága az volt, hogy Jeruzsálemben temessék el, hiszen ahogy mondta: „A gyermekeim itt vannak...”
Múlt-kor
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80 ezer szerb, zsidó és roma
áldozat emlékére

A második világháborúban a Belgrád melletti Jajinci településen csaknem 80 ezer szerb, zsidó és roma halt meg. Az emléknapon jelen volt Ana
Brnabic is, aki megkoszorúzta az áldozatok emlékmûvét. Szerbia miniszterelnöke elmondta, akik ezen a helyen pihennek, arra kérnek bennünket, hogy minden jelenkori kihívásra határozottan, méltósággal és rendíthetetlenül válaszoljunk. A kihívások, amelyekkel ma Szerbia szembesül, óriásiak, tette hozzá. Ezért fontos üzenni a polgárainknak, valamint
minden külföldi partnerünknek, hogy Szerbia külpolitikája két elven
nyugszik: politikánkat önállóan, az állami és nemzeti érdekeknek
megfelelôen, ugyanakkor a nemzetközi jog szerint folytatjuk.

A zsidómentô
és a zsidógyilkos testvérpár
Hermann Göringrôl, a harmadik birodalom második emberérôl mindenki hallott már, az viszont kevésbé közismert, hogy a fônáci öccse, Albert számos üldözöttet mentett meg – Magyarországon is otthonosan
mozgott, sôt ô maga is zsidó volt.
Albertnek és Hermann-nak már az 1923-as sörpuccs idején eltérô véleményük volt Adolf Hitlerrôl. De nemcsak nézeteik tértek el, az apjuk is más volt.
Hermanné a mai Namíbiában, majd Haitin volt diplomata. Alberté minden
valószínûség szerint egy tehetôs zsidó orvos, a lovagi címmel is büszkélkedô,
vagyonos
Hermann
von Epenstein volt, aki
az idôs családfôt,
Heinrich Göringet –
úgy másfél évtizeden
át – asztalnál-ágyban
„helyettesítette”. Kastélyaiban luxuskörülmények között nevelkedtek Frau Göring lányai és fiai, írja a Kibic.
Albert feltûnôen hasonlított zsidó keresztapjára, és a fônáci ve- Hermann és Albert Göring
zérrel, Hermann Göringgel homlokegyenest ellenkezô politikai nézeteket vallott. Ennek ellenére Albert kapta meg a bekebelezett csehországi Skoda Mûvek exportfônöki posztját. Ez a jól fizetô állás megnövelte Albert Göring
mozgásterét. Kortanúk szerint Albert segített okirat-hamisításban és apróbb
szabotázsakciók eltussolásában is. A Gestapo tudott a tevékenységérôl, de
Hermann megvédte testvérét a büntetéstôl.
A hitleri rezsim összeomlása után Hermann Göringet kötél általi halálra
ítélte a nürnbergi törvényszék 1946 ôszén. Az exmarsall az akasztás elôtti napon szétharapott egy ciánkálikapszulát. Albert húsz évvel élte túl hírhedt
bátyját. Noha Bajorországban ôt is kihallgatták a bírák, Nürnbergben akadt
elég megmentett ember, aki tanúskodott mellette. De a családneve az NSZKban élete végéig teher maradt számára. Munkanélküliként, szegényen halt
meg Münchenben, 1966-ban.

A berlini holokauszt-emlékmûvön táncolt egy
szélsôjobboldali politikus
„Visszavesszük a hazánkat” – írta Holger Winterstein a fotó mellé,
amelyen az emlékmû egyik betonkockáján pózolva látható.
Izrael berlini nagykövete a szélsôjobboldali Alternatíva Németországért
(AfD) párt egyik tagját bírálta, amiért
a berlini holokauszt-emlékmûvön
táncolt, írja az AP. Ron Prosor nagykövet a Twitteren közölte, hogy
Holger Winterstein szélsôjobboldali
politikus „szégyent hozott magára és
pártjára”.
A közösségi médiában közzétett
képen Winterstein kinyújtott karral
pózol az egyik kôtömbön, amely a
nácik által a holokauszt során meggyilkolt több mint hatmillió zsidónak
állított berlini emlékmûvet alkotja. A
német média arról számolt be, hogy a
kép az AfD által szervezett tüntetés
után készült.
Az AfD az esetet követôen azt közölte, hogy „rendkívül tiszteletlen viselkedése” miatt fellép a Türingiában tartományi képviselô Winterstein ellen.
A párt tartományi vezetôje, Björn Hoecke 2018-ban „a szégyen emlékmûvének” nevezte a holokauszt-emlékmûvet, és felszólította Németországot,
hogy hajtson végre „180 fokos fordulatot” a múltjára való emlékezés terén. A
pártvezetés akkor elutasította a kizárására irányuló kérelmet.

5

ÚJ
ÚJÉLET
ÉLET

2022.
NOVEM
BER
1998.
MÁJUS
1. 1.

IZRAELI SZÍNES
3300 éves temetkezési
barlangot fedeztek fel

Izrael földközi-tengeri partjának déli részén, a Palmachim nevû kibuc
új parkjának építése közben egy sziklának ütközô munkagép tárta föl a
II. Ramszesz idejébôl származó és azóta emberkéz nem bolygatta temetkezési barlangot, amelyrôl az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) számolt be
– írja a Háárec címû újság honlapjára hivatkozva az MTI.
A sírban talált tárgyak a fáraó korából származnak, aki i. e. 1279 és 1213
között nemcsak Egyiptomban uralkodott, hanem Izrael földjén is, valamint a
mai Libanon, Jordánia és részben Szíria is fennhatósága alá tartozott.
A régészek épen maradt kerámia- és bronzedényeket találtak ugyanúgy,
ahogy az i. e. 13. században a sírba helyezték ôket, ami jelentôs támpontot
nyújt a késô bronzkori helyi temetkezési szokások megismeréséhez az ásatásokat vezetô régész, Eli Janai szerint.
Földi javakkal teli különféle amforákra és tálakra leltek, amelyek az egykor
élt emberek hite szerint a halottakat szolgálják túlvilági életükben, és ezért

fôzôedényeket és olajlámpásokat is adtak melléjük útravalónak. Apró cserepekben értékes egykori gyógyszerekkel is ellátták az elhunytakat, ezek a régészek szerint Türoszból, Szidónból és más, ma Libanonban található
kikötôkbôl érkezhettek erre a vidékre, a mai Tel-Avivtól délre.
Az esetleges túlvilági harcra is felkészítették a távozót: bronz nyíl- és lándzsahegyeket is elhelyeztek a sírban. A négyzet alaprajzú sírkamrát a kôbe
vésték, mennyezetét egy oszlop tartja. A sírbarlangban talált holttestek állapota nem teszi lehetôvé DNS-vizsgálatok végzését, de tárgyaikból bizonyosan megállapítható, hogy élénk kereskedelmi kapcsolataik voltak a mai Ciprus, Libanon és Szíria térségével.
Néhány halottat a hátára fektettek, és úgy tûnik, néhányat elmozdítottak a
késôbbi temetkezések során. Ezért a szakemberek szerint több nemzedéken át
használták a barlangot. Noha az emberek kilétét egyelôre homály fedi, az edényekben talált szerves anyagok vizsgálatával hamarosan fény derül arra, hogy
mit szerettek enni, mivel táplálkoztak.
A barlang évezredekig megmenekült a sírrablóktól, de szeptember közepi
megtalálása óta már tolvajok dézsmálták meg a benne lévô tárgyakat. Az izraeli hatóságok nyomozást indítottak kézre kerítésükre, és már folyamatosan
ôrzik a helyet.

Izrael terrorszervezetnek
nyilvánította és bezárta több
palesztin jogvédô szervezet
irodáját
Izrael bezárta az általa tavaly
terrorszervezetnek nyilvánított
palesztin jogvédô szervezetek irodáit Ciszjordániában (a nyugati
parton) – írta a Times of Israel címû angol nyelvû izraeli hírportál.
Az izraeli hadsereg azután lépett
akcióba, hogy Beni Ganc védelmi
miniszter ratifikálta azt a 2021-es
dokumentumot, amely terrorszervezetté minôsítette az érintett szervezeteket.
A katonák razziát tartottak, iratokat
koboztak el és bezárták hét szervezet
rámalláhi irodáját. A tiltakozó palesztinok köveket és égô benzinespalackokat dobtak a katonák felé,
akik feloszlatták a tömeget – tudatta
közleményében a hadsereg szóvivôje.
Idejöttek, felrobbantották az ajtót,
beléptek, és összedobálták az aktákat
– mondta Savan Dzsabarin, az AlHak nevû szervezet igazgatója, aki
akkor még nem tudta felmérni, hogy
elkoboztak-e tôlük dokumentumokat.
A tiltás ellenére azonnal megnyitották
az
Al-Hak
irodáját
Rámalláhban, és a szervezet munkatársai folytatták munkájukat.
Nem kérünk engedélyt egyetlen iz-

Beni Ganc védelmi miniszter
raeli katonai vagy politikai
tisztviselôtôl sem. Az elszámoltathatóságba és a nemzetközi jogba vetett
hitünktôl ösztönözve tovább haladunk – mondta Dzsabarin.
Izrael szerint az érintett civil csoportok a Palesztin Felszabadítási
Szervezet (PFSZ) erôszakos múlttal
rendelkezô egyik kisebb frakciójához, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) nevû szervezethez kötôdnek, noha ezt a vádat az
érintettek tagadják.

Szerintük a zsidó állam a megbélyegzésükkel próbálja elhallgattatni
az emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos bírálatot.
Izrael tavaly terrorcsoportnak
minôsítette a Palesztin Nôi Bizottságok Unióját, a Bisan Kutatási és Érdekképviseleti Központot és a palesztin foglyokat izraeli katonai bíróságok elôtt képviselô Addameert.
A hadsereg illetékesei elutasították
a palesztin területeken történô jogsértéseket dokumentáló Al-Hak, valamint a Palesztin-Nemzetközi Védelem a Gyermekekért nevû csoport
fellebbezését a döntés ellen, amelylyel megpróbálták elérni, hogy töröljék ôket a terrorszervezetek listájáról.
Az izraeli döntés jelentôs nemzetközi tiltakozást váltott ki, felszólalt
ellene az Európai Unió, a Palesztin
Hatóság, az amerikai demokraták
progresszív csoportja, több amerikai
zsidó csoport és nemzetközi emberi
jogi szervezet.
Az érintett palesztin szervezetek
többsége azt dokumentálja, amikor
Izrael és a palesztin aktivistákat
rendszeresen ôrizetbe vevô Palesztin
Hatóság szerintük jogsértéseket követ el. Több csoport jelentôs támogatást kap EU-tagállamoktól és az
Egyesült Nemzetek Szervezetétôl,
valamint egyéb adományozóktól.
Júliusban kilenc EU-tagállam bejelentette, hogy Izrael nem támasztotta alá állításait, ezért továbbra is
együttmûködik a szervezetekkel.
A védelmi minisztérium továbbra
is azon az állásponton van, hogy az
érintettek a PFLP céljaiért tevékenykednek.
Az izraeli hatóságok korábban azzal is megvádolták a PFLP-t, hogy ellopott több millió eurót a tagjaival
kapcsolatban álló civil szervezetektôl
terrorista tevékenysége finanszírozására. Tavaly májusban a Sin Bét belbiztonsági szolgálat letartóztatott
négy embert, köztük egy spanyol állampolgárt, akik a gyanú szerint európai pénzeket juttattak el a PFLP-hez.
Az izraeli katonai és polgári törvények évekig terjedô börtönbüntetéssel sújtják a terrorcsoportok támogatását vagy a csatlakozást azokhoz.
Az 1967-ben elfoglalt területek
katonai közigazgatását végzô izraeli
katonai parancsnokság vezetôje jogi
felhatalmazással rendelkezik a Jordániától elfoglalt Ciszjordánia (nyugati part) felett: döntése alapján bezárhatják a civil csoportok irodáit és
letartóztathatják a tagjait. (Shiri Zsuzsa, MTI)

Vezérkari
szintû
innovációs
konferenciát
rendeztek
Dr. Sticz László vezérôrnagy, a
Magyar Honvédség Parancsnoksága
Haderôtervezési Csoportfônökség
(MHP HTCSF) csoportfônöke képviselte a Magyar Honvédség parancsnokát a Tel-Avivban megrendezett elsô Nemzetközi Katonai Innovációs Konferencián.
Az Izraeli Védelmi Erôk szervezésében lebonyolított konferencia legfontosabb feladata az volt, hogy új
kezdeményezésként az innovációval,
a katonai képességfejlesztéssel és a
transzformációval foglalkozó találkozó jöjjön létre, és ennek részeként
a világ számos pontjáról érkezô vezérkari fônököknek, valamint az
ôket képviselô szakértôi delegációknak a közös fórumon lehetôségük
adódjon kapcsolatokat építeni, illet-

A csoportfônökség felvétele
ve az esetleges jövôbeli együttmûködéseket megalapozni.
A konferenciát Aviv Kohavi altábornagy, az Izraeli Védelmi Erôk vezérkari fônöke nyitotta meg. Beszédében részletezte azt a jövôorientált
szemléletmódváltást, ami lehetôvé
tette az izraeli hadsereg átfogó transzformációját, a parancsnoki struktúra
minden szintjét érintô átszervezését.
A rendezvényen kiemelt vendégként elôadást tartott Mark Milley vezérezredes, az amerikai egyesített vezérkar fônöke, aki a fegyveres erôk
folyamatos megújulásának fontosságát hangsúlyozta, ami napjainkban is
aktuális a rohamosan fejlôdô forradalmi technológiák egyre szélesebb
körben való elterjedése miatt. Ezek
mellett a résztvevôk számos tematikus, szakterületekre bontott elôadást
hallgattak meg, valamint lehetôségük
nyílt több izraeli startup vállalat termékének megtekintésére is.
A konferencia második napján a
delegációk ellátogattak a Negevsivatagban
található
Ceelim
kiképzôbázisra, ahol további elôadá-

sok és bemutatók várták ôket, amelyek Izrael egyedi biztonsági és mûveleti környezetébôl adódó innovatív vezetésirányítási rendszereket,
szervezeti felépítéseket, eljárásokat,
illetve modern haditechnikai eszközöket ismertettek.
A konferencia csúcspontja egy
éleslövészettel egybekötött demonstráció volt, ami az újfajta szemléletmód szerint átalakított összhaderônemi koordinációt, annak rugalmasságát és hatékonyságát bizonyította.
Zárásként Kohavi altábornagy és
Beni Ganc védelmi miniszter közösen osztották meg jókívánságaikat a
konferenciára ellátogató 28 nemzet
küldöttjeivel.
Az izraeli látogatás lehetôséget
biztosított a Magyar Honvédség
képviselôinek új, kétoldalú kapcsolatok kialakításának elôkészítésére,
szakértôi szintû együttmûködések
létesítésére és a nemzeti haderôfejlesztésnek további inspirációt adó
benyomások gyûjtésére.
MHP HTCSF

Közel negyvenezren alijáztak a
háborúban érintett országokból
Idén eddig csaknem negyvenezren vándoroltak ki Izraelbe az ukrajnai
háborúban érintett országokból, Ukrajnából, Oroszországból és
Fehéroroszországból, jelentette a Times of Israel címû angol nyelv hírportál.
Az év eleje óta 38.202 új bevándorló érkezett Ukrajnából, Oroszországból
és Fehéroroszországból és vált izraeli állampolgárrá. Ez 148 százalékkal magasabb a tavalyi év hasonló
idôszakában összesen bevándoroltak számánál – közölte
Pnina Tamano-Sata bevándorlási és befogadási miniszter a
lappal.
Mellettük 1011 potenciális,
de az állampolgárságot még el
nem nyert bevándorló is Izraelben tartózkodik a február végi orosz invázió által érintett
három országból, valamint
csaknem 38.500 olyan ukrán
menekült is belépett az országba, akik a zsidó befogadási
szabályok szerint nem jogosultak izraeli állampolgárságra. Közülük mindössze 13.700-an maradt Izraelben.
Januártól szeptemberig összesen 50.500-an lettek izraelivé az egy zsidó
nagyszülôt megkövetelô visszatérési törvény alapján, miközben az elmúlt évtizedben összesen mintegy 323 ezer új bevándorlóval gyarapodott az ország
lakossága. Az idén letelepedôk hat százaléka jött az Egyesült Államokból, és
két százaléka etióp bevándorló.
2022-ben Oroszország adta az új bevándorlók felét, 23.789 orosz állampolgár kért izraeli letelepedést. Ukrajnából 13.097-en, Fehéroroszországból pedig 1316-an lettek eddig idén izraeliek.
Oroszországban a miniszter szavai szerint zsidók tízezrei várakoznak Izraelbe vándorlásukat biztosító engedélyekre, de nem adott meg pontos számot
a jelentkezôkrôl.
Tamano-Sata a lapnak elmondta, hogy minisztériuma és a bevándorlási
ügyekben eljáró partnere, a Zsidó Ügynökség (Szochnut) folyamatosan dolgozik Oroszországban a zsidók Erecbe költözésén, noha Moszkva megpróbálja bezárni az ottani ügynökséget.
A Zsidó Ügynökség módosított szabályokkal, a helyi utasításoknak megfelelôen jár el. Jogilag fogják megoldani a nehézségeket – nyilatkozta a miniszter. A Szochnut esetleges bezárásáról döntô moszkvai bíróság ismét elhalasztotta, ezúttal október közepére, a tárgyalást a szervezet oroszországi sorsáról.
(MTI)
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A békesség kuglija
Hallottak már Visóról? Neeem?
Semmi baj! Akkor majd most... Nos,
Visó egy falu Máramarosban, nem
messze Szigettôl. Ott válik ketté az út
a magas hegyek felé Szeliste és
Jakoben irányában. De ha nem hallottak Visóról, akkor azt sem tudják,
hogy két Visó volt! Felsô- és AlsóVisó. Mindkettônek egyforma zsinagógája és mindenki által szeretett rabbija. Az élet pedig ment a maga útján.
A zsidók szaporodtak és sokasodtak,
mint a gomba, és egyszer csak a két
falu összenôtt! Akkor kezdôdtek a
bajok! A felsô-visóiak nincs az a
pénz, amennyiért betették volna lábukat az alsó-visói zsinagógába, és fordítva... Nincs az a pénz... Pedig volt
felsô-visói, aki a falu alvégén lakott,
és közelebb volt hozzá az alsó-visóiak zsinagógája. De ami nem, az nem!
A felsô-visói nem evett az alsó-visói
sajchet vágásából, és fordítva. Amikor a két falu összenôtt, nem tudtak
megegyezni, ki adja a sajchetot. Így
minden szerdánként szekér ment Szigetre kóser húst venni az embereknek
szombatra. Egy úton mentek, de nem
egy idôben... Nehogy – Isten ôrizz!
– valaki még azt feltételezze, hogy
netán elcserélték a felsô-visói húst az
alsó-visóival... Stimmt?
A dolgok még ennél is komplikáltabbak. Az egykori Felsô-Visón állt

egy takaros szatócsbolt, a boldog
Aptel Zissel tulajdona. Alsó-Visón élt
Feigl Chájim suszter. Mi történt, mi
nem, ezek ketten haragban voltak.
Soha nem veszekedtek, nem hangzott
el fenyegetés, nem jártak a szigeti
dájenhoz, hogy tegyen igazságot.
Nem is beszélték ki a másikat. Egyszerûen csak mosoly- és beszédszünet volt a két család között. Mi okból? Azt senki nem tudta, és nem is
érdekelt senkit. A visói zsidók (is) nagyon önfejûek és büszkék voltak...
elég ok és indok egy kis néma haragtartásra... S akkor a sors beleszólt a
dolgok menetébe. Feigl Chájim sok
gyereke között volt egy szép lánya:
Szeréna. Aptel Zisselnek pedig a sok
gyereke között egy csinos fia: Fischl.
Hogy, hogy nem, Szeréna szörnyen
szerelmes lett a Fischlbe. Próbálták
lebeszélni, próbálták meggyôzni a
lányt, de semmi foganatja nem volt.
Ráadásul Fischl szemében sem volt
közömbös a magas, vörös hajú lány.
A két családra rászakadt az ég! Szeréna nem evett, egyre soványabb lett,
majd kisírta mindkét szemét... Apja,
az „öreg” Feigl futott a rabbihoz: tegyen csodát. A rabbi futott a másik
rabbihoz. A visói rabbik összedugták
fejüket. Forgatták a Sulchán
Ojrechet... semmi. Hívatták a két
apát, és kimondták a végzést: csak

Lengyelország a jóvátételrôl
szóló diplomáciai jegyzéket ad
át Németországnak
Varsó a második világháborús jóvátételrôl szóló diplomáciai jegyzéket
fog átadni Németországnak – jelentette be sajtóértekezletén Zbigniew
Rau lengyel külügyminiszter, közölve, hogy már aláírta a dokumentumot.
A jegyzék kifejezi a lengyel külügyi tárca azon meggyôzôdését, hogy a két
félnek haladéktalanul lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy tartós, átfogó és végleges módon, jogi és anyagi értelemben rendezzék az 1939–1945ös német agresszió és megszállás következményeinek ügyét – fogalmazott
Rau.
A rendezésnek tartalmaznia kell a német agresszió és megszállás által a lengyel államnak okozott anyagi és nem anyagi károkért járó jóvátételt, az áldozatoknak és családtagjaiknak fizetendô kártérítést, valamint az elrabolt lengyel kulturális javak és levéltári anyagok kérdésének
rendszerszintû megoldását
is – sorolta a külügyi tárca
vezetôje.
Mint mondta, a rendezésnek tartalmaznia kell a lengyel állami bankok 1939 és
1945 között elrabolt vagyonának visszaszolgáltatását, a
német hitelszövetkezetek
„ rablótevékenységébôl”
eredô tartozások kiegyenlítését is, valamint a háború
elôtti németországi lengyel
kisebbség meggyilkolt aktivistáinak teljes rehabilitációját és a németországi lengyel kisebbségi szervezetek
veszteségeinek kompenzálását is.
A rendezés részét kell ké- Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter
Forrás: Wikimedia Commons
peznie a második világháború lengyel áldozatai emlékezetének ápolását célzó megfelelô együttmûködésnek is, valamint annak, hogy a német hatóságok hatékony módon igaz képet mutassanak be társadalmuknak a háborúról és annak következményeirôl,
különösen a Lengyelországnak és a lengyeleknek okozott károkról – hangsúlyozta Rau.
Szerinte az ilyen rendezés lehetôvé teszi majd, hogy a lengyel–német kapcsolatok az igazságosságra és igazságra épüljenek, és elvezet a múlt fájdalmas fejezeteinek lezárásához, valamint biztosítja a kétoldalú kapcsolatok további fejlôdését a „jószomszédi viszony és a baráti együttmûködés szellemében”.
A diplomáciai jegyzék újabb lépés a lengyel kormány részérôl a folyamatban, miután az illetékes parlamenti bizottság szeptember elején ismertette a
háború alatt elszenvedett, több mint 527,8 ezermilliárd forintnak megfelelô
veszteségekrôl szóló jelentését.
Ennek alapján a szejm szeptember közepén csaknem egyhangúlag megszavazott határozatában politikai, történelmi, jogi és pénzügyi felelôsségvállalásra szólította fel Németországot.
A német kormány szeptember elején úgy reagált, hogy az ügyet lezártnak
tekinti, mivel Lengyelország 1953-ban lemondott a háborús jóvátételrôl.
Az egykori Német Demokratikus Köztársaság és a volt Szovjetunió közötti 1953-es megállapodás nyomán az akkori kommunista Lengyel Népköztársaság kormánya nyilatkozatban lemondott a szovjet blokknak járó német jóvátétel neki ítélt részérôl.
A lengyel kormány szerint a szovjet nyomásra tett nyilatkozat – amely a
Trybuna Ludu kommunista napilapban 1953 augusztusában jelent meg jegyzék formájában – nem kötelezô erejû nemzetközi jogforrás. (Lucie
Szymanowska / MTI)

nem fogják hagyni, hogy bánatában
Szeréna odavesszen! Méreg ide, harag oda, a két fiatalt egymásnak teremtette az Égi Seregek Ura! Tegyék
csak szépen félre indulatjukat a
chászene idejére. És a két fiatal férj és
feleség lett, Izrael népe és a Világ Ura
dicsôségére. A világ rendje szerint
jött egymás után a sok szép, okos zsidó gyerek.
Azt hiszik, hogy ezzel vége a történetnek? Hát nem! A zsidóknál semmi
sem megy egyszerûen...
Telt-múlt az idô. Egy szép, kora
ôszi délután a szigeti Binjomin
Avigdor Polák rabbi a szobájában tanult. Asztalán a sok könyv, és az idôs
rabbi ott ült csendes magányában,
belefeledkezve a szent könyvek rejtelmeibe. Nyílt az ajtó, se szó, se beszéd, ott állt elôtte kivörösödött arccal Fischl és Szeréna Aptel. Fischl,
mint aki nem akarná a rabbi drága
idejét rabolni, belekezdett panaszába: „Rebbelében! Azért jöttem, mert
ki akarom adni feleségemnek, Szerénának a válólevelet!” A rabbi feljebb
tolta orrán az okuláréját. „Csak
neeem?” – kérdezte elkerekedett
szemmel. „De biza!” – nyomatékosított Fischl! „Oszt miért akarsz te
válólevelet adni szeretett Szerénádnak?” – faggatózott a rabbi. „Elmondom!” S Fischl belekezdett magyarázatába: „Tudja, rebbelében, egész héten át dolgozom. Hajtom a pénzt, és
alig várom, hogy pénteken lemenjen
a nap. Számolom a csillagokat, hogy
végre bejöjjön a sábesz. Vágyom
szent sábeszünk békéjére és nyugalmára... Végre ott ülünk a megterített
asztalnál. Elmondom az áldást a borra és a bárcheszre. Szerénám pedig
föltálalja a halat. Azután asztalra teszi a finom, gôzölgô csólentot hagymával... ahogy szeretjük. A krumplikugli meg sehol. Mire behozza a
kuglit is, én már teljesen jóllaktam,
nem is kell már a kugli nekem... Pedig egész héten a kuglira gondolok,
de mire elém teszi, már bele sem tudok kóstolni... Minden héten kérem
Szerénámat, hogy miután elmondom
a borra és a bárcheszre az áldást,
azonnal tálalja fel a kuglit. Azt hiszi,
rebbelében, hogy megteszi? Nem és
nem! Nem, mert náluk Alsó-Visón,
az apja házában az a szokás, hogy a
kuglit a csólent után tálalják fel. Szeréna életem mondja és mondja a magáét. Mondja, hogy a kuglit ô süti...
normális, hogy úgy is tálalja fel, mint
Alsó-Visón szokás. Szerinte hagyományon nem lehet változtatni. Szokás az szokás! Mire én: ha ez a szokás, akkor – mondom neki – kiadom
a válólevelet, menj apádhoz kuglit
enni a csólent után, ahogy nálatok
szokás!”
Binjomin Avigdor Polák nagy levegôt vett, csóválta fejét, homlokára
csapott, és Szerénához fordult: „Tudod mit, lányom? Megmondom én
neked, mi legyen. Mostantól kezdve
amikor megsült a kugli péntek estére,
oszd azt kétfelé! Az egyik felét tálald
fel rögtön a borra és a bárcheszre
mondott áldás után, ahogy FelsôVisón szokták. A másik felét tálald
fel a csólent után, ahogyan azt AlsóVisón láttad apád házában.”
Néma csend. A rabbi és Fischl Szerénára nézett. Az asszony várt, és
gondolkodott magában. Törte a fejét,
majd homlokán egyszerre kisimultak
a dac ráncai. Bólintott, és azt felelte
csendesen: „Rendben!” A rabbi öszszecsapta kezeit. Fischl és Szeréna
megölelték, megcsókolták egymást,
és elbúcsúztak Polák rabbitól.
Binjomin Avigdor Polák rabbi ezután hívatta feleségét, és így szólt
hozzá: „Tudod, mit szeretnék? Azt
kérem tôled, ezután péntekenként csinálj két kuglit a csólenthez. Egyiket a
borra és a bárcheszre mondott áldás
után tedd az asztalra a csólenttel
együtt, a másikat pedig azután, hogy
ettünk a csólentbôl.”
A szokást átvették a szigeti zsidók,
és annak a kuglinak, amit a csólent
után tálaltak fel, nevet adtak: az lett
Szigeten a békesség kuglija...
Szerdócz J. Ervin fôrabbi
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Elbontanának egy 120 éves
zsinagógát, pedig még
imádkoznak benne
A lengyelországi Lodzban lévô zsinagóga egy ingatlanügynök tulajdonában van, aki inkább lakótömböt emelne a helyére.
A Reicher-zsinagóga egyike azon kevés zsidó imaházaknak, amelyek túlélték a holokausztot, és 120 éve szolgálnak istentiszteleti helyként. A zsinagógát, melyet a 19. század végén a Reicher család alapítványa építtetett, 1902ben adták át, és a kezdeti években valószínûleg pénzváltóként mûködött,
amíg templommá nem szentelték. A második világháborút csak azért sikerült
átvészelnie, mert eladták német üzletembereknek, akik sóraktárnak használták, olvasható a Kibic cikkében.
A háború után az ingatlan visszakerült zsidó kézbe, és ismét imahely lett.
Késôbb a Reicher család leszármazottai eladták, azzal a feltétellel, hogy változatlanul marad és a lodzi zsidókat szolgálja.
Ma az épület egy helyi ingatlanügynök tulajdonában van. Egyik nap minden bejelentés
nélkül kicserélték
a zárakat, és a tulajdonos bejelentette, hogy a közösség tagjai többé nem léphetnek
be. Mindezt a zsinagóga korával
kapcsolatos biztonsági
aggályokra hivatkozva.
A hitközség
felajánlotta, hogy
felújítja az épületet, de a tulajdoA Reicher-zsinagóga belülrôl
nos nem volt ebFotó: Wikimedia Commons
ben érdekelt. A
zsidók meg vannak gyôzôdve arról, hogy a tulajdonos szándéka az épület lebontása és egy lakótömb építése a helyén.
A fiatal David Gurfinkel, aki Lodzban él és a zsidó kultúrát népszerûsítô
Hakoach Lodz szervezetet vezeti, a Ynetnek elmondta, hogy a zsinagógában
korábban naponta 20-30 hívô fordult meg. Elmondása szerint ez a szám az
Izraelbôl érkezô turistáktól és az ünnepi szezontól függôen ingadozik. Az
utóbbi idôben, osztotta meg Gurfinkel, a helyi közösség az ukrán zsidó menekültek érkezésével megnôtt.
Sajnos a törvény nem véd meg minket. Azért harcolunk, hogy engedélyt
kapjunk arra, hogy ott imádkozhassunk. Szégyen lesz, ha nem engedik, hogy
visszatérjünk – nyilatkozta a fiatalember az izraeli lapnak.
Gurfinkel szerint a helyi közösség körülbelül 100 fôs, de ez a szám nem tartalmazza a több tucat zsidó turistát és a nem állandó lakosokat. Emlékeztetett
arra is, hogy a második világháború elôtt több mint 200 ezer zsidó élt
Lodzban, vagyis körülbelül minden harmadik lakos zsidó volt.
Meir Bolka, a J-nerations nevû szervezet elnöke is megszólalt az ügyben:
Ma reggel beszéltem David Gurfinkellel, és felajánlottam neki a segítségemet
a jogi ügyekben, valamint megvizsgáltam a pénzügyi lehetôségeket is, hogy
megoldást találjunk, és a zsinagóga nyitva maradhasson. Semmiképpen sem
engedjük meg a lebontását. Újra és újra találkozunk a Lengyelországban maradt kevés zsidó lakossággal szembeni ellenséges fellépéssel, és nem kell belemenni a rasszizmus definíciójába, mert az nyilvánvaló.

Zsidók megölésére is buzdított
a pozsonyi ámokfutó
A pozsonyi Chábád központ elôtt is posztolt korábban fotókat, késôbb
egy melegbár elôtt lövöldözött.
Holtan találtak rá arra a férfira, aki egy pozsonyi melegbár elôtt lelôtt két
férfit. A tettes a gyilkosság elôtt antiszemita és melegellenes nézeteit fejtette
ki a közösségi médiában, a lövöldözés után pedig arról írt, hogy nem érez
megbánást.
A Napunk.sk hírébôl kiderült az is, írja a Kibic, hogy a támadó augusztus
15-én fotókat posztolt Eduard Heger szlovák kormányfô társasházáról. A fotókat ugyanazon a napon publikálta a Twitteren, mint amikor a Tepláren bár
és a Chábád Zsidó Központ elôtt készült fotókat posztolta.
A miniszterelnök sajtótájékoztatón ítélte el a lövöldözést, és kérdésre válaszolva elmondta, nem félti az életét.
„Nem aggódom, mert tisztában vagyok azzal, milyen nehéz idôket élünk”
– fogalmazott Heger. „Épp ellenkezôleg, és ettôl még ôszintébb a felhívásom.
Nem a saját életemért való aggódás miatt, hanem attól a vágytól vezérelve,
hogy milyen legyen Szlovákia.”
A lövöldözô kiáltványában az LMBTQI közösség tagjainak megölése mellett zsidók, politikusok, bírák, ügyvédek, újságírók és vakcinagyártók likvidálására is felszólított. Azt állította, hogy van egy hosszú listája a lehetséges célpontokról, azonban ezt nem hozta nyilvánosságra. „Ha túlélem az elsô napot,
nem akarom, hogy a többi célpontom megtudja, rajta van a listán” – érvelt a
lövöldözô.
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„Horthy Hitlertôl remélte
Magyarország zsidótlanítását”
A csaknem 100 évesen is aktív
háziorvosként dolgozó dr. Körmendi István a Népszavában jelentette meg a „Horthy valósága,
ahogy megéltem” címû írását,
amelyben azt fejti ki: miért tartja
felháborítónak, hogy Horthy Miklós szobra bekerült a magyar parlament szélsôjobboldali alelnökének dolgozószobájába. Az alábbiakban ebbôl a cikkbôl idézünk.
„Amikor arról értesültem, hogy
Dúró Dóra parlamenti dolgozószobájában elhelyezni készülnek Horthy
Miklós mellszobrát, elôször felháborodtam. Amikor azután a TV
képernyôjén szem- és fültanúja lettem a szégyenletes szoboravatási
eseménynek és a képviselônô által
elmondott mondatnak, akkor végképp betelt a pohár. Az aktust és az
elhangzott szavakat közel félmillió
zsidó-magyar ember – nôk, férfiak,
fiatalok, aggok, csecsemôk és kisgyermekek –, azaz valamennyi
holokausztáldozat emléke meggyalázásaként élem meg. Ez kényszerít
e sorok megírására” – kezdi írását dr.
Körmendi István.
Mint mondja, a szobor gazdája a
riporternek kurtán válaszolva nagyjából azt mondta, hogy Horthy cselekedeteit az akkori kor szellemében
kell értelmezni. Csakhogy a kormányzó alaposan hozzájárult a korszellem alakításához: politikához
nem értô lovas tengerészként lovagolt be a hatalomba, majd erélytelenül sodródott a – zömében szélsôjobboldali elveket valló – magyar
tisztikar és civil tisztségviselôk által
szorgalmazott német-náci szövetség
irányába.
Bár Horthy nem szimpatizált magával Hitlerrel, a piszkos munka elvégzését, Magyarország zsidótlanítását, a náci vezér „végsô megoldásként” („Endlösung”) hangoztatott célkitûzését – ha nem is gázkamrák által – tôle remélte. Ez a törekvése nyíltan hangoztatott antiszemitizmusából eredt.
Az avatáson elhangzottak szerint
azért is szobrot érdemel Horthy Miklós, mert fellendítette Magyarország
gazdaságát, fejlôdését. Nyilván tettek ezért keresztény magyar emberek
is (ha már ostoba és gonosz módon
származás-vallás szerint tesz különbséget bárki), de az elvitathatatlan, hogy a 19. század utolsó harmadában egyenjogúvá vált zsidó magyarok sokasága élt a tudás megszerzésének – addig elôlük elzárt –
lehetôségével, és tehetségükkel,
szorgalmukkal jelentôs mértékben
hozzájárultak az ország gyarapításához.
Horthyt a budapesti zsidók meg-
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mentôjeként is szokták emlegetni.
Nos, a fôvárosi deportálásokat Bethlen István tanácsára és a szövetséges
hatalmak erélyes figyelmeztetésére állíttatta le, tartva a háború utáni súlyos
következményektôl. Ha akkor hatalmában állt ezt megtenni, akkor pár hónappal korábban a vidéki zsidóság érdekében miért nem tett semmit?
Megannyi súlyos, terhelô tény, me-

lyek az egykori kormányzó
felelôsségét bizonyítják, amit alátámaszt az is, hogy unokája, ifj. Horthy
István megrendülten kért bocsánatot
nagyapja bûneiért a televízióban.
(Dr. Körmendi István írását teljes
terjedelmében a Népszava honlapján
olvashatják: https://nepszava.hu/
3170515_horthy-valosaga-ahogymegeltem)

Zaluzsnyij: Ukrajnának
Izraelhez hasonlóan katonai
állammá kell válnia
Valerij Zaluzsnyij, az Ukrán Fegyveres Erôk fôparancsnoka a Babij
Jar-i tragédia, a holokauszt egyik legelsô és legborzalmasabb tömegmészárlása emléknapján Mose Ruvén Ázmán ukrán fôrabbival találkozott,
írta a Facebookon.
A találkozón megvitatták a zsidó katonalelkész kinevezését és a katonaság
lelki szükségleteinek ellátását. Mose Ruvén Ázmán megáldotta Zaluzsnyijt,
aki ôszinte támogatásáról biztosította Ukrajnát és a fegyveres
erôket az orosz agresszióval szembeni
ellenállásban, olvasható a Kárpáthír cikkében.
A Babij Jar-i tragédia emléknapján fájdalmasan nehéz beszélni annak megismétlôdésérôl Mariupolban, Bucsában,
Irpinyben, Izjumban
és más városokban. Ez a háború megmutatta, ki áll a jó oldalán, és ki a rossz
megszemélyesítôje. Rebbe Mose Ruvén Ázmán egyértelmûen kijelentette,
hogy Oroszország ma fasiszta állam. Mérvadó véleményének pedig nagy súlya van a modern világban – áll a fôparancsnok üzenetében.
Zaluzsnyij emellett hangsúlyozta, hogy egy olyan ország szomszédságában
élve, mint Oroszország, Ukrajnának katonai állammá kell válnia. A fegyveres erôk fôparancsnoka emellett megköszönte Izraelnek az ukrán sebesült katonák kezelését és a humanitárius segítségnyújtást.

Programajánlat
November
Spinoza Színház
(1074 Bp., Dob utca 15.)
November 5., szombat, 19 óra: Albina: A nô a Nobel-díj mögött
November 9., szerda, 19 óra: Vétkesek vagy ártatlanok? – felolvasóest
November 10., csütörtök, 19 óra: Írd újra, Shakespeare! – monodráma
November 12., szombat, 19 óra: Mózes és Jézus Pesten – politikai kabaré
November 16., szerda, 19 óra: Capa, a világhírû fotós – dráma
November 17., csütörtök, 19 óra: Talmud, Tóra és a többiek
November 21., hétfô, 19 óra: „Csodálkozom, hogy élek” – irodalmi est
November 22., kedd, 19 óra: Albina: A nô a Nobel-díj mögött
November 23., szerda, 19 óra: Írd újra, Shakespeare! – monodráma
November 24., csütörtök, 19 óra: A LATABÁRNÉ FIA – PREMIER
November 26., szombat, 19 óra: Három jiddise mame – zenés játék
November 30., szerda, 19 óra: A Latabárné fia – monodráma
Generációk Klubja
(1067 Bp., Hunyadi tér 3. I. emelet)
A programokat hétfôi napokon, 15 órakor tartjuk.
November 7.: Deák Gábor lesz a vendégünk.
November 14.: Szántó Edit, az OR-ZSE docense látogat a klubba.
November 21.: A zongoránál Fûzy Gábor!
November 28.: Szunyogh Szabolcs írót, történészt üdvözölhetjük.

Helyreigazítás
Lapunk október 15-i számában David Pressman amerikai nagykövetet
izraeli nagykövetként tüntettük fel. Elnézést!

7

Elhunyt Ági néni (Jaffa Navon)
Egy volt szarvasi táborozó és ifivezetô búcsúja
A 2000-es évek elején járunk, pizza van vacsorára a szarvasi táborban.
Hatalmas sor kígyózik a repetáért. A Negev, a legkisebbek korcsoportja,
a hagyományoknak megfelelôen a
konyha csapóajtajának közelében
ül. Még el sem fogynak a szeletek az
asztalról, Ági néni már ott áll mellettünk. Hozzak még? – kérdezi mosolyogva, fordul, és jön is a teli tálcával. Nekünk nem kell sorban állnunk, míg sokan azon izgulnak,
jut-e még nekik, nálunk nem kell aggódni, folyamatos az utánpótlás.
Paszternák András emlékezik.
Eltelik hat-hét év.
Ági néni-féle „szivacssüti” van
uzsonnára, a korcsoport mádrichjai
(ifivezetôi) mennek be a konyhára a finom falatokért. Távozóban utánuk kiált Ági néni: Pasztinak, a korcsoportvezetônek vittetek?
Smuel bácsi és Ági néni
Eltelik vagy újabb öt-hat év.
Fotó: Salamon Sára
Izraelben vagyok posztdoktor. Izgatottan indulok el a Bar-Ilan Egyetemrôl,
vendégségbe tartok Ági nénihez és Smuel bácsihoz. A térképet lesem, hol kell
leszállnom a 161-es buszról Bnei Brakban. Becsengetek hozzájuk, s elindul
az a rituálé, melyet két és fél éven át rendszeresen megismétlünk.
Smuel bácsival megvitatjuk a Duna TV híreit, nosztalgiázunk egy kicsit a
szarvasi nyarakról, majd következik a vacsora. Csupa tábori csemege tölti
meg az asztalt. Hosszan beszélgetünk. Mikor indulnék, Ági néni elkezd csomagolni: egy kis gombalevest, kakaós kalácsot, csokikrémet tesz a szatyorba.
Gyermek- és ifjúkorom alföldi ízei kísérnek haza.
Három apró mozzanat, melyek eszembe jutnak, amikor Ági nénire
gondolok.
Egy nekrológban lehetne írni a romantikus szerelmükrôl, a vészkorszakban
átélt nehézségekrôl, a kalandos izraeli alijájukról, a szentföldi kemény, dolgos munkanapokról, népes családjukról, unokákról, dédunokákról, a 2009ben a Mazsihisztôl kapott Magyarországi Zsidókért-díjról... de Ági néni és
Smuel bácsi (2020 márciusában hunyt el), így együtt, sokunk számára a tiszteletbeli „nagyszülô” volt a szarvasi Lauder-táborban. Megtestesítették a hagyományt a kóser konyhában, az imateremben; amikor odaléptek gyerekekhez és mádrichokhoz, meséltek, kérdeztek, gondoskodtak mindannyiunkról.
Példaképek voltak számunkra, egy pillantással, gesztussal formáltak bennünket. Köszönet mindezért, emlékük velünk él a mindennapokban!

A statisztikák szerint
15,2 millió zsidó él a világon
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 15,2 millió zsidó él szerte a világon, ebbôl 6,9 millió Izraelben.
A számokat, melyek 2020 végérôl származnak, a KSH sajtóközleményben
jelentette be a holokauszt emléknapja alkalmából.
Az izraeli zsidók közül, akik a világ zsidó lakosságának 45 százalékát teszik ki, a KSH szerint 5,4 millióan Izraelben, míg 1,5 millióan külföldön születtek – 1 millió Európában vagy Amerikában, 284.400 Afrikában és 153.700
Ázsiában.
A következô legnagyobb zsidó lakosságú ország az Egyesült Államok, ahol
a KSH szerint 6 millió zsidó él, ezt követi Franciaország 445 ezerrel, Kanada
393 ezerrel, az Egyesült Királyság 292 ezerrel, Argentína 175 ezerrel és
Oroszország 150 ezerrel, míg Németországban és Ausztráliában egyaránt 118
ezer zsidó él.
2021 végén Izraelben 165 ezer személyt tartottak nyilván holokauszttúlélôként.
1939-ben, a második világháború elôestéjén a világon élô zsidók száma
16,6 millió volt. Ebbôl mindössze 449 ezer élt Izraelben, ami 3%-ot tesz ki.
1948-ban, az államalapítás elôestéjén a zsidók száma a világon 11,5 millió
volt. Ebbôl mindössze 650 ezer élt Izraelben, ami a világ akkori zsidóságának
6%-a volt.

NAPTÁR
November 4., péntek

Chesván 10.

Gyertyagyújtás: 4.04

November 5., szombat

Chesván 11.

Szombat kimenetele: 5.09

November 11., péntek

Chesván 17.

Gyertyagyújtás: 3.55

November 12., szombat

Chesván 18.

Szombat kimenetele: 5.00

APRÓHIRDETÉS
Üzemorvosi, háziorvosi rendelés
Zuglóban,
Vezér
u.
156.
VITAPHARM. Hétfô–szerda 15–16ig. Dr. Szigeti Miklós, tel.: 2200230.
Gyûjtô venne bélyeggyûjteményt,
régi postai képes levelezôlapot. 0620-522-5690, 06-1-322-8439.
Mûfogsorrögzítés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.

320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu
Közös képviselet, társasházkezelés! Tapasztalat, referenciák! Társasházak takarítását és kisebb kerti
munkákat vállalunk! Dr. Bíró Anna,
06-70-505-9394, Lôrincz Péter, 0670-383-5004.
Régiségek-hagyaték, örökség
felvásárlása készpénzért. 06-20932-6495, www.antikbudapest.hu,
e-mail: antik@antikbudapest.hu
Nerc-, róka- és mindenfajta
szôrmebundát vásárolok, valamint
teljes ruhanemû-hagyatékot, kiegészítôket, ékszereket, könyveket,
dísztárgyakat, régiségeket. 06-20229-0986.
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5 kedvelt európai zsidó
turistacélpont
Kíváncsiság – akár kicsit idegesítô
is lehet mások számára, de enélkül
nem mennének elôbbre dolgaink.
Nagyban e tulajdonságnak köszönhetô az utazási vágy is. A modern
emberek nagy része imád új helyeket, kultúrákat felfedezni. Gondoljunk csak be le, hogy men nyi
repülôgép indul el nap mint nap
azért, hogy a turistákat eljuttassa
egyik pontról a másikra. Jelen írásban a zsidósághoz köthetô európai
turistalátványosságokat mutatok be.
A lista közel sem teljes.

Red Star Line Mú ze um,
Antwerpen
A múzeum kiemelten érdekes lehet zsidó turisták számára. Több
mint 2 millió európai migráns történetével ismerkedhetünk meg, akik
Antwerpenbôl New Yorkba menekültek 1897 és 1934 között. Mindannyian egy jobb élet reményében
keltek útra.
A szülôföldjüket elhagyók között
volt egy ötéves kisfiú, bizonyos
Israel „Izzy” Berlin, aki késôbb híres
dal- és zeneszerzôvé vált Irving Berlin néven. 1918-ban írta meg legismertebb mûvét, az Isten áldja Amerikát.
A Red Star Line egy hajózási vállalat volt, melynek nevéhez többek
között olyan jármûvek fûzôdnek,
mint a Titanic vagy a Britannic.

Anne Frank
Amszterdam

Red Star Line Múzeum, Antwerpen

Anne Frank Múzeum, Amszterdam

Mú ze um,

A zsidó turisták egyik legkedveltebb célállomása a Frank család egykori lakásában mûködô múzeum. A
há zat nem zsi dó uta zók is elôszeretettel keresik fel. Évente több
millióan érkeznek ide, hogy megnézzék, hol bujkált a nácik elôl a Frank
család. Anne 1942. június 12-én, a
13. születésnapjára kapott naplót.
Három héttel késôbb a családnak el
kellett bújnia, több mint két évig éltek így.

Manchesteri Zsidó Múzeum
Az 1840-es években az Oroszországból és az Osztrák–Magyar Monarchia területérôl érkezô bevándorlók voltak az elsô zsidó telepesek
Manchesterben. 1912-re már csak öt
zsidó élt az iparvárosban.
A Manchesteri Zsidó Múzeum az
1930-as években a nácizmus elôl a
városban letelepedett hatezer zsidó
elôtt tiszteleg. Utánuk érkeztek a
koncentrációs táborok túlélôi, az
1940-es, 1950-es években pedig az
egyiptomiak, magyarok és irániak,
akik a politikai helyzet elôl menekültek szülôföldjükrôl. A zsidó utazók
egyik kedvelt európai helyszíne,
mindössze 10 perces sétára található
a Victoria pályaudvartól, és kísérteties személyes történeteket, korai letelepedési tárgyakat és ôsi vallási eszközöket mutat be.

Régi prágai zsidó negyed
Minden Prágába látogatónak, zsidónak és nem zsidónak egyaránt, érdemes felkeresnie Prága régi zsidó
negyedét. Ez az egyik leghíresebb
európai helyszín a zsidó utazók számára. Prágát zsidó városnak is nevezik.
A
Ré gi-új
zsi na gó ga
(Altneuschul) a zsidó város legrégebbi nevezetessége és Európa legrégebbi aktív zsinagógája, 700 éves
történelmet tükröz.
A Régi-új zsinagógát a 13. században építették, gótikus stílusban. Prága, Csehország és egész Európa
legôsibb zsinagógája. Eredetileg Új
vagy Nagy Sulnak hívták. Miután a
16. század végén más zsinagógákat
is
lé te sí tet tek,
ez
Ré gi-új
(Altneuschul) néven vált ismertté.
Számos legenda és mese is behálózta az épület történetét. Az egyik sze-

Manchesteri Zsidó Múzeum

Régi-új zsinagóga, Prága
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Újkori mese
Van nekem egy nagyon kedves kártyapartnerem. Több éve játszunk
együtt, így sok mindent tudok róla. Egy ma nagyon divatos számítógép-programozó, 40 valahány éves, szigorúan katolikus. Minden vasárnap templomba jár, adakozik egyháza jótékonysági szervezeteinek,
istenhívô jámbor ember. Pont ezért ért meglepetésként, hogy az egyik
kártyás estén utolsónak maradt, és azt mondta, beszélni akar velem
egy sorsdöntô problémájáról. Elôször arra gondoltam, hogy valami
házasságtörô vagy covidos rémtörténet következik, de amit elmondott,
az úgy megrázott, hogy most szívesen továbbadom.
Elmesélte, hogy kb. két hónapja kiment alóla a munkahelye, a kis
létszámú vállalkozás nem bírja az új terheket, szóval a története sablonos és mindennapi. Mikor közölték, hogy ennyi volt több mint 10 év
után, két kollégájával együtt – mint mosolyogva mondta – aznap este
bánatukban belecsaptak a lecsóba. Elment egy vendéglôbe velük, és
emlékei szerint legalább 6 féldecit és ugyanannyi sört ivott. Természetes, hogy otthon mint feneketlen kútba, úgy esett be az ágyába, és kómának is nevezhetô álomba zuhant.
– Most figyelj, komám, álmomban történt velem valami. Egyszer
csak megjelent szobám mennyezetén egy jóságosan mosolygó szakállas idôs úr, és így szólt: „A Teremtô vagyok, és kérdezlek fiam, hogy
mikor szándékozol visszatérni oda, ahová tartozol, a zsidóságodhoz?
A te anyai nagymamád, aki zsidó volt, összesírja itt nekem a
bárányfelhôket.”
– Nem adatott meg, hogy másnapra elfelejtsem az álmot, sôt, csak
erre tudtam gondolni – mesélte barátom tovább. – Vettem a fáradságot, és ne kérdezd, hogy mennyiért, de fölfogadtam egy családfakutatót. Az elment a somogyi falunkba, napokig molyolt a városháza pincéjében, közjegyzôknél, és nem eredménytelenül. Hozott nekem egy
fénymásolatot egy megsárgult kétnyelvû születési anyakönyvi kivonatról. Fölül anyai nagymamám adatai szerepeltek, és alatta megdöbbenésemre héber betûkkel egy szöveg, amibôl csak annyit tudtam kihámozni, hogy Sára bász Mirjám. Ezután már magamtól is tudtam, hogy
anyai ágon zsidó vagyok. Nem tudom, megérted-e, de azóta nem tudok
nyugodt szívvel elmenni egy vasárnapi misére, mert folyton az jár az
eszemben, hogy az imádott nagyanyám lelki üdvéért is nekem zsinagógában lenne a helyem. Úgy döntöttem, hogy betérek, és mivel rólad tudom, hogy hívô zsidó ember vagy, a segítségedet kérem.
Nekem, bocsássa meg a Teremtô – és helyettese, a fôszerkesztôm –, a
több mint 30 éves idôtlen vicc jutott eszembe.
1988-ban találkozik Kohn a Grünnel. Kohn azt mondja:
– Képzelje, Grün, felvételemet kértem a Pártba.
– Du mein Gott! – csapja össze kezét a Grün. – Maga mesüge? Most,
a szezon végén???
Neki azt feleltem:
– Amennyiben azért kívánsz betérni, mert olcsóbb dolog néhány ima
után aludni menni, mint pálinka segítségével, akkor csupán ezért ne
tedd. De ha úgy érzed, hogy a lelki békédnek ez hiányzik, és szeretett
nagymamád emléke elôtt is így akarsz tisztelegni, zsidó módra élve,
akkor szívesen segítek.
Elmondtam neki, hogy készüljön föl egy komoly és nehéz procedúrára. Mert a betérés nálunk nem olyan egyszerû. Szellemi és testi kihívás egyszerre, és az ô korában már nem biztos, hogy jó szívvel végig
tudja csinálni. Azt válaszolta:
– Öregem, én végignéztem az összes túlélô-show-t minden tévében.
Vedd tudomásul, a legnagyobb vágyam az volt, hogy válogassanak be
az egyik csapatba és vigyenek el egy lakatlan szigetre, ahol végigcsinálhatom mindazt, amitôl a feleségem behunyja a szemét. Nappal 45 fokban fát vágni, este 5 fokban vacogni, ha húsra vágyom, skorpiópörköltet enni, és ehhez hozzájön még a helyi vadállatoktól való
menekülés kényszere. Ezt szerettem volna végigcsinálni, mert ezután
érezném magam igazán férfinek.
Kiszaladt a számon:
– A zsidóság több ezer éves múltja során mindazokat a megpróbáltatásokat, amiket te az okostévéden néztél, történelmében már végigélte. Rád ennél kevesebb vár a betéréskor. Ha eljön az ideje, majd
ajánlok neked rabbit, aki a lelkedet, és urológust, aki a testedet
elôkészíti a zsidóvá válásra. Biztos vagyok benne, hogy valamelyik kile
szívesen vesz egy érkezô új hívôt. Én nem vagyok egy vallástudós, de
annyit megígérhetek neked, hogy ha igazi zsidóvá váltál, gazdagabb
leszel egy ismerettel. Perceken belül meg fogod tudni, hogy mi a különbség egy dróse és egy róse között.
rint a zsinagógát a gettóban galambokká alakított angyalszárnyak védték a tûz ellen, ezért csodálatos módon épségben maradt a mai napig.
Egy másik legenda szerint a zsinagóga padlása ad otthont az agyagból
készült mesterséges teremtmény, a
Gólem maradványainak, amelyet
Lôw rabbi „keltett életre” a prágai
közösség védelme érdekében.
A környék, a temetô és a városrész
hangulata sokáig elkíséri az idelátogatót.

Zsidó negyed, Róma

Nagy zsinagóga, Róma

Az elragadó környék létrejötte az
idôszámításunk elôtti 2. századra
nyúlik vissza. Ezzel Európa legrégebbi zsidó települése. A történelmi
helyszínek mellett butikok, kóser éttermek és pékségek tömkelege található itt. A zsidó negyed gyalog is
könnyen megközelíthetô a divatos
Trasteverétôl a Tevere folyón átívelô
kôhídon keresztül.
A római Nagy zsinagóga egy csodálatos szecessziós épület, amelyet

1904-ben építettek. Egy kis múzeum
is van benne, amely a város zsidó
történelmével foglalkozik. Tragikus
módon 1943-ban ez a terület Róma
egyik leghírhedtebb eseményének
helyszíne lett. Október 16-án a náci
katonák a negyed 2000 zsidó lakosát
összeszedték és koncentrációs táborokba deportálták. Csak 16-an élték
túl. Az áldozatok emléktáblája emlékeztet arra, ami történt, és ami soha
többé nem történhet meg.
Remélem, e cikkel felkeltettem a
ked ves ol va só kí ván csi sá gát, és
amennyiben lehetôsége van rá, felkeresi a fent megnevezett látványosságokat.
Felhasznált források:
https://www.neverstoptraveling.
com/european-sites-for-jewish-traveler
https://www.annefrank.org/en/
https://redstarline.be/en/page/
story-migration
https://www.travelawaits.com/
2685884/places-to-experience-jewish-history-in-europe/
Miklós Dóri

